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6. června se konala U Kasalů v Ruzyni Americká svatba na které obnovili manželský
slib po 55 letech manželé Závorovi z Břevnova. Akci uspořádal Spolek břevnovských
živnostníků a veselky se zúčastnil m. j. i starosta Prahy 6 T. Chalupa. (Foto Z. Kasalová)
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Pražské jaro v Břevnově! Jeden z koncertů hudebního festivalu Pražského jara 2008
se konal poprvé v bazilice sv. Markéty v květnu tohoto roku. Byl zde přednesen var−
hanní koncert na nových varhanách a nikdo jiný ho nemohl zahrát, než Břevnovák
ing. Marek Čihař, hlavní varhaník kláštera, který také prosadil koncepci stavby původ−
ních barokních varhan v Břevnovském klášteře. (Foto I. Malý)

Po dobu rekonstrukce budovy m. č. Praha 6 v ulici Čs. armády 23 jednání zastupitel−
stva Praha 6 probíhají Na Marjánce v Břevnově. Zasedání jsou veřejná a pokud jste
neměli dosud příležitost Marjánku navštívit, je to jedna z možností. Příští zasedání je
19. září 2008 od 9 hodin a pokud budete chtít přesně sledovat o čem jednání probíhají,
program vám podají v každé Informační kanceláři.

Počasí v dubnu a květnu:
Duben byl slabě nadnormální s průměrnou teplo−
tou 9,4 °C. Vyznačoval se mírnými teplotními vý−
kyvy. Max. teplota byla 22,4 °C dne 28. 4. a min.
teplota –0,1 °C dne 18. 4. Počet dnů se srážkami
byl nadprůměrný, spadlo 54,2 mm srážek – 137 %
normálu. V důsledku toho byl měsíc více oblačný.
Byly 3 dny jasné a 10 dnů zamračených. Vyskytla
se jen jedna vzdálená bouřka a 3 dny s mlhou. 
Květen byl celkově teplotně nadprůměrný s teplo−
tou 15,3 °C. Polovina dnů byla ale jen slabě pod−
normální, kdežto oteplení byla výrazná. Nejvýraz−
nější oteplení nastalo koncem měsíce 31. 5., kdy
max. teplota dosáhla 31,2°C. Min. teplota byla
4,6 °C dne 7. 5. Bylo 7 dnů letních (218 %) a 1 den
tropický. V dřívějších dobách byl tropický den
v květnu velmi vzácný (1 x za 14 let). Počet dnů
s průměrnou teplotou 20 °C a více bylo 6 (375 %!).
Spadlo 65,7 mm srážek (98 %). Rozložení srážek
bylo normální, max. množství srážek spadlo
17,4 mm dne 18. 5. Oblačnost byla podprůměrná
s vysokým počtem 9 jasným dnů. Bylo jen 5 dnů
zamračených. Vyskytly se 2 bouřky blízké a 4
vzdálené. Vlhkost vzduchu byla zvýšená, v ranních
hodinách byly pozorovány 2 dny s mlhou. SM

Zajímavost

pro vás 77.
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l

Mladý soupek
l

Praha 6 v zapomenutých
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O prázdninách je Břevnov ztichlý, jakoby vylidněn. Chybí tu děti. Ale ještě včera byly
dny nabity různými akcemi a v ulicích jich plno. V ZŠ J. A. Komenského si děti přímo
malovaly, v Tereziáně se zas konal hudební večer zdejších dětí. Pak přišlo stužkování
a další školní slavnosti. Místo dětí se dnes po obloze radují hejna u nás narozených
vlašťovek, které se honí a vřeští jako ony. – Týden se pracovalo na tlakovém proraže−
ní přívodu Brusnice do Pivovarského rybníka, který ucpaly kořeny Kadeřábkova to−
polu. Zdá se, že marně.

odpoledne v 15 hod. se konal další varhanní
koncert v podání M. Káčerkové a D. Grice, žáků
AMU ze třídy prof. Jaroslava Tůmy (Bach, Bux−
tehude, Brunsh a další). • 18. 6. v 18 hod. sloužil
P. Prokop Siostrzonek dětskou mši sv. na ukon−
čení škol. roku. Účinkovala schola, řízená M.
Šolcovou. • 25. 6. v 18 hod. oslavil děkovnou
mší sv. P. Prokop Siostrzonek 25 let kněžství se
svými spolužáky. Hlavním celebrantem byl bis−
kup Vojtěch Cikrle. 
l Setkání našich. 31. května se konalo
v Chebu tradiční výroční setkání reemigrantů
z českých vesnic v rumunském Banátu. Sešlo se
více jak pět set lidí ze všech koutů Čech a mno−
hé známé osobnosti tentokrát z různých důvodů
nepřijely. Avšak krásný den to nepokazilo. Po
slavnostní mši v kostele od 10 hodin začalo ob−
vyklé klábosení mezi účastníky, kteří se odebrali
do Brandlovy ulice, kde je velký sál a kde bylo
centrum setkání. Setkání bylo jako vždy dobře
připraveno a nabízelo různé možnosti. Např.
kluci šli hrát fotbal o Putovní pohár. Družstva
ovšem představovala místa odkud mladí přijeli –
Ústí n. Labem, Cheb, atd., jiní dali přednost pro−
cházce starobylým Chebem, starší zůstali u po−
sezení. Od 15 hodin probíhala na dvoře pěkná
ukázka starých řemesel a prací, které bezpečně
ovládali naši předkové: vázání povřísla ze slá−
my, uvázání snopů, pletení košíků, práce na ko−
lovrátku, řada zemědělských úkonů jako mláce−
ní cepem či truhlařina – vše pěkně ručně –
řezání kmene na prkna atd. Ještě před dvaceti
lety nebyla všude v našich vesnicích zavedena
elektřina, takže nebyly žádné pily nebo mlátič−
ky. Pěkné bylo, jak z davu vždy někdo vystoupil
a předvedl, že to stále umí. Ženy nebo muži,
všichni ovládali všechno. Kdo chtěl, mohl jít na
chebský hrad, večerní mši, nebo navštívit cheb−
ské divadlo s místní zajímavou hrou: V Chebu
tenkrát na západě. Od 20 hodin začínala taneční
zábava. Nejhezčí na setkání je družná atmosféra,
přítomnost mraku nejmenších, mladých a sta−
rých a stačí se jen dívat a poslouchat útržky sta−
ročeštiny. Jste mezi svými a je vám dobře. 
l V sobotu 24. května se konalo setkání
Spolku břevnovských živnostníků s kar−
nevalovým spolkem z Kolína nad Rýnem. Set−
kání se uskutečnilo v klášteře, kde byla pro hos−
ty smluvena prohlídka a společná večeře. Je
možné, že živnostníci na podzim návštěvu opla−
tí.
l Ze spolku. Na posledním představenstvu
živnostenského spolku v Břevnově, které se ko−

nalo 30. června upřesněny některé termíny spo−
lečenských akcí do konce tohoto roku. Tak např.
5. 9. se bude U Kasalů konat úžasná Benátská
noc, dále 10., 11. a 12. října proběhne Břevnov−
ské posvícení, 14. 11. se sejdou členové na tra−
diční Martinskou husičku U Čechů na Bílé
Hoře, 29. 11. začíná Advent a rozsvítí se v Břev−
nově U Kaštanu vánoční strom. Také na předvá−
noční výlet se nezapomnělo a po loňském úspěš−
ném Norimberku se plánuje zájezd do Vídně.
Pěkným lákadlem je i podzimní vpád do Pasova,
který by měl být oplátkou za vpád Pasovských
v roce 1611 do Prahy. Termín však zatím neur−
čen. Svatoštěpánskou taneční zábavu Na Mar−
jánce pořádat živnostenský spolek již nebude
a může se této společenské vánoční akce chopit
jiná organizace.
l Co nového na Marjánce. Určité problé−
my s akustikou se majitel Marjánky snaží vyře−
šit osazením sálu závěsy a oponou na jevišti
a dalšími atributy, které měl zavedeny už Jan
Tellinger. Do sálu také instalována nová velká
zrcadla. Do jednoho z křídel se již nastěhovala.
Ing. Trojan, majitel a restaurátor objektu však
přiznal, že tzv. vychytávky jdou pomaleji než
čekal, stejně jako znovuzavedení firmy do pů−
vodního věhlasu. Ale půjde to. Brzy se začne na

 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. Po celý měsíc květen v 18 hod.
se konaly po mši svaté májové pobožnosti se
zpívanými litaniemi – našimi benediktiny.  • 11.
5. o slavnosti Seslání Ducha sv. v 9 hod. účinko−
val chrámový sbor s orchestrem za řízení A. Me−
lichara. Zazněla Missa Dominicalis F. X. Brixi−
ho – C dur. • 17. 5. konána farní pouť ke sv.
Prokopu v Chýňavě. • 18. 5. o svátku Nejsvětěj−
ší Trojice v 9 hod. opět zněla sborová tvorba
v podání chrám. sboru. Vyslechli jsme Missu
Brevis W. A. Mozarta – D dur, Ave Maria G.
Cacciniho a Kvíteček májový J. I. Linka. Sóla
přednesli K. Machýčková – soprán, J. Hruška –
tenor, T. Roglová – alt, M Bech – bas. Dirigoval
A. Melichar. • 22. 5. o slavnosti Těla a Krve
Páně po farní mši sv. v 18 hod. se konala adora−
ce před Nejsvětější svátostí. • 23. 5. v 16.30 hod.
sloužena mše sv. teologické fakulty na ukončení
škol. roku. Celebroval biskup Dominik Duka,
zpíval soubor z teologie. • 24. 5. v 16 hod. za−
zněl varhanní koncert našeho varhaníka Marka
Čihaře v rámci mezinár. festivalu Pražské jaro
2008. Vyslechli jsme skladby Frescobaldiho, Pa−
chelbela, Walthera, J. S. Bacha a vynikající im−
provizaci na novém nástroji včetně zvonkohry.
• 25. 5. v 9 hod. udílel P. Prokop Siostrzonek
I. sv. přijímání 6 dětem naší farnosti. Účinkovala
schola pod vedením M. Šolcové. • 27. 5. v Tere−
ziánském sále od 18 hod. se uskutečnil klavírní
koncert žáků M. Čihařové a R. Jiráňové. Jako
host vystoupil Filip Rabiňák na cello a trio B.
a K. Linartové a B. Boháčové – Sonet o lásce
a modrém portugalu J. Pavlici (soprán, alt, kla−
vír). • 1. 6. v 9 hod. při farní mši sv. byla udílena
svátost biřmování 3 biřmovancům. Celebroval
biskup Václav Malý. • 8. 6. v 15 hod. v bazilice
při koncertě vystoupil chrámový sbor s dirigen−
tem a varhaníkem A. Melicharem a Pražskými
trubači (Bach, Kramenič, Purcell a další). • 10.
6. ve 20.00 hod. zazněl další varhanní koncert
v rámci 6. ročníku mezinárodního varhanního
festivalu Pražské jaro v podání Martina Rosta
z Německa. • 15. 6. v 9 hod. zpíval chrámový
sbor Missu Lorettu V. Říhovského. Dirigoval
A. Melichar, u varhan byl Marek Čihař. Týž den

Zpravodajství
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až do současnosti. Také v českém výtvarném
umění jsou známí malíři, jejichž obrazy si bez
technických vynálezů nelze představit – K. Lho−
ták, C. Bouda a další. Výstava je prodejní a trvá
do konce měsíce srpna. 
l 27. května se konal v Tereziánském
sále Májový podvečer více jak třiceti žáků
hudebních kantorů Marie Čihařové a Renáty Ji−
ráňové. Za účasti rodičů, příbuzných a známých
děti úspěšně předvedly, co se v jarních měsících
naučily. 
l České děti z Banátu hrály v Praze.
V rámci XX. Mezinárodního festivalu soudobé
tvorby a pohybového divadla Tanec Praha 2008
vystoupily 1. června v divadle Ponec na Žižkově
krajanské děti z českých vesnic v Rumunsku.
Předvedly pohybové představení Když víly pře−
stávají čarovat. Propagace této akce však byla
mizivá. 
l Indián ve Škole hrou. V polovině června
navštívil Školu hrou v Břevnově Pablo Russell,
pravý kanadský Indián, náčelník kmene Černo−
nožců. Dýmku míru však zde nevykouřil. Poví−
dal si s dětmi, vyprávěl jim staré indiánské pří−

koní a samozřejmě lokomotivami a dráhou. Za−
jímavou výstavu otevřel Ing. Václav Jandáček,
který připomněl m. j., že vývoj techniky umělci
vždy pozorně sledovali a často se nechávali in−
spirovat: koňskými spřeženími, loďmi, později
dalšími dopravními prostředky a tento stav trvá

23. června se konalo Na Marjánce setkání s ministrem zahraničí a senátorem panem
Karlem Schwarzenbergem, který v Senátu ČR prezentuje náš volební obvod. Řada lidí
využila možnosti popovídat si se známou osobností.

