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Tzv. Prajzovku – neboli místo pohřbení min. 2500 pruských vojínů, zemřelých v klášte−
ře na zranění po bitvě u Štěrbohol 3. 5. 1757, byste stále marně hledali. Leží hned za
sýpkou a je obstaveno stavebním materiálem. Výhledově se počítá s připomínkou této
skutečnosti a úpravou místa.
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Jídelna břevnovské polikliniky je zase jako nová, ale oběd si tady u Helenky Kučírkové
už nedáte. Od 19. května zde budou úřadovat na delší dobu úředníci m. č. Praha 6,
stejně tak v celém přízemí a v 5. patře. Jiná oddělení budou na Dědině v objektu Delta.

22. dubna se konal ve Studentské ulici v Dejvicích vzpomínkový akt k připomenutí vá−
lečných událostí z počátku čtyřicátých let. Tehdy, před 67 lety, zde došlo k zatčení od−
bojového důstojníka čs. armády Josefa Balabána, jednoho z trojice Tří králů. Památku
skutečných odbojářů přišli uctít zástupci Prahy 6 – starosta Tomáš Chalupa, generál−
poručík Tomáš Sedláček a desítky občanů.

Počasí v únoru a březnu:
Celý únor byl velmi teplý. Nadnormální teploty ze
začátku měsíce se snížily vlivem krátkého ochlazení
na slabě nadnormální. Poslední třetina byla extrém−
ně teplá. Průměrná teplota února byla 4,3 °C. Ta
však odpovídá průměrné teplotě března! Max. tep−
lota byla 17,5 °C dne 24. 2. a min. teplota byla – 9,3
°C dne 17. 2. Byl jen jeden ledový den dne 16. 2.
a ten byl také posledním v této zimě. Únor byl su−
chý. Spadlo jen 13,9 mm srážek (50 % normálu).
Max. množství srážek 8,7 mm spadlo až 29. 2. Pr−
šelo jen v 5 dnech a po mnoha letech vůbec nesně−
žilo. Oblačnost byla menší, byly 2 dny jasné a 10
dnů zamračených.
První polovina března byla velmi teplá, pak se zača−
lo ochlazovat a od 17. 3. až do 27. 3. byly teploty
podnormální. Celkově byl březen slabě nadnormál−
ní s průměrnou teplotou 4,9 °C. Teploty byly velmi
vyrovnané, bez velkých extrémů. Max. teplota byla
16,9 °C dne 31. 3. a min. teplota byla – 3,2 °C. Mra−
zových dnů bylo jen 9. Srážkově byl březen normál−
ní, spadlo 31,1 mm srážek. Spadlo celkem 3 cm no−
vého sněhu, často sněžilo, ale vydatnost srážek
byla velmi malá, protože nejvyšší výška sněhové
pokrývky byla jen 1 cm. Největší množství srážek
spadlo 7,1 mm dne 1. 3. při přechodu studené fron−
ty, která byla provázena lijákem se silným krupobi−
tím, první bouřkou v roce a vichřicí. Měsíc byl větr−
nější, bylo 5 dnů se silným větrem, z toho se
vyskytly 2 vichřice. Březen byl méně oblačný se 4
jasnými dny a jen se 7 zamračenými. SM

Zajímavost
pro vás 76.

Mladý sloupek
Mezi námi v Břevnově

K fotografii na titulní straně: V režii m.
č. Praha 6 se konaly 19. a 20. dubna
v Bubenči slavnosti Na štrozoku, kde se
představila stará řemesla, mezi které patří
vážené řemeslo kovářské. Počasí bylo
příjemné, nálada poklidná až tichá, žádná
tlačenice.

dnes v listě:
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V poslední době se v Břevnově stalo několik vandalských činů. Poničené sousoší dětí
před poliklinikou, zlomený mladý dub na břehu rybníka, zaneřáděný potok Brusnice, po−
škozené lavičky atd. Ale i betonový sokl s pahýlem před klášterem, kam bývá vsazován
vánoční smrk zůstal, všem na očích. Nechali to také tak na Staroměstském náměstí?

varhan rejstřík – kuriozita – slavičí zpěv, tj. 3 cí−
nové píšťaly ve vodě. Zároveň bylo v bazilice in−
stalováno nové osvětlení. • 6. 4. v 15 hodin za−
zněl další varhanní koncert měsíčního cyklu
v podání Josefa Kšici, dómského varhaníka od
sv. Víta. Vyslechli jsme hudbu Frescobaldiho,
Weckmanna, Buxtchudeho, Bacha a dalších.
• 13. 4. v 9 hodin zahájen mší svatou P. Jiřího
Šlégra, národním ředitelem Papežských misij−
ních děl v ČR, MISIJNÍ DEN na pomoc dětem
v Ugandě. • 19. 4. připomenuto 3. výročí zvolení
papeže Benedikta XVI. • 23. 4. o slavnosti sv.
Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele
Břevnovského kláštera byly slouženy v 16.30
hod. slavné nešpory a v 18 hod. mše svatá. Bene−
diktini slavili spolu s řeholnicemi z komunity Ve−
nio. • 27. 4. chrámový sbor s orchestrem a varha−
nami koncertovali opět v Karlových Varech za
varhanního doprovodu Marka Čihaře a za řízení
A. Melichara. Zazněla Terezien Messe Jos.
Haydna.
l Co se děje u nás ve sboru? Pořád jen
zkoušíme, abychom si neudělali ostudu, někdy
nám to jde lépe, někdy se nám tolik nedaří.
Máme teď před sebou hodně zpívání. 27. 4. bude−
me zpívat v Karlových Varech pro evropskou
šlechtu, pak nás čeká F. X. Brixi a W. A. Mozart
u nás na Břevnově. Všechny tyto mše budeme
zpívat s orchestrem a sólisty. Vždy, když zpívá−
me s nimi, máme pocit, že nám to hned musí jít
lépe. Někdy to tak je, někdy je to jen náš dojem,
ze kterého nás sbormistr rychle vyvede. Často
říká: „Bylo to dobré, ale…“, víme, že má pravdu
a vždy když říkáme, že se snažíme, on nám na to
odpovídá: „Snaha není slyšet“, ale u nás by se
dalo o těchto slovech polemizovat. Člověk se
musí pořád snažit. I když mu to ze začátku nejde,
nevadí, jen se nesmí vzdát a musí vytrvat. Vše se
časem poddá a radost je pak veliká. Jediné co nás
tak trochu trápí je, že nám zůstal už pouze jeden
tenor, abych byla přesnější „tenorka“. Zatímco to
všichni ostatní vzdali, Hanka Halíková se stateč−
ně drží a musím uznat, že jí to jde velice dobře.
Takže pánové, kdybyste měli chuť naší tenorce
pomoci, jste zváni. Tímto bych se s vámi chtěla
pro tentokrát rozloučit. Přejí vám krásné sluníč−
kové jaro a těším se na viděnou v břevnovské ba−
zilice. A hlavně, nezapomínejte se usmívat, dělá−
te radost sobě i ostatním. Klára Machýčková

www.brevnovskýchrámovýsbor.wgz.cz
l „Pražský velikonoční běh“ v Šárce, který
každoročně pořádá Atletický klub veteránů, se
konal tentokrát již 24. března. Nevlídné počasí
běžcům nevadilo a teplota +5 °C běžcům vyho−
vuje. Mezi padesáti běžci bylo mnoho skalních,
ale objevili se i nové tváře. Je potěšitelné vidět
na startu i během závodu vedle sebe osmnáctile−
tou slečnu a veterána, kterému táhne na osmde−
sát. Je to fenomén běžeckých závodů, že věk je

podřadný a příslušnost k „běhajícím bláznům“
pojí běžce všech kategorií. „Pražský velikonoční
běh“ (tentokrát 10 km) se běžel jako jeden okruh
v členitém trénu (stoupání i klesání) po asfaltu
a lesních cestách v krásném prostředí Šárky. Start
i cíl byl u sportovního areálu Aritma Vokovice,
kde běžci i pořadatelé měli bezvadné zázemí
(šatny, sprchy, občerstvení). Startovní pole tvořili
běžci rozdělení podle věku. Muži do pěti, ženy
do dvou kategorií. Běžci, kteří se nedostali na
stupně vítězů, nepřišli zkrátka. Celá akce končila
bohatou tombolou a zde se dostalo na každého.
Pořádání takové sportovní akce není snadná ani
levná záležitost. Atletický klub veteránů (až na
malé výjimky v podobě grantu) žije pouze z přís−
pěvků svých členů. Proto podpora sponzorů je
nutná. V našem případě je břevnovská firma
„KODYS“ tradiční sponzor. Zveme na další roč−
ník, tentokrát 8. 5. 2009. Zároveň zveme na prv−
ní (obnovený) ročník běhu „okolo Břevnovského
kláštera“ 17. 5. 2008, start 10.30 hodin. Ženy –
5 km, muží – 10 km. Podaří−li se pořadatelům se−
hnat již zmiňované sponzory, pro další ročník za−
řadíme běhy pro děti a mládež. Fr. Feňa,

ředitel závodu
l Včelaři a počet včelstev v Praze 6.
Kromě Liboce a Veleslavína, kde byla včelstva
utracena kvůli moru včelího plodu, se vyskytují
včelstva ve všech částech Prahy 6.
Městská část Počet včelařů Počet včelstev
Břevnov 5 28
Střešovice 5 22

 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. Jarní vůně provanuly zahradami
a do kláštera návštěvníci začali chodit za kvetou−
cí krásou, klidem, trochu si vydechnout. Stále
více lidí navštěvuje bohoslužby. Zejména v nedě−
li večer je bazilika plná, když se sousedé vracejí
z venkova. Vracejí se i skauti z výletů. Další děti
se připravují k biřmování. Jenže do baziliky cho−
dí i drobní zlodějíčkové, zajímají se o pokladnič−
ky a umí s pevným drátem a žvýkačkou na konci
vytáhnout bankovky. V bráně zas sedí statný žeb−
rák a když nedáte, začne strašně láteřit. I to patří
ke zdejšímu koloritu. A co našinci? • 2. 3. v 15
hodin zazněl v bazilice sv. Markéty první z var−
hanního cyklu koncertů, který zahájil zdejší var−
haník Marek Čihař. Zazněly chorálové předehry
barokních autorů, které se zpívají v bazilice.
Dále skladby V. Zacha, J. S. Bacha a Petra Ebe−
na. Samozřejmě nechyběla Markova nádherná
improvizace na chorální témata. Spoluúčinkova−
ly zpěvem M. Šolcová a M. Laudová. Další var−
hanní hudbu budeme moci slyšet v bazilice vždy
každou 1. neděli v měsíci od 15 hodin. • 16. 3.
o Květné neděli v 9 hod. při svěcení ratolestí
účinkoval chrám. sbor. Zaznělo Pueri Hebraeo−
rum G. P. da Palestriny, pašije J. Hanuše, Scapu−
lis suis B. A. Wiedermana. • 17. 3. v 10 hodin
u P. Marie na Strahově se konal pohřeb bývalého
člena Scholy cantorum pana Jaroslava Orla (78
let), dirigenta souboru Amici musicae Antiquae.
Zazněl chorál v podání strahovských premon−
strátů a vynikající varhanní hudba Vladimíra
Roubala. P. Orel pohřben na břevnovském hřbi−
tově. • 20. 3. o Zeleném čtvrtku v 18 hodin slou−
žena mše svatá na památku Večeře Páně, s mož−
ností adorace do půlnoci po mši sv. • 21. 3.
o Velkém pátku od 15 hodin společná křížová
cesta a od 18 hodin Velkopáteční obřady. • 22. 3.
na Bílou sobotu od 21 hodin slavena velikonoční
vigilie s udílením křtu. • 23. 3. o slavnosti Zmrt−
výchvstání v 9 hodin opět zpíval chrám. sbor
s orchestrem a varhanami – Missu B dur J.
Haydna a Reginu Coeli F. X. Brixiho. Řídil
A. Melichar. • 27. – 30. 3. se konala v pavilonu
Vojtěška burza dětského oblečení, sportovních
potřeb a hraček. • 30. 3. v 9 hodin při farní mši
sv. představeny děti, které se připravují na 1. sv.
přijímání. Účinkovala zdejší dětská schola, vede−
ná M. Šolcovou. • 2. 4. byl zprovozněn u nových

