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Petrovští 
Žofka Dařbujánová

S Prahou 5 jsou spojení Petrovští 
loupežníci, známí také jako Petrova 
chasa, nebo Petráci. Všichni je určitě 
známe z pohádky Zvířátka a Petrovští, 
různě zpracované mnoha autory. 
Ukrývali se ve strahovských skalách 
nebo v lesích okolo dnešní Plzeňské 
ulice, kudy vedla kupecká cesta 
do Bavor. „Loupežnickým hradem“ jim 
byl košířský dvorec Popelka. Kromě 
dnešní Prahy 5, byl jejich rajon 
od Berouna po Klánovice.

Kdo vlastně byli Petrovští loupežníci?

Děkujeme za finanční podporu Městské části Praha 5 
Vydavatel: Česká moře.CZ, z.s.

Milí čtenáři, 
možná se k některým z vás již dostaly naše časopisy 
z minulých let. Jsme parta kamarádů z Prahy 5 a letos jsme 
se rozhodli pro Vás připravit speciální komiksové číslo 
o tom, co se na Praze 5 v současné době děje a čeho si 
všímáme, dozvíte se i některé zajímavosti z historie naší 
městské části.

Budeme moc rádi, pokud nám napíšete na náš společný 
redakční email: Redakce.detidetem@seznam.cz

Na internetu najdete naše příspěvky na adrese: 
http://kapsar.cz

Seznam redaktorů, kteří pro Vás samostatně vytvořili 
toto vydání časopisu:

•	 Tonička	Dařbujánová 
•	 Žofka	Dařbujánová 
•	 Lukáš	Holan 
•	 Ondra	Holan 
•	 Vilko	Hovanec 
•	 Saša	Jefimova 
•	 Anna	Machová 
•	 Ella	Machová 
•	 Johanka	Petřinová 
•	 Matěj	Sedláček 
•	 Petr	Sedláček 
•	 Anežka	Zborníková 
•	 František	Zborník
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Motolské veverky 
Tonička	Dařbujánová

Obklopeni loukami, lesíky a rybníky se 
můžeme na našem motolském sídlišti 
denně potkávat s rodinkami divokých 
zvířátek. Máme tady zajíce, ježky, 
srnky, lišku, veverky, sovu, žluvy 
a žluny, dravce i labutě a další.

Víte, jak se připravuje na zimu pražská 
veverčí rodina, která žije v lesíku 
za košířským hřbitovem?
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Buďánka 
Ondra	Holan

Buďánka je historická dělnická kolonie 
v Košířích, která byla postavena 
na místě vinice mezi lety 1800–1840.

V 80. letech 20. století byly téměř 
všechny domy od majitelů vykoupeny 
a osada začala chátrat. Počítalo se 
s jejím zbouráním, na jejím místě měl 
být postaven mnohapatrový panelový 
dům. Vlastníkem posledního 
obývaného domku v památkové zóně 
zůstal místní starousedlík, který 
pomáhá se záchranou Buďánky.

Na tomto domě je napsáno OBVODNÍ 
ÚŘAD – NÁŠ HOSPODÁŘ, protože 
radnice nechala osadu dlouho chátrat. 
Když jsme jeli okolo, tak jsme tam 
viděli kozu, takže tam asi bydlí. 
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Cibuláček 
Lukáš	Holan

V letech 1976–1980 bydlel na Buďánce 
i Svatopluk Karásek. V jeho domě 
zkoušela kapela Půlnoc, která vznikla 
po rozpadu známé skupiny Plastic 
People of the Universe. Scházeli se 
zde další komunistickým režimem 
zakázaní umělci.

Koloniál už je zrekonstruovaný, konají 
se tam např. dobročinné bazárky nebo 
koncerty.

KONEC
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Čínský altánek 
Vilko	Hovanec
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Labutí Zakletí 
Saša	Jefimova
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O čínském pavilónu 
Anna	Machová

O Smíchovské tržnici 
Ella	Machová
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O Pavím vrchu 
Anna	Machová	a Ella	Machová
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Jak je u nás 
Johanka	Petřinová

Tak Takhle To u nás vypadá,
    je mi sotva jeden týden a už mě honí děti

NO A TO JSEM 

JÁ

MÁM PĚT SOUROZENCŮ, 
ALE TI SE TEĎ NĚKAM
ZATOULALI

A TOHLE JE

MOJE MAMINKA 

JO NEVÍM

NEVÍME
DĚTI,
KDE
JE
VÁŠ
 BRATR? BĚŽTE HO

NAJÍT, JE
NEJMLADŠÍ

ZAJÍMALO
BY MĚ, KAM

VEDE TA
CESTA...

MEZITÍM...

AHOJ, 
NEVÍŠ, KDE 

JSOU OSTATNÍ?