Byli jste tam také? 1. května 2008 byli
v Břevnovském klášteře oddáni Mgr. Ma−
rie Šafaříková z Břevnova a Ing. Jiří Dvor−
ný z Mladé Boleslavi. Svatba se konala
za velké účasti Břevnováků. V jarním
a letním období se zde konají svatby čas−
to a návštěvníci to poznají podle rozháze−
né rýže před bazilikou, kterou účastníci
vrhají na svatebčany a velkého množství
aut před klášterem.

Stužkování školy Marjánky je dlouholetá
tradice provanutá smutkem z prvého
skutečného rozloučení mladých lidí, kteří
opouštějí po letech svoji základní školu.
Atmosféra je tady vždy velmi krásná. Na
snímku uprostřed je paní ředitelka Anna
Niklová mezi kluky ze sportovní třídy.

BŘEVNOVAN

4

pokračování ze str. 3

Marjánce opět vyvařovat a toto staronové záze−
mí by mělo nastartovat společenské dění. Např.
pravidelně zde začalo zasedat zastupitelstvo Pra−
hy 6. 
l Divadelníci v Břevnově. Opět v jeden
květnový víkend, tentokrát 17. a 18. 5. konala se
U Kaštanu přehlídka poloamatérských divadel−
ních souborů. Tato pěkná tradice se drží v Břev−
nově zásluhou vedení Kaštanu už několik let
a kdo má rád malé soubory a jejich nadšení, mu−
sel si přijít na své. V sobotu se představilo 5
souborů: Mimotaurus, Bilbo Compagnie, Diva−
dlo Tichý jelen, Marka Míková a Tonda Novot−
ný a soubor Bohajeho. Závěrečná show Domini−
ka Tesaře (Bohajeho) se hrála jako poslední,
jeden z aktérů dle scénáře osekával strom seke−
rou tak vehementně, že ťal do své ruky, avšak
nedbal, popadl harmoniku a hrál finální part,
přičemž mu krev prýštila z ruky, ta zbrotila na
červeno harmoniku a ve večerním světle s blíží−
cími se záblesky letní bouře se mohly asi dva
tucty lidí kochat bizarními obrazy mezi nebem
a zemí, neboť divadlo se hrálo na vysutých se−
dačkách jako mají třeba volejbaloví rozhodčí.
Vidět bylo opravdu dobře. V neděli se představi−
lo Divadlo koňmo a je opravdu škoda, že takové
podívané si nechají Břevnováci ujít. Dlouho
jsem seděl v hledišti sám a už si myslel, že budu
mít tu čest, že jen pro mě bude soubor hrát, ale
pak se přiloudalo asi 10 lidí a všichni jsme se
náramně bavili. Závěr divadelního víkendu pat−
řil početnému souboru Naboso a známé beatové
kapele The Plastic People of the Universe, ale to
už se sedělo v sále Kaštanu a ten byl nabitý až
na půdu. Byl to pěkný víkend. 
l V úterý 10. června se konala v Galerii
Extraart v Meziškolské 2 vernisáž obrazů And−
rey Belzové nazvaná Kniha stínů. Mladá autorka
představila desítky obrázků svých snových vidě−
ní a bytostí tajemna, které žádný člověk nemá
překročit. Výstavu uspořádal Fokus Praha. 
l Galerie Domino a Butik Dresscode ve
Wuchterlové 16 otevřelo za účasti množství lidí
22. května pozoruhodnou výstavu nazvanou
Svět pohybu, jejímž tématem jsou dopravní pro−
středky v umění. Výstavu obeslala řada českých
ilustrátorů, grafiků, keramiků a sochařů, takže se
můžete potěšit obrazy aut, lodí, letadel, ale též
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běhy a naučil je několik slov v indiánské řeči ru−
kou. Děti se také zajímaly o život Indiánů a ná−
vštěva měla ohlas. Etnické dny nebo dny růz−
ných zemí za účasti jejich představitelů
probíhají v této škole již po léta. 
l Ceny obědů – věc nejistá. V dubnovém
čísle jsme otiskli ceny školních obědů pro veřej−
nost, které ovšem v průběhu jara přestaly platit.
Jak nám bylo do redakce několikrát důrazně vo−
láno, částky za oběd jsou již v těchto dnech pod−
statně vyšší. Čtenářům se omlouváme. 
l Úřední večírek po patnácté. 20. června
konal se v hotelu Praha a přilehlém areálu oblí−
bený společenský večer, který pořádá M. Č. Pra−
ha 6 a kde je všechno úplně zdarma. Jídlo, pití,
program, horkokrevní účastníci měli možnost se
i zdarma vykoupat v hotelovém bazénu. Tato
nirvána prošitá vystoupeními vrcholových zpě−
váků pop music, ohňostrojem a promenádou
v těch nejlepších šatech účastníků znovu přivá−
bila množství lidí. Kromě bohatého společen−
ského programu a pestré tabule proběhla m. j.
aukce obrazů, jejíž výtěžek byl věnován Domo−
vu sv. rodiny v Liboci. Získáno přes třista tisíc
korun. 
l Operace Vypich zrušena. Četní příznivci
armády, ženy, děti, ano i mazáci očekávali opět
v červnu předvádění vojenské techniky na Vypi−
chu a další doprovodné akce, které byly při tom:
seskok výsadku z 1 tisíce metrů, výcvik vojen−
ských psů, zadržení únosce, vojenský guláš atd.
Letos nic nebude. Podle sdělení vojska má mi−
nisterstvo obrany v letošním roce omezené roz−
počtové prostředky, takže přikročeno ke zrušení
této operace. 
l Sdělení čtenářům. Břevnovan 7/8 opět ne−
vyjde pro fatální nedostatek peněz. Sejdeme se
na přelomu září a října a zajímavé články již
ohlásili ing. Karel Blažek, ing. Josef Fučík, Filo−
mena Jičínská a další naši věrní autoři, které
dobře znáte. Také hledáme sponzory, abychom
mohli opět vycházet měsíčně. Nevíte?
l Nechcete ještě letošní kalen−
dář? M. Č. Praha 6 vloni vydala kalendář na le−
tošní rok i pro zájemce v Informačních kancelá−
řích. Je na něm moderní architektura v Praze 6,
ale velký zájem o něj není. V Břevnově jich leží
alespoň třicet. 
l Gymnázium Nad Alejí opět prožilo
svou tradiční kulturní akci – školní aka−
demii. Konala se 26. května v kobyliském Sale−
siánském divadle. Ve více než dvouhodinovém
programu vystoupili studenti jako tanečníci, pěv−
ci, muzikanti, herci, básníci a humoristé. Důraz
byl opět, jistě ne mimoděk, kladen na neotřelost
a tvořivost. Tak například školní sbor zazpíval
„Zeměpisnou fugu“, studenti dvou tříd uspořáda−
li módní přehlídku prezentující oděvy z plastové−
ho odpadu, divadelní spolek Um zahrál barokní
drama o pídivosti a prostotě „Rajská vůně“ či
drama pro tři císaře „Skotské elegie“. Letošní
akademie byla opravdu mimořádně bohatá na di−
vadelní představení (mezi nimiž je ještě nutno
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OBJEDNÁNÍ

Ivana Málková – ředitelka základní
soukromé Školy Hrou v Břevnově.
Tato škola zahájila první školní rok 2.
září 1991 a byla mezi prvními soukro−
mými školami v Čechách. Provoz a výu−
ka začala s odhodlaným týmem mla−
dých a obětavých kantorů – Evou
Burgrovou, Ivanou Málkovou a Tomá−
šem Belkem a každý rok se rozšířila
o další první třídu. Od školního roku
1994/95 má stabilně pět ročníků prvního
stupně. A také od prvního ročníku ná−
sledovala nepřetržitá šňůra originálních
akcí a nevšedních učebních postupů,
které byly v protikladu po léta zažitým
schématům socialistického školství.
Školu j iž absolvovalo na 250 dětí
a mnohé třídy se stále schází, i když
jsou spolužáci dávno jinde. Za úspěchy
školy, za pozoruhodné zážitkové akce
(např. zahradní party na závěr školního
roku má dnes každá škola, ale v Če−
chách začaly na Škole hrou), stojí bývalí
a dnešní učitelé a hlavně ředitelka Iva−
na Málková, roč. 1962, rodačka z Libně
a absolventka tamnějšího gymnázia
a pedagogické školy. Děti ji mají rády,
rodiče a přátelé školy rovněž. Jak Vám,
milá paní ředitelko, nejlépe poděkovat?

PORTRÉT

Ivana MÁLKOVÁ

listu
vyzdvihnout vtipnou „Popelku“), objevil se
i muzikál. Ač se již blíží konec školního roku
a mohlo by se zdáti, že takovýto uvolněný umě−
lecký duch zcela gymnázium ovládl, není tomu
tak. Stále se poctivě vyučuje a konají se besedy
a přednášky. Pátého června na gymnázium zaví−
tal Milan Paumer, aby se se studenty podělil
o svůj elán, svěžest a především jim přiblížil ces−
tu skupiny bratří Mašínů roku 1953. 
l Běh okolo Břevnovského kláštera. Po−
řádal 17. května AVC Praha, jmenovitě Fanda
Feňa. Domníval jsem se, že se bude běhat kláš−
terní zahradou jako za opata Opaska. Jenže pře−
vor Siostrzónek není Opasek. Fandovi slíbil po−
moc a cenu pro nejstaršího muže. Když došlo
k běhání, nenamáhal se vůbec přijít. Místo za−
hradou, běhalo se okolním parkem se startem
a cílem před klášterní branou. Závodní kancelář
otevřeli na náměstíčku před klášterem, start a cíl
byl tamtéž. Jenže v sobotu byl před klášterem
živý provoz, jezdila tu spousta aut, do toho svat−
ba v klášterním kostele. Mezitím běžci, kteří se
vyhýbali autům a naopak, nic pěkného. Naštěstí
k žádnému úrazu nedošlo, ale běhání to moc po−
hledné nebylo (já jsem neběžel, marodím, tak
jsem fotil a snažil se pomáhat regulovat provoz).
Kdyby zapršelo, nebylo ani kde ukrýt závodní
kancelář, o možnosti mytí běžců ani nemluvě.
Nepochybuji o tom, že v Břevnově se dá pěkný
závod udělat i jinde, takto sice nepřišla Františ−
kova snaha nazmar, ale pomoc od klášterníků
absolutně chyběla. Závod vyhrál nezmar Miloš
Smrčka, utvořil základní traťový rekord a já dou−
fám, že nikdy nebude na této trati překonán.

