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Na Masopustu

v Břenově



Tak vypadal původní skleník – oranžérie – na terasách Břevnovského kláštera ještě ve
40. letech minulého století, než se začala propadat střecha a všechno vzalo rychle za
své. Skleník postavil K.I. Dietzenhofer v r. 1737 a sloužil zhruba do r. 1950, dokud
v klášteře ještě pracoval poslední zahradník A. Morávek. Dnes je z oranžérie pro mno−
hé záhadné torzo, které však čeká na brzkou obnovu, jako celá zahrada.
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Nejméně 50 let scházejí se bývalí a aktivní hráči SK Břevnov na Štědrý den dopoledne
na hřišti, aby si chvilku zahráli a popřáli si do Nového roku. Ale manšaft již není, ani
hřiště, Břevnov je bez fotbalu, a tak zbylo jen u přátelského posezení 24. 12. 2007.

22. ledna od 16 hodin se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruované základní ško−
ly na Dědině, která stála městskou část 134 miliónů korun. Rekonstrukce trvala tři roky
a děla se za provozu školy. Po prohlídce tříd, tělocvičny, jídelny a dalších zařízení, násle−
doval v aule koncert školního souboru. Na snímku starosta Tomáš Chalupa při zahájení,
kterého se zúčastnila řada předáků m.č. Prahy 6. Přes rekordní cenu oprav dětem a ško−
lám to všechno ze srdce přejeme.

Počasí v prosinci a lednu:
První polovina prosince byla velmi teplá s teplotní−
mi odchylkami více než 5 °C od normálu. Pak až do
konce panovalo mrazivé a suché počasí. Průměrná
teplota byla 1,1 °C, slabě nad normálem. Max. tep−
lota byla poměrně vysoká − 12,9 °C dne 7. 12. Min.
teplota byla − 6,1 °C dne 20. 12. Ledových dní bylo
12 a mrazových dní 17. Srážkově byl prosinec pod−
normální – 70 % normálu. Spadlo 20,2 mm srážek.
Max. množství spadlo 6,9 mm dne 11. 12. Srážky
byly rozděleny nepravidelně. Spadly v první polovi−
ně měsíce, pak již bylo sucho. Panovaly holomrazy,
nesněžilo a nevyskytl se ani jediný den se sněho−
vou pokrývkou. Vlivem převládající teplotní inverze
byla nadprůměrná oblačnost. Byly sice 2 dny jasné,
ale 23 dní bylo zamračených.
Začátkem ledna dozněla zima. Pak se oteplilo a od
druhé poloviny ledna panovalo mimořádně teplé
počasí. Průměrná teplota v lednu byla 3,1 °C. Tato
teplota odpovídá průměrné teplotě března. Max.
teplota byla 12,1 °C dne 19. 1. a min. teplota byla
− 4,5 °C. O nastupujícím globálním oteplení svědčí
tato skutečnost. Normálně se dříve vyskytlo 6 dní za
100 let s průměrnou teplotou více jak 10,0 °C. Za
posledních 10 let jich bylo již 9! Byly jen tři dni ledo−
vé a 11 dní mrazových. Srážek spadlo 29,7 mm tj.
110 % normálu. Max. množství srážek spadlo
6,7 mm dne 5. 1. Teplý leden také snížil počet dní
se sněžením na 3. Spadlo jen 7 cm sněhu a sněho−
vá pokrývka trvala 8 dní. Bylo nadprůměrně 19 dní
zamračených a 2 dny se silným větrem. SM

Zajímavost
pro vás 75.

Zajímavost pro vás
l

Společenská kronika
l

Chvíle s křížovkou

dnes v listě:
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Tristní je pohled na prázdné, ale funkční fotbalové hřiště SK Břevnov,
když oddíl už není, stejně jako na kmeny pokácených lip na hospo−
dářském dvoře kláštera. V klášteře však historie nekončí, je zde den−
ně velmi živo. Na zdejší masopustní karneval se dostavil např. Rum−
cajs s Mankou a Cipískem, na Popeleční středu přišly stovky lidí pro
kříž na čelo a slovo kněze: Nezapomeň, že prach jsi a v prach se
obrátíš.

odpoledne v Tereziánském sále se konal kon−
certní pořad „Porta coeli“: obrazy z dějin české
a slovenské církve. Hudba P. Kořínek, spoluú−
činkovali A. Strejček a Pražské jazzové kvinte−
to. • 14. 1. v 18 hodin v bazilice sv. Markéty
oslaveno při mši sv. 1015 výročí břevnovského
kláštera. • 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrá−
mu (Hromnice) byla sloužena mše sv. svěcením
svící v 9 hodin ráno. • 3. 2. v 9 hodin při mši sv.
zazněla v podání chrám. sboru Missa brevis F.
Picky, Adoramus Te Christe a Buď cílem mým
S. Šebka, a O bone Jesu M. A. Ingiegneria. Diri−
goval A. Melichar. Téhož dne odpoledne od
15.30 se ve Vojtěšce konal dětský karneval nav−
štívený desítkami dětí v roztomilých maskách.
• Na datum 6. 2. připadla Popeleční středa – den
přísného pustu. Byly slouženy 3 mše sv. – v 7,
v 16 a v 18 hod. s udílením popelce. Každý pá−
tek a neděli od 17.15 hod. jsou křížové cesty po
celou dobu postní. • 10. 2. při farní mši sv. v 9
hod. – přijetí katechumenů mezi čekatele křtu.
• 12. 2. – 16. 2. se konalo duchovní cvičení ko−
munity. • 23. 2. při mši sv. v 10 hod. oslavil nej−
starší člen komunity P. Jan Kohl své 80. naroze−
niny. • 1. 3. v 18 hodin vzpomenuto při mši sv.
14 výročí úmrtí Karla Kryla.
l Letošní sádka do břevnovských ryb−
níků. Koncem dubna by měli břevnovští rybáři
osadit Pivovarský rybník a Vincek novou sád−
kou kapříků. Předseda spolku pan Nachtigal
uvedl, že by rádi osadili také větší množství
línů, kteří jsou finančně výhodnější pro organi−
zaci. Břevnovští rybáři by se také měli zúčastnit
vypuštění Kajetánky, kde ještě jsou nějaké ryby,
ale také zajímavá fauna, protože rybník nebyl
mnoho let vypuštěn. Izraelci, kteří celý rozlehlý
prostor koupili, měli by už letos začít s rekon−
strukcí Kajetánky, parku, skleníku a rybníka.
l Tři generace ve Velehradské ulici.
ZUŠ Nad Alejí 28 vás zve na výstavu „Tři ge−
nerace“, konanou k 50. výročí školy. Vernisáž
břevnovské výtvarnice Věry Dubské a žáků se
bude konat 12. 3. 2008 od 16.30 hod. v prosto−
rách galerie Velehradská 26, Omega Teplotech−
na, Praha 3. Výstava potrvá do 18. dubna
a otevřeno bude Po až Čt 8.00 – 16.30 hod., Pá
8.00 – 15.00 hodin.
l Stížnosti. Někteří občané si stěžují na pře−
množení koček domácích v okolí Břevnovské−
ho kláštera a hřbitova, které tam chodí zase jiní
občané krmit. Záležitost podána v Informační
kanceláři v Břevnově a voláno do Dejvic na
Odbor životního prostředí, aby se našlo výcho−
disko. Na jaře v ptačích hnízdech kočky naděla−
jí pěknou paseku. – Udělejte s tím něco! Domá−
hají se sousedé v Informační kanceláři
v Břevnově, když poukazují na stále se zhoršu−

jící dopravní situaci. Např. Malobřevnováci
chtějí stejně tak pěknou refíž, jako je na Bělo−
horské u zastávky Říčanova. Jiní kritizují stálé
průjezdy „tiráků“ po Patočkově ul., další malý
počet přechodů na Bělohorské atd.
l Nový rybník v Břevnově, který je stále
za oplocením na Hládkově, můžete spatřit pou−
ze tak, že vystoupíte na lávku pro pěší, která
vede přes Patočkovu ulici. Jméno rybník dosud
nemá. A bude v kompetenci Magistrátu ho po−
jmenovat. Jedna ze čtenářek listu však již po−
slala několik návrhů, které jsou odvozeny od
potoka Brusnice: Brusník, Brusníček. Rybník
také není ještě zcela naplněn, má se znovu vy−
pustit, vyčistit a pak znovu napustit.
l Gymnázium Nad Alejí si zase jednou při−
pomenulo, nad čí že alejí to vlastně stojí.
V předvečer 107. výročí úmrtí básníka Julia Ze−
yera (29. 1. 1901), který poblíž prožil tři roky,
bylo slavnostně otevřeno a jemu věnováno té−
měř zrekonstruované školní divadlo hrou „Po−
klad“ studentů gymnázia Petra Hoffmanna
a Martina Šorma. Učebna č. 105 se proměnila
v „Divadlo Julia Zeyera“, čímž se škola přihlá−
sila ke géniově opomíjenému uměleckému pře−
sahu. Rekonstrukce školního divadla, v němž
se konají představení studentských divadelních
spolků, koncerty a přednášky, stále probíhá. Za−
svěcení Juliu Zeyerovi brzy zvěční kovová des−
ka nad vchodem do divadla. Hra „Poklad“ byla
po úspěšné premiéře 28. 1. uvedena ještě sedm−

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR

 likvidace černých skládek

 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně

Dispečink, nepřetržitá služba:

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

Dispečink:  233 320 311
Mobil:  602 620 757

pokračování na str. 48

l Z kláštera. Ještě včera stály zelené smrky
v bazilice, Betlém byl obklopen dětmi a dospě−
lými a nabité lavice a uličky při mších dokreslo−
valy slavnostní atmosféru Vánoc. To už je ale
vloni, stejně jako mše silvestrovská a novoroční,
která je vždy zasvěcena Panně Marii. Mše
v klášteře jsou navštěvovány stále hojněji a je
obzvlášť potěšitelné, že mladými lidmi. Stále
častěji předčítají z Bible a Kancionálu. Je s nimi
v bazilice dobře. • 8. 12. po zhruba 90 letech se
do Čech vrátily řádové sestry benediktinky. Je−
jich sídlo na Bílé Hoře požehnal v sobotu 8. 12.
2007 kardinál Miroslav Vlk. • 9. 12. v 9 hodin
při mši sv. účinkoval chrám. sbor pod vedením
A. Melichara. Missu sine nomine od L. Viada−
ny. • 11. 12. Divadlo v pavilonu Vojtěška hrálo
divadlo pro děti. • 12. 12. v 18 hod. sloužil
p. převor Prokop Siostrzonek adventní mši sv.
pro děti a mládež. • 19. 12. v 17 a v 19.30 hod. –
uskutečněny předvánoční koncerty souboru
HRADIŠŤAN. • 24. 12. o Štědrém dnu v 16
hod. sloužena vigilie z Narození Páně. Účinko−
vala Schola za varhanního doprovodu Marka
Čihaře, spoluúčinkovala A. Rükcklová na flét−
nu. Dirigovala Magda Šolcová. V nabité bazili−
ce byla úžasná atmosféra. O půlnoční bohosluž−
bě slova zazněla Česká mše vánoční J. J. Ryby
v podání chrám. sboru a orchestru. Dirigoval
Adolf Melichar. V bazilice byl takový nával, že
desítky lidí se vracely domů, nebylo možné se
tam dostat. • 25. 12. Na Boží hod v 9 hodin
o mši sv. opět zpíval chrám. sbor, rovněž tak
v 15 hodin v bazilice zněly vánoční zpěvy. • 30.
12. na svátek sv. Rodiny v 9 hodin byly obnove−
ny manželské sliby. • 31. 12. v 16 hodin byla
sloužena mše sv. na poděkování za přijaté mi−
losti v uplynulém roce 2007. • 1. 1. 2008 o slav−
nosti Matky Boží Pany Marie, kterým byl i den
modliteb za mír, zpíval opět v 10 hodin chrám.
sbor. • 6. 1. o slavnosti Zjevení Páně slouženy
mše sv. se svěcením vody, kadila a křídy. Mše
sv. v 9 hod. byla přenášena českým rozhlasem.
Celebroval p. převor Prokop Siostrzonek, na
varhany hrál Marek Čihař. Spoluúčinkovala
břevnovská Schola. Odpoledne téhož dne v 15
hodin zazněl nádherný koncert v podání Ireny
Budweiserové. • 13. 1. na svátek Křtu Páně
skončila doba vánoční. Téhož dne v 15 hodin

