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Vlastní zpravodajství
l

Jan Vacek − portrét listu
l

Mezi námi v Břevnově
l

Z policejního deníku
Počasí v únoru a březnu:

7. dubna uspořádal starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa tiskovou konferenci, kde předsta−
vil novinářům některé problémy, které radnice řeší. Upozornil na mírné zvýšení neza−
městnanosti z 2,4 na 2,5 %, vyšší platy v průměru ku Praze, ale také na nejvyšší ná−
jmy. A to je jedna ze základních starostí, kterými se radnice zabývá v programu
krizového desatera. Na snímku zleva: Ing. R. Pekárek, PhDr. O. Balatka a T. Chalupa.

Únor byl teplotně slabě nadnormální s průměrnou tep−
lotou 0,9 °C. Teplotní průběh byl poměrně vyrovnaný
vlivem neobyčejně velké oblačnosti, která tlumila tep−
lotní výkyvy. Max. teplota byla 9,4 °C až dne 28. 2.
a min. teplota byla – 5,5 °C dne 18. 2. Srážkově byl
únor slabě nadnormální. Spadlo 30,3 mm (110 %), pře−
vážně ve formě sněhu. Max. množství srážek 5,8 mm
spadlo dne 18. 2., nového sněhu napadlo celkem
21 cm (159 %), max. množství nového sněhu napadlo
5 cm dne 22. 2. a nejvyšší výška sněhové pokrývky
byla 9 cm dne 22. 2. Vlivem vysoké oblačnosti se udr−
žela sněhová pokrývka 15 dní (121 %). Byl vysoký po−
čet dní zamračených – 21 a ani jeden jasný den.
Březen byl teplotně vyrovnaný a slabě nadnormální
s průměrnou teplotou 5,2 °C. Max. teplota byla 14,8 °C
dne 28. 3. a min. teplota byla – 3,5 °C dne 21. 3. O tep−
lém březnu svědčí jen 4 dni mrazové (28 % normálu).
Velká teplotní vyrovnanost byla způsobena neobyčejně
velkou oblačností, která výrazně zmenšovala teplotní
rozdíly. Byl jen jeden jasný den na konci měsíce, ale 18
dní zamračených. Březen byl také neobyčejně deštivý,
spadlo 44,9 mm srážek (142 % normálu). Srážky byly
většinou ve formě deště. Srážky byly sice méně vydat−
né, ale velice časté (172 % normálu). Max. množství
srážek 7,1 mm spadlo dne 5. 3. Bylo jen 6 dní se sně−
žením a vlivem teplého měsíce spadlo jen 2 cm nového
sněhu a byly jen 2 dny se sněhovou pokrývkou.
SM

Na Květnou neděli 5. dubna převor Siostrzonek za účasti stovek lidí posvětil nové
proutky kočiček jako vzpomínku na příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kdy ho lidé ví−
tali palmovými ratolestmi. Tato mše každoročně začíná pod kůrem.
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Zajímavost
pro vás

81.

Než začnete v klášterní zahradě stoupat po schodech k brance horní zahrady, po−
všimněte si vlevo podélného vykouslého placu ve svahu pod stromy. Tady stál klášter−
ní kuželník, jehož podobu pro vás nakreslil pamětník ing. Karel Morávek, roč. 1920.
Podobný se zachoval jen v klášteře v Broumově, ale snímek z nedostatku místa při−
neseme příště.
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Zpravodajství
Břevnovana
l Z kláštera. Kronika. 15. 2. v 9 hod. při mši
svaté zazněla v podání chrám. sboru Missa brevis
A. Breziny, Salutaris hostia Martiniho a Modlitba
B. Smetany. 25. 2. o Popeleční středě byly slouže−
ny 3 mše sv. v 7.00 hod. konventní, v 16 hod. pro
rodiče s dětmi a v 18.00 hod. pro farníky s udíle−
ním popelce. Po celou dobu postní vždy v pátky
a neděle od 17.15 hod. se konaly pobožnosti křížo−
vé cesty. Od 3. do 7. 3. se uskutečnily jako každo−
ročně exercicie v duchovní komunitě. 7. 3. v 18
hod. byla sloužena mše sv. za Karla Kryla. Celeb−
roval P. Prokop Siostrzonek (po mši sv. vystoupila
skupina Missa s Jaroslavem Hutkou v klubu Kaš−
tan, kde zněly Krylovy písně. 8. 3. v 18 hod. v pa−
vilonu Vojtěška uskutečnil soubor Musica Podber−
densis koncert z děl G. F. Haendla, J. S. Bacha,
Ch. W. Glucka, B. Martinů a dalších. 15. 3.
v 9 hod. při mši sv. účinkoval chrám. sbor. Zazněla
Missa a 4 voci Ch. Monteverdiho, Ave Maria T. L.
Victoria a Vinea Mea M. A. Ingigneria. 22. 3. od
15 hod. zazněly v bazilice varhany. Koncertovali
žáci HAMU prof. Jarosl. Tůmy. Zněly skladby ba−

✿

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

telefon 233 350 146
Květiny
• řezané • hrnkové • suché • umělé
Svatební a dárkové kytice
Keramika l Proutí l Exotické
dárky l Bytové doplňky
Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

✿
Prodej

✿

PO – PÁ
SO

✿

✿

✿

8 – 19 hod.
8 – 12 hod.

