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Walter Regent navázal na vý-
vojovou řadu klasicky stavěných
automobilů vyšší třídy s řadovým
šestiválcem OHV, na jejímž počát-
ku stál na přelomu let 1928–1929
typ 6 B. Jeho předchůdcem byl
Super 6, vyráběný od roku 1930.
Regent dostal honosnější masku
chladiče, výkonnější motor a bo-
hatší výbavu.
V katalogu firmy Walter se poprvé ob-
jevil na jaře roku 1932 jako luxusní
dvoudveřový kabriolet s karoserií
Sodomka. Vůz měl robustní obdélní-
kový rám, zpevněný křížovou vý-
ztuhou ve tvaru X, a obě tuhé nápravy
s půleliptickými listovými pery. Kapa-
linové bubnové brzdy podporoval po-
silovač, drátová kola nesla pneu-
matiky 6,50 x 20. Palivová nádrž za
zadní nápravou měla objem 90 l. Těs-
ně za přední nápravou byl uložen
kapalinou chlazený řadový šestiválec
OHV 3257 cm3. Ten se dvěma karbu-
rátory dával výkon 80 k (59 kW).
Chladicí okruh motoru s byl opatřen
čerpadlem, teplotu kapaliny hlídal
termostat, který ovládal žaluzie před
chladičem. Elektrická soustava pra-
covala s napětím 12 V, zapalování
bylo elektromagnetické. Na motor

navazovala jedno-kotoučová spojka
a  čtyřstupňová převodovka. Za přípla-
tek výrobce nabízel montáž rychlobě-
hu Maybach-Walter. Hmotnost pod-
vozku dosahovala 1050 kg, karo-
sované vozy vykazovaly hmotnost
1600 až 1800 kg.
    Celková délka klasicky střižených
karoserií se pohybovala kolem pěti-
metrové hranice a podle provedení
dosahovaly největší rychlosti 120 až
130 km/h a spotřebovaly 14 až 16
l/100 km. V letech 1932 – 1933 se
v  důsledku hospodářské krize neu-
skutečnil autosalon v Praze, jeho
další ročník se podařilo zorganizovat
až v sezoně 1934 v první polovině
dubna. Automobily Walter Regent pa-
třily k hvězdám výstavy a představily
se ve dvou atraktivních karosářských
provedeních. Vysokomýtská karosár-
na Sodomka dodala na stánek Walter
elegantní pětimístné dvoudveřové
kupé bez středních sloupků s otvorem
ve stropě krytým shrnovací textilní
střechou. Společnost mu dělal impo-
zantní dvoudveřový kabriolet, karo-
sovaný vrchlabskou firmou Petera.
Kabriolet měl specificky tvarovanou
příď se světlomety částečně za-
puštěnými do předních blatníků a ne-

zvykle protaženou splývavou záď,
připomínající kreace německé ka-
rosárny Spohn na podvozcích
Maybach.
    V sezoně 1935 způsobil rozruch
Josef Sodomka, v jehož karosárně se
zrodilo několik exemplářů aerodyna-
mických kabrioletů Regent. Efektně
tvarovaný dvoudveřový kabriolet se
vyznačoval prohnutou maskou, svět-
lomety zpola zapuštěnými do
předních blatníků a výraznou boční li-
nií, jež prodlužovala křivku předního
blatníku až na kryt zadního kola. Soli-
térem zřejmě zůstal ve stejném stylu
střižený aerodynamický sedan Regent
s označením Air Speed bez středních
sloupků, jež nabízel šest míst na dvou
řadách sedadel. Modernějších oblých
tvarů, byť mnohem konzerva-
tivnějších, se v letech 1935 – 1936
dočkalo i několik posledních limuzín
Regent, karosovaných v mateřské
továrně, nebo firmou Sodomka. Auto-
mobily Walter Regent se po celou
svou kariéru vyráběly na zakázku, kus
po kuse, za pět let j ich vzniklo jen pár
desítek. Zaslouží si titul posledních
aristokratů z Jinonic.

Jan TučekZdroj: www.automobilrevue.cz,
redakčně kráceno

NEJSME REKLAMNÍ LETÁK! JSME 1 . JINONICKÉ NOVINY!
INZERCE

KVĚTEN – ČERVEN 201 5 ČÍSLO 20 ROČNÍK I I I . ZDARMA MĚSÍČNÍK

REGENT – POSLEDNÍ WATLERŮV ŠESTIVÁLEC TUZEMSKÉ KONSTRUKCE
INZERCE

ŠESTIMÍSTNÁ LIMUZÍNA WALTER REGENT V PROVEDENÍ Z ROKU 1 932.



Pavouci se u nás doma nesměli
zabíjet
Říká se, že zážitky z raného dětství
ovlivní citový život člověka natrvalo.
Mohou se projevit citovou deprivací,
která působí problémy i v pozdějším
věku. Toto tvrzení platí s velkou prav-
děpodobností především pro děti, kte-
ré byly nuceně odloučeny od svých
rodičů v důsledku války. Paní Alja Vla-
sáková, rozená Pujmanová, žila od
svých třetích narozenin do sedmi let
sice v láskyplném prostředí u svých
prarodičů, ale bez možnosti styku
s  matkou i otcem. Matka, obviněná ze
spolupráce s Obranou národa, byla
internována dva roky ve Svatoboři-
cích a o otci, členu Obrany národa, od
května 1940, kdy ho doma hledalo
gestapo, neměl nikdo z rodiny žádné
zprávy. Jeho dcera se s ním setkala až
v květnu 1945 – tehdy si měla vybrat
ze dvou vojáků, kteří přišli k nim do-
mů, a určit, kdo z nich je jej í otec. Na-
poprvé se netrefila. Štábní kapitán
Jiří Pujman, otec dnešní pamětnice,
který bojoval mimo jiné u Tobruku
i  Dunkerque a konec války ho zastihl
jako příslušníka kombinovaného oddí-
lu, j í to tehdy jistě odpustil.