Zpravodajství
Břevnovana
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ce. Hned v jedné ulici v Břevnově nalézají se dvě
právní poradny, které poskytují své služby zdarma.
Sdružení Občanská inspirace nabízí bezplatnou
právní a sociální poradnu pro občany každé úterý
od 9.30 do 11.30 hod. bez objednání. Adresa: Ob−
čanská inspirace, Šlikova 47, přízemí domu, tel.
774 707 744. Druhá kancelář sídlí ve Šlikově 20
a poskytuje bezplatnou právní poradnu ve věcech
souvisejících s bydlením. Tuto advokátní kancelář
zřídil Úřad městské části Praha 6. Otevírací doba:
Po 16.00 – 18.00, Út 10.00 – 12.00, St 15.00 –
17.00, Pá 10.00 – 12.00 hod. Objednat se můžete
na tel. číslech: 220 396 133, 220 396 157. Objed−
naní klienti mají přednost.
l Otevřený Norbertov. 15. ledna uspořádala
ZŠ Norbertov Den otevřených dveří, přičemž bylo
možné navštívit libovolnou třídu během výuky
a popovídat si s kantory. Tradiční více jak stodese−
tiletá střešovická škola má co nabídnout: zcela no−
vou jídelnu a tělocvičnu, stabilní učitelský sbor,
pravidelné zájezdy na školy v přírodě a do Anglie,
lyžařské, plavecké kurzy, řadu kroužků a samozřej−
mě moderní výuku jazyků a počítačů. Nabídka je
mnohem pestřejší a byla určena především pro ro−
diče, kteří zvažují, kam přihlásí své ratolesti do
první třídy. Také rodičům dětí v I. stupni byl Den
otevřených dveří určen, aby si prohlédli na místě,
co škola dělá, vytváří. Však také návštěva byla,
protože ZŠ Norbertov má po léta dobrý zvuk.
l Trafika u Kaštanu už nebude. Na píse−
mnou stížnost občanů starostou městské části roz−
hodnuto, že nová trafika, která zde byla instalová−
na na sklonku roku, bude definitivně zrušena.
l Ze spolku. Živnostenský spolek v Břevnově
se rozloučil se starým rokem vánoční Svatoštěpán−
skou zábavou, konanou jako první tancovačka po
50 letech Na Marjánce. 1. a 2. února byl uspořádán
již po čtrnácté Břevnovský masopust. V těchto
dnech rozhodováno představenstvem o termínu ko−
nání řádné valné hromady, kde bude opět po dvou
letech voleno nové vedení spolku a schválen pro−
gram činnosti na letošní rok. Jednou za čtvrt roku
se také přijímají noví členové spolku: v prosinci
přistoupili JUDr. Jiří Kuděj, advokátní kancelář
Šlikova 20 a JUDr. Jiří Krofta tamtéž. 
l 18. prosince oslavila ZŠ Pod Marjánkou
50 let trvání. Sešli se i někteří studenti tohoto pů−
vodního břevnovského gymnasia, dříve jedenácti−
letky. Oslavy se konaly v hotelu Pyramida.
l Magických 8 na Ořechovce. V posledním
lednovém týdnu se konal v biografu Ořechovka
pod záštitou starosty T. Chalupy filmový festival
nazvaný „Magických 8“. Promítnuta zde byla
zdarma kolekce hraných filmů a historických do−
kumentů o rocích v Čechách, končících na číslov−
ku osm. Objevily se filmy, které už našinec po léta
neviděl: Kunderův Žert, Hvězda zvaná Pelyněk,

Masopustní karnevaly se v Břevnově nekonaly jen na školách a školkách, ale i ve
Vojtěšce Břevnovského kláštera, kde se sešlo několik desítek dětí zdejší farnosti. Za
dětmi ovšem nepřišel tentokrát Mikuláš, ale Rumcajs s Mankou a Cipískem.

Tradiční maškarní bál v Pyramidě měl ráz: Olympijské hry v Břevnově. Účastníci si
to pěkně užili a ti, co přišli do sálu nazí, jen v prostěradlech a představovali antický
olympijský duch her (na snímku), také získali první cenu v soutěži masek, kterou
udělila olympijská jury živnostenského spolku.

Masopust v Břevnově 2008. Knihkupec Pavel Jakl žádnou legraci nezkazí, tím spí−
še ne masopustní. Letos si na chodníku zatancoval s jednou roztockou kozou a ži−
vým medvědem.

pokračování ze str. 3

krát tak, aby ji shlédla většina studentů. Toto ro−
mantické drama, téže věnováno Juliu Zeyerovi, zo−
brazuje hledání pravého pokladu lidského života.
Zda hrdina slavný poklad nakonec skutečně nalez−
ne? To již nechť posoudí diváci. Autoři jsou ale
přesvědčeni, že ano. (M. Š.)
l Z břevnovského chrámového sboru. Tak
jsme se přehoupli do nového roku a začínáme opět
zkoušet nanovo. Čekají nás nové mše a moteta od
známých i méně známých autorů. Velmi aktivním
obdobím budou velikonoce. Na velikonoční neděli
budeme zpívat novou Haydnovu mši, na kterou už
se těšíme, sice se ji budeme muset naučit, ale s naší
snahou a nadšením se nám to určitě podaří. Jako
každý rok nás čeká zpívání v Karlových Varech
a jako každý rok se tam těšíme. Časem budeme mít
i nějaký koncert, ale o přesném datu vám dáme ješ−
tě vědět.
l Něco málo o autorovi, který je nám blíz−
ký. W. A. Mozart se narodil v Salcburku roku
1756, byl to jeden z největších géniů všech dob
a za svůj krátký život napsal neuvěřitelné množství
děl. Jeho díla se nám zpívají velice dobře, mají
krásnou melodii, ale hlavně v sobě mají něco, čím
vás uchvátí. Zvláště Requiem jsme trénovali s lás−
kou a nadšením. Těšíme se, až opět budeme něco

zpívat, ať už to bude mše nebo nějaké
jiné dílo. Klára Machýčková
l Dvě právní poradny ve Šlikov−
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Zborov a další. Každý film byl v úvodu pro jis−
totu představen historikem, který osvětlil dané
časové úseky a souvislosti z pohledu dnešní
historie. Akce to byla velmi úspěšná, nejen pro
vysokou účast diváků, ale i pro velké množství
mladých lidí. Zdá se, že by se mohly podobné
festivaly opakovat na různá společenská témata
a děje.
l Na výlet se zahrádkáři. Začátkem května
uskuteční břevnovský Klub zahrádkářů jarní au−
tobusový výlet do Jižních Čech a do Českého
Krumlova, do Zlaté Koruny, Netolic a Českých
Budějovic. Zastávek bude ovšem více – řetězo−
vý most ve Stádelci, Bechyňský most, Holešovi−
ce atd. Informace o přípravě zájezdů na jaře a na
podzim jsou pravidelně aktualizovány a najdete
je s předstihem ve vývěsních skřínkách v ulici 8.
listopadu nad schody a při křižovatce Štefkovy
a Říčanovy ulice. Podrobnosti vám rádi upřesní
Ing. Skrla na tel. 720201236 nebo dr. Dobiáš na
emailu: michal.dobias@seznam.cz.
l Spokojenost v jídelně. Po delší době je
slyšet jenom chválu na jednu jídelnu, a to na
Bělohorské 122. Zavedla se velmi dobře, což
lze potvrdit tím, že sem zajdou lékaři a sestry
z nedaleké polikliniky, úředníci, řemeslníci
a sousedé nejen z okolí, ale i z Malého Břevno−
va. Zajde sem třeba i zpěvák Josef Zíma aj.
l Špatná zpráva. Sdružení Banát ukončilo
po sedmnácti letech svoji činnost. Sdružení pů−
vodně vzniklo jako Sdružení pro pomoc kraja−
nům v Rumunsku v lednu 1990, a u jeho zrodu
stáli pánové Lobkowitz, pozdější ministr obra−
ny, J. Plíšek, pozdější ředitel krajského odboru
a další. Základní činností v té době byla zdra−
votní, potravinová a technická pomoc krajanům
v českých vesnicích na Balkáně. Byl vyslán po
letech první kantor českého jazyka. Postupem
času agendu převzala společnost Člověk v tísni,
neboť sdružení pracovalo pouze dobrovolně,
tzv. pro práci. V r. 1996 se název celého družení
zkrátil na Sdružení Banát a také jeho činnost se
změnila. Vydávaly se drobné publikace, čtvrt−
letník, který byl pojítkem mezi členy sdružení,
krajany na Balkáně, reemigranty i krajanským
odborem MZ. Krajané rok co rok jezdili na
Břevnovské posvícení na pozvání sdružení. Ko−
naly se taneční večírky. Postupně však dochá−
zely finanční prostředky a podpory se nedostá−
valo. Sdružení zůstalo dobrovolným spolkem,
a protože sídlilo dlouho v Břevnově, tajně dou−
falo v grantovou podporu m. č. Praha 6. Nedo−
čkalo se jí. Obzvlášť smutné bylo, když se proti
podpoře pro krajany postavili v minulé kulturní
komisi např. členové Sokola. Dnes bez peněz
nelze provozovat žádnou veřejnou činnost.
A tak Sdružení Banát po letech skutečné práce
zastavilo svoje snažení.
l Na Masopustu v Břevnově. Po čtrnácté
zorganizoval břevnovský živnostenský spolek
masopustní rej na Bělohorské. Průvod začal pře−
dáním Masopustního práva ke konání průvodu,
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Zbyněk Čalkovský – břevnovský lékár−
ník. Komu není rady ani pomoci, může
zajít do Břevnovské lékárny na Bělo−
horské 54, která má pověst nejlepší lé−
kárny v Břevnově. Slouží tady od roku
1990 dr. Zbyněk Čalkovský, rodák
z Olomouce, který vystudoval farma−
ceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Usadil se v Břevnově, založil rodinu,
lékárnu a už před léty vstoupil do zdej−
šího živnostenského spolku. Vážíme si
jeho snah a práce na Bělohorské, kte−
rá se pozvolna mění.