Po mnoha měsících byl opraven přívod pramene Brusnice a do prázdného Pivovarské−
ho rybníka začala téci voda. Méně radosti mají v Tejnce. Všechny protesty a ohrazení
rázně úředně zamítnuta, jak dokládá nástěnka občanů: nevhodný dům se prostě v uli−
ci Za Strahovem stavět bude. Ze 4. na 5. března spadl velký kus ohradní klášterní zdi
do Markétské ulice, opravené teprve před několika měsíci. Nedělejte to, takhle vám to
spadne, radili zdejší zedníkům a oni říkali – my to víme, ale musíme… Tak to chodí
v Čechách. Za to Vlastík Čejp, který vede náchodský středoškolský sbor, může být
spokojen. Přijeli do Břevnova zazpívat a měli úspěch.
rokního období. 25. 3. o slavnosti Zvěstování Páně
byla též sloužena v 16 hod. mše pro děti a rodiče
ve Vojtěšce. Účinkovala Schola za řízení M. Šol−
cové. 29. 3. v 15 hod. zazpíval v koncertním pro−
vedení sbor studentů Jiráskova gymnázia z Nácho−
da pod vedením Vl. Čejpa. Předneseny duchovní
skladby, lidové písně i spirituály. 5. 4. o Květné
neděli v 9 hod. účinkoval chrám. sbor. Vyslechli
jsme Missu choralis I. Reimanna a Pašije V. Čer−
nického. Při mši sv. v 7.30 i v 9 hod. byly posvěce−
ny ratolesti. 9. 4. v 18 hod. sloužena mše sv. na pa−
mátku Večeře Páně s možností adorace do půlnoci.
10. 4. v den přísného postu se konala Křížová ces−
ta v bazilice a v 18 hod. Velkopáteční obřady. 11.
4. Na Bílou sobotu od 7 do 15 hod. v bazilice opět
možnost soukromé modlitby a od 21 hod. sloužena
velikonoční vigilie s udílením křtu. 12. 4. o slav−
nosti Zmrtvýchvstání Páně v 9.00 hod. přednesl
chrám. sbor s orchestrem Missa in tempore belli
Josefa Haydna pod vedením A. Melichara. Zazně−
la též Regina coeli J. Piherta. 13. 4. na Velikonoční
pondělí byly slouženy mše sv. jako v neděli v 7.30,
v 9.00 a v 18.00 hod. 19. 4. opět Misijní neděle již
3. mši sloužil P. Jiří Šlégr, s nímž odpoledne pro−
běhla též beseda o situaci v Indii. Výtěžek dětské−
ho odpoledne, plného her a radovánek věnován
chudým dětem z Tongy. 26. 4. v 9 hod. při farní
mši sv. udílel biskup Václav Malý svátost biřmo−
vání. Týž den odpoledne v 15 hodin v bazilice se
uskutečnil další varhanní koncert Josefa Krušiny.
Na programu skladby Schlicka, Bulla, Sweelincka,
Bacha a dalších.
l Elektrouniversal bez Michala Malíka. Tři
známé obchody s průmyslovým zbožím na Bělo−
horské již nevede a nevlastní bývalý předseda živ−
nostenského spolku Michal Malík. Po Novém roce
obchody prodány, personál zůstal, a na dveřích
prodejen je již napsán nový majitel: Eva Chmela−
řová – Chmelař. Pan Malík, který v Břevnově pů−
sobí desítky let, však u nás natrvalo zůstává sídlem
a v jiných obchodních aktivitách, stejně jako zů−
stává členem Spolku břevnovských živnostníků.
l Vítání jara nohejbalem. Tomu, kdo šel v so−
botu 21. března 2009 dopoledne kolem hřiště na
Úlu v Břevnově, se musel vyloudit úsměv ve tváři,
protože hřiště ožilo. Konal se zde 1. ročník v nohej−
bale příznačně nazvaný „Vítání jara“. Pořadatelem
a vyzyvatelem bylo družstvo VKV – bělohorské
hospůdky Peter’s a přihlášených družstev bylo 6.
Jejich složení bylo převážně z rodinných a kama−
rádských klanů z Břevnova a jediným přespolním
bylo družstvo z Libně. A kdo tedy hrál? Družstva
se jmenovala podle svých kapitánů, a tak tedy Tů−
movci, Šulcovci, Hobisti, VKV(Vaculík), Hrádek
a Libeň. Vítězem se stal Hrádek, a jeho vítězný

„zlatý“ pohár je vystaven u pořadatele. Na hřišti se
tvrdě bojovalo a v hledišti se pochutnávalo na dob−
rém pivečku, a vůně opečených klobásek a čerstvé−
ho kafíčka přilákala leckterého kolemjdoucího. I na
dětském hřišti bylo plno veselí, jak by také ne, když
sluníčko zahřálo první jarní den jak se patří. A co
na to sportovci a diváci? Všichni byli spokojeni, od
prvního až do posledního šestého místa, a v tradici
budou pokračovat „Vítání léta“, podzimu a snad
i zimy. A kytara, která se přes den opalovala na tri−
buně, večer dobře naladěná brnkla do svých strun
v hospůdce pořadatele.
Květa Závorová
l Co se děje u nás ve sboru. Odbila nám 19.
hodina a my se jako každé úterý scházíme na pravi−
delnou zkoušku, bereme do rukou noty a začínáme
zpívat. Těšili jsme se na to, že bude někdo něco sla−
vit, ale bohužel máme smůlu, nikdo nic neslaví.
Proto se můžeme nerušeně soustředit na novou
mši, kterou se učíme, zazní na velikonoční neděli
a bude stát ta to. Také trénujeme na jarní koncert,
při němž nás doprovodí Marek Čihař a Collegium
pražských trubačů. V květnu nás také čeká každo−
roční zpívání pro Evropskou šlechtu, vyjíždíme
většinou brzo ráno, po příjezdu nás čeká sezpívání
s karlovarským orchestrem a od 11 hodin už jede−
me naostro při mši, na konci nás odmění potles−
kem, z něhož máme vždy radost. Jak přichází jaro,
tak i naše nálada je čím dál tím optimističtější
pokračování na str. 48