Pepík Hlusička

l Co se děje u nás ve sboru? – Konec
sezóny. Podle mého názoru měla tato sezóna
úspěch. Mnohokrát jsme zpívali s orchestrem
i doprovodem varhan a ne vždy jednoduché věci.
V Karlových Varech, kde jsme zpívali pro evrop−
skou šlechtu, nám to také šlo. Poslední věc, kte−
rou jsme zpívali, byla Missa Loretta od A. Ří−
hovského, zaznělo i méně známé Ave Maria
od L. G. Vittoria, kde se střídal sbor a sólisti, kte−
rými jsme byli tentokrát my ze sboru. Rozlučka
se mimořádně konala v pondělí (v úterý by totiž
pan sbormistr nemohl a bez něj by to nebylo to
pravé, vždyť se dva měsíce neuvidíme). Jsem
zvědavá, co nás čeká v nové sezóně, ale určitě to
bude stát za to. Pan sbormistr určitě najde nějaké
nové noty nebo oprášíme starší věc, a až se to na−
učíme či zopakujeme, pak vám to zazpíváme na
nějaké mši v Břevnovské bazilice. Určitě můžete
počítat s nějakým koncertem, měl by být někdy
na podzim, ale aktuální informace se pak dozvíte
na našich webových stránkách nebo z plakátků
různě rozvěšených. Samozřejmě až se v září po
dlouhých dvou měsících potkáme na zkoušce
a dostaneme rozpis zkoušek a zpívání, budete
o tom vědět. Za celý Břevnovský chrámový sbor
vám přeji krásné léto plné sluníčka, a pokud do−
volenou budete trávit pracovně, tak ať se vám
daří. Budu se těšit na setkání po prázdninách

v Břevnovském klášteře nebo na www.brevnov−

skychramovysbor.wgz.cz Klára Machýčková

pokračování na str. 68



Finále divadelní přehlídky U Kaštanu ve dnech 17. a 18. května představoval divadelní
soubor Koňmo v sestavě Vít Schuster, Marek Vojtěch, David Macháček a Jitka Werne−
rová s dramatickým kusem Mlynář a jeho dcera – kterak mlynář ve mlýně svoji dceru
před hastrmanem neuhlídal a z té příčiny se narodilo zelenobílé robě, příští skalní fan−
da Bohemians Praha.
Těžká pára – The Plastic People of the Universe v závěru divadelního víkendu naplnila
svoji účastí Kaštan až nahoru a kameny se otřásaly v základech. Pak že není v Břev−
nově kultura.

BŘEVNOVAN
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Až do konce srpna můžete shlédnouti v Galerii Domino ve Wuchterlově ulici v Dejvi−
cích prodejní výstavu obrazů, jejímž hlavním motivem jsou dopravní prostředky. Výsta−
vu otevřel známý restaurátor technických památek a objektů ing. Václav Jandáček
z Břevnova.

pokračování ze str. 5

l Břevnováci s Karlem Schwarzenber−
gem. 23. 6. uskutečnilo se setkání senátora Kar−
la Schwarzenberga s občany Prahy 6, především
Břevnova. Setkání bylo hojně navštívené, kona−
lo se v příjemném prostředí nově zrekonstruova−
ného sálu Marjánka. Pan senátor si v horkém po−
časí, i když v sále bylo příjemně, dal rád pivo
a pak již odpovídal na velkou řadu dotazů, které
se týkaly např. problematiky uznání Kosova,
jednání o radaru v Brdech, bytové politiky Prahy
6 vůči seniorům, pobytového řízení pro cizince,
výstavby komunikací v Praze 6 a řady dalších.
Pan senátor odpovídal otevřeně a srozumitelně
a po ukončení se mu dostalo dlouhého srdečné−
ho potlesku. Na pana senátora se stále obracejí
občané s nejrůznějšími žádostmi a dotazy, pan
senátor se vždy snaží odpovědět a pomoci,
avšak vzhledem k jeho častým cestám do zahra−
niční, spíše písemnou či zprostředkovanou for−
mou. Pan senátor stále reaguje na četné dotazy
občanů k různým aktuálním tématům, velmi
často se týkajících zahraniční politiky ČR.
l Jižní Čechy nás přivítaly s otevřenou
náručí. (M. D.) Tradiční výlet břevnovských
zahrádkářů připadl letos na sváteční den 8. květ−
na a jeho cílem bylo několik korálků na náhrdel−
níku krás a památek jižních Čech. První zastáv−
kou našeho putování bylo náměstí malebného
městečka Netolice, abychom se pak přesunuli do
areálu blízkého kouzelného zámečku Kratochví−
le. Naše cesta pak pokračovala dále na jih přes
Lhenice, po západním úbočí Blanského lesa, je−
muž vévodí majestátná Kleť. A asi každého pře−
kvapil majestátný, nádherně vyzdobený kostel
v Chvalšinách. To jsme již mířili do hlavního
cíle naší cesty – Českého Krumlova, kde bylo
dost času nejen na chutný oběd v areálu místní−
ho pivovaru, ale i na individuální kochání se ma−
lebností uliček a vltavských zákoutí této perly
české historie i současnosti. Společně jsme pak
vyjeli autobusem k zámecké zahradě, kde zaujal
nejen pohled shůry na krumlovský zámek, ale
především technický unikát – otáčivé hlediště!
Pak už cesta mířila zpět do Prahy s několika za−
jímavými zastávkami. Fotoaparáty cvakaly nej−
více v areálu kláštera Zlatá Koruna, ale přede−
vším na kouzelné návsi v Holašovicích, která se
dostala i mezi památky UNESCO. Kolem elekt−
rárny Temelín jsme sjížděli k Týnu nad Vltavou,
kde jsme nakoukli i na hezké náměstíčko. A po−
slední zastávka? Komu nic neříkal pojem Stád−
lec, byl poučen. Do údolí Lužnice byl přenesen
unikátní řežezový most po výstavbě přehrady
Orlík a tato technická památka přidala tomuto
koutu naší vlasti mnoho kladných bodů! Jistě se
zeptáte, zda už plánujeme něco na podzim. Ano,
je tomu tak a předběžně uvažujeme o posledním
víkendu v září či prvním v říjnu. A připravovaný
zájezd má zatím pracovní název Lužické hory
z obou stran. Poznali bychom tak pozoruhod−
nosti saské Žitavy, Ojvína i hřebenu Hvozdu
(Hochwaldu), přivítat by nás měl i Rumburk se
svou Loretou, údolíčko kolem Kytlice a České
Kamenice i unikátní kamenné varhany Panské
skály. Děčín, to je dnes především zámek a jeho
Růžová zahrada, snad nám čas dovolí ještě vyjet
nahoru k Tiským stěnám! Nepřidáte se také?
Přesný program bude koncem srpna zveřejněn
především v našich vývěsních skříňkách!
l ZPRÁVY ÚŘEDNÍ. (B. c. M. Šalek) Zákaz
požívání alkoholických nápojů na veřej−
ných prostranstvích v Praze 6. Radní Pra−
hy 6 souhlasili s návrhem obecně závazné vy−
hlášky k ochraně veřejného pořádku, kterou se
zakazuje požívání alkoholických nápojů na ná−
sledujících veřejných prostranstvích v Praze 6: –
Vítězné náměstí – stanice metra Hradčanská
a Dejvická – dětská hřiště – veškerá prostranství
s vodními prvky s okolí těchto veřejných pro−
stranství, včetně okolí mateřských, základních
a středních škol (do 100 m). „V návaznosti na
dosavadní praxi některých obcí a měst je nutné
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pražského obvodu si vydobyla prvenství mezi
samosprávnými úřady zavedením nového Kon−
taktního centra. Zprovoznila ho jako první
v České republice. Nová služba nahradila dosa−
vadní centrálu. Pokud nyní občané zavolají na
telefonní číslo 220 189 111, na druhém konci se
již ozve vyškolený pracovník Kontaktního cent−
ra. To má usnadnit práci úředníkům a urychlit
řešení problémů, se kterými se na ně občané ob−
racejí. „Nyní to už není klasická centrála, která
přepojuje na jednotlivé pracovníky. Teď už zve−
dají telefony vyškolení lidé, kteří jsou schopni
alespoň s některými úředními věcmi lidem po−
moci rovnou. Případně je přepojí přímo na kon−
krétní osobu, která jim s jejich problémem po−
může,“ popisuje výhody nové služby starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa. Jestli Kontaktní cent−
rum splňuje svou funkci, radnice vyhodnotí
v průběhu příštího měsíce. Již teď je podle vede−
ní městské části jisté, že tato služba pomůže ob−
čanům vyřešit až třicet procent požadavků.
l Z Úřadu práce MČ Prahy 6. V dubnu
2008 byla míra nezaměstnanosti v Praze 6,2 %,
v evidenci úřadu práce bylo 1091 uchazečů
a 3522 volných pracovních míst. Co se týká pra−
covních povolení pro cizince, tento údaj nelze
zjistit za Prahu 6. Celkem v Praze bylo vydáno
cca 5000 pracovních povolení pro cizince.
Mgr. Eva Svěrčinová, ředitelka Úřadu práce
hl. m. Prahy, pobočky v Praze 6.

razně zkvalitňuje poskytované služby a díky za−
školeným operátorům občané snadno a rychle
získají kompletní informace. Radnice šestého

7

V Galerii Extraart v Meziškolské ulici představila na sklonku školního roku Andrea Bel−
zová (na snímku), svoji kolekci snových obrazů Kniha stínů. Přes úmorné vedro se na
vernisáži sešlo na dva tucty diváků. Výstava potrvá do 11. července.

Zahradní slavnosti na závěr školního roku má dnes každá škola a jsou velmi oblíbené.
Účastní se jich jak samotní žáci a učitelé, tak rodiče, prarodiče a řada přátel. Břevnov−
ské školy nemůže vynechat ani ing. Jan Holický – na snímku s paní ředitelkou Marce−
lou Pácalovou, který nejprve navštívil Mateřskou školu v Jílkově ulici a pak zašel do
školy Pod Marjánkou. Zde se děti při slavnosti také pěkně vyřádili a vyhráli. Na snímku
při výrobě osobních hrníčků a talířků.

zavést, k zajištění funkčnosti systému, důslednou
kontrolu dodržování podmínek stanovených tou−
to obecně závaznou vyhláškou,“ doplnil starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa. Důvodem zpracování
návrhu je řešení nežádoucího stavu na některých
veřejně přístupných místech. Jde o veřejná pro−
stranství, v nichž se zdržuje větší množství ne−
přizpůsobivých občanů, kteří po požití alkoho−
lických nápojů znečišťují tato prostranství
odpadním materiálem a pod vlivem alkoholu ob−
těžují ostatní občany. 
l Živnost za 12 minut. O změnách v podni−
kání, které s sebou od začátku července přinesla
novela živnostenského zákona, se přesvědčil mi−
nistr průmyslu a obchodu Martin Říman, jenž
navštívil Živnostenský odbor Prahy 6. O tom že
získání živnostenského oprávnění je jednodušší,
se přímo na místě přesvědčil ministr průmyslu
a obchodu Martin Říman doprovázený starostou
Prahy 6 Tomášem Chalupou. Ministr Říman se
coby klient snažil získat živnostenské oprávně−
ní. Během 12 minut držel v ruce výpis, dokonce
i s nezbytným kulatým razítkem. „Sám jsem
očekával zhruba dvakrát tak dlouhou dobu. Po−
kud to bude takto fungovat vždy a všude, je to
skvělé,“ zhodnotil elektronické postupy ministr
Říman. Během dvanácti minut totiž úřednice sti−
hla dálkovým přístupem zkontrolovat všechny
příslušné rejstříky a databáze, kde se žadatel
zkontroluje, zda je vůbec oprávněný živnosten−
ský list dostat. „Jediná vada na kráse je vlastně
to závěrečné pověstné kulaté razítko. To zatím
elektronické není. Ale co by to bylo za úřad, kdy−
by přišel i o razítko,“ komentoval s nadsázkou
elektronický úřední postup starosta Tomáš Cha−
lupa. Ministr i starosta poté podepsali Ocenění
za vstřícný přístup vůči podnikatelům a živnost−
níkům, které předali vedoucímu Živnostenského
úřadu Milanu Svítkovi. „Ocenění chápeme jako
vyjádření poděkování celému týmu živnostenské−
ho odboru, který se vždy snažil vytvořit pro míst−
ní začínající, ale i dlouhodobé podnikatele part−
nerské prostředí, kam každý může přijít nejen
z povinnosti, ale i pro radu,“ řekl Svítek. Mezi
novinky ulehčující podnikání patří například re−
dukce počtu živností z 265 na 126 oborů a zave−
dení pouze jedné volné živnosti. Redukuje se
i počet formulářů k žádosti o živnostenský list –
místo dosavadních 19 listů bude mít nová žádost
pouze dvě strany.
l Úřad Prahy 6 má nové Kontaktní
centrum. Praha 6 spouští moderní Kontaktní
centrum, které splňuje nejnáročnější technické
požadavky. Tímto krokem radnice Prahy 6 vý−
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Paní ředitelko, uplynul rok od rekonstrukce školy. Co se
zde všechno udělalo a jak jste spokojená?
Proběhla celková rekonstrukce a byla zavedena nová elektro−
instalace, voda, vyměněna okna, udělána fasáda, nové parke−
ty, sociální zařízení, podlahy, provedena rekonstrukce tělocvič−
ny atd. Jsem moc spokojená. 
Je tedy všechno hotovo?
Mělo být ještě upraveno přilehlé okolí školy, ale na to už ne−
zbylo, takže se věc odložila do příštích let, kdy má proběhnout
nová rekonstrukce školního hřiště. 
Jak hodnotíte uplynulý školní rok po stránce studijní
a personální?
Letos to bylo trošku náročnější. Kvůli rekonstrukci jsme začínali
o 14 dní později, leccos se ještě do prosince dokončovalo
a v závěru roku jsme oslavovali 50 let naší školy – to byla velká
sláva a velká akce. Co se týče učiva a výsledků žáků, myslím,
že jsme vše zvládli, nebyly problémy v průběhu roku. Dvě kan−
torky nám odešly na mateřskou dovolenou, ale zástup jsme se−
hnali, takže i učitelský sbor je stabilizován. Nikdo nechybí. 
Dětí máte až po střechu?
Dětí je kolem pěti set a to je naše stabilní číslo. 
Stávkovali jste?
Ano, stávkovali. 
To musí být už velká nespokojenost kantorů…
Nestávkovali jen kantoři, ale také ostatní nepedagogičtí pra−
covníci, čili je to nespokojenost všech. 
Včetně Vás?
Já nestávkovala. 
Takže jste spokojená?
Dá se říci, že ano – co se týče platu, ale všichni máme na
mysli základní tabulkové platy kantorů a učební pomůcky pro
školy, kde to vidím velmi špatně. Také ostatní personál školy
má mnohem menší platy než jinde. 
Paní ředitelko, jaké byly letos přijímací zkoušky?
Do třetích tříd jsme letos přijali 83 dětí, které splnily kritéria
a přihlášky podalo přes sto dětí. 
Mohou děti, když neuspějí, zkoušku opakovat o rok nebo
o dva později? Stává se to?