Zpravodajství

Břevnovana



K 80. narozeninám Pa−
tera Jana Kohla byla
sloužena slavnostní
mše a k jubilantovi přišly
vinšovat stovky lidí. At−
mosféra úžasná, podá−
vání rukou nebralo kon−
ce. Jinou nádhernou
bohoslužbou byla svato−
vojtěšská mše dne 23.
dubna. Bazilika plná lidí,
svátek byl slaven s ře−
holnicemi, zpěvy. Každá
mše bývá jiná. Stává se
však, že by se chtěl člo−
věk v bazilice navždy
rozplynout a také zde
zůstat navěky.
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v titulu knihy … a školních hřišť vystihu−
je jeho celoživotní sportovní práci s dět−
mi i jeho dlouhý život, který prožil na
Hanspaulce. Zemřel vloni téměř stoletý.
l Ochranáři letos pěkně zaspali.
V polovině dubna se objevili na hladině
Pivovarského rybníka první mláďata di−
vokých kachen, ale dřevěné lávky na ost−
růvek, které jim zajišťovaly bezpečí in−
stalovány nebyly. Voláno na několik
míst, občané chodili do Informační kan−
celáře m. č. s prosbami, aby se něco udě−
lalo, leč nic. Pan Nachtigal z rybářského
spolku sice nařídil zvýšení hladiny rybní−
ka, ale to trvá minimálně týden, ochraná−
ři se vůbec neobjevili. Tak se stalo, že
první vrh kačátek zašel na podchlazení
a tělíčka plavala po hladině mrtvá.
Mládˇata nemají ještě tak silná křidélka,
aby mohla vyskočit na břeh, musejí se
zahřát u mámy, jinak ve vodě zahynou.
A stalo se. O čistotu hladiny rybníků
a faunu na hladině by se měl také někdo
řádně starat!
l Další demolice v Břevnově na
obzoru. Památkové zóně Tejnka hrozí
opět nová demolice. V ulici Za Straho−
vem mají být zbořeny objekty truhlárny
(č. 49 a 51), která je v provozu. Místo
truhlárny zde má být postaven dvoupat−
rový dům s podzemními garážemi a in−
vestor si již dokázal opatřit veškerá po−
volení, včetně souhlasu památkářů. O to
je záležitost kurioznější, neboť v roce
2003 Praha 6 vyhlásila (tehdejším staros−
tou Pavlem Bémem), tuto část Tejnky za
klidovou zónu v rámci obnovy Poutní
cesty z Lorety do Hájku a má to být tzv.
pilotní projekt na zklidnění dopravy
v Praze 6. Navíc tento projekt počítá
s vytvořením malého náměstí s lavička−
mi, právě v místě budoucího vjezdu do
podzemní garáže. A tohoto dopravního
zatížení úzké ulice Za Strahovem se zdej−
ší občané obávají nejvíce. Nesouhlasné
stanovisko vyjádřilo na padesát okolních

pokračování ze str. 3

Ruzyně 6 37
Vokovice 2 24
Dejvice – Šárka 11 55
Pobaba 2 4
Sedlec 2 8
Jenerálka 4 28
Lysolaje 4 28
Suchdol 10 61
Nebušice 5 37
Průměrný věk včelařů je 60 let a dlouhodobě se
nemění. Přesto stále klesá jak počet včelařů, tak
i počet včelstev. Za posledních 15 let se snížil
počet včelstev asi na polovinu. Nejčastější příči−
nou je změna životního stylu a také nepříznivé

výkupní ceny medu. Ing. Václav Smělý
Jednatel Základní organizace ČSV v Praze 6

l Stýská se vám po plošině? Jarní sezóna
ploché dráhy v Břevnově začala již 15. dubna
a Břevnováci o nové sezóně dobře vědí z rachotu
strojů při tréninkových odpoledních. Jako každo−
ročně i letos vám nabízíme a doporučujeme
shlédnout alespoň jeden z atraktivních závodů
a do vašeho diáře si můžete zaznamenat rozpis
hlavních závodů.
15. 04. 2008 M ČR družstev – Extraliga
29. 04. 2008 M ČR juniorských družstev

+ juniorů ve třídě 125 ccm
13. 05. 2008 M ČR jednotlivců – Finále 1
27. 05. 2008 M ČR tříčlenných družstev
10. 06. 2008 M ČR juniorů – Finále 3
Dodatečně M ČR družstev – Extraliga 2
01. 08. 2008 GP ČR – trénink
02. 08. 2008 GP ČR
16. 09. 2008 M ČR tříčlenných družstev
06. 10. 2008 Memoriál L. Tomíčka
l V Gymnáziu Nad Alejí se 18. 3. konala
vernisáž fotovýstavy „Tři toulavé objektivy
z 2. A“. Jak již název vysvětluje, jedná se o vý−
stavu fotografií tří alejáckých studentů, jejichž

l Ze spolku. 27. 3. se konala již tradičně v hospodě
U Čechů na Bílé hoře výroční valná hromada břevnov−
ského živnostenského spolku. Na programu bylo hodno−
cení činnosti za rok uplynulý a výhled na rok letošní.
Předseda spolku Tomáš Hudera v hlavním referátu kon−
statoval, že minulý rok byl organizačně velmi náročný.
Kromě zavedených akcí v Břevnově, které spolek pořádá
každoročně, jako je masopust, čarodějnice a posvícení,
přibyly oslavy 100 let města Břevnova a vánoční Svatoš−
těpánská tancovačka, jako premiéra v nově otevřené
Marjánce. Všech akcí se spolek zhostil velmi dobře,
mnozí na úkor své živnosti. Práce spolku však jubilejním
loňským rokem neskončila. Zavádějí se internetové
stránky, proběhl letošní mohutný masopust, čarodějnice,
v plánu je víkendový vlastivědný výlet, na obzoru už je
další posvícení atd. Důležitým bodem schůze byla volba
nového představenstva, ale mnoho změn nepřinesla.
Nestor spolku Jaroslav Hudera se vzdal další práce
v představenstvu a na návrh byl zvolen Čestným členem
organizace. Michal Malík odmítl dále kandidovat do no−
vého představenstva a tak byla zvolena na příští dvouleté
funkční období staronová sestava: předseda Tomáš Hu−
dera, 1. místopředseda JUDr. Jindra Pavlová, 2. místop−
ředseda Jiří Zahálka, tajemník Mgr. Pavel Krchov, po−
kladník Miloš Kasal, členové představenstva Jitka
Šťastná a Květa Závorová. Zajímavým bodem byla

objektivy se zatoulaly především do přírody a na
venkov. Divadelní spolek Um sestávající ze stu−
dentů sexty A zvítězil 26. 3. ve studentském ka−
baretu „Jsem lepší než Švejk“ a fotoaparáty tudíž
teprve obdržel. Mohl se s nimi poté vyfotografo−
vat 28. 3., kdy vystoupil v břevnovské knihovně
v rámci Noci pořádané Městskou částí Praha 6.
Aby však Alej nežila jenom uměním, 27. 3. při−
blížila studentům historii Židů v Čechách a na
Moravě přednáškou hebraistka Mgr. Blanka
Rozkošná. 
l Tip pro místopisné gurmány. Knihku−
pectví Klubu Za starou Prahu v Juditině věži,
Mostecká 1, Praha 1 má nové i starší publikace
a méně dostupné tituly z oblasti památkové péče.
Při příležitostné návštěvě Karlova mostu vás
v knihkupectví určitě něco zaujme. 

diskuse, kdy několik živnostníků upozornilo
ostatní na nesprávně fakturované účty za topení
nebytových prostor. V další diskusi hovořeno
o dopravní situaci a práci některých komisí m.
č. Praha 6. Zlatým hřebem byla jako vždy živno−
stenská večeře. Tentokrát zvoleny švédské stoly
se studenou kuchyní. Ještě jedno drobné překva−
pení vzniklo toho večera: všichni přišli včas.
l Nový člen přistoupil. Novým členem živ−
nostenského spolku se stal pan Václav Levíček –
firma Euroalarm s. r. o.
l Vyšla kniha o Alexu Bokšayovi. V edici
Podkarpatská Rus vyšla v minulých dnech kniha
nazvaná Gentleman trávníků a školních hřišť,
která pojednává o legendárním „létajícím bran−
káři“ z bývalé Podkarpatské Rusi, který byl ná−
stupcem stejně známého Fr. Pláničky. Přídomek
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sousedů v čele se Sdružením Tejnka. – Kdo mys−
líte, že vyhraje?
l Zákaz jízdy v Markétské ulici. Dvě do−
pravní značky zákaz jízdy všech motorových vo−
zidel se po stížnostech občanů konečně objevily
v Markétské ulici v Břevnově. V posledních týd−
nech si sousedé opět stěžují na psí šišky na chod−
nících na Bělohorské a dokonce na exkrementy
lidské po jednom postiženém vozíčkáři, který se
na ulici pohybuje žebrotou bez doprovodu. Stíž−
nosti jsou na vandalismus v parcích: vedle poli−
kliniky, na louce Ryšavce a jinde. 
l Stravování pro důchodce. Kdo nemá
chuť na hospodské jídlo, raději dietnější, může si
vybrat z nabídky základních škol v Praze 6:
Domov důchodců Šolínova ulice
Výdej obědů: PO až PÁ 12.00 – 13.00 hod.

SO až NE 11.30 – 12.30 hod.
Nutný vlastní příbor, je možné posedět nebo do
jídlonosiče s sebou. Cena: 41 Kč
Ústav Makromolekulární chemie Petřiny,
Heyrovského nám. 2 Cena: 46 až 49 Kč
Výdej obědů: 12.30 – 13.45 hod. (posezení)

11.15 – 11.30 hod. (jídlonosiče)
ZŠ Červený vrch, Alžírská 26
Výdej obědů: 11.00 – 11.30 hod. Cena: 40 Kč
Lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou.
ZŠ Dědina, Žukovského 6
Výdej obědů: 11.00 – 11.30 hod. Cena: 45 Kč
Lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou.
ZŠ Hanspaulka, Sušická 29
Výdej obědů: 11.00 – 13.50 hod. Cena: 46 Kč
Lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou.
ZŠ Na Dlouhém lánu 43 Cena: 42 Kč
Výdej obědů: 11.15 hod. do jídlonosiče

13.00 hod. k posezení
ZŠ Marjánka, Bělohorská 52
Výdej obědů: 11.00 – 11.30 hod. Cena: 45 Kč
Pouze k posezení.
ZŠ Pod Marjánkou 2
Výdej obědů: 11.30 – 14.00 hod. Cena: 40 Kč
Lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou.
ZŠ Petřiny – sever, Na Okraji 43
Výdej obědů: 11.15 – 13.45 hod. Cena: 40 Kč
Lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou.
Armáda spásy, Ciolkovského 858
Výdej obědů: 11.30 – 13.00 hod. Cena: 35 Kč
l Info ze senátního obvodu: uskutečnilo se
setkání senátora Karla Schwarzenberga s občany
Suchdola. Setkání se uskutečnilo v příjemné at−
mosféře za velké účasti občanů, hlavním téma−
tem byla výstavba nové letové dráhy na letišti
Ruzyně a její vliv na občany Suchdola. Pan sená−
tor odpovídal na četné dotazy občanů k této pro−
blematice a přislíbil připojit se k podnětu
k Ústavnímu soudu ve věci návrhu na zrušení zá−
kona upravujícího řízení při výstavbě letové drá−
hy, dále odpovídal na otázky ohledně výstavby
silničního obchvatu, jehož jedna plánovaná vari−
anta by měla vést právě přes Suchdol a v nepo−
slední řadě se diskuse stočila k problematice ko−
munální, tedy především k tématu stále
nevybudované kanalizace v Suchdole. Pan
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OBJEDNÁNÍ

Prof. Jan Herink z Liboce – 90 let! 18.
března oslavil prof. Jan Herink devadesátku
a za touto sumou je masivní blok všestranné
životní práce českého malíře, ilustrátora,
grafika, hudebníka, historika a znalce místo−
pisu. Jako výtvarník se podílel na řadě od−
borných expozic ve výstavních síních, jako
výtvarník zpracoval obrovské množství oba−
lů gramofonových desek Supraphonu, Pan−
tonu a Artie, ilustroval jak dětské knihy, tak
knihy o hudbě, hudebních žánrech a hudeb−
ní historii. Připomeňme jen gramoobaly de−
víti symfonií A. Dvořáka, edice skladeb B.
Smetany a množství titulů dalších skladate−
lů. Připomeňme jeho celoživotní přátelství
s Janem Hanušem a jejich tvořivou spolu−
práci. Koncepci a libreto k Památníku Julia
Zeyera v původní zeyerovské vile v Liboci.
K Břevnovu byl Jan Herink vázán nejen přá−
telstvím s Janem Hanušem, Miroslavem
Venhodou a dalšími, ale vírou žijící farností
a zdejším bohatým hudebním životem v do−
bách totality. A musíme připomenout také
jeho činnost místopiseckou a od počátku úz−
kou spolupráci s časopisem Břevnovan, pro
který napsal několik seriálů: Bez vody není
života, O Hvězdě, Zapomenuté obrazy Libo−
ce a další. Náš list také otiskl několik autoro−
vých krásných akvarelů z Prahy 6, ale výsta−
vu zde nikdy neměl. Prof. Herink je
nestorem chrámového sboru v Břevnově,
náš věrný a vážený spolupracovník, nobles−
ní a vzdělaný člověk staré české školy. Pane
profesore, děkujeme Vám za Vaše celoživot−
ní dílo v české kultuře a přejeme Vám mno−
ho Božího požehnání do dalších let.