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR
 likvidace černých skládek
 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně
Dispečink, nepřetržitá služba:
Dispečink: 233 320 311
Mobil: 602 620 757
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pokračování ze str. 3
a máme větší chuť zpívat. Když nám to jde, i sbormistr je spokojený a jednou
bychom ho rádi viděli skákat radostí, jak se nám to povedlo, ale mám pocit, že
ať se snažíme sebevíc, vždycky tam najde nějakou chybu, ale věřte, že až se to
stane, budete první, kdo se o tom dozví. Na závěr bych vám chtěla za celý sbor
popřát hodně úsměvů na tváři a ať se vám vše daří. Více na www.brevnov−
skychramovysbor.wgz.cz
Klára Machýčková
l Velikonoční desítka v Šárce. (F. F.) Nádherné počasí a jarem rozkvet−
lá Šárka přivítala na 8. ročníku pražského velikonočního běhu na 10 km téměř
padesát běžců a běžkyň. Atletický klub veteránů za podpory TJ Aritma pořádá
tento běh pravidelně na Velikonoční pondělí a složení běžců je opravdu různo−
rodé. Potkáte zde osmnáctileté mladíky i slečny, a jak by řekli v dobách obro−
zení, vetché starce. Např. Jaroslavu Gamanovi z Havířova je 76 let. Absolut−
ním vítězem v mužích se stal již čtyřicetiletý Gareth Davis, Angličan,
dlouhodobě žijící v Praze. V kategorii žen zvítězila mladá, ale velice známá
běžkyně K. Milesová. Ocenění zaslouží všichni, kteří tuto náročnou trať zdola−
li. A je třeba pochválit právě veterány nad 70 let, zvláště Vladimíra Řápka
z pořádajícího oddílu, který trať v Šárce uběhl za 49 minut. Nevzdal nikdo.
Tradiční tombolou a posezením u zaslouženého moku byl závod ukončen. Pro
pořádání takové akce je nutné nadšení a zájem pořadatelů. Také bez přispění
sponzorů by bylo obtížné závod uspořádat. Je proto namístě připomenout
dlouholetého sponzora místních atletických závodů – firmu Kodys z Břevno−
va, které organizátoři děkují. Zveme běžce a příznivce atletiky na „Běh okolo
Břevnovského kláštera“, který se koná v sobotu dne 16. května 2009 od hlav−
ní brány kláštera. Start je v 10 hodin.
l Omluva čtenářům. Pro nemoc nestihla naše spolupracovnice Filomena
Jičínská dnes dokončit článek Tajemství libockého kostela. Současně se re−
dakce omlouvá, že při technickém zpracování tohoto článku v minulém čísle
v bubenečské tiskárně, došlo ke stranovému převrácení obrázku původního
libockého kostela. Věž má být vlevo, presbytář vpravo.
l Valná hromada živnostenského spolku v Břevnově. 27. března
sešla se členská základna Spolku břevnovských živnostníků k tradiční valné
hromadě v hospodě u Čechů na Bílé Hoře. V zaplněném salonu bylo podě−
kováno odstupující první místopředsedkyni JUDr. Jindře Pavlové a do nové−
ho funkčního období byla potvrzena revizní komise. Předseda této komise
ing. Slavomír Halášek ve svém referátu sdělil, že veškeré faktury a účetní ná−
ležitosti vůbec byly po celý rok zpracovávány spolkovým pokladníkem Milo−
šem Kasalem vzorně, k úplné spokojenosti přehlížecí komise. V krátké ná−
sledné diskusi členové seznámeni se stavem spolkových financí, výdaji
a ztrátami v roce 2008. V části volební byla na místo JUDr. J. Pavlové zvole−
na Jitka Šťastná, majitelka obchodu Módní textil, Bělohorská 90, a předsta−
venstvo spolku doplněno volbou správce spolkových vebových stránek Jaro−
slavem Duffkem. Hlavní referát však přednesl předseda spolku Tomáš
Hudera. Konstatoval, že o spolku je slyšet tolik, až to leckde vzbuzuje neli−
bost, ale že spolek od tradiční práce pro veřejnost neustoupí. Připomněl loň−
ské stěžejní akce: masopust, čarodějnice, posvícení a rozsvěcení vánočního
stromu před klášterem, které mají vždy rekordní návštěvy, a zdůraznil, že to
je autorský a dobrovolný příspěvek břevnovského živnostenského spolku pro
společenský život v Praze 6. Připomenuty i loňské spolkové akce pro členy,
jako bylo pořádání zahradních večerů, Martinská husička, předvánoční zá−
jezd do Pasova atd. Spolku se podařilo s pomocí grantů m. č. vydat i dvě
publikace autorů z Břevnova: Nové varhany od břevnovského varhaníka
ing. Marka Čihaře a členky spolku Květy Závorové Břevnovský uličník.
V loňském roce se spolek poprvé podílel na zahradní slavnosti v MŠ Jílkova.
Také letos se budou konat a konají rámcově stejné společenské akce, tak jak
je přinášejí v Břevnově po roce 1989 obnovené a zavedené tradice. Valná
hromada končila kolem jedenácté večerní už s volnou zábavou.
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Každý rok se scházejí představitelé a členové ČSSD u Kašta−
nu, aby si připomněli den a rok založení: 7. dubna 1878 v Břev−
nově. Na snímku v popředí Mgr. K. Klíma, předseda hospodář−
ského výboru magistrátu, ing. R. Pekárek, předseda ČSSD
v Praze 6, dále zleva P. Dolínek předseda Mladých soc. demo−
kratů a ing. J. Havlík, tajemník ústředí ČSSD v Praze.

Koncem března koncertoval u sv. Markéty pěvecký sbor gym−
názia z Náchoda a přednesl celou škálu žánrů. Muzikálové
party, černošské spirituály, duchovní skladby. Ale nic naplat.
Mladým hlasům nejvíce seděly české lidové písně a když ve fi−
nále zpívána Smetanova Proč bychom se netěšili, zpívala už
celá bazilika. Náchodští zase přijedou.