Dárek mi táta dát nestihl
Paní Alja Vlasáková se narodila
29.   května 1937 v Praze v rodině
úředníka Úrazové dělnické pojišťovny
Jiřího Pujmana a jeho ženy Marie. Její
dětství poznamenaly události těsně
předcházející válce – pamatuje si, jak
matčini příbuzní museli po záboru Su-
det prchnout z městečka, kde žili řa-
du let, „se čtyřmi dětmi a s tím, co
narychlo pobrali a co se vešlo do dět-
ských aktovek. Na majetek ani zvířec-
tvo nebylo ani pomyšlení.“ Po
vypuknutí války se oba rodiče zapojili

do odboje. Otec pracoval pro or-
ganizaci Obrana národa, nejvýznam-
nější českou odbojovou organizaci
založenou důstojníky československé
armády, s nimiž se seznámil na vojně.
Jedním z hlavních cílů, které si Obra-
na národa vytyčila, bylo protině-
mecké povstání, do jehož příprav se
rodiče zapojili. Otec patřil do skupiny
Obrany národa vedené majorem Sa-
dílkem a stal se hlavou odboje
v  Praze 7. Na něj byli napojeni za-
městnanci nádraží Holešovice, kteří
pomáhali distribuovat časopis V boj,
jenž Obrana národa vydávala, a také
klub motoristů, jehož členové rozvá-
želi časopis a připravovali protině-
mecké sabotáže. V bytě Pujmanových
se některá čísla časopisu V boj tajně
tiskla, často zde přespávali lidé, které
hledalo gestapo nebo spolupracovali
na vydávání časopisu.
    Část členů Obrany národa byla
brzy zatčena a někdo z nich pravdě-
podobně při výslechu prozradil další
spolupracovníky, mezi nimi i Alj iny ro-
diče. „Můj příběh začal mými třetími
narozeninami. Tehdy mi tatínek chys-
tal dárek, kufříček s panenkou. Brzy
ráno odešel do práce. To jsem ho vi-
děla naposledy. Dárek mi ani dát ne-
stihl. Otec se ve dveřích našeho domu
minul s gestapem, které ho naštěstí
ještě neznalo, vpustil je do domu
a  pokračoval dál do zaměstnání. Já
jsem byla doma chvíli sama, protože
maminka šla vyhodit plechovky
s  barvou, kterou tiskli časopis V boj,“
říká Alja Vlasáková. Gestapo ten-
tokrát odešlo s nepořízenou. Otce
hledali i v zaměstnání, kde byl však
včas upozorněn, že ho tam brzy ráno
shánělo gestapo. „S gestapem se otec
setkal ještě na chodbě pojišťovny. Stá-
le nepoznán jim ukázal kancelář
úředníka Pujmana a odešel. Od 30.
května 1 940 jsme o otci nic nevěděli.“

Štábní kapitán Pujman by mohl
být táta
Otce několik dnů schovávala bytná
u  své matky v Praze a později se pře-
sunul na Vysočinu. Ještě předtím však
stačil vyzvednout vysílačku, která by-
la zazděna spolu se zbraněmi a záso-
bami benzinu v domě Pujmanových,
a  převézt j i na Moravu. „Ten úkryt
v  našem domě na Holešovickém ná-

městí stál život několik lidí. Udal je
řezník, jemuž otec věnoval číslo ča-
sopisu V boj. Pak popravili zedníka,
který zazdíval vysílačku a zbraně,
majitele domu i jeho manželku věznili
a domovníka a ještě jednoho pána
z  domu popravili,“ vzpomíná Alja Vla-
sáková. Z Moravy přešel otec ilegálně
na Slovensko. „Četník na hranicích
tátovi ukázal zatykač s jeho jménem
i  fotkou. Pak ho přes hranice pře-
vedl.“ Ze Slovenska se přes Maďarsko
dostal do Bělehradu, kde byl krátce
internován v táboře v Tomiči. „Potom
se jim podařilo získat od krajanů pasy
a s těmi utekli přes Řecko a Turecko
na Střední východ, kde se v prosinci
1 940 hlásili u generála Klapálka.“ Vše
se podařilo pouze s pomocí sítě po-