Vaše redakce listu Břevnovan

PORTRÉT

Prof. Jan HERINK

lis
tu

senátor se v uplynulém období zotavoval z ope−
race, která byla úspěšná a nyní se již plně věnuje
své funkci senátora i ministra. Pan senátor reagu−
je na četné dotazy občanů k různým aktuálním
tématům, vzhledem k jeho funkci často spojení
se zahraniční politikou ČR. Pan senátor řeší pro−
blémy občanů, kteří se na něj obracejí, v součas−
né době, vzhledem k jeho časovým možnostem
spíše formou písemnou.
l Schůze ruzyňských občanů už nejsou
bouřlivě kverulantské. Až donedávna nebyla
setkání občanů, svolávaná Klubem přátel Ruzy−
ně pro zastupitele městské části příjemná a poho−
dová. Jednak nebylo málo problémů odlehlé
a zanedbávané části Prahy 6 (stav komunikací
a dosluhující vodovodní sítě, Ruzyně nebyla
uklízena, v Jivinách beztak zatížené leteckým
provozem stála ruina Ergonu, Krnovská ulice
byla dopravně přetížena, hrozila likvidace zdra−
votního střediska a snad i ZDŠ bez vlastní těloc−
vičny aj.), ale nezřídka i pro nevybíravé až
agresivní příspěvky, kdy někdy vášně a nediscip−
linovanost diskutérů neumožnily ani setkání nor−
málně ukončit. Proti tomu poslední setkání obča−
nů Ruzyně a Liboce se starostou 13. února
v jídelně ZŠ TGM proběhlo při více než stovce
přítomných věcně a konstruktivně. Přitom není
méně drobnějších problémů, ale dnešní vedení
radnice se nesporně snaží potíže občanů postup−
ně a koncepčně řešit. 21 diskutujících se tento−
krát zaměřilo na dopravní situaci čtvrti i Prahy,
např. na železniční dopravu z Dejvic na Kladno
(protože nejde jen o spojení s letištěm), dále na
dosud trvající problémy Jivin a na vybavenost
Dolní Liboce, kde se podstatně zvětšil počet oby−
vatel. Přítomným se za dvě hodiny dostalo nemá−
lo zajímavých informací mj. o rekonstrukci že−
leznice, o zahájených přípravách výstavby
silničního okruhu přes Suchdol o začínajícím
rozšíření Karlovarské ulice od Drnovské ku
Slánské, včetně opravy autobusové zastávky,
o prodloužení linie A metra (má začít v r. 2010),
o snaze místo skladů a kasáren vystavět kom−
plexně vybavený vysokoškolský kampus. Také
o chystané úpravě málo bezpečné křižovatky Ru−
zyňské a Libocké již do července t. r., o opravě
zdi Obory a následující odkrytí Litovického po−
toka (2009) aj. Občané si dále přáli zachovat
u školy prodejnu potravin, řešit dopravní přetíže−
ní Kralupské, zajistit více míst v MTŠ i dětské
hřiště v areálu ZŠ TGM a umožnit lepší propoje−
ní domků pod OBI aj. Přitom náprava závisí ne−
jen na činnosti Úřadu MČ Prahy 6, ale vzhledem
k soukromému vlastnictví pozemků a staveb i na
OCHOTĚ spolupracovat a navíc při všech chy−
staných stavbách (půjde např. o přemístění milio−
nů kubíků) i o trpělivost občanů, VYDRŽET
v příštích letech negativní důsledky investic. Prů−
běh setkání naznačil, že snad taková ochota ob−
čanů chybět nebude, pokud ohlášené plány i čin−
nost Úřadu nezklamou. A tak věcné jednání na
tomto setkání se starostou Prahy 6 mohlo tento−
krát dokonce posloužit i jako konstruktivní pří−

pokračování na str. 68



Ulice Za Strahovem
v Břevnově. Přízemní dům
vpravo, kde je břevnovská
truhlárna, se má bourat
a má se zde stavět činžov−
ní dům s podzemními gará−
žemi, což místní odmítají.
Chtějí klid. Právě tady si
totiž naplánovali malé ná−
městíčko s lavičkami
a chodníčky a pře probíhá.
Také v Malém Břevnově by
si ledacos přáli. Konečně
začala demolice bývalé sa−
moobsluhy, která se změ−
nila v objekt hrůzy. Souse−
dy tu t íží dopravní
přetížení, kdy ani nelze na
přechodu přejít. Rádi by
zde měli luxusní tram. za−
stávku jako v ul. Říčanova,
včetně zúženého pruhu.
Ale kdo by se chtě po−
vznést nad denní starosti,

ať navštíví některou středu večer hostinec Na Hrádku v Břevnově, kde hraje excelentní
Bridge Band. Bezvadný jazz spolehlivě rozežene chmury. Stojí to za to!
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pokračování ze str. 5

klad diskuse pro rozhádané poslance. Ing. Josef
Bečvář, předseda výboru Klubu přátel Ruzyně

l Zprávy úřední. (B. c. Martin Šalek). Poc−
ta legendárnímu odbojáři Balabánovi.
Zhruba stovka Pražanů přišla do Studentské ulice
v Praze 6 uctít památku legendárního odbojáře
z druhé světové války Josefa Balabána, člena od−
bojové skupiny Tři králové, která působila v pro−
tektorátu v letech 1939 až 1942. V místech, kde
Balabána zatklo v dubnu 1941 gestapo, má gene−
rál Balabán dva roky svou pamětní desku. Vedle
starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy a představitelů
armády se účastnili pietního aktu také místopřed−
seda Senátu Parlamentu ČR Jiří Liška, bývalý
ministr vnitra František Bublan a Čestný občan
Prahy 6 generálporučík Tomáš Sedláček z Čes−
koslovenské obce legionářské. Starosta Chalupa
ocenil Balabánovu statečnost, ani krutým muče−
ním ho gestapo nedonutilo mluvit. Odbojová
skupina Tři králové se proslavila statečnými ak−
cemi proti jednotkám SS na území protektorátu
Čechy a Morava i v samotné německé říši. Dlou−
hodobě ale nebyla schopna nerovný souboj se
stále sílícím nepřítelem ustát. Balabán byl popra−
ven v roce 1941, Václav Morávek zahynul při
přestřelce v roce 1942 a téhož roku skončil na
popravišti i Josef Mašín. 
l Poukázky snížily počet lidí žijících
z podpory. V Praze 6 rok vyplácí sociální pra−
covníci místo hotovosti peněžní poukázky. Za ty
je možné nakoupit jen základní životní potřeby.
Hlavním smyslem poukázek je zabránit tomu,
aby se peníze vyplácené jako sociální dávky pro−
měňovaly v alkohol, cigarety nebo dokonce dro−
gy. „Prostřednictvím poukázek lze nakoupit po−
traviny, ošacení, obuv a hygienické potřeby.
Jejich zavedení ale automaticky neznamená, že
všichni lidé, kteří získají nárok na pomoc
v hmotné nouzi, dostanou příspěvky touto for−
mou. Jsou určené především pro ty, kteří se sou−
stavně vyhýbají hledání práce, rekvalifikačních
programů či veřejně prospěšným pracím. Pou−
kázkový systém ukázal, kolik lidí vůbec dávky
nepotřebuje,“ hodnotí starosta Prahy 6 Tomáš
Chalupa. O pravdivosti slov starosty svědčí jed−
noduchá statistika: Městské části Praha 6 se nyní
vrátila na účet částka 31 350,– Kč. Jedná se
o částku, kterou sociálně potřební občané Prahy
6 nespotřebovali v poukázkách, které dostali na
místo peněz v loňském roce. A dokonce za dobu
vydávání poukázek se radnici snížil i počet klien−
tů na podpoře z původních 140 na zhruba 100.
„Systém vyplácení poukázek má žadatele moti−
vovat k aktivnímu přístupu ke změně vlastní situ−
ace a hledání práce a tím také postupnému sníže−
ní počtu žadatelů o dávky,“ dodal Chalupa.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.,

nabyl účinnosti 1. ledna 2007 a nahradil zákon
o sociální potřebnosti č. 482 z roku 1991. Nový
zákon má tři části: Je podle něho možné poskyto−
vat příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení
a mimořádnou okamžitou pomoc. V § 43 odst. 4,
kde se hovoří o výplatě dávek, jsou uvedeny je−
jich možné formy, mezi nimi i ta, kdy se „dávka
vyplácí prostřednictvím poukázky opravňující
k nákupu zboží ve stanovené hodnotě“. Lidi, kte−
ří dostávají místo peněz poukázky, vybírají pří−
mo příslušné sociální pracovnice, protože své

klienty velmi dobře znají. Nepředávají jim je
však v plné hodnotě přiznané dávky. Menší část,
v průměru asi třetinu, dostávají nadále v peně−
zích. „Pokud bychom to neudělali, obrátilo by se
to proti nám. Lidé by si totiž okamžitě začali stě−
žovat, že si nemohou koupit třeba Paralen, nebo
musí jezdit MHD načerno,“ řekla Jitka Köchero−
vá, vedoucí odboru sociálních věcí Prahy 6. Zá−
roveň s poukázkami dostávají jejich příjemci se−
znam prodejen, v nichž za ně lze nakupovat.
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Vážená redakce,
dovolte, abych prostřednictvím Břevnovana informovala
čtenáře o našich starostech. Bydlím ve Šlikově ulici č. 9.
Před dvěma lety byla zamítnuta stavba na místě bývalého
a zatím účelem zbořeného barokního domku v ulici Za St−
rahovem, ale stavebníci, se nevzdávají. Má se zde znovu
vystavět čtyřpatrový dům v těsném sousedství Šlikovy uli−
ce, včetně garáží v podloží, kde jsou odjakživa prameny
vody. Stavba se už jednou zamítla, a proto nechápu spolu
s dalšími sousedy v okolí, jak je možné, že se obnovuje
stavební řízení. Dostali jsme od firmy leták, který napadá
naše námitky, slibuje výsadbu zeleně aj., přičemž na vý−
kresech, kam jsme mohli nahlédnout je dost nejasností.
Naše poslední schůzka se uskutečnila se stavební firmou dne
22. dubna, bylo nás tam kolem dvaceti sousedů a jsme proti
této stavbě, která nám zastíní okna bytů a zhorší životní pro−
středí. Jaroslava Bušková, Břevnov