Fandové jazzu si mohou známou kapelu Bridge band poslech−
nout na Karlově mostě, ale kdo chce s dobrým jazzem strávit
celý večer, může zajít některou středu do sálu hospody Na
Hrádku v Břevnově, kde se konají oblíbené večírky s progra−
mem často.

BŘEVNOVAN
l Na publikaci jen trošku, pro krajany už
peníze žádné. V rámci kulturních grantů m.č.
Praha 6 se živnostenský spolek opět přihlásil a po−
žádal o grant na publikaci Uličník II. a grantovou
komisí částečně vyhověno. Za to naši krajané letos
přijdou zkrátka. Pro folklórní soubor z Balkánu,
který nás na posvícení navštěvoval po léta, neu−
volněna tentokrát ani koruna. Spolek vždy žádal,
aby městská část pomohla grantem uhradit výdaje
s pobytem krajanů spojené a m. č. platila nocležné.
l Kurz pro seniory v Ruzyni. (J. B.) V pro−
gramu „Naše škola jako komunitní centrum v Ru−
zyni“ připravilo vedení školy za pomoci p. učitele
Bláhy a obětavých žaček deváté třídy bezplatný
počítačový kurz pro seniory. Ruzyňští důchodci se
tak mohli seznámit se základy využití počítače,
naučili se posílat zprávy, vstoupit na internet a zís−
kali svou emailovou adresu. Seminář probíhal ve
škole vždy odpoledne a na přelomu ledna a února
se sešel celkem pětkrát. Účastníci zvláště ocenili
individuální pomoc žákyň, které svým starším
sousedům pomáhali nejen „profesionálně“, ale
vždy i s milým úsměvem. Škoda, že tuto první
iniciativní akci ředitelky školy Mgr. Hudečkové
dokončilo jen pět seniorů.
l Nepřehlédněte!!! Athletic Veteran Club ČR
a Benediktinské arciopatství v Břevnově pořádají
v sobotu dne 16. května 2009 závod – Běh okolo
Břevnovského kláštera – a to na 5 a 10 km. Spo−
lečný start je v 10.30 hod., prezentace je v areálu
kláštera, startovné je 50 Kč. Závodníci přihlášením
ke startu potvrzují svoji zdravotní způsobilost. Trať:
dva okruhy po 5 km pro muže, jeden pro ženy. Ka−
tegorie: M – MV, 40, 50, 60, 70, – Ž, ŽV, 35, 45.
Věcné ceny a tombola. Informace: František Feňa,
Bělohorská 140, Břevnov, tel: 233 358 231.
l Z kanceláře senátora. V souvislosti s před−
sednictvím České republiky Evropské unii jsou ča−
sové možnosti pana senátora stále omezené, přesto
o problémech občanů je vždy informován a snaží
se je v rámci svých možností a pravomocí vždy ře−
šit a občanům pomoci. V uplynulém období se na
něj obrátili občané z Prahy 11 se žádostí o pomoc
při záchraně Azylového domu, kdy Azylový dům
dostal výpověď a na jeho místě bude zřízena mateř−
ská školka. Pan senátor se obrátil jak na starostu
Prahy 11, tak na primátora pana Béma. Uvedená
problematika byla v minulých dech řešena i v tis−
ku, kde byl dopis pana senátora citován. Dále se
krom jiných na pana senátora obrátili občané s pe−
ticí Nechte nás důstojně žít a dožít. Jelikož tato
problematika nespadá do oboru pana senátora a mi−
nistra, obrátil se pan senátor na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Pan senátor dále pomáhal občance
ČR, trvale žijící v Kanadě, při jejích potížích s vý−
platou důchodu do Kanady. V této souvislosti kon−
taktoval Ministerstvo práce a sociálních věcí a rov−
něž guvernéra české národní banky. Na pana
senátora se rovněž obrátili občané se žádostí o za−
vedení koncepční podpory pro teplo z obnovitel−
ných zdrojů. Vzhledem k tomu, že ani tato proble−
matika nespadá do náplně práce pana senátora
a ministra, obrátil se pan senátor na Ministerstvo
životního prostředí, kam návrh občanů předložil.
l Zahrady Břevnovského kláštera: 1128
stromů půjde k zemi! V posledních měsících
byla m. č. Praha 6 (stavebním odborem a odborem
životního prostředí) a příslušnými orgány Magist−
rátu schválena žádost kláštera k zásadní rekon−
strukci zeleného komplexu zahrad obvodově přilé−
hající k objektu samotného kláštera. Rekonstrukce
bude velmi rozsáhlá, jakou tato zahrada nepamatu−
je od její výstavby Ignácem Dientzenhoferem před
téměř třemi sty lety. Po stránce stavební budou res−
taurovány tyto stavby: veškeré obvodové a opěrné
zdi, terasy zahrad, vnitřní cesty, oranžerie – skle−
ník, kaple sv. Josefa zvaná Josefka, kaple sv. Laza−
ra na břevnovském hřbitově, socha sv. Jana Nepo−
muckého, stojící vedle baziliky, budou osazeny
nové lavičky, zaveden automatický závlahový
systém, instalovány nové elektrické rozvody pro
areálové zahradní osvětlení, nové rozvody vody
a plynu, zavedena nová kanalizace. Mezi horní
a dolní částí zahrad bude zbudováno nové oploce−
ní. Tyto stavby by měly být dokončeny před Váno−
cemi roku 2013. Pro Břevnováky by mohla být za−
jímavá mj. rekonstrukce bývalého skleníku, kde
bude plynové topení a veškeré zázemí pro galerii