PORTRÉT

Zbyněk ČALKOVSKÝ

listu
které letos předávala zástupci spolku poprvé
žena – radní Ingrid Kejkrtová. Lidé už čekali,
Žižkovanka hrála, velký roztocký soubor Roz−
toč se natřásal v krásných vestách, přišli v hoj−
ném počtu děti různých věkových kategorií, sa−
mozřejmě v masopustním, soubor Minotaurus
na chůdách a Jagabab se svými krasavicemi.
Velký dav čítající odhadem tisíc lidí vyšel v 16
hodin od poutní kaple U Zelené brány a ubíral
se po Bělohorské ke Kaštanu. Po cestě ho opět
čekalo sedm zastávek u členů živnostenského
spolku, kteří se museli vyplatit pohoštěním za
tanec a písničku. Doprava byla odkláněna a za
diskrétní asistence Městské policie průvod zvol−
na postupoval ke svému cíli, kde bylo tradiční
pohoštění: Huderovy jitrnice, čaj, svařák a hned
další dva stánky s trdelníky a občerstvením. Zá−
věrem pochována, jak velí tradice, basa – tento−
krát ne nástroj, ale basa piva. Na druhý den ma−
sopustní rej pokračoval v Pyramidě, kde se
konal známý maškarní bál a kde byl zvolen ráz
„Olympijské hry v Břevnově 2008“. Tomu také
měly býti přizpůsobeny masky. Desítky účastní−
ků se s tímto problémem vypořádali velmi nápa−
ditě, takže spolková komise, která měla vybrat
deset nejlepších masek, opět stála před složitý−
mi dilematy. Celý začátek maškarního bálu byl
veden stylově: po sportovním předtančení a fan−
fárách byl na sále zapálen dívkou a chlapcem
„olympijský oheň v Břevnově“ a technicky se
tato scéna zvládla k potěšení všech. Za bujarého
veselí se představila celá plejáda sportovců.
A jestliže byl v pořadí masek na desátém místě
chlapec s dívkou nádherně pomalovaní jako
„olympijský oheň“, pak úroveň a vybavení ma−
sek gradovala. Na čtvrtém místě černí sportovci
„kokosy na sněhu“, pak celá česká sportovní vý−
prava s vlajkonošem Pepou Kosem, dále antičtí
bohové a první místo získalo několik párů, které
prošly bosi, pouze v prostěradlech s vavřínový−
mi věnci na hlavách jako olympijský duch her.
Také sál byl vyzdoben – stoly posypány vavří−
novými lístky a v rohu tradičně velká živnosten−
ská tombola. Maškarní bál byl krásný, jeden
z nejhezčích za poslední léta.
l Mizení včel. Od podzimu začínaly na veřej−
nost pronikat zprávy, že některým včelařům
zmizely včely, někteří včelaři ztratili i více než
100 včelstev, dokonce že jsou i celé vesnice bez
včel. Již dříve bylo známo, že např. v USA se
mizení včel vyskytlo také, ale v katastrofálním
měřítku. Jaká je toho příčina? Příčinou je pře−
množení poměrně velkého roztoče – Varoa de−
struktor. Pro lepší představu je tak velký, jako
by člověk měl na krku roztoče, velkého jak žel−
va, který by mu sál krev. Jak se to mohlo stát?
Na rozdíl od ostatních zemí byla situace v re−
publice poměrně příznivá. Jenže zima v minu−
lém roce byla nejteplejší v historii a to způsobi−
lo, že se roztoči množili i v zimě. I když bylo
nařízeno mimořádné ošetření včelstev, je prav−
děpodobné, že někteří včelaři tak neučinili a va− pokračování na str. 68

roáza se rychle rozšiřovala prostřednictvím
trubců, jejichž dolet je až 17 km a trubci jsou
všude přijímáni. Kromě toho někteří včelaři ne−
dbali na doporučení Výzkumného ústavu včelař−
ského a nedali do včelstev diagnostické podlož−
ky, takže o hrozivém napadení, kdy bylo možno
ještě včelstva zachránit, neměli vůbec tušení
a spoléhali se na pravidelné podzimní ošetření,
které dosud stačilo. Situace v Praze 6 je velmi
příznivá. Praha 6 patřila v minulosti k silně na−
padeným a tak se tady neodkládala ošetření až
na podzim, ale už koncem července nebo začát−
kem srpna včelaři vkládali do včelstev pásky
s neurotoxickým jedem. Včely nabírají účinnou
látku svými nožičkami. Jed proniká do hemo−
lymfy, roztoče ochromí a ti spadnou na dno. Je−
dovatost této látky je pro člověka nepatrná, je



BŘEVNOVAN

6

KULTURNÍ SERVIS

Kdo dnes navštíví Šárecké údolí, narazí na smrdutou stoku pách−

noucího potoka. Je to však bahno z vypuštěné nádrže Džbán, takže

nejde o katastrofu. Pohled na dno koupaliště od hráze, kam

se kdysi chodily koupat zadem houfy Břevnováků

od autobusu č. 108, je ale zajímavý.

Spíše nenápadně v Praze 6 mizí

staré budovy – tentokrát indu−

striální objekt, který měl být za−

chován, ale nestalo se tak. Histo−

rická sladovna, kde měly být

byty, zbořena na podzim loňské−

ho roku a stejně tak tiše mizí pů−

vodní zástavba ve Střešovicích.

Sbohem (Foto Klub Za Starou Prahu)
podbabská
sladovno!

pokračování ze str. 5

jedovatá jako kuchyňská sůl. Prokázalo se, že
neproniká do medu ani do vosku. Takže ti včela−
ři, kteří včas vložili pásky do včelstev, nemají
žádné ztráty. Ing. Václav Smělý, jednatel ZO P6
l Info ze senátního obvodu. Uskutečnilo
se setkání senátora Karla Schwarzenberga s ob−
čany Prahy 17, Řep. Pan senátor ochotně odpo−
vídal na dotazy občanů, velký časový prostor
byl věnován dopravní situaci v Řepích – vý−
stavbě silničního okruhu, městského okruhu
a Břevnovské radiály. Na dotaz, z čeho má pan
senátor, co se týče městské části, největší oba−
vu, pan senátor odpověděl, že se především
obává, aby byl vnější městský okruh postaven
včas a tedy nenastala situace, že veškerý provoz
z dálnice od Drážďan, zvláště kamionová a ná−
kladní doprava, nebyl veden přes Prahu 6. Pan
senátor poskytl záštitu koncertu „Dejvické píš−
ťalky“ v koncertním sále FOK v kostele Šimona
a Judy v Praze 1. Pan senátor se setkal s občany
Suchdola k tématu výstavby nové letové dráhy
na letišti v Ruzyni a výstavby silničního okru−
hu. Setkání se zúčastnili v hojném zastoupení
především občané Suchdola, ale i sousedních
Nebušic a Lysolají. Mimo tato veřejná setkání
s občany řeší pan senátor ve své senátorské
kanceláři individuální problémy občanů jako
například poškození občana rozhodnutím Fi−
nančního úřadu, převod bytového fondu z Mi−
nisterstva obrany na obec apod.

u V Národním muzeu do 30. 6. 2008 probí−
há výstava Stopy lidí, která prezentuje širo−
ké veřejnosti mimořádné sbírkové předměty
v nejširších souvislostech. Kromě obvyklého
výstavního katalogu vychází i komiksový
průvodce pro děti. 1. pondělí v měsíci vstup
zdarma.
u Téměř po třech desetiletích se do Jízdár−
ny Pražského Hradu vrací dílo malíře Miko−
láše Alše – Správa Pražského Hradu a Ná−
rodní galerie v Praze zde společně pořádají
výstavu Mikoláš Aleš 1852 – 2007. Výstava
nabízí panoramatický přehled Alšovy tvorby
zahrnující jak jeho malířské dílo, tak kartony,
ilustrace či monumentální návrhy pro archi−
tekturu. Prostor rovněž dostává rozsáhlý
soubor předmětů z Alšova osobního vlast−
nictví: vybavení domácnosti, nábytek, před−
měty denní potřeby, pracovní nástroje, dary
a nejrůznější suvenýry. Výstava potrvá do
20. dubna 2008. Otevřeno: denně 10 – 18
hodin. Vstupné: plné 140 Kč, snížené 70 Kč,
rodinné 210 Kč, registrované 10 Kč, školní
skupina 20 Kč / osoba. Na výstavu Mikoláše
Alše 1852 – 2007 se NEVZTAHUJÍ dny vol−
ného vstupu Národní galerie v Praze.
u Národní galerie v Praze pořádá výstavu
Michael Rittstein – Vlhkou stopou. Ve vý−
chodním křídle 1. patra Veletržního paláce
potrvá do 27. dubna 2008. Retrospektivní
výstavu doprovází Rittsteinova monografie
s více než 350 barevnými reprodukcemi, fo−
tografiemi, soupisem výstav a bibliografií.
2. 4. ST 15 hod. proběhne k hodinám volné−
ho vstupu komentovaná prohlídka výstavy
s Michaelem Rittsteinem. V rámci oslav vý−
ročí založení NG v Praze se uskuteční vý−
tvarná dílna v Malé dvoraně Veletržního pa−
láce, kterou povede umělec sám. Vstup do
expozic i na další doprovodné programy je
volný. 2. 2. So 11 – 16 hod. Výtvarná dílna.
u Další výstava, kterou připravila Národní
galerie v Praze v respiriu mezaninu Veletrž−
ního paláce, potrvá do 2. března 2008
a nese název Irena Jůzová: Kolekce – Série
Ozvěny benátského bienále. Otevírací doba:
denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
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Občanské sdružení EKO Břevnov vzniklo v roce 1998 jako reakce
občanů na nepřijatelné radniční návrhy dopravního řešení situace
na Břevnově. Jeho náplní se postupně stala především problemati−
ka tzv. Břevnovské radiály, což přeloženo do češtiny znamená silnici
dálničního typu uprostřed města, těsně podél obytné zástavby
a s mimoúrovňovýmí křižovatkami. 
Za léta diskuzí s představiteli radnice Prahy 6 i Magistrátu jsme se
bohužel naučili, že těmto lidem (ať už to byl starosta, místostarosta
či radní) nejde o to hledat řešení v zájmu občanů, ale hledají řešení
jak záležitost „zadministrovat“ s co nejmenšími starostmi. V zásadě
vždy však neváhali vynaložit jakkoliv velké úsilí, jen aby se prosadila
radniční varianta a nic se neměnilo. To, že jsou to řešení stará, že
se zásadně změnila dopravní situace v celé Evropě, republice i Pra−
ze, že se změnily stavební technologie, požadavky na ochranu ži−
votního prostředí, věda přinesla nové poznatky o škodlivých účin−
cích automobilismu na zdraví člověka, to tyto představitele moci
nezajímá. Žádný z podlých způsobů jim není dost špatný, a tak jsme
zažívali a zažíváme mlžení, překrucování oficiálních informací, zata−
jování aktuálního stavu, zbytečným komplikováním přístupu k infor−
macím, neplnění slibů až po přímé bezskrupulózní lhaní. Žádné
vstřícné kroky nám ze strany radnice nehrozí.
To vše jsme zažili během posledních několika let poměrně často
a vzhledem k tomu, že nárůst automobilové dopravy a její negativní
dopady v břevnovské kotlině narůstaly a narůstají měrou neutěše−
nou (otevření strahovského tunelu, zprovoznění tunelů Mrázovka),
začali jsme zhruba před 2 – 3 lety zvažovat ryze právní cestu, a to
formou tzv. „sousedské žaloby“.
Povzbuzením se pro nás stalo podání této žaloby sdružením obča−
nů na Pankráci, které nám potvrdilo správnost našich úvah, a roz−
hodli jsme se tuto žalobu podat. I v situaci, kdy prvoinstanční soud
sdružení z Pankráce „prohrálo“, jsme věřili ve správnost postupu.
Soud jim totiž dal za pravdu, že žalovaný (vlastník komunikace –
hl. m. Praha) porušuje jejich práva, ale nevyhověl jejich zákonnému
požadavku na uložení opatření k ochraně jejich práv. Tuto absurditu
musel odvolací soud odstranit a věřili jsme, že se tak stane. 
V mezidobí jsme připravovali podklady pro naši žalobu. Pokud uvá−
dím „naši“, musím upřesnit, že občanské sdružení nemůže být
v tomto sporu žalobcem, ale musí jím být konkrétní vlastník (nikoliv