mocníků Obrany národa. Jiří Pujman
se stal příslušníkem 11 . pěšího
praporu vedeného generálem Karlem
Klapálkem. Zapojil se do bojů u To-
bruku mezi prosincem 1942 a  červ-
nem 1943. „Z tatínkových vzpomínek
jsou i ty z bojů u Tobruku. Neměli
skoro žádnou vodu, jen litr na osobu
a  na den. Z pouště foukal chamsín,
horký vítr plný jemného písku. Ten pí-
sek měli všude – v očích, uších,
ústech… Litr vody měli použít na
mytí, ale muselo jim zbýt i na pití,“
říká Alja Vlasáková.
    Později byla pěší jednotka z To-
bruku převelena a přeorganizována.
Jiří Pujman pracoval jako zpravo-
dajec, byl redaktorem časopisu Če-
choslovák v Orientě, později
absolvoval protiletecké školení a stal
se velitelem roty. V srpnu 1943 se
nalodil s jednotkou na loď Mauretania
a odjel do Anglie. Po vylodění spojen-
ců v Normandii v „den D“ 6. 6. 1944
se účastnil se bojů u Dunkerque.
V  dubnu 1945 se otec stal členem tzv.
kombinovaného oddílu.
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Československý kombinovaný oddíl
byl 23. dubna 1945 vyslán z prostoru
Dunkerque, aby po boku americké ar-
mády vstoupil jako symbolický repre-
zentant československých   zahrani-
čních jednotek ze západní fronty první
na půdu své vlasti. „Ale celé se to ně-
jak zvrtlo. Oddíl se sice dostal nejdřív
do Chebu, pak do Plzně, ale dál než do
Kyšic nedojeli. Existovaly dohody o de-
markační linii, které se nesměly poru-
šit. V Kyšicích byli 7. 5., večer tajně
odjeli do Prahy, jeli po Plzeňské třídě,
strávili jednu noc na hřišti na Cibul-
kách v Praze 5, ale pak byli posláni
zase zpět kvůli demarkační dohodě.“
Nakonec štábní kapitán Jiří Pujman ví-
tal 10. 5. 1945 naši exilovou vládu
vracející se do vlasti.

    Zpráva o štábním kapitánovi Jiřím
Pujmanovi se dostala i do Bavorova,
kde žila Alja s matkou. „Matka si ně-
jak spočítala, že by to podle dosažené
hodnosti mohl být táta. Byl to on a za
pár dní pak za námi přijel. Hrála jsem
si u kamarádky a přiběhli pro mě, že
přijel táta. Věděla jsem, že tatínka
mám, i když jsem to celou válku ne-
směla říkat, ale nevěděla jsem, jak vy-
padá. Přišla jsem před dům a tam byli
dva vojáci. Já jsem nevěděla, komu
mám skočit kolem krku,“ vzpomíná
paní Alja. Jako voják, který přišel se
západní armádou, což se po únoru
1948 nehodilo, měl Jiří Pujman štěstí
i  později: „Asi čtyřikrát ho v padesá-
tých letech vyslýchali, první infarkt
měl v  Bartolomějské, ale nebyl za-
vřený jako řada jeho přátel.“ Zemřel
v roce 1964, ve svých šedesáti letech,
na srdeční selhání v Praze.

Mámu na Pankráci probudil
pavouk
Ale to jsme předběhli o několik let
a  vynechali jsme podstatné události
v  životě pamětnice Alj i Vlasákové.
V  den jejích třetích narozenin, kdy jí
tatínek nestihl darovat kufřík
s  panenkou, j i z oprávněné obavy před
očekávanými výslechy, kdy by mohla
vyzradit odbojové kolegy svých rodi-
čů, odvezli mimo Prahu. „Museli se
mě zbavit, protože já jsem je všechny
znala. Brala jsem je jako tety a strýč-
ky, kteří k nám chodí na návštěvu,
a  kdyby mi při výslechu ukázali jejich
fotografie, určitě bych je poznala
a  ohrozila je,“ říká Alja Vlasáková.
Jej ich domácí tedy dceru Pujmanových
odvezla ke své sestře do Žíchovce
u  Prachatic. „Pamatuji se, jak mi ma-
minka dala na cestu krásně bleděmod-
ré vyšívané šatičky. S dětmi té tety

jsem pak lezla na uhlí, celý den jsme
si tam hrály. Večer jsme byli všichni
špinaví jako čuníci, koupelna žádná,
ale i tak jsme se museli umýt – nejdřív
šly do necek postupně jejich čtyři děti
a nakonec já. Celou noc jsem pak pla-
kala, že mám komárky v pyžamku,
protože tam měli blechy.“
    Po nějaké době strávené u této ro-
diny si Alju vzala k sobě babička, kte-
rá bydlela v Bavorově. Žít u  pří-
buzných bylo snadnější i bezpečnější –
Alj inu matku zatkli několik dní po ot-
cově zmizení. Byla vězněna na
Pankráci a vyslýchali j i v neblaze pro-
slulé Petschkárně. Z matky se snažili
získat přiznání ke spolupráci
s  Obranou národa, ale naštěstí se to
nepodařilo a nikoho neprozradila. „Vy-
šetřující vydírali matku hrozným způ-
sobem. Jeden jí řekl, že otce zastřelili,
druhý zase, že ho chytili a všechny
udal. Matka naštěstí rozuměla ně-
mecky, což vyšetřovatelům nepřiznala,
takže rozuměla i tomu, co si říkali
mezi sebou. Jeden vyslýchající si stě-
žoval druhému: ‚Já jsem jí přece řekl,
že jsme ho zastřelili na hranicích, a ty
zase, že jsme ho chytili a všechny pro-
zradil. ‘ Alespoň z toho matka usoudi-
la, že tátu nechytili.“
    Alja Vlasáková vzpomíná, že se
u  nich doma nesměli zabíjet pavouci.
Na vysvětlenou dodává: „Matku čekal
výslech, který měl rozhodnout o její
vině, nebo nevině. Ráno před výsle-
chem jí přes obličej přelezl pavouk,
mámu to probudilo a připravila si, co
bude říkat. Výslech tehdy dopadl dob-
ře. Pavouci se u nás doma proto nikdy
nezabíjeli.“ Matku pustili na svobodu
podmínečně, v podstatě jako volavku,
a čekali na její nejbližší kontakt s od-
bojem, aby ji mohli zase zavřít. Byla
neustále pod dohledem. Paní Alja si
vybavuje, jak se její maminka pomstila
jednomu z mužů, kteří j i sledovali:
„Byla zima, mrzlo a maminka šla k ho-
liči. Pak vyprávěla, jak si nechala udě-
lat dokonce trvalou, jen aby svého
nohsleda déle potrápila venku na
mraze.“