a výstavní plochy, což jest pro naše místní cíle –
vytvoření stálé historické expozice města Břevnova
– povzbudivá zpráva. Arci nedílnou součástí gene−
rální rekonstrukce zahrad bude i vykácení více jak
tisícovky starých stromů. Úřední ortel zní: 1128
kusů stromů půjde k zemi, což jest podstatná část
zeleně v klášterních zahradách a což jest pro nás
také zpráva nejsmutnější. Už tak nebyl problém po−
sekat nejstarší stromy v Břevnově – staleté lípy –
a to se bolestně dotklo mnoha lidí. Jak sděleno na
odboru životního prostředí, kácení stromů nebude
konáno najednou, ale podle postupu stavebních
prací a s ohledem na vegetační období. Přesto nás
děsí čísla jako: 374 stromů v horní štěpnici, 148
stromů v klauzurní zahradě, 236 stromů podél ces−
ty od Vojtěšky, 87 stromů v háji nad oranžerií atd.
Odbor životního prostředí Prahy 6 uložil klášteru
ke kompenzaci újmy vzniklé pokácením dřevin vy−
sadit v klauzurní zahradě a štěpnici nad Vojtěškou
1084 ks stromků habru obecného, minim. 2 m. vy−
soké, které budou dotvářet původní cestu ke kaplím
sv. Josefa a Lazara. Dále v horní zahradě vysadit
na 221 kusů starých druhů třešní, hrušní, jabloní,
slivoní, německých mišpulí, ořešáků a dalších dru−
hů, které podle klášterních záznamů tvořily původ−
ní skladbu stromů. V klauzurní zahradě bude vysa−
zeno 15 ks fíkovníku smokvoně, v klášterním lese
pokračování na str. 68

Můj život na Gymnáziu Nad Alejí
Rád bych se představil, tak tedy jmenuji
se Jan Vacek a od narození mám dět−
skou mozkovou obrnu. Mám za sebou
několik operací, používám berle a vozík.
S pohybem to mám těžší než zdravý
člověk.
Uplatnění na trhu práce nebylo jednodu−
ché, v roce 2002 jsem se stal účastní−
kem tranzitního programu při OS Asi−
stence*, které pomáhá najít vhodné
zaměstnání pro lidi s handicapem. OS
Asistence mi našla neplacenou práci
v Chráněné dílně Eliáš (práce s hlínou
a keramikou). Každý den v týdnu jsem
chodil na Úřad práce v Břevnově, nic mi
nenašli. Jednou jsme v OS Asistence
s mým konzultantem p. Erikem Čiperou
našli inzerát na práci v knihovně na
Gymnáziu Nad Alejí. Kontaktovali jsme
pí. Vlastu Bílkovou, ředitelku školy. Ná−
sledoval pohovor a zacvičovací týden,
kdy jsem se učil, jak pracovat a půjčovat
knihy přes počítač studentům. Vděčím
panu Horálkovi, který zde na gymnáziu
dělá správce počítačové sítě, že mi po−
mohl v začátcích mé činnosti.
Dne 1. 9. 2005 jsem nastoupil do pra−
covního poměru, došlo k uzavření pra−
covní smlouvy a já se stal členem škol−
ního kolektivu. Má práce se skládá
z půjčování knih studentům a zapisováni
nových knih do počítače. Pro správu kni−
hovny používáme systém Bakaláři. Také
pracuji na skartaci dokumentů, vyřizuji
telefony atd. Jsem rád, že se mohu
účastnit akcí jako je např. maturitní ples
našeho gymnázia v Lucerně. Na plesy
již chodím pravidelně. Mé poděkování
patři pí. profesorce Jánské, která na
mne nikdy nezapomene a pošle mi po
někom ze svých studentů vstupenky.
Od nového školního roku máme v pro−
vozu výtah a já se tak mohu lépe dostat
do všech pater budovy. Plánuje se také
přestavba vchodu do školy na bezbarié−
rový. Pro mne tak bude snadnější pří−
stup do budovy. Rád bych se zmínil
o studentech, kteří mi zpočátku nosili
obědy přímo do knihovny, ale časem

PORTRÉT stu
li

Ja n VA CE K
jsem začal chodit na obědy s profesory
a byl jsem tak ještě víc začleněn do
týmu.
Děkuji OS Asistence za pomoc při hle−
dání práce a p. Eriku Čiperovi za pomoc
a ochotu. Prošel jsem na základní škole
šikanou, proto si své práce na gymnáziu
vážím i z lidského hlediska. Měl jsem
trochu obavy, jak na mne budou studenti
reagovat, ze začátku jsem byl trochu
ostýchavý, ale brzy jsem si na nové pro−
středí zvykl. Někteří studenti se sami na−
bízejí s pomocí s vozíkem, např. při
sjezdu se schodů před vchodem do ško−
ly.
Myslím si, že i profesoři si na mne za
čtyři roky zvykli. Mně se s nimi dobře
pracuje, zvláště s p. Horálkem, se kte−
rým sdílím pracoviště. Jsem rád s mla−
dými lidmi, bavila mne vždy práce v ko−
lektivu.
Bydlím zde Na Petřinách, což je kousek
od gymnázia. Cesta mi trvá asi 10 mi−
nut. V zimních měsících mě doprovází
otec a asistenti, na jaře se snažím cho−
dit o berlích pěšky. Své práce si vážím,
budu se snažit pomoci, jak to půjde.
Jsem rád, že nemusím cestovat přes
celé město jako moji kamarádi, kteří
mají podobný problém s poruchou hyb−
nosti jako já. Budu se snažit na vás být
stále klidný, tak jak jste mne poznali.
Jsem rád že jsem našel činnost, která
mě baví a nesedím bez aktivity doma
a „nekoukám z okna“.
Má pracovní doba je od 10.00 do 14.00,
jsem zde na půl úvazku. Jsem rád že
mám práci tak blízko a nemusím nikam
dojíždět, jako ostatní klienti Asistence.
Doufám, že až budete číst tento článek,
uděláte si o mně obrázek.
Jsem rád, že jsem našel kolektiv mla−
dých lidí, kteří jsou mi ochotni pomoci
s čímkoliv potřebuji. Závěrem bych chtěl
říci, že se na Vás všechny v knihovně tě−
ším.
Honza Vacek
*) OS Asistence je občanské sdružení,
které pomáhá dětem i dospělým se za−
členěním do běžného života.
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pokračování ze str. 5