Vážení,
jako staří obyvatelé Břevnova (po více než 80 let) se zájmem
sledujeme změny v naší čtvrti, které jsou čím dál tím obsažněj−
ší a viditelnější. Se zájmem jsme si přečetli v Břevnovanu, že
naši sousedé zažalovali hluk vyvolávaný vzrůstající intenzitou
dopravy. Zvýšenou dopravou se zvyšují i emise a znečištění ži−
votního prostředí, a proto jako řada dalších obyvatel Břevnova
nesouhlasíme s projekty úřadů postavit v Břevnově i radiálu,
která by naše životní prostředí přilákáním další autodopravy
ještě zvýšila a ničila památky (především Břevnovský klášter).
Uvítali bychom spíše namísto velké výstavby dalších doprav−
ních spojů zachovat dosavadní a omezit dopravu. K tomu by
bylo několik možností: zakázat vjezd kamionů TIR do celé Pra−
hy, resp. ji omezit na pražský okruh (v případě nutnosti dopra−
vy do vnitřního města zařídit přeložení nákladu na menší auta
v pražském okolí, kde je dnes již spousta skladů) a uspíšit do−
končení výstavby pražského okruhu. Nebudeme si namlouvat,
že množství aut už dále neporoste (i když se bude benzín
zdražovat) a že se provoz bude nadále zvyšovat. Zvyšující se
doprava však ničí čím dál tím víc naše životní prostředí. Hodně
v poslední době slyšíme o parkovacích zónách, které rovněž
představují silně represivní záležitost. Rozdělíme−li zásahy úřa−
dů zjednodušeně a obecně na preventivní (vysvětlování, do−
mluva, ponaučení) a represivní (zákazy, tresty), zjišťujeme, že
prevence je málo účinná, zatímco represe v podstatě odporují
lidským právům na svobodu a důstojnost člověka, je podstatně
dražší než prevence. Jak tedy dopravu ve velkoměstě usměr−
nit, když prevence nepomáhá (stejně jako u krádeží užívání
drog apod.)? Pak pomohou jen represe, a aby ty měly alespoň
nějaký účinek, musí být citelné (nejen peněžité, které bohaté
z nás nepostihnou, ale i tělesné, postihující všechny občany,
jako tomu např. v některých zemích dálného východu, kde se
vzhledem k trestům nekrade). Místo parkovacích zón, které
stejně nezaručují místo k zaparkování, bych pokládal za užiteč−
nější zavést poplatky za vjezd do centra (kromě rezidentů),
které by represivně postihovaly všechny občany (např. po za−
vedení poplatků za vjezd do centra Londýna je provoz na Pica−
dilly celkem plynulý a bez kolon). Místo nákladných tunelů by
bylo vhodnější vybudovat levnější parkovací domy s levnou
sazbou za parkování, které však, bohužel, neodpovědné obča−
ny nepostihnou. Souhrnně lze konstatovat, že nové silnice
s tunely dopravu ve městě nevyřeší (příkladem může být Vídeň
s mnoha tunely) a že je třeba sáhnout k nepříjemným represiv−
ním opatřením, zajišťujícím práva většiny před jen sebe milující−
mi a všeho schopnými jednotlivci (např. před motorkáři se sil−
nými motory nebo silnými auty jezdícími rychlostmi nad
200 km/h).
Měl bych ještě jednu poznámku: Jistě jsou potřebné parkové
úpravy, jako prořezání, resp. vykácení keřů a je správné, že se
tak děje. Jen bych chtěl upozornit, že při odstranění vyřeza−
ných větví by bylo dobře pročistit i ošetřovanou plochu, resp.
sebrat odpadky. Působí dost nehezky, např. na Pohořelci
a Malovance, když na zbytcích křoví a kořenech jsou zachyce−
ny plastové sáčky, papíry a pet lahve. Co si návštěvníci pomys−
lí o čistotě v Praze? Hanuš Tůma, Břevnov

Z naší a vaší
korespondence *

Zima by u nás měla končit halovým mistrovstvím. V Če−
chách skončila letos dřív, ale s halovým mistrovstvím za−
čala nanovo. Několik závodů už jsme odběhli za pěkného
počasí a tak jsme letěli do Francie s očekáváním krosu
i půlmaratonu v teple. (Na halových mistrovstvích se
nyní závodí i v krosu, půlmaratonu a vrhačských discipli−
nách venku).

Clermont Ferrand leží asi 420 km jižně od Paříže, my jsme
z pařížského letiště Orly jeli autobusem. Skoro celou cestu pr−
šelo, byla zima, nic slibného. 
Druhý den po příjezdu se běhaly krosové závody. Počasí se
umoudřilo, bylo docela příjemně, rovinatá trať s několika písči−
tými úseky byla docela suchá. 
Všechny kategorie mužů od 65 let výše se běžely společně,
po čtyřech dvoukilometrových okruzích jsem byl celkově pat−
náctý, šestý v kategorii 70 – 74 let. Necelé tři minuty za mnou
vybojoval vítězství v pětasedmdesátkách vrchlabský Jenda
Buchar. Ten pak vyhrál ještě 3000 a 1500 m v hale. Po pře−
spolním běhu pěkné počasí skončilo. My jsme běhali 3 km
v hale hned za dva dny, tam zima nevadila. Pro mne je trojka
moc krátká, dokončil jsem nespokojený na devátém místě. 
Ve čtvrtek jsme se dívali po městě, jezdí tu pěkné nové tram−
vaje po jediné kolejnici s ostatními koly na pneumatikách. Do−
jeli jsme na konečnou, objevili městské krematorium, vylezli
na kopec nad ním nadělali fotografie, a zakončili pěkné počasí
tohoto dne. 
V pátek se měly chodit chodecké závody, ale byla vichřice
s deštěm, chodci museli chodit až v sobotu před půlmarato−
nem. 
Ale v sobotu nečas vrcholil. Už nepršelo padal mokrý sníh
a na ulicích ležela mokrá břečka. Já jsem měl s sebou jen leh−
ké oblečení, skoro nic na převlečení, a tak když jsme chtěli
v 10 hodin odcházet z hotelu ( start byl v poledne), rozhodl
jsem se nejít. Jenže během půl hodiny přestalo sněžit a my
jsme přece vyrazili. Na závod už bylo přijatelně, zataženo, vítr,
ale nepršelo. 
Moje potíže se šlachami trvaly, běžet se dalo, ale výsledný čas
1:44:10 byl hodně špatný, stačil na 7. místo v kategorii. 
Česká čtyřicetičlenná výprava nakonec získala 20 medailí,
z toho 11 zlatých. 
V neděli ráno jsme odjížděli za sněžení, ale než jsme dojeli do
Paříže, udělalo se lépe, a když jsme chodili pod Eiffelovkou,
bylo chladno, ale příjemně. Autobusem jsme projeli okruh
městským centrem a zamířili domů. 

Pepík Hlusička

CLERMONT FERRAND – FRANCIE
17. – 22. 3. 2008

Březnového mistrovství světa seniorů ve Francii se zúčastnil
úspěšně i známý břevnovský atlet Pepík Hlusička – na snímku
vpravo s Janem Bucharem z Vrchlabí, který si přivezl hned tři
zlaté medaile.

HALOVÉ MISTROVSTVÍ
SVÌTA

VETERÁNÙ
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Mezi námi

v Břevnově X.

Sní tu věčný sen desítky mých nejbližších příbuzných a zná−
mých, a často se mi stává, vzhledem k mému věku, že se set−
kávám s nově vyrytým jménem na hrobě či na okénku s urnou
lidí, které jsem čirou náhodou přežil. Je s podivem, že jsem
zde zaznamenal také jméno MUDr. Karel Teuner. Dnešní mlá−
deži to jméno asi moc neříká. Tento muž byl totiž váženým ob−
čanem města Benešova a lékařem jeho obyvatel. A kdyby jen
to. Svého času byl osobním lékařem rodiny majitele konopišť−
ského panství, samotného následníka rakousko−uherského
trůnu Františka Ferdinanda d´Este. 
Jak je známo, arcivévoda František Ferdinand v roce 1895 –
1897 těžce onemocněl na tenkrát velmi rozšířenou nemoc –
tuberkulózu. Protože nebyl ještě dávno znám ani penicilin, ani
se tenkrát neprovádělo preventivní očkování proti TBC, žil po
delší dobu své rekonvalescence na jachtě, která plula po růz−
ných, většinou tropických mořích. Což prý mělo na budoucího
císaře blahodárný vliv. Určitě zde zapůsobila také neobvyklá
lékařské péče a to vše pomohlo onemocnění zastavit tak, že
zasažená část plic nakonec zvápenatěla. 
Na náhrobním kameni je také vedle jména MUDr. Teunera
i jméno jeho manželky Jarmily, která zemřela více jak 28 let po
svém muži na sklonku roku 1971. Nebylo by to nic zvláštního,
manželé bývají vždy pochováváni spolu, ale tito byli rodiče
syna MUDr. Františka Teunera, narozeného roku 1911. Ten se
velmi nechvalně angažoval za II. světové války jako aktivní or−
ganizátor ve funkci generálního tajemníka Kuratoria pro vý−
chovu mládeže v Čechách a na Moravě v době let 1942 – 45,
kdy byly naše země pod nacistickou okupací, a rozvoj Kurato−
ria dostal od nacistů zelenou. 
Vedoucím, této tehdy jediné povolené státní mládežnické or−
ganizace, vytvářené na popud Reinharda Heydricha, po způ−
sobu nacistické Hitlerjugend, byl Emanuel Moravec. Ještě
před okupací byl horlivým československým vysokým důstojní−
kem, ale s příchodem nacistů se z něho stal kolaborant (na
konci války se zastřelil). Největší slovo tam měl další germani−
zátor naší mládeže Segfried Zogelmann, původem z Domaž−
lic. Kuratorium mělo převychovávat všechnu českou mládež
od 10 do 18 let, pochopitelně v rámci nacistické ideologie.
Tento muž na základě plných mocí, které měl, počal zabírat
zejména sokolský majetek a vytvářet střediska pro školení tzv.
pospolných – vedoucích činitelů Kuratoria. Na závodech a vět−
ších výrobních podnicích se snažil zorganizovat tzv. „roje“.
Z jejich středu byly vyčleněné skupiny Zvláštního zasazení,
krátce oddíly ZZ, vždy asi po 30 mužích. Ty měly mimo jiné za
úkol pracovat na záchranných pracích po náletech spojene−
ckých letadel. Když odjížděli mladí chlapci z příkazu nacistů na
práce do různých koutů tehdejšího Německa jako totálně na−
sazení, nebo pracovat na zákopových a opevňovacích zaříze−
ních, měli být do jejich řad právě infiltrování příslušníci ZZ. Měli
se stát důvěrníky nacistických vedoucích a informovat je ze−
jména o situaci a náladách mezi pracovníky. Naštěstí válka
pokračovala ve prospěch Spojenců rychleji než myšlení uve−
dených kolaborantů. Nejlépe to dokazuje i ta skutečnost, že
z vybraných příslušníků ZZ se měla stát také základna pro tzv.
Svatováclavskou dobrovolnickou rotu, která se formovala na
Čeperce poblíž Kladna a byla připravována k boji na východní
frontě, právě na popud uvedeného trojlístku Moravce, Zolman−
na a Teunera, ale ani to jim nevyšlo. Těchto dobrovolníků ne−
sehnali ani stovku. Na počátku Pražského povstání se tato
smečka rozutekla. 
Nemohu se rozepisovat do všech podrobností, jaká byla

Ing. Karel BLAŽEK
Zcela náhodně při prohlížení náhrobních kamenů
a desek se jmény pochovaných občanů na břev−
novském hřbitově u sv. Markéty jsem narazil na
pomník se jménem Karel Teuner.

tehdejší situace v Protektorátu na konci II. světové války. Pod−
le Siegfrieda Zogelmanna, který ač sám nejvyšší vedoucí na−
cistické Hitlerjugend v okupovaných Čechách a na Moravě,
zmizel tiše v Německu a po skončení války se postupně stal
vysokým funkcionářem Sudetoněmeckého krajanského sdru−
žení a členem předsednictva Sudetoněmecké nadace. Tento,
ač dnes již starý pán potvrdil, že již v březnu 1945 Teuner ode−
slal svoji manželku a své dvě děti, pochopitelně se vším ma−
jetkem, do Bavorska. Z různých dokladů je známo, že i on tam
utekl později za svoji rodinou. Ale po skončení války se do
Čech tajně vrátil, možná, že ne jen proto, aby se setkal se
svojí matkou. V Československu však byl asi vícekrát. Ale to
již byl Teuner zadržen v roce 1946 v Německu. Pracovníci CIC
jej však po zatčení, ve smyslu tehdejší spolupráce zjišťování
a stíhání válečných zločinců, předali počátkem roku 1947 čes−
koslovenským bezpečnostním složkám. Bývalý generální ta−
jemník Kuratoria se pokusil o útěk z vazby, zlomil si nohu a byl
dopadem. Československé soudy jej odsoudily k absolutnímu
trestu, ale ten mu byl později změněn na doživotní žalář. Ve
vězení pobyl asi 20 let, tam pracoval delší dobu jako vězeňský
lékař. 
Teuner našel po propuštění a vyhoštění pochopení u němec−
kých úřadů a asi za pomoci Zogelmanna získal místo lékaře
v Norimberku. Koncem sedmdesátých let se pravděpodobně
nakazil při své lékařské praxi žloutenkou a na tuto nemoc za−
krátko zemřel. 
Tak i takové osudy skrývá svatomarkétský hřbitov v Břevnově.