 PŮJDEME
   ZA NIMI?

ŠLI DO
DOMEČKU

              MÁMA 
       ŘÍKÁ, AŤ UŽ
 HO NEHLEDÁME, PRÝ       
 SE
VRÁTÍ

              DOBRÝ
    DEN, VY JSTE
 ALE PODIVU-
     HODNÝ
        KAČER

VŽDYŤ JE TO
       SKORO
    TO SAMÉ CO TADY

 DĚLÁTE?

ZABLOUDIL
JSEM

DOBRÝ
DEN

NEJSEM
KAČER,

JSEM KOHOUT

JÉ KUŘÁTKO,
TO JE URČITĚ

Z HÁJOVNY
DONESU

HO DOMŮ

PŘIJĎTE SE NA NÁS
PODÍVAT, BYDLÍME

V HÁJOVNĚ
AHOJ

AHOJ

MAMI,
 VRÁTIL
        SE
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O kuně skejťákovi 
Matěj	Sedláček
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O grafiťácích Tondovi a Lojzovi 
Petr	Sedláček
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„Hu hů, já jsem Amálka.“

„Sovičko Amálko, povězte mi, 
ve kterém domečku mám hledat 
bukvice pro Fušíka, ječmen pro jelena 
a seno pro Muflona?“ „Jdi Rezečko 
vpravo a rovně, tam narazíš na kůlnu, 
je zavřená jen na petlici.“ „Děkuji a co 
mám přinést Tobě?“ „Mně nic, já kolem 
té kůlny lovím myši. Díky všem těm 
dobrotám se jich tam na zimu stahuje 
spousta,“ rozchechtala se Amálka.

A skutečně! Jakmile přišla ke kůlně, 
všude létala spousta sovích kamarádů 
a kamarádek!

Rezečka nastartovala a běžela, seč jí 
nohy stačily, k tomu domečku.

Ale co tam nevidí! V komůrce byla 
spousta dobrot a uprostřed seděl 
mlsný havran. „Co tady děláš, 
havrane?“ rozzlobeně pohleděla 
na havrana Rezečka. „Neruš, mlsám.“ 
Jenomže lišky jsou chytré holky. „Jsi 
ale krásný a silný pták.“

Havran zpozorněl a polichocen se 
podíval na Rezečku: „To bych řekl, 
díky!“ „Havrane, vidíš tady spoustu 
dobrot a když jsi tak silný… ale o to Tě 
nemohu požádat, to bys neunesl.“ „No, 
tak o co jde…?“ Zakabonil se havran. 
„No, potřebovala bych donést Fušíkovi 
bukvice, Lámance seno a Paroháčkovi 
ječmen.“ „K čemu bys to nosila, když 
vše může jít leteckou poštou!“ napjal 
hruď havran.

A tak havran roznesl bleskově veškeré 
dobroty kamarádům.

Zookoutek Malá 
Chuchle 
Anežka	Zborníková

Milí kamarádi, jmenuji se lištička 
Rezečka a vydala jsem se právě 
na procházku naším zookoutkem. 
Bydlí tu totiž řada zvířátek, která 
utrpěla úraz a která se tu uzdravují, 
nebo která se už uzdravila. Lidé, kteří 
se o nás starají, museli dnes odjet 
někam pryč, proto jsem se rozhodla 
utéci a nakrmit své kamarády sama.

„Hle, kdo mne to jde přivítat?“ „Chro, 
chro, já se jmenuji Fušík a dochází 
i žaludy.“ „Já jsem Rezečka a koukám, 
že Ti na dubu dozrávají další 
pochoutky.“ „To neznáš lakomé duby, 
ty než pustí na zem listí, uběhne rok. 
A žaludy? To už musí zafoukat pořádný 
vítr!“ „A nechtěl bys bukvice?“ „Ty bys 
Rezečko, chroch, chroch, nějaké 
měla?“ „Podívám se,“ odskočila 
Rezečka a vydala se k dalšímu 
zvířátku.

„Nazdar ty rohatej, jakpak Ti říkají?“ 
„Jsem holka jako ty a jmenuji se 
muflonice Lámanka.“

„Moc se Ti, Lámanko, omlouvám, 
vidíme se prvně. Mně zase říkají 
Rezečka a utekla jsem a hledám tu pro 
kamarády něco k snědku.“ „Víš ty co, 
Rezečko, my mufloni moc na dobroty 
nejsme. Žijeme na lukách, tu si 
ukousneme kousku suché trávy, tu 
něco listí z keře. Jsem ale moc ráda, že 
ses na mne došla podívat.

A tak se Rezečka vydala dál. V tom 
v oboře potkala Jelena. „Jelene, jak se 
jmenuješ?“ „Jmenuji se Paroháček 
a znám Tě, občas se tu tiše kolem mne 
procházíš a šustíš ocáskem o zem.