Městští policisté v Praze 6 začali rozdávat motoristům za
stěrače aut, jako novinku, žluté kartičky, což znamená po−
kárání za špatné parkování. Kdo si ale povšimne zchátra−
lých secesních domů, třeba ve Šlikově ulici, kterou spravu−
je městská část, možná ho napadne, že by policisté měli
svoji činnost rozšířit.

Kamerový pohled do letitého potrubí, které přivádí hlavní
pramen Brusnice do Pivovarského rybníka. Asi 40 m za
Kadeřábkovým topolem směrem k prelatuře se vylomil
pravý bok skruže a tam zmizel kamsi do podzemí celý pra−
men našeho potoka. Na snímku je lom vidět. Technickou
službou skruž důkladně vyspravena a dnes je již rybník zas
po okraj plný.

21 ks tisu červeného. Nové duby jasany, prapůvodní stromy ve stinné nivě prame−
nů Brusnice a dávného keltského háje. Klášterní zahrada je součástí prohlášené ná−
rodní kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu památek pod registračním
číslem 1−1426, a podle úředních fermanů má sloužit široké veřejnosti. A právě
z těchto několika slov čiší jistá obava. Známe všichni velmi dobře, co to znamená,
když kulturní statky a památky slouží lidu. Obraz klášterní zahrady před rokem
1989 je toho dokladem. A pak to sekání stromů. Bude to bolet a na místa stromů,
jež jsme důvěrně znali po generace, budou štěpy nové, rovné, jako těla dvacetile−
tých vojáků. A bude jich hodně, 1466 kusů. Jenže tu starou zahradu plnou vzrost−
lých a podivuhodně tvarovaných kmenů a větví tady nenajdete, stejně jako podivu−
hodně vymleté cihlové zdi a tajemství klášterní zahrady, které vás naplňuje úžasem
v kteroukoliv roční dobu a den, bude pryč. Klášterní zahrada bude jen krásná.
l Další barák v Břevnově bude. Přestože jsme psali v minulém čísle, že
pod poliklinikou v Břevnově se asi stavět nebude a to s ohledem na výstavbu
příštího tunelu na Patočkově ulici, magistrát dal v únoru projektu plzeňské Inter
Cory zelenou. 21. dubna probíhalo pod poliklinikou veřejné slyšení, kde mohli ob−
čané uplatnit svoje stanoviska a námitky. Sešlo se jich šest a zastupovali jak souse−
dy z okolních domů, tak i sebe. Nechyběl Eko Břevnov. Kuriózní bylo, že ozná−
mení o veřejném slyšení bylo jen na úřední desce, kterou málokdo čte, a na
sloupku v křoví pod lávkou přes Patočkovu třídu, kam by ani nenapadlo někoho
vlézt. To také bylo předmětem zásadního protestu. Ve více jak dvouhodinovém
jednání se přeli občané se zástupcem firmy a úřednicí magistrátu, jenž prodal tento
pozemek Intercoře, o parametrech budovy, která výrazně změní pohled na volné
prostranství pod poliklinikou. Jednak je to obrovský barák, který zelenou plochu
zcela zalehne, bude převyšovat, kromě polikliniky, ostatní domy a navíc by měl
stát v atypické pozici, nikoliv kolmo k Patočkově ulici, jako ostatní domy, ale po−
délně, což je, jak bylo účastníky označeno, podivuhodnost architekta. Toto negati−
vum mj. zvýší hlučnost k protilehlé základní škole. V sedmipatrovém domě bude
63 bytů, velikosti do 90 m, v přízemí menší obchody, nikoliv potravinářské, pro
nedostatek příjezdových a parkovacích míst. Dvě patra do podzemí jsou určena pro
garáže, ale už teď je jasné, že zaparkovat v okolí polikliniky bude stejný problém
jako na Bělohorské. Uvidíme, jestli se námitky sousedů uplatní, protože zástupky−
ně magistrátu a firmy vystupovaly víceméně společně a – o tom to je…
l Jak letos na plošinu. Závody na stadionu Markéta v sezóně 2009 (Všech−
ny národní závody zahajují v 18 hod. SGP a Memoriál L. Tomíčka v 19 hod.):
25. 4.
Speedway Grand Prix Praha
12. 5.
Extraliga družstev + M ČR 125 ccm
26. 5.
M ČR juniorů do 21 let + M ČR 125 ccm
9. 6.
M ČR juniorských družstev
23. 6.
M ČR semifinále jednotlivců + M ČR 125 ccm
8. 9.
Tříčlenná družstva + M ČR 125 ccm
30. 9.
Extraliga družstev
5. 10.
Memoriál Luboše Tomíčka
Závody na malé dráze MARKÉTA CUP 2009 – areál Vypich (Školní mládež na
motocyklech 125 ccm):
5. 5., 16. 6., 30. 6., 21. 7., 4. 8., 11. 8., 25. 8., 15. 9. a 22. 9. 2009.