Tady zůstaneš a ani se nehneš
Matka se po propuštění v Praze nemě-
la jak uživit, proto jí bylo povoleno
přestěhovat se k rodičům do Bavo-
rova, kde žila Alja. Maminka s dcerou
spolu však nezůstaly dlouho. „Matka
dostala povolení učit železničáře něm-
činu, ale musela mít státní zkoušku.
Jela tedy na zkoušku do Písku, ale už
se nevrátila, protože ji v Písku zatklo
gestapo. Odvezli ji do internačního tá-

bora ve Svato-
bořicích, kde zů-
stala až do roku
1 944.“ Podmín-
ky ve svatobo-
řickém internač-
ním táboře, kam
byli svezeni ro-
dinní příslušníci
odbojářů nebo
vojáků v zahra-
niční armádě
a  odkud měli být
deportováni dál

do koncentračních nebo vyhlazovacích
táborů, byly otřesné, vězni trpěli hla-
dem. „Matka vzpomínala, že z balíčku,
který jsme jí tehdy poslali, dostala
pouze jablko, které mělo na stopce
připevněný lísteček ‚Küsst dich Alja,
líbá tě Alja‘.“ Po nějaké době se matka
nechala s otcem, který byl j iž několik
let nezvěstný, formálně rozvést. Roz-
vod na dálku pomohl zorganizovat dě-
deček a po něm maminku ze
svatobořického internačního tábora
propustili.
  Ani Alje se nevyhnulo nebezpečí in-
ternace a transportu. V létě 1942,
když byly v souvislosti s terorem
heydrichiády transportovány lidické
děti a děti odbojářů do internačního
tábora, přišli četníci i do domu Alj i-
ných prarodičů. „Nad ránem přišli
četníci. Znala jsem je, byli to rodiče
stejně starých dívek, s nimiž jsem si
hrávala. Říkali, že musím jít s nimi, je-
den mi dokonce začal ohřívat mléko,
abych se před cestou najedla. Babič-
ka, která jindy nezvýšila hlas, křičela,
že nikam nepůjdu. Já byla tak zma-

tená, že jsem odběhla do vedlejší
místnosti, kde bydlela prababička,
a  ptala jsem se jí, co mám dělat. Ta mi
jen řekla: ‚Na nic se neptej a pojď‘,
a   odvedla mě do kostela. Sedla si na
lavici a ukázala mi, kam si mám vlézt.
Schovala mě svou dlouhou sukní a po-
ručila mi: ‚Tady zůstaneš a ani se ne-
hneš.‘ Seděly jsme tam snad celé
dopoledne. Pak přišli četníci, ale
nikdo mě nenašel. Vlastně mě ani moc
nehledali, nebo spíš nechtěli najít,“
vzpomíná Alja Vlasáková. Četníci vy-
plnili papíry, že tam dívka není, a ode-
šli s nepořízenou. V opačném případě
by ji čekal transport do svatobořické-
ho internačního tábora, odkud by se
možná dostala na převýchovu do ně-
mecké rodiny nebo spíš do jiného tá-
bora.
    Tehdy přálo Alje – jako už něko-
likrát předtím i potom jejím rodičům –
štěstí. Možná je skutečně nosil ten
pavouk z Pankráce. Na otázku, zda
pamětnice někdy nevyčetla svým rodi-
čům, že ji vystavili nebezpečí a musela
žít několik let bez nich (a dokonce
i  bez jakékoli zprávy o otci), paní Alja
Vlasáková odpovídá: „Naše generace
byla vychovaná ve vlastenectví, po-
vinnost k vlasti stála nad vším
osobním.“ Otázka pro naši generaci
zní, zda by i ona stavěla povinnost
k  vlasti nad jiné.

3MOŽNOST LEVNÉ INZERCE!

1 . 5. 1 945 VZTYČENÍ ČS. VLAJKY NA KÓTĚ P 231 750, J. PUJMAN PODÁVÁ HLÁŠENÍ.

ALJA VLASÁKOVÁ S MANŽELEM – ROK 201 4.