třeba nájemce) nemovitosti, která je přímo zasažena nadměrným
a nadlimitním hlukovým zatížením. OS proto s žalobou pouze po−
mohlo, a to zejména s informacemi, organizací a koordinací příprav−
ných prací. V případě „břevnovské žaloby“ se tedy jedná o 12 indivi−
duálních žalobců – vlastníků nadlimitně zasažených nemovitostí,
kteří po letitých diskuzích s radnicí Prahy 6, Magistrátem, hygienic−
kou službou atd. zjistili, že již jinou možnost nápravy nemají. Zlomo−
vým bodem bylo nepochybně mimořádné zasedání zastupitelstva
Prahy 6 věnované dopravním stavbám na Praze 6, které se konalo
11. 11. 2005. Ti z čtenářů, kteří se zúčastnili, vědí, že jen díky den
starému nedůvěryhodnému průzkumu veřejného mínění (!) objedna−
ného starostou za cca 800 000,– Kč, čerstvě přepočítaným údajům
o dopravě dodaných magistrátním Ústavem dopravního inženýrství
(údajně dle nových metodik) a obstrukcí starosty (řídícího jednání)
s jednacím řádem se přes odpor všech zúčastněných občanů poda−
řilo tehdejší politické reprezentaci (fakticky totožné s dnešní) prosa−
dit usnesení o zachování výstavby dopravních staveb, jejichž reali−
zace bude mít pro Prahu stejné účinky jako severojižní magistrála.
Oněch 12 žalobců, to nejsou žádní ekologičtí aktivisté, ekoteroristé
a ekofašisté, jak se stále častěji snaží tyto občany prezentovat něk−
teří politici od místních až po prezidenta, jsou to lidé se svými nor−
málními životy, osudy, zájmy, rodinami, naši sousedé a přátelé, od
mladých s dětmi až po penzisty. Oni mají jen tu smůlu, že upřed−
nostňováním individuálního automobilismu ve městě jim politici za
posledních 15 let fatálně zamořili životní prostor a oni již nechtějí žít
v prostředí, kde nelze otevřít okno, kde nelze užívat vlastní zahradu,
kde není možné se pořádně vyspat, kde se k poslechu rádia či tele−
vize používají sluchátka, kde je výrazně nadprůměrný výskyt onko−
logických onemocnění a úmrtí v důsledku těchto onemocnění.
O znehodnocení majetku a vysokých nákladech na zdravotní péči
nemluvě. 
Nadlimitní zatížení (porušení zákona) nám v naší lokalitě potvrzuje
hygienická služba již od roku 2000, hl. m. Praha na to reaguje vý−
stavbou dalších vysokokapacitních komunikací, přivádějících do
města stále více aut, umožňuje mohutnou zástavbu rozsáhlých re−
generačních zelených ploch zejména administrativními a obchodní−
mi budovami a vytváří tak další masivní poptávku po dopravě v cent−
ru Prahy 6 i Prahy.
Proti všem argumentům o nevhodnosti, zastaralosti a škodlivosti
navrhovaných řešení, která dokládáme odbornými studiemi a „je−
jich“ oficiálními čísly ze stavební dokumentace, má radnice a magis−
trát jasný „kvalifikovaný“ postoj a argument. Někdo z vrcholných
a odpovědných prostě jen gubernátorsky prohlásí: „…podle nás to
pro Prahu bude lepší.“ Zda Prahou myslí sebe, úřad či občana, se
již neuvádí.
Pro „Prahu“ to možná bude lepší, ale pro lidi to nebude a leckde už
není k žití. A proto ta žaloba. JUDr. A. Ohrablo, Břevnov

Z naší a vaší
korespondence *
Sousedé z Břevnova zažalovali hluk

Přírodní parky jsou vyhlášeny k ochranně krajinného rázu s význam−
nými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami (§12 záko−
na 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Krajinný ráz tvoří i kul−
turní a historická charakteristická místa či oblasti. Podobně je tomu
i na území Prahy. NVP dne 15. 11. 1990 dle § 24 zřídil a vymezil ob−
lasti klidu a po r. 1992 tyto oblasti překategorizovány na přírodní
parky. Těmito přírodními parky jsou území „Radotínsko – Chuchel−
ský háj“ Praha 5, „Šárka – Lysolaje“ P. 6, „Drahaň – Trója“ P. 7 – 8,
Hostivař – Záběhlice P. 10, „Rokytka“ P. 10 a dalších 6 př. parků vy−
hlášených po r. 1992. Podrobné podmínky ochrany př. parků jsou ze
zákona u všech stejné v celé ČR i na území hl. m. Prahy. A proto
bych se rád podělil se čtenáři Břevnovanu o jednom z nich. 
Přírodní park Šárka – Lysolaje 923 ha (stanoví vyhláška 8/1990 Sb.
NVP.) Zahrnuje maloplošná zvláště chráněná území: přírodní rezer−
vace Divoká Šárka (1964 – první pražské chráněné území), přírodní
památky Vizerka(1988), Jenerálka(1968), Zlatnice(1968), Nad Mlý−
nem(1968), Dolní Šárka (Duchoňská, Šatovka, Žežulka 1982),
Baba(1982), Podbabské skály(1982) a Housle(1982). V přírodním
parku je mimo jiné: vyhlášena trvalá stavební uzávěra(výstavba je
omezena na dostavbu stávajících obcí, veškeré záměry vyžadují
souhlasné rozhodnutí orgánů ochrany přírody) v nezastavěných
částech je zakázáno umisťovat stavby, budovat umělé vodoteče
nebo nevhodným způsobem zpevňovat stávající, ve volné přírodě je
zakázáno tábořit, rozdělávat oheň, kouřit v lese, rušit klid hlukem,
poškozovat stromy a keře, chytat a usmrcovat a záměrně rušit volně
žijící živočichy, narušovat půdní kryt a skalní výchozy sběrem neros−

tů, hornin a zkamenělin, nechávat volně pobíhat psy, opravovat
a umývat auta, parkovat auta mimo parkoviště, jezdit na kolech
mimo schválené trasy, jezdit na kolech mimo komunikace. V celém
parku je zakázáno provozovat sportovní motorismus, je vyloučena
těžba nerostných surovin, chráněná kvalitní dochovaná struktura
zemědělské půdy a nezpevněné hospodářské komunikace mezi
poli. Jsou povolovány nevhodné činnosti a objekty, s ohledem na
ochranu krajiny jsou vytvářeny podmínky pro rekreační využití,
mimo označená chráněná území a zemědělské kultury je povolen
pěší pohyb mimo komunikace. Šáreckým údolím vede funkční nad−
regionální biokoridor územního systému ekologické stability a celé
území parku je v ochranné zóně tohoto nadregionálního biokoridoru
a obsahuje funkční lokální prvky systému. Šárecký potok při hledání
svoji trasy netušil, že ve spodních vrstvách se skrývají nejtvrdší bu−
ližníky. Zvolil cestu a pak mu už nezbývalo než jimi v Divoké Šárce
probít kaňon a dál vytrvale modeloval údolí (nynější povodí potoka je
63 km2, délka 22 km, převýšení cca 200 m). Pradávná Vltava měnila
polohu a zanechávala za sebou usazeniny. Na počátku čtvrtohor
tekla o 100 m výše než dnes – v místech Hanspaulky a Lysolaj, kde
uložila až 20 m mocnou pískovou vrstvu nejvyšší pražské terasy
(2 mil. let). Skalní „brána“ soutěsky Džbán měla být na počátku 60.
let proměněna – překlenuta betonovou skořepinovou cca 15 m. vy−
sokou hrází údolní nádrže. A po velkých bojích se podařilo nakonec
za pomoci tehdejšího ÚHA hl. m. Prahy a Pražského střediska pa−
mátkové péče a ochrany přírody (r. 1963) soutěsku zachránit a od−
sunout stavbu hráze dle prvotních investorských záměrů o cca
150 m. dále. Osvícený vokovický statkář a cestovatel Hammerník
tehdy snil, že zde bude Národní přírodní park. Nepodařilo se mu
myšlenku proti zájmům na komerční využití prosadit, i když v té
době byla Šárka velmi populární. O sto let později si Zdenka Blažko−
vá přeje, aby byly její rozsáhlé pozemky u Lysolají přičleněny k pří−
rodnímu parku. Tlaky ohrožující území př. p. ale opět velmi sílí.
V oblasti bývalého Buzkova zahradnictví se má stavět hřiště a hotel,
ohroženy jsou další části Dolní Šárky, zahrádkářská kolonie u Zlatni−
ce a další. Jaká bude Šárka po r. 2010?

Bude v Šárce
golfové hřiště
a nový hotel?

O přírodních parcích (dříve oblastech klidu)

Aleš DVOŘÁK
zpravodaj ochrany přírody
a krajiny Praha 6.



V roce 1894 se stal farářem evangelic−
ké církve a. v. (luterské) v Trnávce,
aby roku 1902 přešel do Prahy, k Sal−
vátoru na Starém Městě. V roce 1917
byl zvolen superintendentem (tj. hlav−
ním představitelem) české evangelic−
ké církve luterské, která se roku násle−
dujícího (1918) spoji la s církví
kalvínskou (h. v.) v nově vzniklou Čes−
kobratrskou církev evangelickou.
Prof. Hrejsa se od roku 1919 stal pro−
fesorem církevních dějin na Husově
evangelické bohoslovecké fakultě. 
Ke sboru u Salvátora patřilo také úze−
mí Břevnova a sousedních obcí (Stře−
šovice, Ruzyně atd.), kterým farář Fer−
dinand Hrejsa věnoval soustavnou
pastorační péči (viz Kniha o Břevnově,
str. 117 – 120) a to i v době, kdy již byl
profesorem bohoslovecké fakulty. Výrazně se podílel na
vzniku zdejšího sboru Českobratrské církve evangelické
a na stavbě kostela Na bateriích ve Střešovicích (sbor se
osamostatnil roku 1932, kostel byl postaven roku 1939).
Hrejsův vztah ke střešovickému prostředí ještě zesílil, když
si roku 1929 postavil vilu na Ořechovce (na rohu ulic Stře−
šovická a Na Pěkné vyhlídce). Přiznám se, že jsem vždy
uvažoval, kde na poměrně velkou vilu získal F. Hrejsa, ne−
zámožný farář a poté profesor, obdařený pěti dětmi, finanč−
ní prostředky. Předpokládal jsem, že asi ze svého rodinné−
ho zázemí v Humpolci. A skutečně, před nedávným rokem
vzpomínala pamětnice Růžena Terschová (sborníček Na
kopci, 2002), že vilu „pro rodinu prof. Hrejsy postavil jeho
svobodný bratr, obchodník s látkami“ (z Humpolce). V pra−
covně této vily, kterou projektoval arch. Bohumír Kozák,
vznikla řada Hrejsových církevně historických prací. 
F. Hrejsa se jako historik trvale a významně zapsal do dějin
českého dějepisectví. Výrazný přínos znamenalo Hrejsovo
základní dílo „Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny“
(1912). V něm vysledoval souvislost českých evangelíků
druhé poloviny 16. století se starší českou utrakvistickou
i bratrskou tradicí a přesvědčivě prokázal jejich věroučnou
samostatnost a odlišnost od ortodoxního luterství. Jím vy−
tvořený termín „novoutrakvismus“ znamenal vyznačení
specifického charakteru českého evangelictví té doby a byl
naší historiografií obecně přijat. Tento termín odpovídal
i nově poznané skutečnosti o živé aktivitě české reformace
v předbělohorském období a byl podpořen obdobnými zá−
věry historika prof. Kamila Krofty (viz Břevnovan, 2005,
č. 9/10, s. 9). 
F. Hrejsa, „muž tvrdé pracovní kázně“ (F. M. Bartoš), je au−
torem řady dalších základních historických děl. Monografic−

ky zaměřené práce věnoval dějinám Jednoty bratrské v 16.
století i období kolem tolerančního patentu roku 1781. Neo−
byčejně cenným je topografický soupis bratrských sborů,
vydaný pod názvem „Sborové Jednoty bratrské“ (1939), na
nějž navázala charakteristika bratrského věroučného vývo−
je „Náboženský svéráz Jednoty bratrské“ (1939). Období
tolerance je věnován spis „Toleranční patent, jeho vznik
a význam“ (1931). Kulturních styků česko−maďarských se
Hrejsa objevně dotkl v monografiích, věnovaných osobnos−
tem maďarských evangelických kazatelů, působících po
roce 1781 v Čechách (Jan Végh, Jan Szalatnay). K důleži−
tým pracím životopisného charakteru patří též rozměrná
studie „František Palacký po stránce náboženské“.
Pražským dějinám věnoval Hrejsa knihu „Dějiny české círk−
ve evangelické v Praze a ve středních Čechách v posled−
ních 250 letech“ (1927), doslova nabitou faktografickým
materiálem z archivních fondů. S ní souvisí i monografie
„U Salvátora“ (1930) i studie o Betlémské kapli a jejích osu−
dech v 16. až 18. století (sborník Betlémské kaple, 1922).
Ke zkoumání Betlémské kaple arch. A. Kubíčkem (viz
Břevnovan, 2005, č. 3, s. 7) přispěl Hrejsa objevem důleži−
tého plánu kaple z roku 1661. Výsledky celoživotního bá−
dání o české reformaci shrnul F. Hrejsa v díle „Dějiny křes−
ťanství v Československu“, které vyšlo v pěti svazcích
v letech 1947 až 1948.
Prof. Ferdinanda Hrejsu, jehož životní dílo jsme si zde
stručně připomenuli, charakterizuje prof. František Kutnar
ve svých „Přehledných dějinách českého a slovenského
dějepisectví“ jako evangelického historika moderního typu,
jako představitele a organizátora evangelického dějepisec−
tví v Čechách. PhDr. Michal Flegl
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Prof. Ferdinand Hrejsa
historik české reformace
V loňském roce jsme si připomínali 135. výročí narození
významného historika české reformace prof. ThDr. Ferdinanda
Hrejsy, několikanásobného děkana býv. Husovy evangelické
bohoslovecké fakulty. V roce letošním uplyne 55 let od jeho
úmrtí (nar. 19. 1. 1867 – zemř. 5. 11. 1953). Rodák z Humpolce,
z rodiny zámožných soukeníků, s evangelickými tradicemi
z dob předtolerančních, vystudoval evangelické bohosloví na
univerzitách ve Vratislavi, Erlangenu a Vídni.