KULTURNÍ SERVIS
u Galerie hlavního města Prahy připravila výstavu

V těchto dnech končí práce na tramvajové trase z Vypichu na Bí−
lou Horu jako předzvěst významných změn, které tuto část Břev−
nova čekají. Zastávka Malý Břevnov je posunuta, vznikne nová kři−
žovatková odbočka a na sklonku roku má být otevřen Kaufland.
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V SPEKTRU ROZMANITOSTI: 11 + 1°Výběr z autorských
souborů umělců v Domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha
1 – Ungelt potrvá do 28. 6. 2009.
u Výstava na Pražském Hradě PRAHA ŠPANĚLSKÁ shro−
mažďuje výtvarná díla z pražských muzejních, galerijních
a církevních sbírek. V Císařské konírně potrvá do 28. 6. 2009.
u Výstavu Japonské vize krajin připravila Národní galerie
v Praze – Sbírka orientálního umění ve spolupráci s Národ−
ním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických
a amerických kultur. Závěrečnou výstavu konanou v prosto−
rách zámku Zbraslav můžete vidět do 6. července 2009.
u S pracemi Jiřího Boudy se mohou seznámit návštěvníci
Poštovního muzea do 7. 6. K výstavě je vydána dopisnice s pří−
tiskem. Poštovní muzeum Nové mlýny 2, Praha 1, je přístupné
denně mimo pondělí a státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin. Výstava nese název JIŘÍ BOUDA pošta vlaky cesty.
u Langhans Galerie Praha Praha 1, Vodičkova 37, představu−
je výstavu fotografií s názvem CHOREOGRAFIE CITŮ. Autor
je úspěšný holandský fotograf Erwin Olaf.
u Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslové−
ho musea v Praze je stálá expozice, která je otevřena od
30. 1. 2009 ve Schwarzenberském paláci denně mimo pondě−
lí od 10 do 18 hodin.
u Slovenský inštitút v Jilské 16, Praha 1 představuje sloven−
ského umělce do 13. 5. Název výstavy: PETER POLLÁG
PREVOZ IDEÍ.
u Z cyklu Zahrady představuje Katarina Alempijevič výstavu
Vůně, ticho. Za svou tvorbu v Srbsku získala významná oce−
nění. V polském institutu v Praze, Malé náměstí 1, můžete vi−
dět její práci, grafiky a kresby do 15. 5. 2009.
(vosa)

BŘEVNOVAN

Květa Závorová:
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„Evropě to osladíme“… to je slogan naší země od 1. 1. až do 30. 6. 2009, po celou dobu našeho předsednictví v EU
s hlavním sídlem v Bruselu, a že by do kávy spadla právě poslední kostka cukru? Na kalendáři byl 5. březen 2009
a v pražských ulicích 28. října, Na Můstku a Na příkopech, tedy na Zlatém kříži se objevily stánky z mnoha Evrop−
ských zemí, měst i pražských obvodů. V tu dobu v Praze probíhalo oficielní setkání zástupců Evropských regionů
a Praha svým obyvatelům a návštěvníkům přichystala právě na Zlatém kříži nevídanou domácí i zahraniční reprezen−
taci typických výrobků té či oné země, dokonce i některých částí Prahy.
A co všechno jsme mohli vidět, slyšet, ochutnat, ale i koupit?
Pro českou kapsu toho nakupování asi mnoho nebylo, ale pře−
sto…
Tak třeba stánek Prahy Žižkova, ten byl středem pozornosti už
jenom proto, že tam vyhrával na harmoniku staré kuplety voják
z armády roku razdva, u rumunského stánku s vínem chlap
jako hora občas zapráskal dvěma biči až naskakovala husí kůže
a v moldavském okénku se neustále usmívaly dvě krojované
děvy, krev a mlíko, a nabízely ochutnávky vína a pečiva. O kou−
sek dál chuťové buňky podráždily na místě pečené oplatky
s medovobrusinkovým nátěrem, a hned vedle ve stánku Belgie
co jiného než belgické pralinky a jiné sladké dobroty. Koho
z nás by napadlo hledat v Praze třeba prodejnu řeckých speci−
alit, aby se probudily chuťové vzpomínky na vstřícnou pohostin−
nost řeckých taveren? Ve stánku Řecka, kde byl nával a lidé ku−
povali… Kupovali si vzpomínky na dovolenou, chobotničky,
krevetky a jiné řecké speciality v konzervách, chalvu s čokolá−
dou, s oříšky, známé a chutné pistáciové tyčinky. Bylo na co
vzpomínat. Francie se prezentovala samozřejmě vynikajícím ví−
nem převážně z oblasti Rhony a sýry, které mohl návštěvník
ochutnat, ale pro vysokou cenu ne každý koupit. Z německého
stánku voněly jejich známé „wursty“ obložené zelím a o kousek
dál jste je mohli zapít bavorským pivem. Tyto dvě dobroty přišly
bratru na 115,– Kč a při tom jste se mohli koukat na klauny
a žongléry na chůdách, kteří se proháněli mezi davem lidí. Z ho−
landského stánku, jak jinak, na Vás koukala spokojeně ležící
černobílá kravka, samozřejmě porcelánová, a kolem ní nepře−
berné množství sýrů a uzenin.
V stánku Slovenské republiky jste mohli ochutnat a koupit nit−
ranskou „Loveckou salamu“, která se pro svou výbornou chuť
a přijatelnou cenu se dlouho na pultíku neohřála. Škoda jen, že
Slovensko nemělo větší prezentaci v kulinářství, jistě mají co na−
bídnout. Za to nenápadný stánek, který měl svou upoutávku
vlastně u nohou návštěvníků, přitahoval svou vůní na několik
metrů. Ne, nepekly se tam klobásky, ale ochutnával se a prodá−
val ovčí a kozí sýr z Biofarmy v Pěnčíně. A kdo tyto sýry má
rád, tam si přišel na své. Čisté bez příchutě, nebo s bylinkami,
různým kořením, no prostě tady to nemělo chybu. A kde že je
Pěnčín? Je to malá zajížďka autem mezi Mnichovým Hradištěm
a Turnovem. Valašský region nabízel svoje typické pečivo,