U nás je to trochu jiné. Především záleží, jestli je ve třídách
místo a jestli zájemce složí přijímací zkoušky. Tato možnost
u nás je vždy v pololetí nebo na konci školního roku. Samo−
zřejmě se stává, že někteří, jež neuspějí do třetí třídy, se hlásí
i později, ale nebývá to často a také úspěšnost je tak padesá−
tiprocentní. 
Kam absolventi vaší školy nejčastěji chodí?
Většinou na gymnázia, letos je to asi 80 % děti. Také nám od−
cházejí děti už z pátých a sedmých tříd na víceletá gymnázia.
Ti jsou naší chloubou, i když nám to přináší organizační problé−
my. Letos např. odchází 25 dětí z pátých tříd a kolem dvaceti
ze sedmých tříd. Takže teď řeším problémy jak třídy spojovat. 
Hlásí se vaši žáci také třeba na průmyslovky?
80 % dětí směřuje na gymnázia, 20 % dětí na technické či od−
borné střední školy. Na učiliště letos nejde nikdo. 
Změnilo se u vás pořadí zájmu o jazyky?
Jednoznačně vede angličtina, druhá je němčina, a když jsem
nastoupila na tuto školu, zavedla jsem francouzštinu a španěl−
štinu. To jsou jazyky, které si děti volí od 6. ročníku. Od loňské−
ho roku nabízíme výuku ruštiny, ale zájemců se zatím přihlási−
lo málo. 
Z čeho máte radost v poslední době?
Jsem ráda, že o naší školu je stálý zájem a že právě v posled−
ních letech dětí přibývá. To vypovídá o tom, že práce školy je
kvalitní. Co bych si mohla více přát?

Děkuji za rozhovor. Mgr. Pavel Krchov

Pár malých
otázek velké
břevnovské
škole

50 let stojí školní
budova v ulici Pod
Marjánkou 2.
Původně
vystavěná jako
břevnovská
jedenáctiletka
existovala jen
několik let a místo
ní byla ustanovena
škola základní.
S rozšířenou
výukou jazyků – především s atraktivní angličtinou se už
za minulého režimu stala vyhledávanou a špatně
dostupnou školou. Sem se přijímali jen jedničkáři. A to
rovnou do tří třetích tříd A, B, C a ty pak postupovali až
do devítky. Tento mechanismus se léty nezměnil, tak
jako se nezměnila výborná pověst školy a neutuchající
zájem rodičů sem dostat dítko. Změnilo se jen vedení
školy. Po odchodu paní ředitelky M. Hozové do důchodu
je zde už několik let ředitelkou paní Mgr. Marcela
Pácalová. Vloni se celá pěkná budova školy
zrekonstruovala. To vše je důvod ke krátkému rozhovoru.

KULTURNÍ SERVIS

uNárodní muzeum připravilo v Lobkovickém paláci průřezo−
vou výstavu nazvanou Portae vitae Josefa Hlávky – stoletý
odkaz mecenáše. Výstava potrvá do 27. 7. 2008. 
uPři příležitosti stého výročí úmrtí Josefa Hlávky, architekta,
stavitele a mecenáše, byla slavnostně odhalena bronzová
busta od Josefa Václava Myslbeka. Česká národní banka vy−
dala emisi stříbrné pamětní mince. 
uNa ochozu Panteonu Národního muzea můžete vidět do 27.
7. 2008 výstavu fotografií Karla Hájka nazvanou Egyptské do−
brodružství Karla Hájka 1958. 
uNáprstkovo muzeum nabízí návštěvníkům atraktivní soubor
z mimoevropských sbírek Národního muzea. Výstavu
POSLOVÉ MAGIE můžete vidět do 24. 8. 2008. 
uKOEFICIENT ŠTĚSTÍ Mali ve fotografiích Milana Šarapat−
ky, Dogonské plastiky a masky připravilo Náprstkovo muze−
um, otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin, mimo pondělí.
Výstava potrvá do 27. 7. 2008. 
uNárodní muzeum představuje v Musaionu – Letohrádek
Kinských, Smíchov výstavu, kde je prezentováno textilní umě−
ní akad. mal. Ludmily Kaprasové. Krajkářská tvorba umělkyně
potrvá do 14. 9. 2008. 
uV Českém muzeu hudby probíhá výstava Muzika Etnika –
hudba jako zrcadlo kultur. Je obohacena projekcí hudebních
filmů, koncerty, workshopy a přednáškami. Potrvá do 2. 11.
2008. 
uDušan Kálaly – grafika a poštovní známka, tak se nazývá
výstava v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, potrvá
do 31. 8. 2008.
uBaroko v Čechách Expozice sochařství a malířství. V nové
stálé expozici Schwarzenberského paláce je prezentováno na
160 sochařských exponátů a 280 ukázek pozdně renesanční−
ho a barokního malířství, vytvořených na teritoriu zemí Koruny
české. Národní galerie v Praze pro vás připravila expozici
v Klášteře sv. Jiří na Pražském Hradě nazvanou Umění 19.
století v Čechách (1790 – 1910) malířství, sochařství, užité
umění, doprovodné programy www.ngprague.cz.
uVýstava BIEDERMEIER Umění a kultura v českých zemích
1814 – 1848 představuje bohatství uměleckých památek
vzniklých v 1. polovině 19. století. V expozici je umístěno více
než 700 exponátů. Můžete ji vidět do 28. září 2008 v Jízdárně
Pražského Hradu. 
uDalší výstava, kterou připravila Národní galerie v Praze ve
Veletržním paláci, nese název DIPLOMANTI AVU 08 a potrvá
do 31. 7. 2008.

známe se ?
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Mezi námi

v Břevnově XI.

Když se byli prvně podívat na pronajatý byt, mamka se zhrozi−
la. Na zemi se válely hlávky zelí a mezi nimi běhaly myši. Ma−
mina se šíleně bála myší a tak taťka nalíčil 7 pastiček. Než sta−
čil nalíčit sedmou pastičku, už začaly klapat ty první. Myší byl
pořádný úlovek. Aby pastičky stačily, nastražil Jožka i pastičku
ve tvaru klícky na myši. Přes noc se chytly do klícky myši dvě
a jedna ožrala druhou. Paní domácí, paní Antonie Neťuková
rozená Kramářová se narodila v r. 1880 na Královských Vino−
hradech, ale pocházela z rodu Vysockých Kramářů. Byl to rod
Dr. Karla Kramáře, prvorepublikového politika, Vincence Kra−
máře a jiných. Byla dcerou některého Kramáře, ale nejednalo
se ani o jednoho z výše jmenovaných. Svých strýců si velice
vážila a měla velice příznivý vztah k Rusku, protože Dr. Karel
Kramář měl za ženu ruskou šlechtičnu. Původně byla učitel−
kou, po sňatku se svého povolání vzdala, protože učitelky ne−
směly být vdané. Byla velice inteligentní a vzdělaná, uměla
několik jazyků, většinu literatury četla v originále. Vlastnila vel−
ké množství knih většinou v němčině a francouzštině. Mistrně
ovládala ruční práce, zejména paličkování. Po její domácnosti
se vždy povalovalo několik herdulí s rozpracovanými krajkami.
Její manžel Karel Neťuka pocházel z Olomouce. Neťukovi byli
dva bratři, Karel a Jaroslav, a dcera Emilie. Karel byl středo−
školským učitelem někde na Vinohradech. Pravděpodobně
učil dějepis a kreslení. Byl o 21 let starší než jeho manželka
a děti spolu neměli. Zemřel náhle v r. 1920. Karel Neťuka už
před 1. světovou válkou hodně fotografoval. Měl fotoaparát,
tehdy ještě bednu na fotografické desky, a rád fotografoval
starý Břevnov. Bohužel, jeho fotografie se nedochovaly. Dům
v Břevnově postavil zřejmě někdy těsně před I. světovou vál−
kou asi se záměrem, že ho bude užívat v penzi. K domu patři−
la velká zahrada podél východní části břevnovské klášterní zdi
a nahoře na Větrníku k ní patřil ještě sad, který paní Antonie
Neťuková prodala ještě za první republiky a podnikla cestu do
Svaté země a Egypta. Část zahrady, která patřila k domu, po−
zději prodala Jiřímu Hartlovi, který jí protihodnotou přistavil
k domu kuchyň a vybudoval podkroví pro sestru jejího manže−
la, která zemřela počátkem války. Paní Neťuková byla velice
zcestovalá. Snad kromě Skandinávie nebyla v Evropě země,
kterou by nenavštívila a neměla po bytě z těchto návštěv něja−
ké upomínky. Ať již to byla zarámovaná kopie staré rytiny
Amsterdamu, dlouhá obrazová mapa hradů na Rýně, dědek
a bába ze šišek z Podkarpatské Rusi, hračka z Moskvy nebo
španělské kastaněty a tamburina s výjevem Granadské Al−
hambry, všechny byly krásné a vkusné. Již jako mladé děvče
podnikla cestu do Podkarpatské Rusi a vyprávěla, jak na polo−
ninách zažila vpád divokého kance do stáda ovcí. Zřejmě již
v mládí ji velice cestování okouzlilo, a proto když ovdověla,
sjezdila takřka celou Evropu. Paní Neťuková, jak již bylo uve−
deno, byla velmi svéráznou osobou. To poznali moji rodiče ih−
ned po svém krátkém zabydlení se u ní v domě. Jednou šli po−
zdě večer domů z biografu. Bylo to za okupace, všude bylo
zatemněno, ale byla krásná teplá noc a měsíček svítil jak rybí
oko. Taťka odemkl těžká zahradní vrata a vstoupili do zahrady.
Jak se cestičkou přibližovali k domu, slyšeli od domovních
dveří tupé údery. Vystoupili tedy na schody podél domu a co
ve světle měsíce neviděli: paní domácí Neťuková má před
vchodovými dveřmi vytažen kuchyňský pracovní stůl, na něm
vál a zpracovává nějaké těsto. „Proboha, paní domácí, co to
tady děláte?“ – ptal se udivený táta. „Ó, pane Červenko, zadě−
lávám na švestkové knedlíky. Při měsíčku nejlépe kynou“ –
s bohorovným klidem odpověděla paní Neťuková a dál se vě−