Mezi námi

v Břevnově IX.

Chodil jsem do školy Markéty (proti
klášteru), ale učení mi nešlo nebavilo,
učil jsem se špatně. Jak skončila po−
slední hodina a učitel odešel, vyběhl
jsem ze třídy, přeběhl Bělohorskou
a šel raději pást husy. To už jsme žili
sami, bez otce a bylo nás pět souro−
zenců: Václav, Marie, Anežka, Franta
a já – nejmladší. Ještě dlouho po vál−
ce světové byla bída strašná. Žádný
stálý příjem, žádné zajištění. Můj otec
Jan Vaverka rukoval jako vojín k voza−
tajské divizi na italskou frontu, a když
ho kamarád přivezl po válce na voze
zpátky, zdálo se, že se časy změní.
Otec uměl všechno, opravil vozy, zemědělské nářadí,
hodiny, co bylo potřeba. Řekl si o místo ve statku v kláš−
teře – dostal ho. Jenže měl moc rád koně, sloužil u nich
a měl tu smůlu, že se jednoho dne ocitl v sýpce klášte−
ra, kde v přízemí bývala kočárovna a kde zrovna nemo−
hl kůň s bryčkou pana faráře vyrejdovat ven. Kočí tam
za to koně nepěkně třískal bičem. Otec to nevydržel,
skočil po něm, zlomil bič a odhodil kočího na zeď. Jen−
že ten vzal s sebou i velebného pána. A ten mu řekl, že
za to přijde o místo. Táta šel domů a – oběsil se.
To bylo v jednadvacátém roce. Zůstali jsme nezaopatře−
ní, bydleli v jedné cimře, nic na sebe, žádné boty, žádné
jídlo. Stal jsem se postrachem břevnovských zahrad,
protože alespoň ovoce zahánělo denní hlad a já také
nosil ovoce svým sestrám. Maminka byla velmi pracovi−
tá a vděčná za každý výdělek. Sloužila v klášteře, hned
zase na Šafránce, my děti chodily česat ovoce, já nosil
bedny s citrónovkami hostinskému Finkovi. Na pět krků
to nestačilo. Z kláštera mamince nabídli, aby po starém Pšenič−
kovi zvonila poledne na návsi. Dostávala za to mouku a vajíčka.
Přestože náš žilo v panské kovárně několik rodin a všichni byli
velmi chudí, lidé se k sobě chovali hezky, všichni jsme se vzá−
jemně zdravili, večer se v celé kovárně zpívalo. Rád na to vzpo−
mínám, stejně jako třeba na mosazné klepátko na dveřích, pod−
le kterého na zaklepání maminka poznala, že jdu já. Moc jsem ji
měl rád a pomáhal, jak jsem uměl. Jednou brzo ráno maminka
řípě „řezala krky“. Zapomněl jsem na hodiny a přišel do školy
pozdě se špinavýma rukama od řípy. Pamatuji, jak jsem tenkrát
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Josef Vaverka se narodil v Břevnově 13. 4. 1916 a mládí prožil v panské kovárně na bývalé návsi, kde žili –
deputátníci – zemědělští dělníci z klášterního velkostatku. Panská kovárna patřila klášteru, byla to nízká
přízemní budova a stála vedle gruntu sedláka Řečinského. Tady žili chudší lidé z Břevnova, a protože Josef
Vaverka v dětství přišel o otce, byli s maminkou a čtyřmi sourozenci vůbec rádi, že mají kam hlavy složit.
Břevnovská náves i s kovárnou zmizely začátkem 70. let minulého století a pan Vaverka již dávno žil svůj život
řemeslníka – penzisty, obklopen svojí rodinou, ale na své těžké mládí nikdy nezapomněl. Dnes už by si to dospělí
a děti stěží uměli představit…

dostal přes ruce rákoskou. Jednou v létě jsme se v rybníku
u Markéty s klukama koupali a najednou se objevil na koni pan
prezident Masaryk. Poznali jsme ho ihned. Zastavil, díval se
chvíli na nás a pak zavolal: „Kluci, pojďte na břeh!“ Volali jsme,
že nemáme plavky. Odpověděl: „Já je taky nenosil!“
Kdo byl u lidovců, dostával k církevním svátkům ošacení, ale jen
ti chudí. Přihlásil jsem se do Orla, ale nestačilo mi to, začal jsem
raději chodit do břevnovské dělnické tělocvičné jednoty (DTJ).
Tam byli kluci, se kterými jsem si dobře rozuměl – ničeho se ne−
báli – bratři Maternové, Gusta Prášek, Minařík a další a brzy
jsem jako dorostenec hrál s nimi fotbal za Břevnovský SK.
Vyučil jsem se písmomalířem. Nejprve se mi to moc nezamlou−
valo, ale pak mě to začalo opravdu bavit. Ve třetím ročníku už
jsem pracoval sám na zakázkách. Zato na tancovačky jsem
v Břevnově nebyl. Nešlo mi to. Kamarádi chodili Na Marjánku,
k Vonáskům, ale já raději sháněl melouchy, protože mě bavilo
opravovat. Spravoval jsem všechno možné – jako můj otec:
kola, motorky, nářadí. Na vojnu jsem narukoval do Tábora jako
pěšák a tam jsme také jako vojáci armády zažili velké ponížení:
když nás Němci obsazovali, lidé si před námi uplivovali. Na to
nezapomenu. V roce 1945 jsem se oženil a založil rodinu. –
Těšim se teď z krásného kalendáře starého Břevnova na rok
2007. – Já na Břevnov nedám dopustit…
Vyprávění pana Josefa Vaverky zůstalo nedokončené. Zemřel
v prosinci 2007.

Zpracoval Mgr. Pavel Krchov (popis k fotografiím je na str. 12)



V rámci mých protichladových zimních cest padla tentokrát volba i na maraton v Dubaji.
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Pepík HLUSIČKA
Můj přítel Manfred Steffny tam pořádal zájezd, spojený s výle−
tem na lodi Aida. Protože do Emirátů potřebují Češi vízum, za−
čal jsem s jeho sháněním. V Praze je vystavují Emirates aero−
linky, ale jen pro své klienty. Dále je obstarávají cestovní
kanceláře, ale zase jen pro své zákazníky. Tak jsem faxoval
požadavek na ambasádu emirátů ve Vídni, ale vůbec nerea−
govali, ani na další mail. Tak mě nahněvali, že jsem chtěl ces−
tu zrušit. Ale Manfred velice protestoval, že by to stálo moc
peněz za stornování, a nabídl zajistit víza přes německou ce−
stovku. Zaplatil jsem tedy Němcům asi 3000 Kč za vízum pro
tři vstupy, na ty mi pak v Dubaji na letišti spáchali propisovač−
kou a razítkem vízum, tím zničili celou stránku pasu. Další
stranu zabral první vstup do Dubaje, třetí vstup do Abu Dhábí
a čtvrtou opět do Dubaje. Pátou stranu znehodnotili v Ománu
a šestou v Bahrajnu.
10. ledna jsem tedy odjížděl autem do Frankfurtu a letadlem
přes Paříž do Dubaje. Druhý den ráno jsme tam byli, nalodili
se a ještě trochu obhlédli město. 12. ledna se běhal na lodi zá−
vod štafet. V partě nás bylo 20 – 2 Rakušané, já a zbytek
Němci. Renata Steffny neběhá, ale obětavě měří časy, zapisu−
je a je hodně platná. Běželo tedy devět štafet po dvou běž−
cích, ti byli k sobě nalosováni. Já jsem dostal partnerku Uršu−
lu, té už je hodně přes 50 let, ale nebyla zdaleka nejpomalejší.
Na lodi je běžecká dráha 375 m dlouhá, každý běžel jedno
kolo desetkrát. Časem 32.27 jsme skončili přesně uprostřed,
pátí.
Hned další den jsme po přistání v Muscatu (Omán) běželi
6,3 km po nábřeží. Tady se mi dařilo, i v horku jsem byl za
28.31 čtvrtý. Po závodě jsem jako jediný vlezl do moře, trochu
si zaplaval, voda byla docela teplá. To bylo poslední plavání,
lodní bazén byl studený, v přístavech se do moře nesmí a jin−
de jsme neměli čas. Po obědě jsme si najali taxíky, každý měl
zaplatit 10 dolarů za dvouhodinovou projížďku Ománem. Vidě−
li jsme celý Muscat, sultánské pevnosti i rezidenci (jen zvenčí).
Město je velice výstavné, je tu spousta nových překrásných
domů, přestože je tu často postihují přírodní katastrofy. Před
několika roky to byl tajfun s povodní, ukazovali nám silnici 5 m
nad terénem, která prý tenkrát byla pod vodou. Zabilo to dost
lidí a poničilo domy, ale v Ománu vládne sultán Quasoor (čti
Kasúr), podle fotografií mladý muž, kterého tu lidé milují. Za
své peníze (z ropy) nechal postavit lidem domy nové, žádné

úsporné chaty, ale výstavné, nádherné domy. Taky nechal
postavit novou velikou mešitu, nevěřící tam smí od osmi do
jedenácti hodin. My tam byli odpoledne, ale muslimové tam
smí celý den. Tak Manfred s několika Němci dali řidičům fo−
toaparáty, aby jim udělali obrázky uvnitř. Ti to udělali, ale
projížďka se protáhla o půl hodiny a řidiči chtěli připlatit.
Manfred to odmítal, šoféři se velmi vztekali, jeli vedle sebe
a velice nahlas se otevřenými okny domlouvali. Nakonec
dostali po 10 eurech od každého, ale řidič mého auta mi
neustále opakoval: Your boss is a bad man. Not correct.
Když jsme se vrátili, dal jsem mu dva dolary, aby mi za ně
dal pár mincí do mé sbírky. Dolary vzal, řekl že mince
nemá, ale že mi je dá jeho kamarád. Ten mi je dal, ale chtěl
další dolar. Říkal jsem mu, že dva dolary dostal kolega, ale
on je chtěl znovu, mince že byly jeho. To bylo jejich korektní
jednání.
Večer loď opět odjela a další den jsme dojeli do Abu Dhabí.
Tam jsme den stáli. první den jsme opět objeli město, pak
jsem vyklusával na lodi. Dráha sice nebyla kluzká, ale místy
stálo 8 cm vody. Tak jsem se zul a oběhl osmnáct kol bos.
A protože jsem si minulý měsíc na Bali udělal bosky na plá−
ži pěkný puchýř, samozřejmě se to do krve obnovilo.
Další den jsme tu běželi závod na 10,4 km. Celý den prše−
lo, bylo chladno a časy taky byly pomalé (délka tratí byla
odhadována, měřena GPS systémem anebo podle časů).
Doběhl jsem šestý za 48.24.
Příští ráno už jsme kotvili v Bahrainu, na ostrově Mina Sel−
ma. Běžel se jen krátký závod tři kola po 1,1 km můj čas
14.20, opět šestý, jako nakonec i celkově z 19 hodnoce−
ných. Ve městě jsme byli jen na chvíli, loď odjížděla v 17
hodin.
Z Bahrainu už jsme se vrátili do Dubaje, den odpočívali