Podle vyprávění paní Alji Vlasákové zpracovala
Andrea Jelínková v únoru 201 4. Text a fotografie
převzaty z internetových stránek projektu Paměť
národa – www.pametnaroda.cz.
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Fenomén vznikání squatů, tedy al-
ternativních prostorů k žití v prosto-
rách neobydlených a zpravidla chá-
trajících objektů, není ve většině
moderních evropských demokra-
tických států žádnou novinkou. A také
na našem území jsme mohli během po-
sledních let sledovat pronikání tohoto
stylu života do všeobecného povědomí
lidí.
Dnes již legendární místa, jakými bezpo-
chyby jsou squat Landronka, Klinika a také
nám lidem jinonickým velmi dobře známá
usedlost Cibulka, neposkytovala jen stře-
chu nad hlavou, ale stávala se líhní al-
ternativní podzemní kultury, jež tvoří
nedílnou a  nepostradatelnou součást kul-
turního bohatství celého národa. Nehledě
na to, že chátrajícím domům, často histo-
rickým památkám, se dostalo od squaterů
péče, na kterou majitelé nesehnali peníze
a nechávali tak své nemovitosti na pospas
zubu času.
    Squateři nejsou bezdomovci, kteří by
se uchylovali do opuštěných objektů ve
snaze uniknout nepřízni počasí. Jsou to
vesměs mladí lidé, kteří si vybrali j iný způ-
sob života než většinová společnost. Ve
„svých“ squatech pořádají kulturní akce
a  brigády, díky nimž se opuštěné domy po-
malu, ale j istě, mění v místa vhodná pro
život i smysluplné trávení času. Několik
uplynulých měsíců však ukázalo, že tato
činnost je pro naše vládní elity, zdá se,
trestuhodná. Squateři zase jednou naplnili
titulní strany a bohužel se nejednalo
o  report z kulturní akce. V hlavní roli se
tentokrát představila stovka policistů
v  plné zbroji a vodní dělo.

HRRR na ně!
Ve středu 6. 5. 2015 v dopoledních hodi-
nách podnikla policie České republiky zá-
sah proti obyvatelům usedlosti Cibulka
v  pražských Košířích. Zásahu asistovala
více než stovka policistů a na místě byli
přítomni ozbrojení těžkooděnci i vodní dě-
lo. Policisté připravili akci na popud maji-
tele objektu, jemuž smlouva se squatery
vypršela k 30. březnu tohoto roku, za jedi-
nou noc. Přitom počínání našich státních
složek lze často označit minimálně jako
rozpačité. Když jde však o vypuzení deseti
stálých obyvatelů historického zámečku
a  jej ich přátel, kteří objekt za dobu užívání
zvelebovali, je policie schopna rychlého
a  nákladného manévru, který se neobešel
bez zranění. Devět lidí ze seznamu stálých
obyvatelů teď čelí trestnímu stíhání. Jeden

si j iž vysloužil podmíněný trest. A to vše za
práci na hmatatelné i duševní kultuře Čes-
ké republiky.

Společenské dilema
Usedlost Cibulka se skládá ze zámku
a  dalších objektů, jej ichž historie sahá hlu-
boko do 14. století. Nejvýznamnější období
zažil zámek v dobách vlastnictví knížete
Josepha Thuna-Hohensteina v 19. století,
po jehož smrti však objekt vyhořel a zůstal
na dlouhou dobu zapomenut. Současným
majitelem nemovitosti je JUDr. Oldřich
Vaníček. Nechci zde pana doktora
nařknout z nedostatečné péče, která je po-
vinností každého vlastníka historické
památky, za vše však mluví pokuty, které
Oldřich Vaníček od památkářů opakovaně
obdržel.
    Před třemi lety však Cibulce svitla na-
děje. Do objektu se nastěhovali mladí
squateři, kteří ho začali svými vlastními
prostředky a především silami opravovat
a  přetvářet v centrum alternativní kultury.
Se současným majitelem měli dokonce
smlouvu a jej ich život na Cibulce tak ply-
nul vcelku harmonicky. Lidé v bezpro-
středním sousedství s usedlostí si na její
obyvatele nestěžovali a naopak oceňovali
prakticky permanentně probíhající rekon-
strukce.
    Tak jako každá pohádka má však i pří-
běh o squatu Cibulka svůj konec. K po-
slednímu březnu tohoto roku totiž skončila
smlouva mezi squatery a majitelem objek-
tu a ten jim tak vzkázal, aby Cibulku vykli-
dili. A zde nastává dilema, které hýbe
společností. JUDr. Oldřich Vaníček má
samozřejmě právo nakládat se svým maje-
tkem podle svého. Na druhou stranu
v  tomto případě čelíme specifickému scé-
náři. Usedlost Cibulka, jakožto historické
dědictví českých zemí, vyžaduje péči, jež je
vynutitelná státem, a kterou již v minulosti
pan Vaníček nebyl schopen poskytnout.
Naopak pod rukama squaterů se usedlost
probudila k životu, což se těšilo všeobecné
radosti, souhlasu a uznání. Která strana
mince je ta správná?
    Záleží na názoru, přičemž za žádným
úhlem pohledu se nemusí nutně skrývat
ztělesněné zlo. O to je těžší se rozhodnout.
Člověk by řekl, že je v silách lidské rasy
jednat férově. Že bylo v silách doktora
Vaníčka předložit svůj záměr s objektem
památkářů dříve, než povolal do zbraně
bezvlasé security, a pokud by vyhovoval,
bylo by v silách squaterů uznat právo maji-
tele. Ať však věc obracím ze strany na
stranu a přehazuji jako horký brambor,
nemohu si pomoci.
    Všude vidím zlomyslnost a snahu lidem
tak vrozenou, zničit něco, co j iný vybu-
doval. Celému představení pak korunu na-
sazuje zmíněný brutální zásah stovky
policistů, kteří neodolali příležitosti zasáh-
nout proti lidem vymykajícím se všední še-
di. Svědkové z místa zásahu popisují křik
ozývající se z některých antonů a arogant-
ní přístup ochránců a pomocníků. Je na ča-
se se vzpamatovat a použít to, co většina
z  nás nosí uzavřeno v lebce. A trestat toho,
kdo škodí. Jan Rys
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SLZY PO CIBULCE