HROBKA
manželů

TEUNEROVÝCH
na

břevnovském
hřbitově

ATHLETIC VETERAN CLUB ČR
a BENEDIKTINSKÉ ARCIOPATSTVÍ BŘEVNOV

pořádají
1. ročník závodu

BĚH OKOLO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA
na 10 a 5 km

Kdy: 17. května 2008
Kde: Okolí Břevnovského kláštera
Prezentace: Areál Břevnovského kláštera
Start: Společný v 10.30 hod. 
Startují: Řádně přihlášení závodníci všech kategorií

po uhrazení startovného 50,– Kč
Trať: Dva okruhy po 5 km pro muže

Jeden okruh pro ženy
Asfalt, spevněné a zahradní cesty

Kategorie: M–MV, 40, 50, 60, 70 – Ž, ZV 35
Doprava: Tram. č. 22, 25, 15

do stanice Břevnovský klášter
Ceny: Věcné ceny a tombola
Motto: Kdo jednou uteče od svého cíle,

bude již jenom utíkat. 
Informace: František Feňa, Bělohorská 140

169 00 Praha 6, tel. 233 358 231
Mediální partner: Časopis Břevnovan (založený v roce 1888)
Technické zajištění: Athletic veteran club 82
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Jednou ze známých restaurací ještě před I. světovou válkou
a teprve nedávno uzavřenou, snad kvůli celkové adaptaci,
byla restaurace Na Vlachovce, na rozhraní Kobylis a Libně.
Původně zájezdní hospoda, později si v ní dávali dostaveníčko
s děvčaty tancechtiví „pardálové“ (toto pojmenování mladých
mužů vzniklo prý údajně zcela náhodně, když se zpívala na
sále píseň „…točte se o pár dále; nebo také dál párové, kdosi
to zkomolil jako pár dálové a pražští Pepíci – „pardálové“ byli
na světě). Za nimi tam přicházeli jejich myši, kosti neboli racaj−
dičky, po nich o další generaci později tam docházeli potápky
a bedle, kteří se setkávali na „trafouši“ – čili na Trafalgaru, na
rohu Václavského náměstí a ulice Vodičkovy. Ještě později
tam chodili na „tanečky“ olafové a kristýnky, aby si zatrsali
v nových „maďarech“, což byly „umělecky“ šité boty s několika
vrstvenou barevnou podrážkou, zatímco nejlepší trumpetista
„cucal mosaz“ čili vytruboval. 
V létech šedesátých zde prakticky každou neděli hostovali
známí pražští zpěváci a zpěvačky, většinou za doprovodu vy−
hlášených dechovkových kapel z celého tehdejšího Českoslo−
venska. Tyto taneční odpoledne a večery pod řízením zpěváka
Josefa Zímy většinou snímala a vysílala Československá tele−
vize pod titulem „Sejdeme se na Vlachovce“ a tehdejší střední
generace si tento pořad na obrazovce většinou nenechávala
ujít. 
Ovšem do největší slávy vstoupila známá Vlachovka již dávno
předtím také s písničkami, že:

„Na Vlachovku každou sobotu chodí parta frajerů, 
sotva zavadíš jim o botu, můžeš přijít k maléru…“

Nebo zde byla slyšet jiná sladkobolná píseň o tom, že:
„Na Vlachovku přišla s děťátkem na ruce, 
všichni se divili tak mladé mamince…“

s refrénem:
„Hajej, hajej, hajej, tvůj táta byl frajer, 
frajer až na půdu, dělal nám ostudu, 
frajer až do nebe zapomněl na tebe…“

a píseň pokračovala:
„Přišly k ní frajerky, půjč nám to děťátko,
jdi si zatancovat, ale jen nakrátko…“

A také se mohlo přihodit, že při náhlém tichu, když skončila
hudba, bylo slyšet pardála jak zpívá:

„…co to za mnou nosíš, když to moje není,
našla sis přec jiného ke svému potěšení…“
„Matka se mi ptala, proč mi líčka blednou,
ach má drahá matičko je nemohu zapomenout…“

Vlachovka byla také jednou z mála restauračních zařízení, kde
kolem let 1962 až 65 bylo možno dostat k nedělnímu obědu
maso. Řízek s bramborem, španělský ptáček, vepřové s kne−
dlíkem a se zelím a podobně. Ovšem hostů mnoho a obsluha
si byla tenkrát vědoma toho, že i v tomto směru se může obo−
hatit, tak většinou nabízela jen mletá masa s bramborem, či
bramborovým salátem nevalné chuti, ale za mírné všimné, ne−
boli spropitné, bylo vše. 
Ale tím světovost Vlachovky nezanikla. Naopak. V sedmdesá−
tých a osmdesátých letech se její známost dostala do povědo−
mí mnoha občanů jak z tehdejšího západního Německa, tak
z Německa východního, chcete−li z NSR i NDR. Ale to už tam
Československá televize nenatáčela. Protože v zázemí této
restaurace byla velká zahrada, tak si kdosi z RaJ – z Restau−
rací a jídelen v Praze 8 vymyslel, vzhledem k nedostatku uby−
tovacích zařízení v Praze, že zde bude opět zájezdní restaura−
ce. Jak tomu bývalo kdysi. Z obřích sudů od piva a možná
později byly sudy již jen kašírované, nechali zhotovit dvoulůž−
kové chatičky se stříškou, aby zde mohli hosté přespávat.
A najednou byl o toto kuriózní přespání obrovský zájem. Zů−
stal sice název restaurace Na Vlachovce, ale pro Němce
z obou republik byl zde nápis „Zum Fass“. A tak se stalo, že
sem hosté z NDR přijížděli ve svých trabantech, zámožnější
ve wartburgu a výjimečně ve škodovkách, někdy i ve vozech
polské či ruské provenience. Zatímco Němci z NSR se pyšnili
mercedesy, simkami a volkswageny všeho druhu. Obě strany
sice měly německé marky, ale jejich hodnota se velmi lišila.
Pochopitelně že marky západní tenkrát otevírali dveře hotelů
dokořán. Ale právě v těchto prostorách Vlachovky se setkáva−
ly rozdělené rodiny z obou německých států, aby po několika
desítkách let si přátelé a příbuzní mohli popovídat a povzpomí−
nat a vzájemně se poznat. 
O jiné hospodě, spíše zahradní restauraci se také v žádné kni−
ze, ani ve vzpomínkách nepíše. Ta se jmenovala Na Slepičár−
ně a byla krásně situovaná s prosklenými apartmány na jižním
ostrohu v nynější ulici Na Topolce, poblíž nynější stanice

Ing. Karel Blažek

Většinou chodily skupiny mladých tancovat podle toho tam, kde jaký kapelník měl jméno, jakou
muziku provozoval a jaké kde byly atrakce. (Na snímku jsou sokolské šibřinky v r. 1939 na Marjánce.)

Ze vzpomínek nejstarší generace

pokračování na str. 108

Jak se bavila
a kam chodila

břevnovská
mládež
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metra Vyšehrad. Před II. světovou válkou tam chodila zpívat
celá plejáda českých zpěváků a mezi nimi vynikala známá po−
stavička Járy Kohouta. Přijížděli sem také herci se svými pří−
telkyněmi. Nebylo divu tu vidět známé hvězdy z filmového
plátna. V sobotu večer a v neděli odpoledne do samotného
večera zde hrála hudba, byly tu dva taneční parkety, postavili
zde šatlavu a hlavní postavičkou byl policajt – Šmidra, ten jako
místní pořadatel měl za úkol hosta pro jeho „nepřístojné cho−
vání“ předvést k pořádku, za což musel zadržený zaplatit celé
společnosti, ve které se nacházel, odlivku nějaké likéru. 
Tenkrát Jára Kohout, velmi oblíbený kupletista, za neustálého
skandování hostů, ale i publika, které se shromáždilo poblíž
vchodu do zahradní restaurace, začal zpívat

„…kikirikiky, jaké pak s tím cavyky,
když kohoutek má svou slepičku rád…“

Inu bylo to na Slepičárně. Ale přišla II. světová válka a z vy−
hlídkových skleněných lóží nadělali němečtí totalitní plánovači
místnosti a ateliéry pro kresliče jedné pankrácké pasířské fir−
my. Po skončení války již věhlas známé zahradní restaurace
zanikl. 
Snad bych se mohl také zmínit ještě o jednom zaniklém res−
tauračním zařízení, kde každou sobotu a v neděli večer byly
pořádány taneční zábavy, šibřinky i bály a maškarní plesy, ta−
neční merendy a kde byl nějaký „hec“, jak se dříve říkalo „byly
tam muziky k pohledání“. Této hospodě, protože byla na okraji
Střešovic a Břevnova, kde stála původně tzv. Říšská brána, té
se říkalo také u Zelené brány a zdejší se určitě nespletli, když
ji zvali též hospodou U Vonásků. Dnes se toto místo jmenuje
Dlabačov. 
A zpívalo se tam ve zdejším žargonu: 

„K Vonáskovům nechodila žádná elita,
jenom samí prima kluci hadry pepita 
na nohou maj´ psí dečky s gumičkami,
nejraděj to roztáčej´ s fabričkama,“ 

další sloka byla daleko peprnější, když frajer začal:
„Zima je zimička, zimou se třesu,
otevři má milá něco ti nesu, 
nesu ti syrečky, nesu je v šosu,
otevři má milá, dám ti je k nosu…“

Ještě krátce po II. světové válce byla hospoda ve „flóru“, cho−
dili tam jako vždy vojáci z blízkých pohořeleckých kasáren od
151. protiletadlového pluku, světlomeťáci, dragouni z kasáren
Na Panenské a také cibulové z Košíř i z okolí Smíchova
a Břevnova. Pro mnohé z děvčat z Břevnova se tam pokaždé
strhla nějaká mela. Potom tam létaly skleněné půllitry, porcelá−
nové tácky a praskaly židle a mnozí z „hostů“ šli potom domů
s rozbitou hlavou. 
Tam také chodil hluchoněmý a na jedno oko slepý, velký dob−
rák, Vény. Vyučen byl malířem pokojů. I když neslyšel, tanco−
val prý podle dunění bubnu, či brumlání basy. Vyjadřoval se
velmi lapidárně, podle některých, když prý uviděl ježka, křičel:
„Píchá, bolí, jabka válí.“ Vény byl známou postavičkou i na bri−
gádách při stavbě tehdejší ulice Pionýrů, nyní Patočkové. Při
stěhování nějakých těžkých předmětů, když svoji silou nesta−
čil, prý křičel: „Vény drží – neudrží.“ Nejvíce ho proslavil jeho
čin právě na tancovačce u Vonásků. Sotva mu číšník přinesl
pivo a on odešel tancovat. Kdosi mu jej upíjel. Příště se to sta−
lo znovu a tak Vény položil na půllitr s pivem tácek s nápisem:
„Do piva jsem plivl. Vény“. Neznámý mu pivo opět upil a na−
psal: „Já také.“ To už bylo na Vényho příliš. Na nový tácek na−
psal proto Vény jen dvě slova: „Vény vidí!“ Ten, kdo mu pivo
upíjel, se prý velmi podivil, když na dně půllitru uviděl Vényho
skleněné oko. A od té doby měl dobrák Vény pokoj od nena−
sytného „srandisty“. 
V Břevnově také existovala zahradní restaurace Malovanka,
chodili tam ponejvíc vojáci a mladí ze Střešovic. Střední a star−
ší generace tam koulela kulečník a mladí tancovali. Děvčata
se držela těch svých chlapců jako klíšťata, když při táhlém tan−
gu zpívala, stejně jako celá hospoda:

„V začouzeném sále všech frajerů shluk,
fabrička tam dýchá otrávený vzduch, 
ráno unavená pak jde do práce,
ta dívka si myslí, že je v pohádce. 
V začouzeném sále hrají muziky
a doma umírá děvče z fabriky, 

už nebude dýchat zakouřený vzduch
a už neuvidí v tanečním kole ruch…“

Sotva se ocitly na stolech plné půllitry s pivem, zvedali se dra−
gouni z kasáren na Panenské, byli to většinou synkové z ven−
kova a tak začali tu svoji a hudba se většinou přidala:

„Jé, fabrička to je hezké děvče,
vojáka milovat nechce, stačí to? Nestačí, 
raděj má civila, aby se s ním najedla a napila,
stačí to? Nestačí?
V pondělí do práce nejde, v úterý na jarmark zajde,
stačí to? Nestačí?
Ve středu z jarmarku, ve čtvrtek zas
na couranou do parku, stačí to? Nestačí?
V pátek zas do práce nejde,
v sobotu pro prachy zajde, stačí to? Nestačí?
V neděli k muzice, roztancovat vypůjčený střevíce,
stačí to? Nestačí?“

A opakovalo se: 
„V neděli prachy má, ona si je na courandě vydělá,
stačí to? Nestačí?“

Ale to stačilo k tomu, aby civilové se s nimi začali strkat a vo−
jenská militerka u Pohořelce tam byla co by dup. 
O každé z těchto periferijních tanečních restaurací, někdy se
říkalo dupárna, byla většinou zpívána tamější mládeží nějaká
písnička, kterou si pak při hudbě notoval celý sál. Známá byla
například tančírna U Zvonu. Jak slyšeli přítomní předehru, už
to začalo, každý se hrnul do kola: 

„U Zvonu je candrbál, tancuje tam krejčí, král…
U Zvonu je velký hec, tancuje tam král i švec…“

A když začala kapela hrát tu jejich zednickou a píseň dělníků
z vyšehradské náplavky, kteří házeli až do zemdlení lopaty
plné vlhkého písku do elevátoru z přistavených šífů, který se
za chvíli sypal do přistavených „fasuňků“, vozů tažených koň−
mi, celý sál byl na nohou a zpívali tu svou: 

„V pondělí jsme nedělali a v úterý zas, 
ve středu nám zapršelo, ve čtvrtek byl mráz, 
v pátek jsme šli do rachoty, muzika hrála, 
v sobotu jsme šli pro prachy, výplata žádná.“

No a potom to začalo:
„Dvacetikoruna ta není tak veliká,
aby rozházela pražského Pepíka, 
nám je to jedno, na nás to neplatí,
dáme si zahrát, on to někdo zaplatí…

Všechny myši za sebou, za sebou…“
A ze sálu v Košířích bylo často slyšet jak zdejší mladíci pozpě−
vují:

„Když jsem přišel do Košíř Na Mlynářku,
bylo slyšet ze sálu plno nářku, 
dvě frajerky se tam praly, blůzičky na sobě roztrhaly
…a ti jejich frajeři se jim smáli…“

Na Žižkově u Zeleného Stromu si „dámy“ z Kapslovny zase
prozpěvovaly:

„Zvadla růže, zvadla sama, nejkrásnější jara květ, 
byla láskou oklamaná, růže osmnácti let. 
Na hřbitov ji pochovali, aby mohla klidně spát. 
A ti, co s ní tancovali, nepřišli jí sbohem dát…“

Po II. světové válce se zase sjížděla omladina z celé Prahy do
Michle a často zde kapelník zanotoval:

„Sviť měsíčku do světnice, kde mají zelené okenice. 
U Jaurisů tam je mají, proto tam frajeři chodívají, 
chodívají načesaní, choděj´ tam za nimi jejich panny…“

A z tanečního sálu v Nuselském pivovaru bylo prý slyšet až do
dnešní Otakarovy ulice, jak si nuselští mladíci vyzpěvují:

„Z Pankráce si holku neber, musel by sis koupit hever, 
ona nechce ráno vstávat, musel bys ji heverovat,
musel bys ji heverovat. 
Vem si holku z Jamrtálu,
(tak se také nazývalo dříve nuselské údolí)
ta má hodně kapitálu, ta má hodně kapitálu…“

A v době světové krize kolem 34. let dvacátého století, kdy ne−
bylo možné zavadit o práci, si mladí hoši na sále smutně pro−
zpěvovali:

„…. a já se těším tolika, až na mě zavolá fabrika, 
fabriko, fabriko začouzená, fabriko tys moje známá, 
fabriko, fabriko začouzená, fabriko tys moje máma…“

A ještě hůře na tom byli i ti mladí, kteří neměli práci, ani stře−
chu nad hlavou, mnohým stačila nějaká jeskyně, nouzová

pokračování ze str. 9
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stavba, jen aby tam nepršelo a dalo se v suchu přespat. Tak
mnozí i při té bídě zpívali:

„…. my jsme děti z noclehárny, nám stačí jen světa půl, 
vše jsme dali do zastavárny, všichni nás berou na hůl…“

To nebyly bezdomovci z povolání, ani flákači, chtěli dělat, ale
práce nebyla, no zkrátka nebyla, nikde. Vláda musela zajistit
tzv. nouzové práce, vždyť i to místo, kde nyní mezi Střešovice−
mi a Břevnovem stojí hotel Pyramida (dříve v „Pochcaňáku“,
pardon v Růžovém údolíčku), srovnávali, čili jak se říkávalo
planýrovali „nouzováci“. 
Tenkrát, těsně před okupací Čech a Moravy nacisty, se všude
zpívala píseň „Škoda lásky“ od Jaromíra Vejvody. Každý národ
i stát si přisvojoval tuto melodii. V německém filmu z počátku
roku 1945 nazvaném La Paloma jí zpíval herec Hans Alberts.
Ještě před koncem války jsme se dozvěděli z vysílání BBC
z Anglie, že tuto písničku měli v oblibě Spojenci, jak angličtí,
tak američtí i francouzští vojáci. Spolu s ní bylo známé i Vac−
kovo tango „Cikánko ty krásná, cikánko malá…“, „Nikdy se ne−
vrátí pohádka mládí…“. 
Válka přinesla mnoho nových českých písní, jako například
Červená sukýnka…, Proč ta sova tolik houkala hú a hú
a hú…, a také V tom našem břevnovském kostelíčku…, Já
mám panenku za horama, cesta je dlouhá k ní…, Čtyři páry bí−
lých koní… a hned na výsměch Hitlerovi se všude zpívalo:
„…Hessa nikdo nedohoní, až tam někde v Londýně, Churchil−
lovi na klíně.“ Když nacistická vojska prohrála bitvu u Stalin−
gradu, byly tenkrát zakázány taneční zábavy až do konce vál−
ky.
Krátce po osvobození jsem poprvé slyšel U Špačků ve starých
Dejvicích Na Hadovce, tenkrát velmi bolestivou tesknou píseň
„Vrať se mi miláčku, je konec války…“, jediné oko nezůstalo
suché a skutečně plakali také, vždy „ramenatí“ frajeři. Kapel−
ník ji musel ten večer několikrát opakovat. Vždyť z totálního
nasazení, vyhlášeného Hitlerem a Goebbelsem, se nevrátilo
tenkrát několik set mladých chlapců a dívek. Tito mladí buď
zahynuli při náletech, podvýživou z nedostatečné stravy, na−
kažlivými nemocemi a také v nacistických táborech. 
Příležitostí k tancování bylo tenkrát plno. Už se nechodilo jako
za války jen poslouchat módní písně do kavárny Vltava, kde
často zpívala Zdena Vincíková, hrála kapela R. A. Dvorského,
později Ferdinanda Petra či Josefa Maliny. Taneční parkety ve
Stromovce U Šlechtů, v restauraci u Světů v Libni a jinde byly
neustále plné tancechtivé mládeže. 
Nesmíme zapomenout také na známou tančírnu v Břevnově
Na Marjánce. Tam se nejspíš asi poprvé zpívala tato polka:

„Na Marjánce, Na Marjánce, když zahráli polku,
tam se naše velká láska při tanci zrodila, 
tys mi při tom zmačkal kamizolku,
že já jsem ji po večerech týden žehlila.“

Zpěvák dívce kontroloval:
„Víš co jsem se našlapal do Břevnova až z Vršovic, 
já tě tenkrát tak miloval, že to pro mě nebylo nic!“

A když se nějaká tanečnice, jak se tenkrát říkalo „odvázala“,
tak začala svého poněkud neomaleného nápadníka odmítat
slovy:

„…. nemyslej´ si voni jeden, že mluvěj´s ňákou rajdou, 
to si zajdou k Vonáskovům a tam si ňákou najdou…“

Na sále vzniklo veliké haló a smích. 
Ale už za chvíli si celý sál při tanci pozpěvoval:

„jo Na Marjánce, Na Marjánce tam se baletí, tam se baletí,
facka přiletí, frajer odletí, jo Na Marjánce,
Na Marjánce tam se tancuje…“

Tancovalo se také U Sládků, dávná sláva. 
A tam dívky se svým tanečníkem v kole, když slyšely známý
valčík, tak si pozpěvovaly refrén: „…nemusel jsi za mnou cho−
dit, za mnou chodit ke Sládkovům k muzice…“ a přitom se ne−
zapomněly významně dívat partnerovi do očí. 
V Břevnově byla také stará zájezdní hospoda U Kaštanu, ne−
daleko kláštera sv. Markéty. Byla majetkem Karla Vyhnala.
Restaurace je tam dodnes, ovšem původní dobový folklor si
neudržela. Po několikeré přestavbě vznikl poměrně rozsáhlý
jednopatrový komplex. Původně byla restaurace zařazena,
vzhledem ke své historii, mezi kulturní památky, v letech 1997
– 1998 byl objekt generálně zrekonstruován. Dnes je dům
U Kaštanu významným kulturním centrem. 
Tak také nějakou dobovou vzpomínku z roku 1951. Vzpomíná
můj prarodič:

U našeho útvaru v Olomouci byla tzv. prověrka bojeschopnosti
a politické přípravy. Ve všech disciplinách jsme si vedli dobře
a nakonec těsně před závěrem prověrek se hovořilo tradicích
a historii naší armády a pochopitelně o dělnickém hnutí. 
Ještě před tím než začala další hodina přezkušování, se mne
zástupce pro věci politické praporu, jen tak mimochodem otá−
zal: „Soudruhu, vy jste z Břevnova?“ Já hrdě odpověděl:
„Ano.“ Poznal jsem kolik uhodilo. Dostanu otázku o tzv. svato−
markétském sjezdu sociálních demokratů 7. dubna 1878. 
Protože jsem byl od mládí smíšek a tak trochu škodolibý vůči
některým osobám, řekl jsem si proč bych toho protivu trochu
nepotrápil. Padla pro mne očekávaná otázka: „Co se stalo
v Břevnově v hostinci U Kaštanu? Tak třeba vy soudruhu de−
sátníku?“ Vyskočil jsem a v pozoru odpovídám po pravdě:
„Tento hostinec je pro mne důležité místo v životě“. Schválně
jsem se odmlčel, viděl jsem jak kamarádi z čety zvedli ke mně
oči, zatímco ZVP mě pobízel: „Tož, co se tam událo?“ Pokra−
čuji tedy: „Tam si můj otec namluvil moji matku.“
Najednou nastal tak trochu zmatek, mezi komisaři i mezi zkou−
šejícími. Politruk z toho byl tumpachový a vojáci z čety jen
brumlali: „Zase jsi si to pěkně zavařil.“ Bylo přerušeno další
přezkušování, komise se zvedla a odcházela se poradit. Ně−
kdo se sice jen trochu usmíval, ale většina z nich zvedala vý−
znamně obočí. Jeden z přísedících, když šel kolem mne, tiše
pronesl: „Máš pěkný průšvih! Pár let v garňáku tě odnaučí
v kostele pískat!“
To už mne odváděli do věznice v kasárnách, prý než se roz−
hodne o dalším. Pomalu jsem si začal uvědomovat, co jsem si
nadrobil. 
Vyšetřovací komise zahájila svou činnost tím, že odjela do
Břevnova zjistit skutečnosti o mém drzém chování a pobuřo−
vání, k mým rodičům, dokonce se byli ptát na mne i v továrně,
kde jsem před nástupem do vojenské základní služby praco−
val. 
Otec, jak se mi později svěřil, jim řekl: „Vážení soudruzi, co
prohlásil můj kluk je holá pravda. V mládí jsem hrál kopanou
a právě U Kaštanu jsem si všiml děvčete, které se mi moc líbi−
lo. Ona hrála tenkrát házenou a měli jsme tam klubové míst−
nosti. Ta dívka se později stala mojí ženou. Ono totiž po I. svě−
tové válce vznikalo mnoho podobných spolků a dělnických
klubů a my jsme si dali tenkrát módní název S. K. Rudá hvěz−
da Břevnov. Takže syn měl pravdu, ovšem všeho s mírou, tak
trochu tu otázku zlehčil, ale kdo ví, jak byla položena. Ono je
to stejné jako s tou vaší komisí. Pro takovou hloupost jedete
odněkud z Moravy dvěma vozy. Nestačil by na to jeden či dva
důstojníci. Myslím, že by vám svědčilo víc než to vaše osočo−
vání, jít tady na brigádu, vždyť právě třeba U Kaštanu na ulici
Pionýrů a i jinde je potřeba každé ruky.“
A tak mi ten malér prošel sice s nějakým tím pohrožením, ale
prošel.
Snad jen ještě malou poznámku. Až na výjimky, všechny ty
proslavené taneční sály během let vzaly za své. Už není tan−
čírna U Zelené brány, U Špačků, U Zeleného stromu. S podi−
vem, ale pro radost všem Břevnovákům se zrekonstruovala
restaurace Na Marjánce. Vždyť Marjánka patří k Břevnovu
a její obnovu můžeme přirovnat k bájnému ptáku Fénixovi,
který se sám spaluje a potom se ze svého popela opět rodí. 
Nebylo by asi v našich silách vyjmenovat všechny ty tančírny,
hospody a restaurace, kam naši mladí chodili. A že jich tenkrát
v Praze bylo. Tancovalo se na Žižkově U Zeleného Stromu,
V Podolí Na Dolejší, Na Pankráci Ne Krétě, Na Zelené Lišce
a také v Krči Na té louce zelený. V nuselském údolí, nebo jak
se často říkalo v Jamrtálu, byla tančírna U Jordánů, V Záběhli−
cích U Rusů a další dnes zcela zaniklé taneční sály na Bílé
Hoře U Piskačků a jinde. Tam všude chodili naši otcové a dě−
dové se svými láskami. Je jiná doba, nyní se chodí na disko. 
Chci jen připomenout, že tehdejší zábava mladých měla také
svůj folklór. Dnes je to o něčem jiném. Rozhlas, televize i disko−
téky smazaly všechny nuance mluvy jednotlivých částí Prahy
a mládež má zase svoji hantýrku, která odpovídá době, slyšíš
v ní anglická slova, studentský slang a nadřazenost počítačo−
vých expertů. A mnohdy jim vůbec nerozumíme. Kdopak ví, že
„černá teta“ je nosič z umělé hmoty vezený na střeše aut, nebo
kdo vysvětlí starší generaci, že vnuci jdou do mekáče?
Zaniklé taneční sály většinou obsadily různé spořitelny a pojiš−
ťovny a těm dříve narozeným zbyly jen nostalgické vzpomínky.
A tady tedy jsou.



12

BŘEVNOVAN

Jarmila
Häringová:

MÁJOVÁ
Je „líbezná noc májová“, 
jež rok co rok se vrací, 
zas sama bloudím Petřínem 
a sbírám inspiraci. 

Zas „tajemně zní starý zvon“
z temnoty hradních věží, 
zas na trávníku páreček
v milostné souhře leží. 

Klaním se, Mácho! Dnes jdu já
tvou stopou po své vlasti
a voním ke tvým šeříkům 
a vězím ve tvé pasti. 

Trýzním své hochy jako ty
jsi trýzníval svou Lori 
a prchám od nich vandrovat 
přes Krkonošské hory

a v rozvalinách povídat 
si s měsícem a stíny. 
Co lže mi sen, to zvrátí den – 
je vždycky, vždycky jiný!

Dobrou noc! Jak ti závidím 
klid vysvobozeného – 
že jitřní úsvit „zbarví už 
jen křížek hrobu tvého“!
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CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková? ?
Ve 30. letech přivezl profesor Smotlacha ze Střešovic, tehdy ve funkci vedoucího cyklistického oddělení Ministerstva sportu
a osvěty, z USA poprvé do Československa textilní novinku pro sportovce – tepláky. Dnes běžně užívané oblečení bylo tenkrát
beze jména, a tak mu cyklisté dali pojmenování, které dlouho vydrželo. Jak se tepláky jmenovaly, to naleznete v dnešní tajence.

Tajenka: SMOTLAŠKY
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K osmdesátým narozeninám kněze – benediktina
JANA JOSEFA KOHLA

V sobotu 23. února jsme si připomněli osmdesáté narozeniny obě−
tavého a oblíbeného benediktinského kněze P. Jana Josefa Kohla
OSB z Břevnovského kláštera, dlouholetého duchovního správce
poutního kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Blahopřát mu
přišlo mnoho farníků z břevnovsko−bělohorské farnosti. Z jeho
předchozích kněžských působišť přicestovalo třemi autobusy dal−
ších 150 věřících. Po nedělní mši svaté v bělohorském kostele mu
zazpívali zdravici, v níž si připomněli jeho pohnutý osud: ranné ře−
holní počátky a vzápětí – hned po nástupu totality – těžké časy in−
ternace v koncentračním klášteře Hejnice a téměř tři a půl roku nu−
cených prací v útvarech PTP, dlouholetou perzekuci i období
duchovní služby pod bdělým dozorem „církevních tajemníků“
v době normalizace, návrat do kláštera po sametové revoluci
a jeho současnou obětavou péči o bělohorskou duchovní obec:
Milý Otče Jane, my Vás rádi máme,
když zde někdy nejste, hned se po Vás ptáme –
po každé mši svaté za Vás se modlíme,
Vaší práce pro nás, velmi si ceníme. Vaši bělohorští farníci

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
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11. 3. Z ulice Na Okraji 70 zmizel VW Bora modrý, škoda
179 000 Kč. • V ulici Na Petřinách 48 VW Passat bílý za
250 000 Kč. • Během večera v žst. Bubeneč sprejer pocákal pravou
boční stěnu drážního vagonu a způsobil škodu za 100 tisíc. 

12. 3. Ve večerních hodinách zloděj navštívil Vojenskou nemocni−
ci a zamířil do laboratoří v bloku E. Zde odmontoval 4 mikroskopy s dal−
ším příslušenstvím za 74 000 Kč. 

13. 3. Kolejový zloděj na VŠ bloku č. 3 na Strahově využil noční
nepřítomnosti dvou studentek a odnesl jim doklady a elektroniku za 38
400 Kč. • Rodinný dům v ulici 8. listopadu postříkal sprejer a učinil
škodu za 6 tisíc. • 28 letý mládenec v půl dvanácté večer prokopl dve−
ře potravin U Michala v ulici Za Pohořelcem. Hned dvě ženy ho viděly
a zavolali patrolu. Předveden. 

14. 3. Odpoledne ve dvě vstoupil do obchodu na Dejvické 24 muž
a pod záminkou, že je ošetřující lékař majitelky se vloudil do kanceláře
prodejny. Opravdu – smrděl dezinfekcí, aby to vypadalo a mluvil vážně.
Zde však prodavačce hned štípl portmonku s tisícovkou, a z kasy vyfou−
kl 20 tisíc. Když odešel a prodavačka to zjistila, rozehnala se za ním, ale
„doktor“ prchl. • Zloděj aut – začátečník – štípl Octavii, stříbrná meta−
líza ze Sartoriovy ulice a hnal se sní v noci Strahovským tunelem. Nez−
vládl silné auto a vletěl s ním do sloupu. Škoda: 200 tisíc. 

17. 3. Ranní návštěva Na Marjánce. Zloděj „šel“ zadem z Fastrovy
ulice, vypáčil okno kanceláře a odnesl notebook. Škoda min. 10 tisíc.
• Do kolejí Hvězda opět zašel zloděj a navštívil blok č. 2. Vytlačil
okno do přízemního pokoje a odnesl studujícímu z Rychnova nad Kněž−
nou prádlo, batoh, fotoaparát, hygienické potřeby, drobnosti. Škoda však
14 tisíc. 

18. 3. Škoda Felicia červená stála vedle menzy na Strahově. Nějaký
poberta z ní něco potřeboval a tak si vyndal radio, odmontoval přední,
oba světlomety a odkráčel. Škoda 31 tisíc. 

19. 3. Po jedné hodině noční na Drinopolu sejmul někdo kovový
odpadkový koš a vrhnul ho na výlohu motocyklové prodejny Moto Pres−
tige. Výloha poškozena, škoda 10 000 Kč. • Ve 13.30 při rutinní kontro−
le v hale letiště Ruzyně se prokázal jakýsi Polák kradeným polským pa−
sem a že hodlá tudy pokračovat rovnou do Anglie. Předveden. 

20. 3. Neznámý sprejer pomaloval studentský dům ČVUT v ulici
Bílé a to tak důkladně, že učinil škodu za 100 tisíc. 

23. 3. V ulici Na Petřinách 8 stál pěkný Ford Galaxy, šedý metal, vy−
bavení, všechno O. K. V noci přišli autaři a vůz odvezli. Škoda 300 tisíc. 

24. 3. Odpoledne navštívil autař společné objekty garáží na Větr−
níku 67. Vypáčil masivní železná vrata, našel si vytipovanou garáž, od−
stranil 4 zámky, vytrhl závoru, vysadil garážová vrata, vyklopil, a ze zad−
ní části odcizil 5 kol s pneu na hliníkových discích v hodnotě 20 tisíc
korun. • V pravé poledne přitočil se autař na parkovišti před Břevnov−
ským klášterem a zaujali ho věci v černém VW Passatu. Vypáčil zámek
a odnesl notebook, různé oblečení, fotoaparát Nikon a jiné. Škoda 200 ti−
síc. 

26. 3. Mezi desátou a jedenáctou vlezl na Strahově do společné
šatny AC Sparta zlodějíček a z lavice sebral volně položený mobil. Ško−
da 20 tisíc. • Dopoledne několikrát zaslal jeden muž zprávu mladé
ženě na Petřinách, že ji unese a znásilní a to takovým způsobem, že se
dotyčná polekala a věc oznámila policii. 

27. 3. V noci vloupali se zloději do areálu firmy BaP v ulici Na
Hůrce, vystříhali drátěné pletivo a odvezli 300 kusů dřevěných palet,
čímž způsobili škodu 40 000 Kč. 

28. 3. Ráno ve tři zastavil se v novém baru Maxklimax v ulici Ko−
necchlumského v Břevnově muž. Něco už pil, ale vyschlo mu a poručil
si osvěžení. Odmítli mu nalít a tak šel ven a rozbil tónovanou výlohu.
Barman na něj vyběhl, ale muž vytáhl šroubovák a perořízek na řezání
koberců a několikrát barmana šmikl do ruky. Patrolou předveden. • Na
stavební pozemek v Rozdělovské přišel zloděj pozdě večer. Vypáčil
branku oplocení, dveře do buňky, uštípl dva zámky a odnesl sbíječku,
pilu, rozbrušovačku a další za 53 tisíc korun.

29. 3. Z Kaštanu v Břevnově nahlášeno, že sochu pražského barikád−
níka, stojícího mezi pivními stolky, který se zdvihá do zteče, někdo po−
škodil a prorazil mu lebku. O něco později vandal sochu zcela zničil.
Škoda má být vyčíslena dodatečně. Šetřeno. 

30. 3. Do obchodu s pečivem na Bělohorské 94 se vloupal zloděj.
Rozlomil vložku FAB, vyrazil vstupní dveře do kanceláře a z dřevěné
pokladničky vzal 3500 Kč. S poškozeným zařízením vznikla škoda 10 ti−
síc. • V 9. patře Ciolkovského 3 v Ruzyni mají společný balkon. Někdo
tam v noci vlezl a odnesl různé oblečení. Škoda 8 tisíc. 