a využili ho k prohlídce města. Zajeli jsme i do obchodního
centra, hlavně abychom viděli slavnou chlazenou halu s lyžař−
skou sjezdovkou. Tu jsme viděli jen přes zasklenou stěnu, vy−
padá to moc pěkně, v celé hale je teplota minus 5 °C. Pokou−
šel jsem se tu dostat i na dubajskou věž, ale na žádnou z věží
mě nepustili, nejsou prý přístupné veřejnosti.
V pátek (to je muslimská neděle) přišel zlatý hřeb zájezdu.
9 lidí z naší party běželo maraton (nikdo z nich pod 3 hodiny),
deset nás běželo desítku. Maraton běželo asi 900 lidí, 10 km
2793 klasifikovaných. (Tedy ne všichni desítkáři běželi, hodně
jich zaplatilo 50 US dolarů, aby obešli 10 km a dostali tričko
a medaili. Ti pak ve druhém kole velice překáželi.) Chodili ved−
le sebe přes celou šířku silnice a povídali si. Z výsledků pak se
ukázalo, že tu bylo i několik Čechů, ale nikoho z nich jsem ani
nezahlédl. Maratonci odstartovali v 7.06 hod, to bylo ještě ko−
lem 13 °C, my už jsme měli v 10.30 kolem 18 °C. Startovní
prostor maratonu byl uzavřen dlouhým mřížovým plotem, bylo
tam spousta diváků, mnoho z nich z Etiopie (s vlajkami!), za
plot to nešlo a plot byl obložen masou lidí. Vydrápal jsem se
na něj a udělal pár fotek, pak už plot nevydržel nápor a povolil.
Poté jsme se raději přesunuli do hotelu, kde jsme měli zázemí
a sledovali závod v televizi. Viděli jsme tedy jen to, co vy
v Česku.
V 10 hodin už jsem stál u startovní brány, nakonec jsem vyrá−
žel asi z 9. – 10. řady, už jsem byl na startech, kde bylo mno−
hem víc lidí, ale abych musel dát ruce nad hlavu, abych mohl
spustit stopky, to se mi ještě nestalo. Obrovská tlačenice. Po
20 m se ovšem již nechalo běžet a všichni se rovnali podle vý−
konnosti. V každém ze dvou 5 km kol byly dvě obrátky, takže
jsme viděli kdo běží před námi a kdo běží za námi. Takže jsem
si spočítal, že běžím zhruba kolem 250. místa, viděl, že přede
mnou nejsou žádní staříci a odhadoval, že asi vyhraju katego−
rii nad 70 let. Nakonec tam přece jen jeden stařík byl, skončil
jsem druhý ze 7 sedmdesátníků, dvacátý veterán ze 172, cel−
kově 237. z 2793 v cíli. Špatný čas 46.16 minut – cílové hodi−
ny 4 vteřiny, moje 14 vteřin přes. Odměňovali jen první běžce
absolutního pořadí, ale ve výsledkové listině jsou výsledky pě−
tiletých kategorií.
V noci po závodě jsme odlétali, před polednem byli ve Frank−
furtu, tam jsme byli včas, ale pak jsme kroužili 35 minut nad
letištěm a nabírali zpoždění. U kamaráda Vlčka jsem se nao−
bědval, ve 12.15 vyjel, nastavil tempomat na 140 km/h
a v 17.10 jsem byl doma v Břevnově.

maraton
DUBAI
2008
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Rozvoj průmyslové výroby, zejména během 2. polovi−
ny 19. století, vyžadoval především přísun nových
pracovních sil, rekrutovaných vesměs z okolních obcí
průmyslových center. Tím docházelo k ekonomické
vazbě mezi centry a okolím, vedoucí k jejich postup−
nému slučování v jeden celek. Nutným předpokladem
tohoto trendu se stala příměstská doprava. Tento pro−
ces probíhal, podobně jako u mnoha evropských
měst, i v Praze.
Na počátku 90. let 19. století projektovali pražští inženýři Rei−
ter a Štěpán spojení Prahy s Horní Libocí parní tramvají. Její
trasa měla navazovat na lanovou dráhu z Malé Strany na Pet−
řín s konečnou stanicí u petřínské rozhledny v nadmořské výš−
ce 325,4 m. Trať měla zprvu klesat podél hladové zdi zahra−
dou Strahovského kláštera, pak projít podjezdem v kurtině
pražské fortifikace mezi bastiony č. VII a VIII do stanice „Za
branou strahovskou“, kde měla dosáhnout minimální nadmoř−
ské výšky 321,8 m. Dále vytýčená trať již stále stoupala a přes
stanice „Závěrka“ (326,3 m n. m.), „Týnka“ (329,6 m n. m.),
„Břevnov“ (342,1 m n. m.), „Klášter“ (346,5 m n. m.), „Vypi−
chov“ (356,0 m n. m.) dospěla ke konečné stanici „Liboc Hor−
ní“ v nadmořské výšce 367,0 m u okresní silnice do Horní Li−
boce poblíž vchodu do obory Hvězda. Úhrnná délka celé trati
měla být 4,462 km a byla projektována tak, aby zbytečně ne−
ztrácela výšku a minimalizovala potřebná stoupání. Nevedla
tedy po státní silnici z Prahy, ale po úbočí k jihu se zvedajícího
návrší. Průměrný spád od stanice „Rozhledna“ ke stanici „Za
branou strahovskou“ činil 4,85 ‰; průměrné stoupání od této
stanice ke konečné stanici „Liboc Horní“ bylo 12,24 ‰ při ma−
ximální hodnotě 20 ‰ u Liboce. Minimální poloměry zatáček
dráhy byly plánovány 200 m. Vrchní stavbou měly být ocelové
kolejnice 8 m dlouhé o rozchodu 1435 mm na štěrkovém pod−
loží 3 m širokém, v zářezech 0,3 m, v násypech 0,25 m vyso−
kém. Jednokolejná trať měla mít zhruba v polovině trasy ve
stanici „Týnka“ výhybku pro křižování vlaků. V konečné stanici
na Petříně byla u hradební zdi plánována stavba remizy pro lo−
komotivy a tři osobní vozy. Zásobování parních lokomotiv vo−
dou mělo být zajištěno z blízkého vodojemu. Na konečné sta−
nici v Horní Liboci krom jednopatrové obytné budovy měly být
postaveny kůlny pro vozy a lokomotivy s přístavkem pro dílnu
a skladiště. Plánovaný vozový park dráhy měl sestávat ze
dvou dvounápravových parních lokomotiv o výkonu 40
k a z celkem osmi osobních vagonů. Pro personální zajištění
provozu bylo předpokládáno celkem 13 osob: správce trati,
účetní, vrchní strojník, 2 strojvedoucí, 2 průvodčí a 4 staniční
dozorci. Úhrnný rozpočet na vybudování této dráhy byl vyčís−
len částkou 239 000 zlatých.
Na začátku roku 1893 podepsali zástupci uchazečů o koncesi
ku stavbě dráhy arch. Pasovský a Ing. Reiter u generální in−
spekce rakouských drah a na ministerstvu obchodu příslušné

protokoly a koncesní podmínky. C. k. ministerstvo obchodu
udělilo povolení a příslušnou koncesi pro stavbu a provoz drá−
hy na 90 let svým rozhodnutím č. 57 921 ze dne 14. ledna
1893. Bezprostředně na to byla ustavena akciová společnost
a Živnostenská banka v Praze, jakož i Občanské záložny
v Praze II a na Malé Straně, včetně občanských záložen
v Karlíně, na Smíchově a Královských Vinohradech inzerovaly
upisování akcií místní dráhy z Prahy do Liboce v hodnotě 100
zl. rakouské měny, což představovalo 200 Korun.
Téměř současně projevili zástupci občanů města Hradčan
obavy, aby „stavbou parní tramvaje od rozhledny do Liboce,
proud lidu zabranského nebyl odvrácen od Hradčan“, a proto
usilovali o dráhu, která by vedla z Křížovnického náměstí na
Starém Městě ulicí Ostruhovou (dnes Nerudova) přes Pohoře−
lec do Liboce. Technická komise městské rady pražské jedna−
la o tomto návrhu a doporučila rovněž požádat o příslušnou
koncesi. Na rozdíl od plánovaného parního pohonu dráhy
z Petřína měla tato dráha mít pohon elektrický. Úzkým profi−
lem její trasy byla však Ostruhová ulice, která byla skutečně
úzká a měla značné stoupání, navíc byla značně zatížena sil−
ným provozem. Městská rada se proto usnesla, aby byli vy−
zváni znalci z oboru elektrotechniky k posouzení „zda navrho−
vané provedení elektrické dráhy Úvozem a Ostruhovou ulicí je
vůbec možné, s ohledem na velkou frekvenci v těch místech,
velký spád a především proto, že povozy ubírající se z Hrad−
čan sjíždějí vesměs v šikmé poloze ze svahu, takže možnost
neštěstí v užších částech ulice při obyčejném vedení elektrické
dráhy je očividná“. Zároveň byla navržena k posouzení alter−
nativní trasa z Karmelitské ulice po tržišti od Lobkowiczova pa−
láce Strahovskou zahradou k Říšské (Strahovské) bráně. Po−
sudky byly zadány firmám František Křižík v Karlíně,
Bartelmus, Donát a spol. v Brně a Siemens & Halske.
Vzhledem k předpokládaným problémům při budování elek−
trické dráhy Ostruhovou ulicí a Úvozem, k nimž patřila i koupě
a demolice překážejícího domu č. 22 v ulici Ostruhové, patřící−
ho řádu Redemptoristů, bylo v prvé fázi uvažováno o vybudo−
vání elektrické dráhy od Říšské brány do Liboce a Hvězdy.
U Říšské brány se tato trasa měla napojit na trasu parní dráhy
z Petřína. Obec pražská obdržela koncesi na provádění pří−
pravných prací k této trase, ale práce byly odloženy do té
doby, až bude rozhodnuto o stavbě elektrické dráhy z Malost−
ranského náměstí ku Strahovské bráně. Firma Františka Křiží−
ka vypracovala projekt na tuto trasu s vrchním napájecím ve−
dením s předběžným rozpočtem 200 000 zl.; fa Siemens &
Halske plánovala napájecí vedení spodní (drážkou ve vozov−
ce) s rozpočtem 140 000 zl.
V listopadu roku 1895 schválila městská rada návrhy komise
pro zřízení elektrických drah v Praze. Jedním z jejích návrhů
bylo zadání projektu racionálního plánu sítě elektrických drah
v Praze a předměstích, jakož i stanovení pořadí, v jakém mají
být jednotlivé tratě budovány. Mezi návrhy komise na vybudo−

vání nových tratí elektrických drah obje−
vily se i dva návrhy s uvedeným pořadím
priority:
č. 5) „od Belcrediho třídy silnicí dejvickou
pod hradbami k Říšské bráně až do
Hvězdy“, a
č. 8) „z Malostranského náměstí Chotko−
vou silnicí, Jelení třídou, Strahovem
k Říšské bráně“.
Oba uvedené, bezpochyby výhodnější
návrhy tratí vytlačily jak projekt parní
tramvaje z Petřína ku Hvězdě, tak i za−
mýšlenou trasu elektrické tramvaje
z Malostranského náměstí Ostruhovou
ulicí k Říšské bráně.

Ze zpráv uváděných v časopise Technic−
ký Obzor, roč. I. / 1893; roč. II. / 1894;
roč. III. / 1895 sestavil

Ing. Ladislav Mergl

Nerealizovaný projekt parní tramvaje z Prahy do Liboce
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Jarmila
Häringová:

ERBENOVSKÁ

Ozářil měsíc svaté pole – 
dnes chtěla jsem spát ve stodole, 
vyhnali tulačku, vyhnali, 
že můj doutník střechu jim podpálí. 

Zdravím tě, rozpadlá márnice, 
jíž umrlců prošly už tisíce, 
jsi pro mne mys dobré naděje
a láhvička rumu mě zahřeje. 