POLICEJNÍ ZÁSAH NA CIBULCE. FOTO: SVATOPLUK BARTOŇ



V letech 1976–1980 jsem studoval
Střední průmyslovou školu do-
pravní. Zde jsem měl možnost po-
znat řadu skvělých lidí. Učitelů,
mistrů odborného výcviku, a zažil
s nimi spoustu krásných chvil. Na
některé jsem si vzpomněl ne-
dávno, když dcera sestřenice pro-
najala a znovu otevřela restauraci
Evald. K té se dostanu velkou
oklikou.
Osud tomu chtěl, abych do jedné třídy
chodil s Oswaldem Schormem, klu-
kem, který měl s technikou pramálo
společného. Studovali jsme obor sdě-
lovací a zabezpečovací technika v že-
lezniční dopravě, ale Oswald měl
k  technice daleko asi tak jako já
k  chovu krokodýlů.
    Během doby jsme se spolužáky
zažili nejednu legraci, jak to na
střední škole chodí. A s tím, jak při-
cházel rozum, jsme se pídili po tom,
čím jsou čí rodiče.
    Můj táta byl nástrojař a poté, co
zrušili firmu Branka, se z něj stal me-
chanik a kontrolor měřidel v Prago
-Unionu. Objížděl fabriky po republice
a kontroloval měrky a měřicí přístroje
tak, aby na výstupní kontrole bylo
zboží v pořádku a v toleranci. Hodně
jezdil nebo čistil měrky, měřicí pří-
stroje kontroloval a nastavoval. Ale
nejen tím byl Prago-Union živ. Pama-
tuji si, jak se u nás začaly vyrábět
v  minulém století lahve na výrobu šle-
hačky. Za tím tu účelem byl v Prago
-Unionu zrealizován prostor, kde se
zkoušely. Nalít šlehačku do lahve, za-
vřít j i, vložit bombičku a zašroubovat
j i. Plesk! A obsah byl na stropě. A tak
to šlo pořád dokola. Táta a všichni ko-
lem začali tloustnout, protože co s vy-
střelenou nebo vyrobenou šlehačkou?
Do kafe! Až se výrobce pustil do výro-
by, přesto to nebylo ono, a tak do zku-
šebny přišel dopis od rozhořčeného
uživatele, který se ptal, kde budou vy-
budovány „plnicí bunkry“ pro bez-
pečné plnění lahví.
    Moje máma byla zdravotní sestra
a všichni j i měli rádi. A máma
v  polovině listopadu začala s rozcvič-
kou. Pekla vánočky. A ty rozdávala
těm, kteří j i měli rádi, a ona měla rá-
da je. Pamatuji si, že jsme jezdili na-
kupovat hrozinky a mandle do bývalé
NDR, kde jich – na rozdíl od nás – byl
dostatek a pašovali je všude:
v  kapsách, v kabelce, v neprůhledné
láhvi od mléka, kde to jen šlo. Před
Vánoci byly třídní schůzky, na které
máma chodila. Jednou mi říkala, že
byla ve škole s paní Schormovou, ma-
minkou Oswalda a manželkou pro-
slulého Evalda Schorma, a když se
bavily, co po večerech dělají, paní

Schormová se podivila: „Vy pečete
klasickou českou vánočku?“. A tak
byli Schormovi zařazeni na seznam
příjemců klasických českých váno-
ček Made in Jinonice. Na rozdíl od
dnešní podnikatelské doby jsme na
tom tratili, protože máma za vánočky
brala jen úsměv. Ale vrátilo se to,
jednou přinesla vejce, tu okurky, j indy
u nás zastavil vůz plný kanystrů
s  vínem z Moravy a řidič nám od-
cvrnkl do přinesených lahví…

Oswald Schorm
A tak syn Evalda Schorma a maminky
Blanky Schormové, začal domů také
nosit vánočky. A za to jsme od jeho ta-
tínka dostali lístky do Laterny magiky,
kde režíroval. Jeho tatínek tak, jako
mnoho progresivních umělců, dostal
normalizační stopku od komoušů na
filmování. Největší svinstvo, které ale
jej ich levá ruka, StB, dělala, byla
msta na dětech těch, kteří něco
dovedli, ale dělali j inak, než bylo
naplánováno z Moskvy. A tak Oswald,
který se dnes živí jako psycholog, vy-
chodil se mnou SPŠD, obor sdělovací
a zabezpečovací technika. Až dnes si
toho cením – protože nemohl být při-
jat na uměleckou školu, na gymnázi-
um, nikam. A tak trpěl mezi semafory,
přestavníky a závorami. Ale maturitu
získal. Pak se naše cesty rozešly. Vím
jen, že Oswald absolvoval po maturitě
v roce 1980 zájezd do Londýna, kde
všechny peníze dal za lístek koncert
Pink Floyd a představení The Wall
– zážitek na celý život.

Evald Schorm
Jeho tátu, Evalda Schorma, jsem viděl
jednou u nich doma ve vinohradském
bytě. Vyrovnaný muž, ani bych do něj
neřekl, že to je uznávaný režisér.
Skromný, slušný, hodně toho věděl.
Podal mi na úvod ruku a spořádaně
jsme hovořili na téma alternativní
hudba. Dodnes si na náš hodinový
rozhovor pamatuji. Mám rád jeho fil-
my a líbily se mi i představení v La-
terně magice, jej ichž režírování j istě
potřebovalo představivost a um, kte-
rými vládl. Jsem rád, že jsem ho mohl
potkat osobně.

