
Jak to dříve vypadalo okolo Vokovic

Říkává se, že vzpomínky píší pamětníci především pro sebe.  Přiznávám, že o vokovických vyprávěních to platí
dvojnásob. Ovšem místopis k rodopisu patří a tak věřím, že mnohé z vás nudit nebudu. Znám i takové články, co
jen popisují, jak se autor rodopisné studie prokousával ke svým poznatkům.  Moje povídání na takové téma by
bylo dlouhé a únavné. Tak popíšu jen epizodku, jak  se mi dostal do ruky zajímavý spisek o Vokovicích dávněj-
ších časů.

Proč Vokovice? Přišla sem Eliška z Liboce, narodil se tu můj bratránek Stánda, bráška Jeníček i sestřička
Jarmila a v neposlední řadě jsem ve Vokovicích prožila svou nejdelší a nejkrásnější část dětství. A to všechno
jistě není málo.

Když v Rodopisné revue  vyšel  článek o L. Felixovi, ozvala se mi paní Tomanová z Liboce. Patří jí dům v Úzké
ulici č. 4 - někdejší ulice U Studánky, který jí zůstal po manželovi. Jeho rodiče měli v domě nájemníky - rodinu
Felixových. Naše vrstevnice L. Tomanová nás pozvala na návštěvu a bylo o čem povídat. Přitom jsem se mohla
probírat starými dokumenty - šlo o roční přiznání příjmů od nájemníka. Listiny dokazovaly, že nejméně do r. 1936
v tomto domě bydlel Leopoldův o 12 let mladší bratr Alois Felix (*1899). Hostitelka také pozvala libockou pamět-
nici, stařičkou paní Vachulovou. Chodila asi tak o dvacet let dřív do "mojí" vokovické školy.

Pamatovala si, že Leopold měl dvě boudičky také u rybníka a tam v zimě poskytoval drobné služby a útočiště
bruslařům. "Von byl moc šikovnej, zaved si tam i elektriku a protože z domku dobře na rybník viděl, jak nás bylo
pár na ledě, hned šel boudy otevřít."  Paní Vachulová pak i přes své stáří čile odběhla, aby se vrátila s knížkou,
kterou mi půjčila. Autorka (*1903) v ní popisuje kraj mého dětství, jak vypadal na začátku 20. století.  Zmiňuje
"Peroutku", tam jsme chodili na poštu - je tam dodnes, na zbytku Kladenské silnice. Je tu také řeč o "Dlouhé mí-
li", prapředchůdkyni dnešní Evropské třídy. Zkuste si na chvíli (místo nekonečných proudů aut, směřujících
k letišti) představit v těch místech semtam povoz, bryčku a zaprášené pocestné ...

Dlouho jen pomístně dochovaný název nedávno ožil - existuje Multifunkční centrum Dlouhá míle jižně od areálu
letiště. Menší část původní silnice se dnes v Ruzyni jmenuje Drnovská, podle obce poblíž Kladna. Větší část
Dlouhé míle "spolkla" za 1. republiky výstavba Kladenské silnice.  Tu zase  v  60. letech  20. stol. pohltila dnešní
Evropská, která  směřuje z dejvického Vítězného náměstí k ruzyňskému letišti. Dnešní vokovická křižovatka je od
té doby  o mnoho větší. Tramvajová zastávka  má stále svůj původní název Nádraží Veleslavín. Zanikla tu ša-
motka - keramička, o které autorka píše a naproti zbourali celý blok domů i se zahradní restaurací Vlasta. Tak
vznikl otevřený pohled z křižovatky na vokovickou školu (viz snímek vlevo).

O Vokovicích jsem nejdřív něco napsala v knížečce o mém dětství v kapitolce "Nejkrásnější ulice" a později  RR
otiskla "Lidé z ulice mého dětství", kdy také mile reagoval jeden čtenář. Na hořejším levém snímku (1990) je po-
hled na vokovickou školu od Veleslavína. Vodorovně za autem vede Evropská a na obou obrázcích je v popředí
ulice Veleslavínská. Přes ty koleje jsem chodila  v letech 1952 - 1954 do školičky vedle veleslavínského zámku,
její snímek je také z roku 1990.
Na podzim 2005 si Stáňa Plachta zrealizoval své letité přání - navštívit Liboc a svůj vokovický "rodný dům".  "Ne-
říkej mi dopředu nic - pamatuju si takovou prosklenou boudu u závor a  ten dům snad poznám taky..."  Nu, ten
dům nepoznal hned, hledal ho totiž podle dřevěného zeleného plotu, co mu paměť nabízela. Plot patří k dalšímu
domu v téže ulici a je  prakticky dodnes stejný. Ale ta Standova radost, když tu závorářskou boudičku (na fotce je
vpravo u závor) našel stále na svém místě!

Z "libockého" spisku jsem ofotila aspoň několik stránek - čím starší, tím budou zajímavější. Vokovičtí pamětníci ještě  v 50.

letech sice  říkali "Vítkovo zahradnictví",  ale my jsme chodili "k Bonefovi".  Jak se stal bulharský pan Bonev majitelem

(nebo jen vedoucím?) vokovického zahradnictví, to se můžem je dohadovat.  Knížku vydalo nakl. Vyšehrad r. 1991.
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