Než noc se se dnem rozdělí, 
prý umrlci rádi jsou veselí, 
a než mě úsvit zas požene dál, 
můžem si dopřát satanský bál.

Mladý
sloupek

orlí mládě
st. SPZ
Prahy

l

inic. rež.
Lipského
schovaný

příbuzná
inic.

Kačírkové

předložka

špatně

popěvek
římská 6

CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková? ?
V roce 1797 si malobřevnovští sousedé do nově zbudované zvoničky u silnice pořídili malý zvon. Tehdy byl vysvěcen pražským
biskupem ku cti dvěma svatým. Jejich jména najdete až v tajence.

Tajenka: SVATÝ VÁCLAV, SVATÝ FLORIÁN

Lenka
německé
zájmeno

u

u

předložka
pobídka

něm. zájm.
chem. zn.

kyslíku

rodový
znak
sport

snad

obec
přitakání

litr
obsazeno

shluk lidí

l

l

španělský
tanec

st. SPZ
Prostějova
Evropan

druh záření
st. solm.
slabika

chemická
značka síry

tuna
zájmeno

literární
útvar

vzdech

2. část
tajenky

zájmeno

Luděk
Václav

citoslovce
ohražení

asijská
země

voltampér

existuje
hudební

dílo

první žena
ukrajinské

město

ruská řeka
střecha
světa

l

iniciály
Kareninové

anglicky
mravenci

lis

st. SPZ
Olomouce

Karel

útočná řeč
předložka

výrobek
zájmeno

předložka
chemická
zn. uhlíku

slepičí
citoslovce

l

Olga

st. vztaž.
zájm.

Kaiserovy inic.

zájmeno
nátěr

část dne

anglicky
trouba

Zuzana

opadaná
solmizační

slabika

běženec
jednotka

síly

1. část
tajenky

ohyzda
Bořek

MPZ
Rakouska

evropská
země

Boženačásti
povozůl

německé
zájmeno

kočkovitá
šelma

zn.
poloměru

moravský
st. znakl

tvar
běžecké

dráhy
železnářadová

číslovkaRudolfpřístrojdřív.
prezidentřímská 50naše

univerzitapřitakáníPomůcka:
oven, ants

Panenkovy
inic.
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Včelařská pohroma.
Jak už signalizovaly zprávy z loňského podletí, pro včelaře na−
staly špatné časy a mohly by mít fatální následky jak pro ze−
mědělce, tak pro zahrádkáře. Loňské časné léto umožnilo ne−
bývale se rozmnožit roztoči Varoa destructor, který napadá
v úlech už larvy včel, takže se včely rodí velmi slabé, téměř
ochrnulé. Po celá léta s roztočem včelaři svádí každoroční boj
a na podzim probíhá léčení rojů. Jenže přemnožení bylo vloni
tak vysoké, že do dnešních dní zlikvidovalo tisíce včelích rojů
v Čechách. Na podrobnou zprávu o stavu včelstev v Praze 6
ještě čekáme, ale například v nedaleké Hostivici, kde včelař−
ská organizace zahrnuje členy z Chýně, Jenečka, Hostouně
a Jenče a kde bylo chováno na 190 včelstev, zbylo jen několik
rojů. V Hostivici např. tři. Je nutno říci, že ještě není po zimě
a předjaří patří k nejnebezpečnějším obdobím v celém roce
pro probouzející se včely. Také cena včelařských rojů se nyní
okamžitě zvedla a dnes jsou nabízeny v časopise Včelařství
za 1200 Kč. Vedení včelařského svazu a Ministerstvo země−
dělství začalo hledat řešení pro pomoc těm včelařům a oblas−
tem, kde včely téměř vymřely. Jaká bude letos cena a kolik vů−
bec bude pravého českého medu, lze jen stěží odhadnout.
V té souvislosti je možno ještě poznamenati, že také naše re−
dakční včely chované přes 20 let v Hostivici, od kterých mnozí
z vás mají každoročně med – už nežijí. Mgr. Pavel Krchov

Naše poznámka

Mezi námi v Břevnově IX – texty k fotografiím:
Horní fotografie z konce 40. let představuje zaměstnance lakýrnictví Václava Víly v Radimově ulici, jež bylo přibližně proti hu−
sitské modlitebně. Dům dnes neexistuje. Na snímku zprava je živnostník Václav Víla, dále písmomalíř Josef Vaverka, Václav
Podzimek, Ludvík ?, Jaroslav Víla ml. a Adolf Petlička.
Prostřední fotografie přibližuje břevnovskou náves patrně z konce 30. let s pohřebním průvodem babičky Vaverkové od pan−
ské kovárny. Proti ní byl na druhé straně koloniál Kotyk, kam chodili nakupovat obyvatelé návsi, z panské kovárny obvykle na
dluh. V sousedství koloniálu byl švec. Kulisy domů jsou Ryšavého domy, U Zemanů a patrový U Kubrů.
Spodní obrázek představuje na dvoře obyvatele panské kovárny. Uprostřed ve světlé zástěře je maminka Josefa Vaverky,
druhý zleva byl profesionální žebrák p. Kostelecký, který měl své místo u orloje na Staroměstském náměstí a tak živil svoji
rodinu.
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4. 1. Skleněnou výplň prosklených dveří z terasy v přízemí ro−
dinného domu rozbil bytař svým nářadím v ulici U Ladronky, a pak
už jen sáhl. Na stolku ležel notebook. Škoda: 60 tisíc. • V ulici 8. li−
stopadu 34 stál připravený tmavě modrý Ford Galaxy, sněhové ře−
tězy, vybavení O. K. Přišli autaři a vůz odvezli. Škoda: 700 tisíc.
• Na oplocené zahradě objektu mateřské školy v ulici Mládeže
kdosi poškodil plachtu zakrývající pískoviště tak, že zde propálil
velký otvor. Škoda: 8 tisíc.

5. 1. Před domem v Radimově ulici kdosi prorazil benzinovou
nádrž auta Renaulta Clio a odnesl si asi 20 l benzinu.

7. 1. Neznámý pachatel v době od 16.00 do 18.15 v Meziškol−
ské ulici vnikl po předchozím vytlačení uzavřeného, pravděpodobně
nezajištěného okna do ordinace spol. Fokus Praha, kde následně od−
cizil kufřík krizového týmu obsahující injekční a tabletové léky, in−
jekce, tiskopisy, nevyplněné razítkované recepty atd. Škoda: 12 tisíc. 

9. 1. Z Říčanovy ulice autaři odvezli pěkný Ford Galaxy stříbr−
ná metalíza za 300 tisíc.

10. 1. Bonny a Clide na Marjánce. Kolem patnácté hodiny byl
lapen v 1. patře rekonstruovaného křídla břevnovské Marjánky mla−
dý muž s dívkou, kteří štípli v kufříku uložené bourací kladivo za 30
tisíc. Zlodějíčkům se nakonec podařilo prchnouti, kladivo zůstalo.
Škoda: 0. • Denní bytař se pokusil v ulici Nad Závěrkou 11 udělat
byt. Vlezl na terasu ve 3. patře, vypáčil balkónové dveře a už byl uv−
nitř. Jenže spustil alarm, snažil se ho poškodit, nešlo to, tak utekl.
Škoda: 40 tisíc.

11. 1. Po půlnoci z ulice Mládeže 10 autaři odvezena Fabia mod−
rá za 150 tisíc. Zabezpečení bylo super: páka na volantu, spoiler, taj−
ný vypínač. – Nepomohlo to. • V Hošťálkově ulici sprejer učinil
na domě škodu za 20 tisíc korun.

12. 1. Do garáže v ulici Ve Střešovičkách se vpáčil specialista.
Byla tam plochodrážní Jawa – půlitr, náhradní motor a další náleži−
tosti za 250 000 korun.

13. 1. V Čílově ulici 21 někdo patrně úmyslně podpálil sklepy,
hasiči z Petřin likvidovali oheň v šesti sklepních kójích. Škoda: 100
tisíc. • Zloději kovů ztrhali z několika míst ZŠ Hanspaulka měděné
okapy. Škoda: 7100 Kč.

16. 1. Ve Cvičební ulici v Břevnově zmizela Mazda 626 starší
typ. Škoda: 60 tisíc. • Do bývalé provozní budovy zahradnic−
tví v ulici Nad Zahradnictvím vlezli zloději a roztřískali okna a dve−
ře. Škoda: 20 tisíc.

17. 1. Rodinný dům ve Střešovické ulici poctili v noci návštěvou
bytaři. Ukradli 6 obrazů od různých mistrů. Škoda je 100 tisíc. • Do
Squash centra Strahov vnikl zloděj jednoduše: zazvonil na vi−
deozvonek, ozval se bzučák a šel. Zavítal do šatny, omrkl situaci,
když tu přicházel další návštěvník. Vytáhl mobil a dělal, že hovoří.
Nový návštěvník T. R. se u své skřínky svlékl a odešel do sprchy,
věci pečlivě uzamkl. Když se však za několik minut vrátil, skřínka
byla otevřená, věci pryč, muž s mobilem také pryč. Následně obslu−
hou baru byl vyhledán kamerový záznam, na kterém byl vidět muž
ze šatny, jak utíká s batohem návštěvníka T. R. Za několik hodin byl
poškozený volán Městskou policií, že byl nalezen jeho batoh s ně−
kterými věcmi na toaletách ve stanici metra Národní třída. Škoda: 10
500 Kč. • Auto Honda Civic šedá odvezena autaři z Parléřovy uli−
ce. Škoda: 100 tisíc.

19. 1. Do nebytových prostor v Radimově 8 (tzv. Břevnovský
mrakodrap) vlezli zloději vypáčením zámkové vložky FAB, mříže
vchodových dveří a nebytového prostoru. Odtud odneseno nářadí
v hodnotě 73 tisíc korun.

21. 1. Zánovní Octavii zelenou zaparkoval majitel v Křenově uli−
ci, místo bylo dobré, začínal víkend. V pondělí však auto bylo pryč.
Škoda: 200 000 Kč.

22. 1. Jinou Octavii – modrou, zaparkoval majitel o kus dál v uli−
ci Šemberově a šel spát. Ráno už auto nenašel. Škoda: 200 000 Kč.
• Odpoledne vyrazila do Lidlu v Řepích na Slánské silnici jedna
paní. V kupním vozíku nechala bez povšimnutí tašku s portmonkou,
kde bylo všechno: doklady, řidičák, kreditní karty s čísly na papírku,
3 tisíce atd. Hbitý lapka se přitočil a učinil škodu minimálně za 70 ti−
síc korun.

3. 12. V Sartoriově ulici 4 postříkal novou fasádu domu sprejer
nápisy a podepsal se vlnící se šipkou. Škoda: 20 tisíc. Šetřeno. • Do
studentského pokoje v přízemí bloku 10 na Strahově vnikl míst−
ní zloděj a bral co našel: koženou bundu, el. sluchátka, v šuplíku 10
tis. atd. Zmizel beze stopy. Škoda: 20 tisíc.

4. 12. 41 kusů nových plastových oken odvozili zloději ze
suterénu VŠ kolejí Na Větrníku. Škoda: 61 500 Kč.

5. 12. V noci vkročil zloděj kovů do ulice Veleslavínská
a z jednoho domu sundal 1 m okapu a 3 ks okapových parapetů.
Škoda: 8 tisíc.

8. 12. Dopoledne v ulici Na Zástřelu v Břevnově zazvonil asi
40 letý muž, běloch, silnější postavy na postaršího občana a s vážnou
tváří mu sdělil, že je úředníkem sociálního odboru a nese mu 2 tisíce
hotově. Jako na potvoru má však jen pětitisícovku a potřeboval by
rozměnit. Natěšený soused pozval „úředníka“ dál a přinesl látkový
měšec, kde bylo peněz habaděj. „Úředník“ však s měšcem ihned
zmizel. Bylo tam: 203 tisíc 800 Kč.

9. 12. Do zahrádkářské kolonie v ulici Sestupná vpáčil se zlo−
děj. Vybral jednu chatu, vyrazil dveře a odnesl si pěkné zahradnické
nářadí. Škoda: 19 tisíc.