Evald
Tohle všechno mi prolétlo hlavou,

když jsem navštívil restauraci Evald,
která je holdem právě Evaldu Schor-
movi a jeho filmové tvorbě. Jej ich pří-
běh si můžete přečíst v jídelním
lístku, až sem půjdete. Já jen řeknu
tolik, že ta restaurace vedle minikina
je úžasná, má své kouzlo a dobře tu
vaří. Moje sestřenka Petra tu teď ne-
dělá, plní rodičovské povinnosti, ale
jej í kamarádi a společníci vás tu rádi
uvidí.

Proč o tom píšu?
S Petrou a s vydavatelem Jinonického
kurýra jsme pro vás připravili akci na
počest toho, že restaurace Evald je
zase otevřená. Že tu mají – byť
v  centru Prahy – přijatelné ceny. Na
počest Evalda Schorma. Na počest je-
ho syna Oswalda , který trpěl ve škole,
kam „byl umístěn“ bez možnosti j iné,
svobodné volby. Na oslavu mojí má-
my, jej íž vánočky mi moc chybějí. Na
oslavu dobré kávy a mého táty, který

se podílel na rozvoji přípravy domácí
šlehačky – mj. i v Evaldovi mají no-
blesní kafe se šlehačkou. Na oslavu
toho, že jubilejní Jinonický kurýr vy-
chází už po dvacáté (protože ale vyšlo
číslo nulté, je tohle už vlastně číslo
jednadvacáté). I proto, že Kurýr má
už náklad pět tisíc kusů!
    V rohu stránky je kupón. Ten vy-
střihněte a přineste do restaurace
Evald. Tady na něj získají až dvě oso-
by patnáctiprocentní slevu na konzu-
maci j ídla ze stálého jídelního lístku.
Restaurace je klimatizovaná a mají tu
i bezplatnou Wi-Fi.

Milan Loucký

EVALD A OSWALD

5NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.JINONICKYKURYR.CZ!
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„Jinonice – místo stvořené pro
pohádky, ale musí se o to člověk

zasloužit“

Kdy jste se poprvé seznámil s Ji-
nonickým Kurýrem a jaký na něj
máte názor?
První číslo jsem našel ve schránce
koncem roku 2013, kdy jsme se do
Jinonic s manželkou přistěhovali.
Mým dlouholetým koníčkem je his-
torie, proto jsem ocenil hlavně
články zaměřené na minulost naše-
ho nového domova. Líbí se mi, že za
Jinonickým Kurýrem stojí parta
místních lidí. Pak není divu, že jeho
obsah není nijak politicky zatížen
a  že se zabývá především děním
a  životem v této městské části.

Považujete Jinonice za místo ja-
ko z pohádky, což je v dnešní
uspěchané době originální po-
hled. Co vás k tomu vede?
Když jsem se přestěhoval z Letné
do Jinonic, začalo na mě nové místo
hned působit velmi inspirativně. Asi
to bude tou krásnou přírodou a ma-
gickou Vidoulí, pod kterou se na-
chází i náš domek. Narozením
našeho syna pak vše akcelerovalo
a  já se pustil do tvorby projektů pro
děti.

Co se vám zatím podařilo usku-
tečnit?
Ze všeho nejdřív to byly dětské spa-

cí čepičky, na které jsem získal
celoevropský patent. Náš Adámek
totiž špatně usínal a přehozená
plenka přes jeho hlavičku mi připa-
dala nebezpečná. Našel jsem origi-
nální řešení, které maminky velmi
oceňují. Nu, a ke spaní a usínání
dětí patří především pohádky.
Druhým krokem tak byla knížka Po-
hádky zpod Vidoule, kterou jsem
spolu se svým kamarádem, ilustrá-
torem Petrem Heroldem, dokončil
a  vydal minulý měsíc. Podle prvních
ohlasů knížka čtenáře baví a tak
chystáme další díl.

Zkuste svou pohádkovou knížku
přiblížit našim čtenářům…
Pohádky zpod Vidoule jsou soubo-
rem deseti originálních českých po-
hádek, ve kterých hlavní hrdinové
bojují proti nepřízni osudu chytros-
tí, laskavostí a humorem. Napravují
své omyly a staví se čelem ke zlu
a  nespravedlnosti. Pohádky jsou ur-
čeny pro celou rodinu - od čtyřle-
tého kloučka či holčičku po
devadesátiletou babičku s dě-
dečkem. Snažil jsem se spojit tra-
diční pohádková poselství o dobru
a  naději a přidat do nich humor
a  životní nadsázku. Celostránkové
barevné ilustrace kamaráda Petra
Herolda vtáhnou čtenáře do děje.
Díky nim spatří na vlastní oči čerta
Kozijáše, vílu Mochomůrku, mlyná-
ře Matěje a další pohádkové po-
stavy zpod Vidoule.

Co máte připravené do budouc-
na?
Nedávno jsem obdržel patent na
dětskou logickou hru, která by mě-
la nejmenší děti naučit kombi-
načním schopnostem. Zároveň
dopisuji další knížku pohádek.