Filomena Jičínská

Moji rodiče se v r. 1942 nastěhovali do Markétské ulice
č. 16, do podkroví vilky paní Antonie Neťukové. Dům,
jako jediný v Markétské ulici, byl posazen hluboko do
zahrady, rohem sousedil přímo s klášterní zahradou. Stál
v počínajícím svahu a z oken našeho podkrovního bytu
bylo vidět na celý Břevnov, Hradčany s Petřínem
a daleko přes celou Prahu až do Hrdlořez.

novala své práci. Sem si mě také rodiče přivezli z porodnice
v r. 1945 a tady jsem pak většinou od r. 1947 do r. 1957 trávila
jen víkendy. Rodiče se rozvedli, v bytě zůstala jen matka a já,
a protože matka začala opět pracovat, bývala jsem přes týden
u tety mého otce, Fily Chadimové. Paní domácí Neťuková, ji−
nak v řeči příbuzných „teta Tóny“, byla menší postavy, nebyla
hezká a ve stáří již dost vrásčitá. Žila ale velice zdravě. Jedla
střídmě a pravidelně chodila plavat. Také se dost věnovala
kultuře, zejména hudbě a výtvarnému umění. Měla několik pří−
telkyň, zřejmě bývalých učitelek, které byly stejně vzdělané
jako ona. V létě ji bylo možno občas vidět, jak krátce po poled−
ni vychází z domova v širokém černém florentinském slamá−
ku, krajkové blůze, sametovém bolerku, černé rozevláté sukni,
v botách na vyšších podpatcích, s dlouhými rukavičkami bez
prstů na rukách a v každé ruce nese naditou koženou nákupní
tašku. Tak šla na Občanskou plovárnu a pak rovnou večer na
koncert. Druhý den visely na šňůrách na dvorku dvoje dvoudíl−
né plavky. Žluté a tmavěmodré. Plavání se věnovala velice dů−
kladně, protože byla toho názoru, že plavání utužuje zdraví.
Také ústní voda a různé hygienické kartáče v její domácnosti
nikdy nechyběly. Pokud se týkalo zdravovědy, byla na svou
dobu dost moderní a poučená. Dobrá hospodyně nikdy neby−
la. Jejím životním názorem byla vzdělanost a poznávání.
S módou si nikdy moc nelámala hlavu a takřka jí bylo jedno,
co si obléká. V oblékání prosazovala účelnost bez ohledu na
to, co se právě nosí. Domácí práce jí moc neříkaly, v mladších
letech mívala posluhovačku a domovníka. Uklízela velmi ne−
systematicky. Dalo by se říci, že použité věci zůstávaly tam,
kam je právě odložila, protože její mysl se zaobírala daleko
vznešenějšími myšlenkami. Takže na jejím stole z leštěného
dřeva bylo možno najít vedle sebe rozečtenou německou
nebo francouzskou knihu, kelímek povidel nebo marmelády,
kartáč na vlasy, nezašitou punčochu, čajovou lžičku, brýle,
lahvičku ústní vody a krabici Nestlé moučky. Po nástupu ko−
munistů a se ztenčením majetku začala mít nouzi. Naprosto jí
však nepřipadlo na mysl, že by prodala dům nebo omezila
svůj kulturní program. Sem tam za nějakou směšnou částku
odprodala nějakou drobnost z bytu Občas si také chodívala
peníze od někoho vypůjčit. K její cti budiž řečeno, že hned jak
brala penzi, peníze vrátila. A za čas si šla vypůjčit opět.
U Hartlů již znali její postavu stojící za plotem s jejím spisov−
ným a pomalým: „Pane Hartl, …nemohl byste mi půjčit stoko−
runu? Já bych vám ji ráda vrátila“ Stejně tak si chodívala třeba
i třikrát týdně vypůjčovat peníze od Libušky Bažantové, v té
době krátce provdané Šmídové. Libuška byla začínající hospo−
dyně a paní Neťuková ji vždy o nějakou korunu „pumpla“. Pe−
níze vždycky vrátila, ale každý měsíc se ona výpůjčka (ales−
poň 100 Kčs) opakovala. Přestože k stáru se z ní stal trochu
podivín, zůstala až do smrti pravou dámou. Mě říkávala paní
domácí „Bobečku“. A Bobeček si mohl u ní dovolit takřka, co
chtěl. Nebylo to zase tak moc, protože jsem doma byla držena
dost zkrátka. Chodívala jsem k paní domácí na návštěvy
a moc ráda jsem poslouchala její vypravování, kde a jak cesto−
vala nebo kde co viděla. Paní Neťuková užívala ve svém bytě
zejména zadní pokoj, protože byl světlejší a teplejší. Do něj se
chodilo přes přední pokoj, který byl vlastně skoro neužívaný.
Postel, která v něm stála, byla užívána pouze řídkými návště−
vami příbuzných. Při stěně mezi okny stál skleník, ve kterém
bylo sklo a dva kubistické porcelánové servisy. Nebyly zrovna
pohledné, ale byly velice cenné, protože kubistický porcelán
byl vzácností. Zvláštností tohoto pokoje byly „španělské stě−
ny“, paravány, které stály před oběma okny pokoje Byly to dře−
věné rámy na nožičkách, potažené světlým barevným papí−
rem a spojené panty. Ty roztahovala paní Neťuková před okny,
„aby si uchovala soukromí“. Závěsy se v té době na okna ne−
dávaly. Ono „uchování soukromí“ byl však také zastírací ma−
névr, aby nebylo vidět, jaký je v bytě nepořádek. Když se neu−
klízelo – a u ní se snad opravdu uklízelo jen po malování –
postavily se „španělské stěny“ před okna a bylo vystaráno. Na
zemi byl veliký pravý perský koberec se zelenočerveným vzo−
rem. Ten však byl srolován z části tak, aby se po něm nešla−
palo, když se od dveří procházelo do druhého pokoje. V těchto
místech byly obyčejně na podlaze rozprostřeny noviny, aby se
neušpinila a neodřela hnědočerveně nalakovaná podlaha.
Když se noviny ušpinily a potrhaly, vyhodily se a daly se nové.
Nemusela se proto mýt podlaha. V zadním pokoji, mezi spojo−
vacími dveřmi a oknem, stálo pokojové umyvadlo, které kdysi
bývalo běžným zařízením ložnic a které sestávalo z jakési hlu−
boké skříňky se dvěma dvířky a nad nimi dvěma zásuvkami.

VZPOMÍNKY
NA TETU

TÓNY

pokračování na str. 108
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Namísto horní dřevěné desky byla deska mramorová a na ní
stálo kulaté porcelánové umyvadlo a džbán s vodou. Za zadní
stěnou skřínky stálo po celé její délce zrcadlo v rámu ze stej−
ného dřeva, před kterým byla umístěna opět v celé délce zr−
cadla mramorová polička. Čestné místo v pokoji zabíral ame−
rický psací stůl s mnoha drobnými poličkami a nad kterými
byla dřevěná roleta, která se dala zatáhnout a zamknout. Stůl
byl vždy pokrytý mnoha potřebnými i nepotřebnými věcmi,
jako například kalamáři s inkousty různých barev, psacími ná−
sadkami, účtenkami, dopisy, srolovanou punčochou, jejíž sest−
ra ležela obvykle na malém kulatém stolku, který s několika
židlemi stál uprostřed pokoje. Běda, když se psací stůl zatáhl,
zamkl a roztržitě se někam založil klíč. Neštěstí bylo hotovo
a nastalo usilovné hledání po celém bytě. Snad jedinými čes−
kými knihami v této domácnosti byly kuchařské sešity s nád−
hernými obrázky na křídovém papíře. Jeden z těchto sešitů
jsem při jeho prohlížení rychle odkládala a přikrývala dalším
sešitem. Na obálce byla totiž vymalovaná kančí hlava i s tesá−
ky, naaranžovaná na stříbrném podnosu. Od vyprávění paní
domácí o jejím výletu v mládí na Poloniny, jsem měla z kanců
patřičný respekt. Paní Neťuková opravdu žila ve vyšších sfé−
rách a něco jako domácí práce bylo u ní na pokraji zájmu. Ni−
kdy nebyla špinavá, ale byla pouze roztomile nepořádná. Jed−
nou se rozhodla – bylo to již dost pozdě na podzim – že
vypere. Požádala pana Endršta a pana Kohouta, aby jí na vy−
dlážděné místo před domem přinesli necky. Nechala si je po−
stavit na dvě staré židle, naplnila je vodou, nasypala prací prá−
šek a namočila prádlo. Pak si vzpomněla, že má schůzku
s přítelkyní a že půjdou na koncert. Nechala tedy prádlo prá−
dlem – však ono se zatím odmočí – a šla se chystat. K večeru
odešla na koncert. – Druhý den si na prádlo ani nevzpomněla
a žila jen z předchozího zážitku z koncertu. V noci ale uhodil
mráz a prádlo v neckách zamrzlo. Co tedy dělat? Nic! Celou
zimu čekaly necky před domem, až přijde jaro a voda rozmrz−
ne. Když nastala jarní obleva a prádlo rozmrzlo, pak je vypra−
la. A ještě si libovala, jak dobře bylo prádlo odmočené. K paní
domácí jsem přicházívala obyčejně v neděli dopoledne. Zaťu−
kala jsem na dveře jejího bytu… musela jsem klepat silněji,
protože paní domácí byla většinou v zadním pokoji a spojovací
dveře byly zavřené kvůli teplu. Po nějaké chvíli se ozvalo vrz−
nutí dveří mezi pokoji a spisovné: „Už běžím“. – Klíč zarachotil
v zámku, otevřely se dveře od předního pokoje do chodby
a paní domácí svojí spisovnou češtinou vítala: „To jsi ty, bobeč−
ku! Tak pospěš rychle dál, aby nám sem myška nevklouzla“.
Slušně jsem pozdravila a už jsme spěchaly spolu do zadního
pokoje, „do teplíčka“. Paní domácí, když ráno vstala, zatopila
v zadním pokoji a udělala u tehdejšího pokojového umyvadla
ranní toaletu. Po ránu vždy voněla ústní vodou, kterou pravi−
delně používala. Nikdy se nevoněla, ale také nikdy nebyla cítit
špínou. Na osobní hygienu si potrpěla. Přestože na byt byla
obrovsky nepořádná, nikdy to tam nepáchlo, pouze byl trochu
cítit naftalín. Pak si rozčesala své dlouhé vlasy, uprostřed udě−
lala pěšinku a vlasy sčesala přes uši dozadu do uzlu. Na uzel
si pak nasadila síťku. Pokud byla síťka kupovaná, nebylo to tak
tragické, ale někdy to, co sedělo na hlavě, byl opravdu výtvor
pro bohy. Je třeba si představit starší, poněkud plnější uvadlej−
ší tvář s pročervenalými žilkami na tvářích a trošičku vysedlými
lícními kostmi, kolem kalnějších očí již spoustu vrásek a i přes
všechnu péči již zažloutlé ale zdravé zuby. A na té hlavě, která
byla lemovaná ulíznutými vlasy jak záclonkami, seděl výtvor
hodný oděvního oddělení uměleckoprůmyslového muzea.
S vrcholu její hlavy lehce splývala jak přilba umným vzorem
háčkovaná lesklá síťka na vlasy tabákové barvy, která byla ko−
lem dokola ukončena velkými ozdobnými háčkovanými zuby.
Při každém kroku se ony zuby pohybovaly, a směšně se hou−
paly kolem tváře. Na sobě mívala paní domácí vždy nějaké
šaty neurčitého tvaru a barvy a pletenou „jupku“. Zástěru si
brávala pouze v kuchyni, která byla přes chodbu a kde se zdr−
žovala pouze občas. To jen když bylo „velké vaření“ a to býva−
lo málokdy. Na nohách nosívala silnější bavlněné punčochy,
a když se ohnula, bylo vidět jejich srolované okraje se zavařo−
vací gumou, nad kterou končily silné tlusté světlé „bombarďá−
ky“. Po ranní toaletě odnesla všechny lůžkoviny, ve kterých
spala, do předního pokoje, kde otevřela okna a dost dlouho
větrala. Postel zůstala až do večera prázdná. Jediné, co na ní
zůstalo, byly pouze žíněné matrace na pérové drátěnce, sem
tam již trochu děravé. A právě tato postel bylo moje Eldorádo.
Paní domácí mi nikdy nebránila, abych se na ní dosytosti vy−
skákala, pouze měla občas obavy, abych nespadla a něco se