10. 12.Odpoledne roznášela listonoška zásilky ve Vodňan−
ského ulici a jak bývá zvykem, nechala svůj vozík s balíčky před do−
mem a úřadovala uvnitř domu č. 10. Přichomýtl se zloděj a poštovní
vozík si odvezl. Škoda: 5900 Kč.

11. 12.Nářadí za 190 tisíc si odnesli dva zloději – dnes již bývalí
zaměstnanci z rekonstruovaného bytu v Bubeníčkově ulici. Měli
klíče.

13. 12.Peugeot 206 stříbrný zánovní stál na Bělohorské 105. Au−
taři ho odvezli. Škoda: 250 tisíc. • Ve sklepě v Radimově 27 se
vyřádil mladý stříkač. Sprejem učinil škodu min. za 5 tisíc.

17. 12.Z rodinného domu v Jinočanské ulici v Ruzyni sejmul
zloděj kovů 10 m měděného okapu. Škoda: 8 tisíc. • Předváděcí
auto Fabia červená autosalonu NH Car na Strahově autaři štípli
v areálu firmy. Najeto 6 tisíc km. Škoda: 345 000 Kč.

22. 12.Fasádu rodinného domu v Libocké ulici sprejer černou
barvou hezky pěkně postříkal. Škoda: min. 20 tisíc.

24. 12.V noci na Štědrý den vloupali se sklepaři do domu na
Bělohorské 90 a z jednotlivých sklepních kójí vybrali to nejlepší:
krabice s DVD, vařič s propan−butanem, jízdní kolo, sadu jídelního
nádobí atd. Škoda bratru 50 tisíc.

26. 12.V noci Svatoštěpánské vloupal se bytař do suterénního
bytu v Liborově ulici a odnesl elektroniku za 30 tisíc korun.

31. 12.Na Silvestra majitel zánovní Fabie combi černé z Hošťál−
kovy ulice přišel o vůz. Autaři odvezen. Škoda: 200 tisíc. • Z poko−
je hotelu Tatran ve Střešovicích hotelový zloděj odnesl černý lát−
kový kufr s videokamerou, přehrávačem a pár stovkami a zmizel ve
víru Silvestrovské Prahy.

1. 1. Na Nový rok, stejně tak jako mnohokráte před tím, povalil
neznámý absolvent oplocení školy J. A. Komenského včetně zdě−
ných sloupků. Škoda: 20 tisíc.

2. 1. Po obědě ze sesterny budovy B1 Vojenské nemocnice odci−
zena kabelka jedné ze sester, kde byly různé doklady, klíče a něco
peněz. Škoda: 2500 Kč.

3. 1. Po jedné hodině noční neznámý dobrák v Bubeníčkově
ulici na Petřinách polil hořlavinou dva spící bezdomovce a zapálil.
Oba, středně popáleni, odvezeni do FN Na Vinohradech. • Dlažební
kostkou rozbil 2 skleněné výplně dveří v Patočkově 83 neznámý
borec. Škoda: 20 tisíc. • Dřevěná vrata s uměleckým kováním do
obory Hvězda někdo vysadil, naložil, odvezl. Stalo se tak u vchodu
blízko křižovatky Ruzyňská – Ledecká. Škoda Magistrátu hl. m. je
50 tisíc. • Toho dne oznámeno, že na střešovickém hřbitově jsou
nejméně u 10 hrobů narušeny krycí desky. V tu chvíli nebylo možné
zjistit, zda někdo loupil na mrtvolách. Zatímní škoda: 30 tisíc.

Z policejního deníku



26. listopadu 2007
zemřel náhle ve věku
85 let Jan KNAPEŠ ze
Suchdola, bývalý čes−
koslovenský kraso−
bruslař čtyřicátých a
padesátých let. Byl
řadu let profesionál−
ním bruslařem první
pražské lední revue a
vytvořil s Přemyslem
Syblíkem z Břevnova
známou komickou
dvojici na ledě. Jan
Knapeš patřil ke staré
gardě dobrých čes−
kých krasobruslařů.
Na snímku je vpravo
dole v revue Stoprocent−
ní muži.
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Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou Boží mi−
lost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho zůstali s námi.

Leden 2008
Miloslav Loos, Břevnov 20. 1. 1914
Alena Novotná, Břevnov 28. 1. 1932
Květa Závorová, Břevnov 16. 1. 1933

Únor 2008
Václav Lacina, Břevnov 21. 2. 1921
Přemysl Syblík, Břevnov 18. 2. 1926
Soňa Fousková roz. Kaloušová, Břevnov 11.2.1928
P. Jan Kohl, Břevnov 21. 2. 1928
Marek Čihař, Břevnov 23. 2. 1950

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Leden – únor 2008

Oznámení

Dne 19. ledna 2008 uplynulo 100 let od na−
rození profesora Jana PETRÁSKA, komorní−
ho stenografa. Rodák ze Zderadin Kutnohor−
ského okresu, žil po léta v Břevnově a zemřel
19. 9. 1984. Kdo jste ho znali, vzpomeňte las−
kavě s námi.

Za rodinu Ing. Jan Petrásek, syn.

V
Dne 5. 1. 2008 ve věku 82 let
nás náhle opustila rodilá Břev−
novanka paní Jiřina BAROŠO−

VÁ, rozená Šindelářová.
Se smutkem v srdci vzpomíná rodina
i přátelé.

Byty − výměny − podnájmy − koupě

l Vyměním velmi pěkný obecní byt 3 + 1 plus hala uprostřed, bal−
kón, v 100 m2, 2. p. v cihlovém domě na Bělohorské ulici v Praze
6 Břevnově – dům i byt po rekonstrukci, kompletní nová elektroin−
stalace, parkety, nová dlažba – za obecní menší 3 + 1 (i v panelo−
vém domě), 3 + KK nebo 2 + 1, kolem 60 m2 v Praze 5, 6, případ−
ně i jinde mimo centrum. Perspektiva privatizace bytu vítána. Tel.:
724 840 393, brona.j@tiscali.cz.
l Čtyřčlenná mladá rodina vymění obecní byt 1 + 1 v Břevnově
za větší obecní byt v Břevnově nebo v Praze 6. Tel. 608 070 899,
zn. Dohoda.

Různé

Redakce časopisu Břevnovan hledá inzertního
spolupracovníka, nejlépe studenta – studentku,

pro nabídky a opatřování inzerce.
Tel.: 233 358 350, 732 243 922

E−mail: brevnovanpraha@tiscali.cz

Upozorňujeme čtenáře na možnost popřát v Břevnovanu svým
blízkým, přátelům či sousedům. Tato rubrika je pro čtenáře zdarma.

Redakční číslo: Mgr. Pavel Krchov – tel. 732 243 922

PhDr. Red. zahr. red. ČTK v. v., nabízí výuku angličtiny nebo
němčiny zájemcům v okolí Břevnova. Zn. „kdykoli“, tel. 220
510 828 nebo 720 248 053.

Hledám spolehlivou paní na úklid rodinného domku
v Malém Břevnově. Tel. 606 840 843

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou ob−
zvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší každé úterý od
19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana Adolfa
Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622.

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY
Praha 6 – Břevnov, gymnázium J. Keplera

Kvalifikovaná a trpělivá lektorka, pokrok jistý, max.
7 posluchačů ve skupině – dospělí, individuální výuka.

Reference: Úřad vlády
www. firemnianglictina.cz,  tel. 777 024 688

Jubileum

Oznamujeme vám, že se nám 14. ledna 2008 narodila hol−

čička a jmenuje se ANIČKA.

Josef Mizera, Gerník – Žebrák – Čechy.

11. STŘEDISKO PPLK VALLY PRAHA 6
– ČESKÝ JUNÁK, SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK

t přes 30 let působí na Hanspaulce, na jaře rozšířilo
činnost do Veleslavína a Vokovic

t působí zde zkušení vedoucí, vysokoškoláci
t nově v klubovně v areálu Bussines Centra ve Vokovicích
t zatím funguje 1 družina (8 členů), rádi bychom rozšířili na dvě
t proto rádi uvítáme další členy (chlapce nejlépe ve věku

9 – 11 let) pro druhou družinu
SCHŮZKA • každé úterý od 17.00 v trvání cca 75 minut

• sraz: v 17.00 na konečné stanici busu 216
– Nové Vokovice (Bussiness Centrum)

PROGRAM • sport, hry, běhy, soutěže, tábornické
dovednosti, znalost přírody, skauting
• cca 1 x měsíčně celodenní výprava
do přírody společně s dalšími oddíly střediska
• v létě tábor v krásném prostředí Jižních Čech

Více informací přímo na schůzce, nebo na telefonu 603 903 166.
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1119

Zašmátráte−li po delší době v krabici se
starými fotografiemi, můžete nalézt za−
jímavé snímky, kterých jste si dříve tolik
nevšimli, protože ti, co je dokázali po−
psat, už dávno nežijí. A přitom to mo−
hou být učiněné poklady náhodou za−
míchané na dně krabice a skryté tak
před jistým vyhozením. Příkladem tako−
véhoto pokladu mohou být staré obráz−
ky z vojny, sportování či různé spole−
čenské činnosti. V loňském roce jsme si
připomněli v Břevnovanu 80 let od
uvedení ruzyňských kasáren do provo−
zu, ale mnoho slov o tom jinde nepad−
lo. Vzpomínky generací mužů, kteří zde
sloužili, zmizely stejně jako fotky, které
si přinesli z vojny. Na několika vzác−
ných snímcích z 30. let je zachycen vo−
jenský život v ruzyňských kasárnách
Jana Žižky z Trocnova. Vpravo shora:
1. denní služba v kasárnách na bráně,
2. snímek na domu: obsluha čs. pol−
ního děla, 3. slavnostní nástup u plu−
kovní standarty.
Jak dobře vědí i dnešní mazáci, čas se ve službě vlekl
vždy strašně. Jenže – kdepak je ten náš čas. Kdepak jsou
ty prosezené dny, všichni ti kluci, ty trhané metry, ta
naše vojna?     Zpracoval: Mgr. Pavel Krchov.
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Solo, spol. s r. o.

l KOMERČNÍ PROSTORY l BYTY l RODINNÉ
DOMY l ČINŽOVNÍ DOMY l CHATY, CHALUPY

l RESTAURACE, HOTELY l USEDLOSTI
l POZEMKY

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel.:  233 357 071,  233 352 063,  220 515 440

mobil:  602 361 733 • fax:  220 514 576
e−mail: info@solork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

TO NEJLEPŠÍ  NA KONEC !

1. 1.1. 1. L. PL. P.. 2008. Po desáté, po Novoroční mši, sešel se chrámový sbor a2008. Po desáté, po Novoroční mši, sešel se chrámový sbor a orchestrorchestr, aby se před bazili, aby se před bazili −−
kou vyfotografoval. Kdo má starší ročníky listu, může porovnat, která tvář zmizela, kteří jsou noví. Pakou vyfotografoval. Kdo má starší ročníky listu, může porovnat, která tvář zmizela, kteří jsou noví. Pa−−
mětníci tvrdí, že historie našeho sboru sahá až do dob monarchie, ale nikdo nemá čas dopátrat semětníci tvrdí, že historie našeho sboru sahá až do dob monarchie, ale nikdo nemá čas dopátrat se
kk počátku.počátku.

JÍDELNA A LAHŮDKY

Bělohorská 122, Praha 6 – Břevnov
tel.: 233 320 466

Vám nabízí:
l svačiny, přesnídávky, polévky
l obědy – možnost rozvozu

do domácností a firem
l obložené chlebíčky, po celý den

čerstvé, vlastní výroba
l lahůdky, obložené mísy, bagety
l koláče, záviny, dezerty
l zeleninové saláty
l široký sortiment koření bez konzervač−

ních přísad – velkoobchodní ceny
l kvalitní značková a točená vína

– nízké ceny
l točená kofola a nealko nápoje

Přijímáme objednávky na zajištění rodinných,
společenských a firemních akcí.

Otevírací doba:
PO – PÁ:  8.00 – 17.00 hod.