A chtěl byste našim čtenářům
prostřednictvím Kurýra něco
vzkázat?
Určitě. Jinonice jsou překrásné

místo k životu a byl bych moc rád,
aby se tu lidé cítili dobře. Důležité
je, aby tu fungovala prachobyčejná
sousedská sounáležitost. Chce to
jenom chtít a dokázat se spojit pro
dobrou věc.
    Dobrým příkladem může být
aktuální plán radnice Prahy 5 na
výstavbu centra pro bezdomovce
v  ulici Klikatá. Připomněl mi, že
člověk musí být neustále ve střehu.
Chápu, že je nutné řešit různé soci-
ální otázky, ale nelze tak činit na
úkor lidí, kteří tu trvale žij í. Proto
jsem se stal členem Spolku za lepší
Jinonice, který bude mimo jiné ten-
to záměr bedlivě sledovat a rea-
govat na vzniklou situaci.
    Když se potkáme na procházce
s kočárkem a našimi dvěma hafany,
můžeme se o tom všem pobavit
a  něco dobrého pro naše Jinonice
udělat.

Knihu můžete zakoupit na
www.pohadky-zpod-vidoule.cz
Rozhovor vedl Svatopluk Bartoň.

NEDOSTALI JSTE DO VAŠÍ SCHRÁNKY JINONICKÉHO KURÝRA? KONTAKTUJTE NÁS NA REDAKCE@JINONICKYKURYR.CZ NEBO NA 608 745 433!

HOST MĚSÍCE – PETR BŘEZINA, AUTOR POHÁDEK ZPOD VIDOULE
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Vážení spoluobčané v Jinonicích,
asi byste měli být informováni
o  tom, co se připravuje na
Radnici Praha 5 pro naše lepší
a  bezpečnější bydlení v lokalitě
Jinonic v ulici Klikatá.
Vzhledem k tomu, že tato informace
byla zveřejněna poprvé v Pražské
Pětce ve zprávách, cituj i toto sdě-
lení ze dne 9. března 2015: "Měst-
ská část se dále rozhodla
vytvořit další nízkoprahová
centra pro lidi bez přístřeší.
První bude zřízeno v ulici Klika-
tá, kde se lidé bez domova bu-
dou moci umýt a upravit –
ostříhat i oholit a kde jim bude
případně poskytnuta psy-
chiatrická a duchovní pomoc."
To bylo součástí článku o sociální
politice na Praze 5.
    Pátrala jsem proto na internetu,
o co se jedná. A našla jsem ze dne
19. 3. 2015 interpelaci poslance pa-
na JUDr. Petra Lachnita, zastupitele
MČ Praha 5, který vznesl řadu
otázek na zástupce starosty Prahy
5. Tyto otázky od poslance JUDr.
Lachnita a odpovědi od interpe-
lovaného Mgr. Jana Smetany – zá-
stupce starosty MČ Praha 5 jsou
níže uvedené a obyvatelé Jinonic by
se měli s těmito „fundovanými“ od-
pověďmi seznámit.
    Konkrétně to vidím velice
špatně, od stanice metra Jinonice
budou přicházet přes nově vybu-
dovanou lávku, nový rezidenční
areál a sídliště Walter bezdomovci
i  j iné pochybné existence a rozhlí-
žet se, co kde je, než projdou do
ulice Klikatá. Podle informací by
mělo být toto centrum pro bez-
domovce v oblasti Hasičské stanice.
Jak všichni víte, areál po výrobních
halách v bývalé Waltrovce je
asanován a bude zde nové rezi-

denční bydlení, administrativní bu-
dovy a nákupní centrum Walter.
Zároveň Dopravní podnik hl. města
bude posilovat autobusový spoj 137
ve večerních hodinách, aby se sem
tyto osoby mohly dostat. Další spo-
jení je j im nabízeno přes železniční
zastávku Jinonice, takže i tudy bu-
dou mít rovněž přístup přes sídliště
do této lokality.
    Myslím si, že to nebude dobré
pro nikoho, kdo zde bydlí. Kdo za-
ručí, že tyto osoby půjdou jen do
tohoto centra a budou se po využití
nabízených služeb vracet do lokali-
ty, kde se do současné doby vysky-
tovaly? Pro obyvatele Jinonic to
podle mne znamená zvýšené riziko
nepořádku a drobných krádeží, kte-
ré s výskytem těchto osob souvisí.
Případné umístění tohoto zařízení
pro bezdomovce trápí také investo-
ra výstavby Rezidence Waltrovka,
společnost Penta, která rovněž bu-
de podporovat j inonické obyvatele
proti tomuto záměru.
    Podle mě by se měli všichni j i-
noničtí obyvatelé s tímto závažným
tématem seznámit, případně dát
vědět své připomínky redakci Jino-
nického Kurýra nebo přímo zastu-
pitelstvu MČ Praha 5.

Naděžda Čermáková
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POMOC PRO BEZDOMOVCE V J INONICÍCH
Prostřený stůl na Mal-

tézském náměstí

Velevážený lide jinonický,
Věz, že i za hranicemi na-
šeho království dějí se
věci, na nichž stojí za to
okem spočinout. Tímto si
Vás dovolujeme pozvat
16. června 2015

k  Prostřenému stolu,
tradiční dobročinné akci,
na  Maltézské náměstí.
Přijďte, jezte, pijte

a  hlavně se dobře bavte!

AKCE

INZERCE

Pronajmu garáž na Farkáni

v blízkosti Harley Davidson

Bližší Info na tel. : 608 745 433

BUDOVA, VE KTERÉ MÁ BÝT CENTRUM PRO BEZDOMOVCE UMÍSTĚNO.

INZERCE

ČERVNOVÁ AKCE!

Každé úterý 25% sleva na
výrobky Jupol

S akcí je spojeno i grilování
probíhající od 1 0.00 do

1 6.30 hodin

www.icolor.cz

INZERCE



Sponzor barevného čísla.

INZERCE

8 LIDÉ ČTĚTE!