mi nestalo. Potom paní domácí uvařila na elektrickém vařiči,
který stál v rohu toaletního stolu, čaj a přinesla ho na stůl.
Všechny překážející věci shrnula na okraj stolu, přinesla kulatý
chléb a ukrojila krajíce. Suchý chleba tlustě namazala švest−
kovými povidly, která kupovala ve velké kulaté plechovce
s uchem a víkem. Občas jsem si mohla nabírat polévkovou lží−
cí z kulaté krabice Nestlé moučku, která se v puse hned spek−
la, ale uvnitř zůstala sypká. Chutnala docela dobře, ale pokud
jsem ji měla v puse, nesměla jsem promluvit, protože v ten
okamžik by nastal moučný výbuch. To byl důvod, proč mě
konzumace této pochutiny přestala obvykle brzo bavit. A při
našem čajování paní domácí vyprávěla a tak vlastně mě nená−
silně seznamovala s různými zeměmi a příhodami. Vaření paní
Neťukové bývalo také originální. Kromě již zmíněného chleba
s povidly si velice často vařila a vychvalovala pivní polévku. Je
otázka, zda−li vůbec ještě něco jiného jedla. Bylo to před váno−
cemi, když jsem zase navštívila paní domácí. Po obvyklém čaji
a chlebu s povidly se mě zeptala paní domácí, jestli jsem již
napsala Ježíškovi. Po pravdě jsem řekla, že nepsala; ani jsem
ještě tehdy nevěděla, že je možné Ježíškovi napsat. „Tak to
tedy musíme hned napravit“ nechala se slyšet paní domácí
a hned přinesla z psacího stolu tužku, malou obálčičku a ma−
lou tvrdou kartičku, stejnou jako bývají vizitky. „Tak, tady si
sedni a hezky Ježíškovi napiš“ pobídla mě a odsunula stranou
věci na stole. „Jenže, já ještě neumím psát“ suše jsem ji upo−
zornila, protože jsem ještě nechodila do školy. „To nevadí, Je−
žíšek umí číst po všech dětech, i po těch, které psát neumějí.
No tak, co bys chtěla, aby Ti Ježíšek přinesl?“ nenápadně vy−
zvídala paní domácí. Seděla jsem a smolila na kartičku kliky−
háky a paní domácí se při té příležitosti nenápadně dovídala
moje tajná přání. Pak jsme spolu kartičku vložily do obálky
a zalepily. „Tak, a až teď přijdeš domů, dáš dopis pro Ježíška
mezi okno a v noci přijde anděl pošťák a Ježíškovi dopis odne−
se“ dál radila paní Neťuková. „A jak se dostane ten anděl skrz
sklo?“ vyzvídala jsem. Paní Neťuková se zamyslela a pak su−
verénně pronesla: „On má takovou vlastnost, že sáhne skrz
sklo, vezme dopis a sklu se vůbec nic nestane“. Když mě
v poledne volala mamka k obědu, vyšla paní Neťuková ze dve−
ří: „Mladá paní… na slovíčko“ Maminka tedy sešla dolů, zatím−
co já jsem už byla nahoře. „Aby to Bobeček neslyšel…“ – a už
špitala polohlasně mamce takřka do ucha, co bych chtěla od
Ježíška a postup celé andělské procedury. Druhý den ráno
jsem skutečně dopis pro Ježíška už za okny nenašla a mamka
se tvářila jakoby nic. Po půlce 50. let se na paní domácí Neťu−
kové začalo projevovat stáří, a na zimu proto jezdívala k neteři
do Brna. Její jarní návraty se rok od roku prodlužovaly, až jed−
nou přijela jen na krátkou dobu, aby její příbuzní provedli pře−
stěhování jejího bytu do přízemí a Kohoutovi z přízemí se pře−
stěhovali do bytu paní domácí. Další rok paní domácí přijela
z Brna již jen na několik dní v doprovodu svých příbuzných
a skoro mě již nepoznávala. A pak v tichosti v Brně zemřela,
ani si už nepamatuji, v kterém roce to bylo. A mně zůstala po
ní jen krásná vzpomínka na dětství a milou paní domácí. Mám
od ní ještě jeden dárek: brožovaný fotografický sešit Evropa
v obrazech, který opatruji jako oko v hlavě a ve kterém si až
do dnešních dnů podtrhávám popisky fotografií u míst, která
jsem navštívila a na která paní domácí v těžkých letech tak
ráda vzpomínala.

(ilustrace – dům tety Tóny nad návsí)

pokračování ze str. 9
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V minulém čísle jsme připomněli 90. narozenin prof. Jana Herinka z Liboce – malíře, ilustrátora, historika, hudebníka a místopisce.
V r. 1941 zahájil svou uměleckou dráhu ilustracemi knihy břevnovské spisovatelky. Její jméno a název ilustrované knihy najdete
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Jarmila
Häringová:

PŘÍRODA
Vychutnávám tě všem smysly jako muže –
máš steré tváře a jedno věčné kouzlo
tak jako on. 
Ráda nahlížím do studánek
čistých a průzračných jako chlapecké oči
a tisknu se při tom k zemi
silné a vonící jako chlapecké tělo, 
ráda cuchám rukama trávu
hustou jako chlapecké vlasy
a naslouchám při tom hlasům lesa a polí, 
které mě dojímají bezelstností
jako chlapecká slova. 
A také jako s mužem
jsem s tebou nejraději
sama a v noci.

Petr Paderlík:

JARNÍ SETKÁNÍ
Je středa. Dnes se vyčasí. 
A malý ptáček – to je křiku –
trošičku drze zpívá si, 
a hopsá v rose na keříku. 

Očka jako dva korálky…
Dohněda peří… Kterýpak jsi?
Frr, odletěl. Kam? Do dálky. 
Už o mně milé všechno hlásí.

Mladý
sloupek

CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková? ?

Z naší a vaší
korespondence *
Pražané, chraňme své spojence!
V Bubenči ubili v pytli chycenou kunu. Chudák, měla tuhý ko−
řínek a svým nářkem pobouřila celé okolí. V jiné části Prahy
8 kolují hrůzostrašné historky o nebezpečné kuně, která
ohrožuje občany; proto několik kun zabili. Je to vraždění zví−
řátka, které přišlo Praze na pomoc. 
Protože několik let byla z finančních důvodů zastavena ploš−
ná deratizace potkanů, rozmnožili se přímo hrozivě. Potkana
nezdolá kočka, jen výjimečně mrštný pes. Kuna je jediný
zdatný lovec, který dokáže tlumit jejich expanzi. Na venkově
je kuna (především kuna skalní) pronásledovaný tvor, zejmé−
na proto, že její vrcholně oblíbenou lahůdkou jsou slepičí vej−
ce a dokáže při své chytrosti a obratnosti hospodyním znač−
ně ztenčit snůšku. V centrálních částech Prahy běžně slepice
nepěstujeme. Kuna se proto specializovala na bohatou na−
bídku tlup potkanů v okolí našich kontejnerů i parkových od−
pad. košů. Je to zvíře nejen obratné v lovu, ale i mimořádně
zvědavé a po generace zvyklé žít v blízkosti člověka. Proto je
i poměrně snadné ji ulovit. Jedna ubitá kuna znamená ročně
kolem 500 potkanů, zbavených rizika likvidace. Odhaduji, že
v Praze se v současné době usadilo několik stovek těchto
půvabných a mrštných lovců – kun skalních. Výjimečně
může být i nositelem vztekliny, ale to jsou naše dom. kočky
a psi mnohem častěji a přesto je paušálně nevraždíme. Pro−
sím, chraňte kuny, umožněte jim, ať nám pomohou. Jde
vlastně o obdobu situace, kdy města se snaží nasadit opeře−
né dravce na tlumení přemnoženého holuba. A. Dvořák
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vé. Předběžně stanoveno, že uhynutí zapříčinil vznik přírodní plísně
v rybníce. 

30. 4. Na slavnosti pálení čarodějnic MČ Praha 6 Na Břev−
novské pláni čtyři adolescenti napadli dva ještě mladší a ztloukli je
pěstmi a tyčí, že jeden měl otřes mozku a musel být hospitalizován
v Motole. 

1. 5. V noci přelezli zloději vysoký plot areálu fotbalového od−
dílu Aritma Praha ve Vokovicích a pokusili se odnést přenosnou fot−
balovou branku, závoru oplocení, přenosnou kovovou zeď. Hodili
vybrané věci přes plot, ale branka se poškodila. To zloděje vystreso−
valo, že poškodily sítě na fotbalových brankách na hřišti a k tomu
rozvodnou skříň areálu. Škoda: 12 400 Kč. 

2. 5. Dopoledne v 11 hod. učinil trestní oznámení muž z Čílovy
ulice na svého nezdárného syna, který mu v bytě štípl zlaté šperky,
a to pánský prsten za 2 tisíce a dámský zlatý náramek za 13 500 Kč. 

4. 5. Dáma z Německa ráno posnídala v hotelu Pyramida.
V kavárně položila svoji kabelku na stůl a odběhla. Byly tam dokla−
dy, pár set eur, klíče od bytu atd. Když se vrátila, byla kabelka ta
tam. Škoda: 8 tisíc. 

5. 5. Kdosi odcizil výlepovou část reklamního zařízení firmy
Renault umístěnou na travnaté ploše před ulicí Na Větrníku. Škoda:
30 tisíc. • Pracovníky inspekce provedena kontrola na poště
v Břevnovský ulici a zjištěno, že pokladní J. R. si poslední tři měsíce
„brala peníze domů“. Škoda: 64 125 Kč. • Reklamní poutač s ce−
níkem pohonných hmot u pumpy na Petřinách v Ankarské ulici kdo−
si během dne poškodil. Postříkal ho žlutou a stříbrnou barvou. Ško−
da: 60 tisíc. • K večeru hráli na dětském hřišti ve Svojsíkově ulici
4 kluci čutanou, ale nepohodli se. Dva silnější – bratři M. – zmlátili
ty slabší tak, že museli vyhledat nemocniční vyšetření. Činy těch sil−
nějších zaznamenány. 

7. 5. Bytař se v noci vypravil do rodinného domu v Loutkař−
ské ulici v Břevnově. Překonal dveře vybavené elektronickým zám−
kem s kódovou klávesnicí a odnesl si elektroniku a platební karty.
Škoda: 190 tisíc. • Přívěsný vozík si majitel připevnil ke plotu Vo−
jenské nemocnice v ulici Stamicově, ale přišel autař a vozík odtáhl.
Škoda: 4500 Kč. • Do kotce pro psy vstrčil si majitel dvě horská
kola, kotec zamkl a šel domů. Zloděj zámky přeštípal, odvezl. Ško−
da: 35 tisíc. Stalo se v ulici Za Oborou. • Trafika na Vypichu vy−
kradena. Zloděj si otevřel plechovou skříň na čtivo, kde byly
i DVD a obsah odnesl. Škoda: 10 tisíc. 

11. 5. Ve věznici v Ruzyni se pokusil „hodit mašli“ vězeň za
majetkovou trestnou činnost. Zkusil to v noci s prostěradlem, ale
spoluvězňové zavolali bachaře. 

12. 5. Odpoledne přelezli zloději zeď – 2,30 m – kanadské am−
basády v Dejvicích a z baráku sundali 5 m měděného okapu. Když
lezli zpět, shodili ze zdi 4 ks ozdobných cihel, které se pádem rozbi−
ly. Škoda: 5 tisíc. 

13. 5. Do šatny Fit centra hotelu Pyramida vkročil hotelový zlo−
děj a bez známek násilí otevřel skříňky dvou dam a odnesl si jejich
věci v době kdy obě plavaly v bazénu. Škoda: 31 500 Kč. • Dva no−
siče kol Fordu Mondeo sundal si v noci autař v Kusé ulici. Škoda:
10 tisíc. 

17. 5. V půl šesté k večeru Na Starém náměstí v Ruzyni legiti−
mován a ihned zatčen a předveden jistý F. Ž., po kterém touží soud
v Hradci Králové.

18. 5. V kantýně U Kaštanu pozdě k ránu kdosi štípl zpozdilé
konzumentce látkovou kabelku černé barvy, kterou měla poškozená
stranou. Škoda: 3 tisíce. 