31. 3. V dámské šatně tělocvičny Vojenské nemocnice si jedna paní
odložila a šla si zacvičit. Volně zavěšenou kabelku však řádně prošácl
zloděj a odnesl portmonku s doklady, penězi, kartami atd. Škoda
2000 Kč.

1. 3. V ulici U stanice 9 měl stát majitel svoji novou Škodu Fabia,
šedá metalíza, vše super. V noci přišel autař, sundal 4 kusy originálních
plastových krytů na kola a aby si to majitel užil, pěkně ryl ostrým před−
mětem po pravém boku vozidla. Škoda: 15 tisíc. • Přenosnou naviga−
ci Garmin vyjmul jiný autař v Sibeliově ulici z auta Hundai Trajet. Ško−
da: 15 tisíc. • Večer kolem sedmé zazvonil domovní zvonek u jedné
paní v ulici Na Dlouhém lánu a za dveřmi stál muž. Představil se jako ji−
stý Mysliveček a že shání manžela. Paní odvětila, že muž je v práci a on
naléhal, zda by mu nezavolala. Ta ho po chvíli pozvala dovnitř, vytočila
číslo a předala mu sluchátko. „Tady je Mysliveček – čuňas, pamatuješ“?
zeptal se. Muž na druhém konci aparátu si vzpomněl, že kdysi dělal s ja−
kýmsi Myslivečkem řečeným čuňas a chvilku spolu hovořili. Když se
však otázal co čuňas chce, dotyčný neodpověděl, a předal sluchátko
ženě. Na to manžel důrazně řekl manželce, ať ho vyprovodí a nikoho do
bytu nepouští. Čuňas však odejít nechtěl, až žena hodlala vytočit policej−
ní linku. V tom okamžiku jí vytrhl mobil, sebral ze stolku volně polože−
nou tisícovku a utekl. Škoda: 5577 Kč. 

2. 3. Po půlnoci připotácel se jakýsi muž k menze na Strahově, kde
stál zaparkovaný Ford Mondeo. Podařilo se mu odemknout a nastartovat.
Vyjel a po 10 metrech vrazil do jiného zaparkovaného auta. Nechal vše
raději být a odešel. Škoda min. 5 tisíc Kč. 

3. 3. Na křižovatce Plzeňská – Slánská v Řepích si všimla policejní
patrola, že jakýsi borec zajel s autem na travnatý pás a spal s hlavou na
volantu. Bylo po čtvrté ranní. Po probuzení bylo evidentní, že mladý ři−
dič je pěkně opilý a byl vyzván k fouknutí. Řidič však pravil, že „sice
ožralý je, ale není takový vůl, aby dejchal jako minule a dostal za to zá−
kaz řízení na 2 roky.“ Načež žádal vrácení dokladů a když policista otá−
lel, jednu mu vrazil a dal se na útěk. Byl zadržen patrolou a po další šar−
vátce předveden v Řepích. 

4. 3. V šatně Fitnes centra hotelu Pyramida kdosi vyloupil skřín−
ku uživatele. Byla zde portmonka s doklady a tři a půl tisícem korun.
• Na křižovatce ulic Netřebská – Na Jivinách v Ruzyni zloději kovů
odvezli 5 kusů mříží kanálů. Škoda 13 685 Kč. • Jiní sběrači kovů
v ulici Na Dračkách 33 sundali tři kusy měděných okapů. Škoda 15
tisíc Kč. 

6. 3. Kolejový zloděj na Strahově beze stop po násilí vnikl do stu−
dentského pokoje bloku č. 12 a odnesl si elektroniku za 19 tisíc. • Téhož
dne na koleji Větrník k večeru vytlačil kolejový zloděj suterénní okno,
vskočil dovnitř a popadl notebook za 22 tisíc. • Pracovníky kriminál−
ky zdokumentována činnost P. S. ze Zličínské ulice v Ruzyni, který
zhruba od r. 2005 týral a bil své staré rodiče a vyhrožoval jim zabitím.
Násilím z nich dostal veškeré úspory na alkohol a drogy. Útoky se neu−
stále stupňovaly až musel být otec převezen do nemocnice a zatímco se
dával dohromady, syn týral matku, bil ji násadou, musela před ním klečet
a prosit, bil ji pěstmi, žádal prodat dům a dát mu peníze atd. Neudržitelná
situace nakonec nafilmována tajnou kamerou, nezdárný syn předveden
a umístěn do vazby. 

7. 3. Ve zdymadle v Podbabě nalezena mrtvola muže z Polska,
který se utopil.

8. 3. V 17.21 volána patrola na Náměstí Interbrigády, že tam dva
dorostenci poškozují sochu maršála Koněva. Ti sejmuli desky z pomníku
na skokanský můstek pro skateboardy, přičemž jednu rozlomili. Na do−
taz, jakým způsobem vyrozumět rodiče sveřepě odvětili, že na ně nemají
žádný kontakt a ani neví, kde se nacházejí. Na místo přivolána místní
dejvická patrola, která dorostence odvezla na služebnu, kde k večeru
změkli a k osmé hodině si pro ně přišly maminky. • Po čtvrté hodině
před prodejnou Non stop na Pohořelci na Bělohorské zastavil mladou
ženu muž a ptal se jí na cestu k Petřínské rozhledně. Žena mu začala
ukazovat cestu a jak se k němu pootočila zády, muž ji obejmul zezadu,
strhl jí k sobě a zatáhl do domu, kde ji natlačil na zeď chodby. Jednou ru−
kou jí držel a druhou vyhrnoval oblečení, rozepínal knoflíčky a snažil se
jí osahávat. Když se sehnul, aby jí stáhl kalhotky, pustil ji, čehož žena
využila, vyndala klíče a škrábla ho silně do obličeje. Muž zavyl a prchl. 

9. 3. Denní kolejový zloděj na Větrníku po obědě zašel na blok
č. 3, odemkl si vytipovaný pokoj a odtud ke škodě dvou pánů studentů
odnesl notebook, mobil a několik drobností. Škoda přes 23 tisíc.

10. 3. Jakýsi mstitel či závistivec v Radimově ulici silně poškodil
VW Polo modrá metalíza. Škoda min. 20 tisíc. • Sotva se na Vypi−
chu usadili stavebníci, hned přibyl i zloděj. Utrhl zámek kontejneru
s nářadím a odnosil věci za 180 tisíc. • V ulici Na Petřinách 42 autaři
odvezena zánovní Fabia combi černá za 200 tisíc, z ulice Nad Závěrkou
zmizel z parkoviště vůz Nissan King za 350 tisíc. • Při plavání v pla−
veckém bazénu na Strahově zemřela žena. Příčinou smrti byla pravděpo−
dobně embolie. 

Z policejního deníku
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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.

Březen 2008

Prof. Jan Herink, Dolní Liboc 18. 3. 1918
Vlastislava Václavíková, Břevnov 25. 3. 1925
Ing. Zdeněk Štěpánek, Břevnov 25. 3. 1930
Miloš Opatrný, Břevnov 8. 3. 1934
PhDr. Michal Flegl, Střešovice 2. 3. 1940
Ing. Josef Šenk, Břevnov 7. 3. 1940

Duben 2008

Blažena Čihařová, Břevnov 30. 4. 1916
Ing. Arch. Karel Závora, Břevnov 20. 4. 1927
PhDr. Vlasta Semeráková, Bubeneč 10. 4. 1928
Prof. Jan Sokol, Břevnov 8. 4. 1936
Anežka Rücklová, Břevnov 23. 4. 1958

Květen 2008

Ing. Karel Morávek, Břevnov 13. 5. 1920
Oldřich Hronek, Břevnov 21. 5. 1920
Marie Poborská, Břevnov 16. 5. 1927
František Feňo, Břevnov 8. 5. 1939
Ing. Josef Kos, Břevnov 15. 5. 1945
Jiří Zahálka, Břevnov 31. 5. 1952

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Březen – duben – květen 2008

Oznámení

Vzpomínka

Břevnovský rodák
z Markétské ulice,
p. Karel BAŽANT, plk.
Letectva v. v. s manželku
Evou si před šedesáti lety
– 13. března 1948 – ve
střešovickém
evangelickém kostele řekli
ano. Máme radost že si
s nimi můžeme toto datum
společně připomenout.

Dcery s rodinami

Eva a Karel
BAŽANTOVI
– dovolujeme si
oznámit, že dne
13. března 2008
jsme spolu
oslavili 60 let
společného
života.

V
15. května letošního roku
by se dožil osmdesáti let
PhDr. Jiří VYSKOČIL,

dlouholetý varhaník baziliky sv.
Markéty a dlouholetý sbormistr
Pěveckého sdružení pražských
učitelek. Zemřel před patnácti lety.

Vzpomíná rodina s přáteli

Byty − výměny − podnájmy − koupě

l Vyměním velmi pěkný obecní byt 3 + 1 plus hala upro−
střed, balkón, v 100 m2, 2. p. v cihlovém domě na Bělohor−
ské ulici v Praze 6 Břevnově – dům i byt po rekonstrukci,
kompletní nová elektroinstalace, parkety, nová dlažba – za
obecní menší 3 + 1 (i v panelovém domě), 3 + KK nebo 2 + 1,
kolem 60 m2 v Praze 5, 6, případně i jinde mimo centrum.
Perspektiva privatizace bytu vítána. Tel.: 724 840 393, bro−
na.j@tiscali.cz.
l Čtyřčlenná mladá rodina vymění obecní byt 1 + 1 v Břev−
nově 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.

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.

Jubileum

Oznamujeme všem přátelům a známým, že 18. března 2008 zemřel
pan Ing. Václav LACINA z Břevnova ve věku 87 let.

Za rodinu Zdeňka Lacinová

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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Každý z nás chová doma fotografie ze školních let a asi jen málokoho napadne,
aby se jich zbavil. Je to s nimi jako se vzpomínkami: nedají se vymazat, stejně
jako se nedají zapomenout mladá léta, škola a kantoři, kteří nás ve škole prová−
zeli. Zanedlouho jsou tu opět vítané prázdniny a další ročníky postoupí dále,
zatímco jiné vkročí do života. Dnes každoroční dokumentaci loučení se školou
nahradily více videa i mobily, ale dobrá fotografie, která zůstane v albumu de−
setiletí je vítaná stále. Každá škola mívá svůj archiv fotografií ročníků dětí
a kantorů, kteří – alespoň tomu tak bývalo – zasvětí škole celý svůj život. A to
jsou pak ty pravé duše každé školy. Zůstanou uchováni nejen na fotografiích,
ale v paměti velkého množství žáků ještě dlouho po jejich smrti. 
Na dnešních archivních snímcích je kantorský sbor ze školy Markéty v Břev−
nově (proti klášteru) z 30. let. Zleva sedí učitel Ant. Pokorný, uprostřed pan
řídící Fr. Vlček a učitel Fr. Chaloupka, později také řídící školy. Jména kanto−
rek by mohli doplnit čtenáři. Na druhém snímku je jedna ze smíšených tříd
školy Markéty. Další fotografie jsou o něco mladší. Ve třídě s krásnými kam−
ny, do kterých se přikládalo z chodby, sedí pan učitel Mir. Zelenka se svoji
třetí třídou. To bylo v ZŠ Marjánka v r. 1952. Také ve Hviezdoslavce bylo
dětí jako smetí. Na snímku z r. 1953/54 vlevo dole je paní učitelka Našinco−
vá. Ve stráni pod školou zvanou Magistrát – dnes jsou tam schody k břev−
novské poliklinice – se fotografovala v r. 1952/53 2. třída s třídní paní uči−
telkou Gabrielou Vlčkovou, jinak též pěvkyní Sboru pražských učitelek. A co
osudy všech těch dětí? To by byl nekonečný břevnovský román rodáků.
Dáme se do toho? Zpracoval Mgr. P. Krchov, foto archiv listu



Promenádní koncerty ve Hvězdě nás zvou k dechovce a to je dobrá zpráva, neboť poslechnout si tento žánr je dnes už spíše vzác−
ností. Stejně tak pěkných fotografií a obrazů není nikdy dost. Takto zachytil starý Břevnov pozapomenutý malíř v roce 1866. Poznává−
te?
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