„Jsem moc ráda, že jsi si mne povšiml. 
Mohu Ti přinést něco dobrého?“ 
„Pokud bys mi přinesla hrnec 
s ječmenem, to bys mi udělala radost!“ 
„A tak jo, jdu ho hledat, hned se 
vrátím,“ pravila radostně Rezečka.
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Památný strom 
na Cibulce 
František	Zborník

Začal jsem žít v místech slavných vinic 
za 16. století, jejichž majitelem býval 
staroměstský měšťan Blažej Cibulka. 
V místech, kde dodnes žiji, založil sad.
Léta míjela a v roce 1815 se to stalo. 
Skončily napoleonské války a do Čech 
přijel český šlechtic, pasovský biskup, 
člověk, kterého první jarní kos budil již 
po šedesáté šesté. Opustiv Pasov 
zakoupil za celých 112 tisíc zlatých 
louku a dne, kdy se tak stalo, veverka 
sem zanesla žalud a z toho jsem 
vyrostl já.

Sotva zaklopili hrobku, panství 
Cibulka odešlo do nebe s ním. Kde se 
vzaly tu se vzaly plameny, shořelo vše, 
co měl rád. Jedině stromy, sochy 
a drobné stavby v parku zůstaly bez 
dotčení té hrozivé síly. Nastala léta 
hospodářských krizi, hladu a nových 
nadějí, hlavní město Praha se 
k Cibulce přibližovalo a přibližovalo, 
pode mnou odpočívali jak páni, tak 
ztahaní dělníci z místních továren.

Starý pán byl na svém novém panství 
velmi oblíben, vybudoval tu obrovský 
anglický park, nechal postavit řadu 
soch a stavení. Fascinovaly ho různé 
pohyblivé hračky a hrací strojky, svůj 
park proto pojal jako oživlou 
pohádkovou zahradu. Studoval 
filosofii a mystiku, o dění na statku 
Cibulka se mezi lidmi vyprávěly různé 
povídačky. Biskup, který se jmenoval 
dlouze Leopold Leonhard Raymund 
Reichsgraf Joseph Thun-Hohenstein.

Léta míjela, já jsem sílil a stal se ze 
mne za šedesát let již poměrně silný 
strom. Park nikdo nechtěl, pod mými 
větvemi rostlo maliní a křoviska, 
ve kterých se ukrývali zajíci. V tom 
přijeli odkudsi koně a povozy 
s kamením. Park přehradili obrovským 
valem a deset let před založením 
pražského Národního divadla 
po tomto valu projel první vlak. V té 
době již k mému stínu přicházeli čím 
dále tím častěji Pražané. 
Za odpočinkem, za klidem, někdo 
tajně, někdo jenom tak. Na Cibulce se 
opět bydlelo, veselilo a časem tu 
na statku vznikla i slévárenská dílna.

Bylo mi 11 let, kdy se pak vše zlomilo. 
Podzim shazoval listí a i já jsem celý 
zežloutl. Vypadalo to, že zima přijde 
brzy. Plechový kohout na Čínském 
altánku se v povětří otáčel jako 
splašený, měl jsem obavu, že mne 
počasí ve své bujaré síle zlomí. Pán 
parku zemřel a na jeho pohřeb přišlo 
lidí, že by jejich počet jistě přerostl 
počtu těch, kteří mávali na poslední 
cestě samotnému císaři.

Když mi bylo sto, vypukla první největší válka lidstva, které 
později začali lidé říkat První světová. To ještě netušil 
tehdejší majitel Cibulky, pan statkář Josef Hyross, že bude 
Cibulky posledním soukromým majitelem. V této době 
neklidu, slz a zmaru se dostal se do nesnází s penězi, 
odprodal park a opravený statek Pražské obci a Cibulka 
opět začala chátrat. Za pár let vypukla další vojna, ale 
alespoň u nás v parku nebyla tak strašlivá jako ta předešlá. 
Vše zlé jednou pomine, a tak se stalo i u nás.

A to už mi bylo dvě stě let a Cibulka chátrala a chátrala dál. 
Slavné sluneční hodiny na věži rozdrolil vítr, měděná rafička 
odpadla a propadla se střecha panství. Ale můj potok mi 
zůstal věrný, to už se kolem mne honily děti na koloběžkách 
po novém asfaltovém chodníčku, v dutině jedné z mých větví 
se každoročně střídaly veverky jako v zájezdním hostinci. 
Nějací lidé k mým kořenům umístili cedulku „Památný strom“ 
a panství tento rok opět začali jiní majitelé opravovat. Snad 
se dožiji další stovky a budu moci vyprávět příběh o své 
daleké cestě a tomto místě, kde žijí, dál.
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