19. 5. V poledne jakýsi mstitel postříkal stříbrnou barvou vcho−
dové dveře do bytu v ulici Junácká 3 a následně dřevěnými zápalka−
mi ucpal dva zámky těchto dveří, aby nikdo nemohl dovnitř ani ven.
Škoda: 10 tisíc. 

20. 5. V ulici Na Hubálce 3 odcizen z chodby domu zelený dět−
ský kočárek, jenž byl přivázán lankovým zámkem ke skobě ve zdi.
Škoda: 4 tisíce. • Jízdní kolo Meride za 20 tisíc kdosi šlohl ze
sklepa v ulici Nad Alejí 6, když předtím utrhl petlici. 

21. 5. Z Cukrovarnické 40 přes noc zmizel Seat Alhambra červe−
ná metal. Zámek na volantu, v řadící páce, alarm, všechno OK. Nepo−
mohlo to. Škoda: 400 tisíc. • V ulici Východní měl jeden soused
v garáži zamčené horské jízdní kolo, to lepší, za 25 tisíc. Zmizelo.
• Ženě lapka rovnou v tramvaji č. 25 strhl zlatý řetízek z krku,
a když se na zastávce v Malém Břevnově otevřely dveře, utekl do

2. 4. V půl šesté večer dali se na zastávce Na Knížecí v Praze 5
do řeči muž se ženou. Neznali se. Žena si povzdychla, že by potřebo−
vala sehnat nějaký levný podnájem. Muž zrovna věděl! Kdyby mu
dala čtyři tisíce na ruku, může se hned nastěhovat do jedné garzónky
na konečné tramvaje v Šárce. Taková náhoda! Žena u sebe peníze
měla, ale byla opatrná. Nejprve chtěla bydlení vidět, a tak spolu jeli
večerem na konečnou v Šárce. Z tramvaje muž vystupoval první,
chtěl galantně pomoci ženě, ale ve skutečnosti ji při sestupu vytrhl
kabelku a zmizel v Šárce. Žena šla na policii. Škoda: 10 800 Kč. 

5. 4. Denní autař v Junácké ulici přitočil se k Fordu S Max, roz−
bil boční okno, vůz otevřel a odmontoval zabudovaný navigační
systém. Škoda: 125 tisíc. • Nepoužívané kanceláře v ulici Nad
Zahradnictvím navštívil zloděj přes den, rozbil 7 skleněných výplní,
dvoje dveře, ale nic nenašel, tak poškodil elektroinstalaci a alespoň
pustil vodu do místností. Škoda: 50 tisíc. • V ulici Na Větru ve Ve−
leslavíně ve 22.05 zatčen a předveden Makedonec. Zajímá se o něj
obvodní soud v Praze 8. 

6. 4. V noci jakýsi dobrák majiteli na zahradě domu na Karlo−
varské poškodil Peugeot 206 a Renault Megane tak, že karoserie
probodal a rozbil okna. Škoda: 400 tisíc. 

9. 4. Autař v ulici Pod Drinopolem 2 rozbil boční okno Feli−
cia a vyndal si 4 prázdné pivní sudy. Škoda: 3 tisíce. • V ulici Mlá−
deže 1 měl stát majitel pěkný černý Ford Galaxy, uvnitř zbrojní pas
poukázky na nákup za 70 tisíc a další drobnosti. Auto bylo zajištěno,
všechno super. Přišli autaři a vůz odvezli. Škoda. 450 tisíc. 

11. 4. Před Střešovickou 43 zaparkoval muž svůj Ford Fiesta
a jen si odskočil. Chladnokrevně. Nechal odemčeno a pozorný lapka
ihned vytáhl černou aktovku z předního sedadla, kde bylo všechno:
doklady, karty, účty 68 tisíc atd. Škoda přes 70 tisíc. • Noční lupič
kovů v ulici Karlovarské si ze dvou zděných sloupků odtrhl 2 tvaro−
vané měděné stříšky 1 m x 50 cm. Škoda 25 tisíc. 

14. 4. Pěknou novou červenou Oktávku štípl autař u kolejí
Hvězda na Ankarské ulici. Škoda: 400 tisíc. 

16. 4. Neznámý zloděj využil spánku poškozené během její od−
polední dialýzy na Strahově a odnesl jí černou kabelku, kterou měla
žena položenou vedle sebe. Zde doklady, mobil, něco peněz. Škoda:
3 tisíce. 

17. 4. Odpoledne se přitočil jeden šikovný návštěvník do re−
cepce hotelu Adalbert v Břevnovském klášteře a ze zásuvky stolu
vyjmul volně položených 47 tisíc a pár stovek eur k tomu. Klíč od
šuplíku je vždy k dispozici na pultu recepce, hned vedle telefonu.

18. 4. Denní bytař zašel do Liborovy 14 a v patře rozlomil vložku
FAB jednoho bytu, odkud odnesl elektroniku za 36 tisíc. • V pátém
bloku strahovských kolejí oznámeno studentkou, že patrně její spo−
lubydlící jí vybílila pokoj a odstěhovala se. Škoda: 17 320 Kč. 

19. 4. Po páté navečer přikradl se lapka k ženě na křižovatce Ji−
nočanská a Račická v Ruzyni a zezadu jí strhl kabelku z ramene
a odběhl. Škoda: 4 tisíce. • Pivní stánek si v areálu E. Rošického
otevřel zloděj a odnesl výčepní zařízení a drobnosti. Škoda: 10 tisíc. 

21. 4. Po třetí ranní se v herně U Krčálů dostala zlodějka do
baru, popadla klíč, a zatímco číšnice dlela v sousední místnosti,
odemkla si trezorek a vzala si číšnickou prkenici. S tou odešla na
dámský záchod, kde si přendala 12 600 Kč k sobě a pak odešla. Vše
zachyceno kamerami. Šetřeno. 

23. 4. Na parcelu v Loutkářské ulici se dostal zloděj a z přízemí
stavby odnesl nářadí za 50 tisíc. • Do bývalé Alexandrovy koleje
– dnes J. A. Komenského v Parléřově ulici se vloupal do pokoje v 1.
patře zloděj. Odcizen notebook a fotoaparát za 30 400 Kč. • Renault
Scenic zelený zmizel v ulici Na Petřinách 9. Škoda: 200 tisíc. • Ka−
mera z bezpečnostního systému odcizena z domu z Mysliveč−
kovy ulice. A ještě 3 metry meděného okapu. Škoda: 3 tisíce. 

26. 4. Do zubní ordinace polikliniky Pod Marjánkou se vypravil
zloděj. Odnesl si elektroniku a injekční jehly za 20 tisíc. 

27. 4. Toho dne nahlášeno několik mrtvých kachen, kachňátek
a ryb v Pivovarském rybníce v Břevnově. Na místo se dostavila hy−
giena, chemická služba HÚ Petřiny a pracovnice životního prostředí
Magistrátu Praha. Ihned odebrány vzorky vody a uhynulí živočicho−

Z policejního deníku
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parku. Škoda: 25 tisíc. • Ožralý P. B. z Liboce stál na zastávce Na
Větrníku, lál a pokřikoval na kolemjdoucí. Patrolou městské policie
vyzván, aby se legitimoval, ale ten napadl strážníka a snažil se mu
odebrat pistoli. V nastálém potýkání zpacifikován, trošku odřen, ale
strážníci v obavě před dnešními poměry v Čechách honem zavolali
rychlou záchrannou službu, aby mu byla poskytnuta pozorná péče
a nic se mu nestalo. Sanitka občana ihned odvezla do Vojenské ne−
mocnice, kde citlivě ošetřen a převezen do protialkoholní stanice. Byl
zachráněn. Jeden z napadených strážníků si zvrtl pravé zápěstí a ne−
chal se rovněž ošetřit. Hlídka však bude mít co vysvětlovat. 

24. 5. U Brány borců na Strahově parkoval muž se svým Peuge−
otem 407. Autaře zajímalo, co veze v kufru, a tak v pravé poledne
rozbil boční sklo, otevřel zavazadlový prostor a vyndal si dámskou
kabelku, kterou prázdnou pohodil pod zaparkovaný autobus. V ka−
belce byla kosmetika, něco peněz. Celková škoda: 50 tisíc. 

26. 5. Do dílny v ulici Ztracená v Ruzyni vlezl zloděj v noci tak,
že odstranil petlice, visací zámek, vypáčil dveře a odvezl 2 horská
kola a různé nářadí bratru za 106 670 Kč. 

28. 5. Jakýsi nespokojenec po půlnoci rozbil kamenem okno
objektu velvyslanectví Korejské lidové demokratické republiky
v ulici Na Větru ve Veleslavíně. Vyskleno dvojité okno. Škoda: 50 ti−
síc. • I. Š. z Břevnova napadla v Radimově ulici objekt Delvity –
v současné době Billa – a nápisy svině a neokrádejte zákazníky po−
škozovala sprejem výlohy a chodníky. Škoda: 3 tisíce. • Při stavbě
křižovatky Malovanka spadl dělník ze 4 m výšky a polámal si
nohu. Převezen do nemocnice. 

29. 5. Po osmé večerní vraceli se dva žáci ZŠ Petřiny sever
domů ze školní oslavy Mezinárodního dne dětí. Ten silnější něco vy−
pil, byl v ráži, něco by to ještě chtělo. Zmlátil tedy spolužáka tak, že
dostal otřes mozku a musel být převezen záchrankou do nemocnice. 

30. 5. 7 kusů kovových palet na starý papír, které byly k sobě
pevně připoutány kovovým lanem, kdosi naložil a odvezl. Stalo se
ve Výtvarné ulici v Ruzyni. 

6. 6. Neznámý bytař dostal se po předchozím vypáčení štítku
a cylindrické vložky do sklepa domu v Hošťálkově ulici a už jen no−
sil: 4 ks pneu Barum, 2 helmy na motorku, úhlovou brusku, elektric−
ké nůžky a další sadu nářadí za 46 300 Kč. 

10. 6. Do zadního traktu obchodu Billa na Petřinách vlezl zloděj

po půlnoci a zajímaly ho noviny v plechové bedně. Utrhl zámek
a odnesl různé časopisy za více jak 2 tisíce. • Škodu Fabia combi
oranžovou měl stát majitel z Loun na rohu Svojsíkovy a Skupovy
ulice v Břevnově. Autaři přes noc odvezena. Škoda: 316 000 korun.
• Zloděj kovů vylezl na střechu budovy ČSTV na Strahově v Zá−
topkově ulici, odstranil dveře telefonní rozvodny a odstřihl 10 m mě−
děného kabelu. Zkoušel 10 dalších linek, nešlo to. Celková škoda:
41 000 Kč. • Zánovní Škoda Octavia combi modrá stála ve Šli−
kově ulici 50. V noci ukradena. Škoda: 280 tisíc. 

15. 6. V ulici Zeyerova Alej 4 měl majitel zaparkovanou Toyotu
Corolla. Autaři potřebovali přední kapotu vozu, tak ji odmontovali.
Škoda: 20 tisíc. 

16. 6. Po sedmé večer vlezl bytař do rodinného domu ve Střešo−
vické ulici. Prohlédl pečlivě sklep a do chodby si začal nosit věci,
které si vybral: drtičku větví, sekačku, dvě jízdní kola, pak už to ne−
stačilo, tak začal nakládat do přívěsu za auto, aby vše pobral. Poté
byl spolumajitelem domu přistižen, zavřen v garáži a přivolána pat−
rola. Vystresovaný zloděj byl pokárán, vysloveno podezření, že to
chtěl všechno ukrást a propuštěn. • V ulici Nad Alejí 2 zloději ben−
zinu prorazili nádrž Škoda Fabia, odkud vyteklo asi 5 l benzinu.
Škoda za poškození 7 tisíc. 

18. 6. Oblíbenou Škoda Octavia chtěl štípnout autař před do−
mem v Hošťálkově 4. Vykopl okno pravých předních dveří a pokusil
se dostat dovnitř. Vyrušen majitelem vzal nohy na ramena. Škoda:
10 tisíc. • Tentýž večer se podařilo autařům odvézt jiné – Škodu
Fabia šedou ze Svojsíkovy ulice. Škoda: 200 tisíc. 

19. 6. Do Prahy si vlastním vozem zajel muž z Vokovic, zde nalo−
žil ženu za účelem sexu a odvezl do bytu v Egyptské ulici. Ta mu ale
vytáhla z kalhot portmonku, kde měl všechno: doklady, karty, 45 000
korun k tomu. A zatímco tvrdě spal, odešla, zamkla ho vlastními klí−
či v domě. 

20. 6. Na hlídané parkoviště hotelu Comfort v Řepích zajel
španělský autobusák se svým korábem, zamkl a šel se natáhnout.
Bylo to tak jistější. Jenže přišli zloději, rozbili okno u šoféra a vybra−
li věci z autobusu. Škoda: 100 tisíc. • Denní bytař vytlačil okno
u ložnice přízemního bytu v Sartoriově ulici a vše důkladně prohle−
dal. Ze šuplíku vzal hotovost 26 tisíc, zlaté šperky, starožitné kapesní
hodinky atd. Škoda: 75 tisíc.

V létě 1920 byla v Břevnovském klášteře založena místní organizace katolického Orla. Událost v té době tak významná, že se na ní
sjelo několik tisíc lidí. Tehdy známý pražský fotograf p. Dítě zhotovil z této akce sérii unikátních fotografií z Bělohorské ulice. Na jedné
z nich je oddíl žen, ale hlavně původní Kaštan s ubouraným křídlem budovy, kde byla v 1. patře v r. 1878 založena Česká strana soci−
álně demokratická. Tramvajové koleje tady nehledejte, ani nejbližší domy v pozadí už nejsou. Zůstala krása starých fotografií. –
Všem ctitelům místopisu a čtenářům přeje příjemné léto redakce.
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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.

Červen 2008
Václav Kadeřábek, Břevnov 19. 6. 1921
Zdeňka Lacinová, Břevnov 5. 6. 1925
Eliška Ratajová, Břevnov 13. 6. 1928
Ing. Václav Smělý, Střešovice 21. 6. 1929
František Novotný, Břevnov 15. 6. 1931
PhDr. Jana Fleglová, Střešovice 12. 6. 1933
Irena Sluková, Břevnov 15. 6. 1947

Červenec 2008
Markéta Černá−Kocourková, Břevnov 2. 7. 1928
Ing. Břetislav Halášek, Břevnov 7. 7. 1928
Ing. Karel Blažek, Břevnov 29. 7. 1928
Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Pavel Krchov, Břevnov 12. 7. 1948
Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974

Srpen 2008
František Kubín, Břevnov 25. 8. 1928
Ing. Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Červen – červenec – srpen 2008

Oznámení

Byty − výměny − podnájmy − koupě

l Vyměním velmi pěkný obecní byt 3 + 1 plus hala uprostřed,
balkón, v 100 m2, 2. p. v cihlovém domě na Bělohorské 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, 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.
l Hledám spolehlivou paní na každodenní úklid rodinného
domu. Tel. 606 840 842.

PhDr. Jana Fleglová:
Břevnovský jubilant – Mgr. Pavel KRCHOV

Bělohorskou ulicí kráčí masopustní průvod, veselé masky dětí
i dospělých jsou pozdravovány davy přihlížejících na chodnících.
Každý rok se zde při této tradiční veselici schází stále více obča−
nů. Ještě větší ohlas má podzimní posvícení, které se stalo po−
jmem nejen pro Břevnováky, ale i pro Pražany jako takové. Málo−
kdo dnes vzpomene, že za touto aktivitou je jeden z obyvatel
Břevnova, kterého bychom chtěli vzpomenout u příležitosti jeho
životního jubilea. Ano, je to on, v průvodu masopustní veselice
kráčí maska v roli obecního policajta, černý klobouk s fedrpušem
na hlavě, černý kabát a v ruce masopustní právo, na tváři veselý
úsměv má radost, že se lidé baví a je jich zase více než loni. Ho−
voříme o Mgr. Pavlovi Krchovovi, iniciátorovi těchto akcí, ale hlav−
ně šéfredaktorovi časopisu Břevnovan. Je to 60 let co spatřil svět−
lo světa 12. července 1948 ve spádové vesnici Černčice poblíž
Loun. Tam chodil do základní školy a i tam stejně tak jako na
střední škole v Lounech se živě zajímal o historii a místopis. Histo−
rické kulisy Loun mu dodávaly stálou inspiraci, na základní i střed−
ní škole vydával školní časopis. Prostě touha po kontaktu a aktivi−
zaci spolužáků, později spoluobčanů mu byla dána do vínku. Zde
vytvořil postupně svůj specifický a tolik oslovující styl psaní. Zájem
o žurnalistiku ho přivedl na Fakultu sociálních věcí a publicistiky
UK, jeho otevřenost a touha po pravdě poznamenala jeho další ži−
vot a dost zásadně. Po 5. semestru byl z fakulty vyloučen z politic−
kých důvodů. Po roce 1989 byl rehabilitován a studia dokončil.
Mezitím začal pracovat po dobu normalizace v železniční stanici
v Hostivici jako posunovač. Ani tady neodložil pero a začal vydá−
vat oblíbený místní časopis Lokálka, později zahájil úspěšnou
spolupráci s Hostivickým měsíčníkem. Získal zde bohaté zkuše−
nosti se sledováním a reportováním místních akcí a života v této
lokalitě, což bohatě zužitkovává v Břevnovanu. 
Po roce 1989 se stal jedním z mluvčích Občanského fora v Břev−
nově. Jeho přirozená aktivita a zájem o věci veřejné ho přivedli
k zakládajícím členům ODS v Břevnově. Na jaře 1990 obnovil vy−
dávání časopisu Břevnovan, tato práce ho plně pohltila a výsledky
se brzy dostavily, zájem o místní periodikum rostl. Pavel Krchov si
rychle vybudoval tým spolupracovníků. Obklopil se historiky,
pamětníky, umělci a využíval i informací z radnice Prahy 6. Břev−
novan perem Pavla Krchova seznamoval čtenáře s nedávnou his−
torií místa i se současností. Prostřednictvím listu se podařilo vyře−

šit některé společenské problémy, např. sbírka pro nemocného
českého kantora na Balkáně, dopravní řešení na Bílé Hoře. Byla
založena Knihovnička Břevnovana, ve které vyšlo zatím pět titulů
s tématy místopisu Prahy 6. O tyto publikace byl velký zájem ze
strany čtenářské obce, vzpomeňme jen Staré Střešovic nebo Oře−
chovka od historika Michala Flegla. Publikační i organizátorská
aktivita Pavla Krchova zazářila i při vydání Knihy o Břevnově, kte−
rá vyšla ke stému výročí povýšení Břevnova na město v roce
1907, zde zmiňme, kromě dalších kapitol, i jeho příspěvek Břev−
novský rok, z této publikace. 
Ale vraťme se ještě k jeho dalším aktivitám. V roce 1992 inicioval
a podílel se na obnovení břevnovského živnostenského spolku,
pro který připravil námět, místo a scénář Břevnovského posvícení
a masopustu, jak již bylo v úvodu zmíněno. Spolupodílí se na vy−
dávání almanachů, vysazování stromů a jiných společenských ak−
cích. Nemalou měrou se podílel na činnosti Sdružení Banát, kde
ve funkci místopředsedy vydával čtvrtletník Banát, knihovničku
Banát, zval soubory z českých vesnic v Rumunsku a z Chorvat−
ska na Břevnovské posvícení. Byly jím zorganizovány dvě autor−
ské putovní fotografické výstavy po školách v Praze 6 o životě
krajanů v Rumunsku.
Aktivity čerstvého šedesátníka jsou mimořádné a svědčí o jeho
síle ducha i těla. Co mu přejeme, ať mu vše vychází, ať se s ním
ještě dlouho setkáváme na posvícení nebo na masopustu. Rádi si
přečteme jeho poutavé články o Břevnově i o jeho obyvatelích.

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

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

V sobotu 7. června 2008 zavolal k sobě Pán Bůh Marii NOVOT−
NOU, rozenou Venhodovou. Zádušní mše svatá sloužena v úterý
17. června v 15 hodin v bazilice svaté Markéty. Poté pohřbena na
hřbitově v Břevnově.

Za paní Hrabíkovou
V noci ze 7. na 8. června nás ve věku 83 let navždy opustila
paní Bohumila HRABÍKOVÁ, kterou dobře znali především
všichni účastníci našich oblíbených zájezdů. Obětavě po dlou−
há léta byla vždy před našimi zájezdy v pohotovosti a zajišťo−
vala přihlášky účastníků, výběr cestovného a pro vedoucí zá−
jezdu pak i bezchybný seznam účastníků a přehled
objednaných služeb. A pokud jí to zdravíčko aspoň trochu
dovolilo, mohla se s námi radovat ze všech krás, které jsme
při zájezdech obdivovali. Opustila nás tiše a skromně, jak tiše
a skromně i žila! Čest její památce a díky za všechno!

Ing. Josef Skrla, RNDr. Michal Dobiáš



15

BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech       1121

Tři letní pozdravy přijměte z archivu od nás, ať jste doma za
stolem, na zahrádce či daleko někde na venkově. Možná
právě teď v letním podvečeru držíte stránky tohoto vydání,
anebo jen tak vzpomínáte na ty, co nás předešli. Zrovna
minulý týden jsem se na Bělohorské u Kaštanu potkal s pa−
nem Václavem Kadeřábkem, roč. 1921. Jsme dobří známí
a já, že jdu za Jaroslavem Neumannem roč. 1922 – vinšo−
vat. A on hned že jde také. To se ví, Břevnováci. Chvilku
jsme zvonili, ale pak nám sousedka řekla, že Jaroslav Neu−
mann už nežije, zemřel letos v zimě a hned také jeho žena,
se kterou se kdysi seznámil v břevnovském Orlu. Takhle nás
také umí pamětníci překvapit a nemůžeme nic dělat. Zůstá−
vají nám v paměti jejich tváře a postavy na fotografiích. Na
té první z dnešní kolekce jsou obyvatelé břevnovského mra−
kodrapu (Radimova 8) v roce 1917. Zleva sedí paní Cejna−
rová, Peterová, Kadlecová, Janáčková, Kadlecová. Stojící:
Šmídová, Šmídová ml., Peterová, ?, Albrechtová. Děti:

V. Janáček, syn majitele biogra−
fu, Smídová M., Cejnar, Peterová
R., vzadu ještě Jos. Petera. Na
druhé fotografii z roku 1927 jsou
stojící členové rodiny Krhov−
ských, správci břevnovského
mrakodrapu těchto let. Dole sedí
zleva B. Dubová, A. Dubová
s vnučkou Marií, dále dívenka M.
Grosová, zemřela o 10 let pozdě−
ji, dále dcera knihaře Albrechta,
další Krhovská ml., J. Dub
a v popředí Z. Dvorský. Třetí fo−
tografie je přímo z bytu břevnov−
ského mrakodrapu a je na ní Fi−
lomena Červenková, nar. 1895,
Míla Chadima a Jan Chadima
a džbán s dobře vyleželým praž−
ským – smíchovským pivem.
Však víte, dole v přízemí přeci
bývala hospoda. A co tvář na fo−
tografiích – to román…
Zpracoval Mgr. P. Krchov, foto
archiv listu.
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Převor Petr Prokop Siostrzonek mezi svými. V květnu tohoto roku uděleno panem převorem šesti dalším dětem farnosti první svaté
přijímání. Je to závazek nové osobní cesty každého člověka. Krásnou shodou má skupina dětí jména začínající písmenem M. Zleva:
Milan, Markéta, Matouš, Marek, Matyáš, Martina. Pán Bůh je natřes!

Moře, hory, rybníky či řeky, anebo „jen“ celé léto u babičky
a dědy, kde je také dobře? Kam zamířily na prázdniny kroky těch−
to dívek ze školy Pod Marjánkou? Přejme si, aby se děti vrátily
z cest zdrávi a vpořádku. Všechno mají teprve před sebou.

TO NEJLEPŠÍ  NA KONEC !

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

Hezké prožití prázdnin přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 58
Tel.: 233 350 084

zve na den

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. 9. 2008 13.00 – 16.00 hod.

Nová adresa:
Bělohorská 35 (vchod Fastrova 12) • Tel.: 220 513 713

drkarasekgf@volny.cz • www.eyedoctor.cz

Dr. Karásek (gf)Oční oddělení