a jihomoravský kraj zase výborná mikulovská vína bílá, červená,
kde některé druhy dozrávají v dubových sudech, čímž získávají
neopakovatelnou chuť a vůni. Dokonce zde byla i vína přívlast−
ková, takže i vinařský laik mohl ochutnat a poznat rozdíly vín.
Stánek Maďarska mohl nabídnout víc, alespoň podle mého ná−
zoru. Vždyť v Maďarsku mají tolik gastronomických specialit,
ale i turisticky zajímavých míst. To však neopomenul stánek re−
gionu Středních Čech, který byl vybaven mapou a prospekty lá−
kající k návštěvě hradů, zámků a jiných zajímavostí včetně
mapy cyklostezek. Stánek stál jako první v řadě dalších v ulici
28. října a v ulici Na Příkopech jako poslední uzavíralo otevřené
podium, kde se od otevírací doby 10.00 až do 22.00 hod. stále
něco dělo. Vystupovaly zde folklorní soubory, samostatní uměl−
ci, a i když pršelo, diváků zde bylo stále dost. V dolním konci
Václavské nám. bylo hlavní podium, kde se řečnilo, zpívalo
a hrálo.
A to nejlepší jsem si nechala až na konec. Byl to stánek Prahy 6,
který stál ke konci v ulice 28. října k Můstku, řekla bych ideální
místo. Stánek byl prezentován dvěma typickými symboly pro
Prahu 6 a to letištěm Ruzyň, zde v prodejním okénku se na vás
usmívala letuška, a druhým, bazilikou sv. Markéty, kde Vás obs−
loužil pravý kněz z tohoto kostela, který ani úsměvem a dobrým
slovem nešetřil. A co stánek nabízel? Nevím, kdo vymyslel se−
stavu gastronomické prezentace tohoto regionu, ale byla sesta−
vena s chuťovou pečlivostí, co typického je v Praze 6. Tak tedy
Střešovický talián podávaný s křenem a hořčicí, s Vořechov−
ským rohlíkem, nebo Oveneckým sýrem, k tomu klášterní pi−
večko světlé či tmavé, Petřínské buchtičky plněné jablky, tvaro−
hem. a vínečko z hanspaulských vinic červené i bílé. A protože
u tohoto stánku byly ceny přijatelné i pro naší kapsu, byl jídelní
stolek stále obsazený a u okének neustále plno.
A co říci na závěr? Tento „mumraj“ začal ve čtvrtek 5. 3. za vel−
kého deště, skončil v sobotu 7. 3. za občasného svitu sluníčka.
Jistěže to byla jedna z povedených akcí hl. m. Prahy, jak zvidi−
telnit část Evropy, ale také sebe. Škoda jen, že se nezapojilo
více pražských obvodů a krajů, jistě by měly co zajímavého ná−
vštěvníkům nabídnout. Omlouvám se těm stánkům, o kterých se
nezmiňuji, přesto, že měly také dobrou prezentaci.
A ta kostka cukru jistě nebyla poslední, vždyť se narodila v naší
zemi.

Atletické mistrovství veteránů v hale 2009
Itálie – Ancona 25. – 29. března
Na mistrovství jsme odjížděli podle hesla „čtyři z Vita
a pes“ – tedy tři Břevnováci – já, Petr Adam jako řidič
a majitel dopravního prostředku, Jenda Rock a aby byl
taky někdo odjinud, tak ještě Ivo Řezáč z Litvínova. Pso−
vi je půl roku, jmenuje se Matylda a má vzornou výcho−
vu. Petra poslouchá na slovo, jen nesmí zůstat sama
dlouho v autě, a to se jí tu stávalo. Jendovi sežrala ma−
ratonku, mně obal na spací pytel, Ivovi závěr od ruksaku
a v něm chleba a sýrové trojúhelníčky i se staniolem.
Nejlepší výkon ovšem předvedla, když si otevřela palubní při−
hrádku a okousala dva cestovní pasy. Naštěstí opravdu jen
málo. No pes k popukání.
Z Prahy jsme odjížděli v úterý 24. 3. kolem čtvrté ráno. Do An−
cony je to kolem 1130 km, ale prakticky stále po dálnici, takže
kolem 17 hodiny jsme byli na prezentaci mistrovství a večer ko−
lem 19 hod. o 20 km z Ancony v hotelu Castelfidardo. To pak
byla naše denní cesta.
pokračování na str. 88
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Hned druhý den, ale až večer, jsme běhali první závody – 3 km
v hale. Trojku nemám rád, je moc krátká, a už jsem na ni poma−
lý. Sedmé místo nic moc, bylo nás málo. Náplastí bylo vítězství
našeho kamaráda Jirky Libry v mé kategorii. Ostatní z naší
party běželi lépe než já, ale protože jsou všichni mladší než já,
měli mnohem větší konkurenci. Ivo z těchto mistrovství vozívá
medaile, ale teď měl chřipku s komplikacemi, neběhal, a tady
se taky neumísťoval v popředí.
Ve čtvrtek jsme měli volno, jen Petr šel chodecký závod v hale.
Výkon podal výborný, ale čtyři soupeři byli přece jen rychlejší.
Večer jsme pak vyrazili na výlet do nedalekého městečka Lore−
to. Je tam krásný chrámový komplex a zachovalé starodávné
budovy kolem náměstí. Udělali jsme pár fotografií a setmělo se.
V pátek, poslední den našeho pobytu se běhaly venkovské pře−
spolní běhy.
V Itálii už pokročilo jaro, všechno kvete a na běhání bylo velice
příjemně.
Trať s řadou kopečků mi vyhovuje mnohem víc než hala, době−
hl jsem šestý, kategorii opět vyhrál Libra, s časem Ivo Řezáče
jsme byli třetí v kategorii 65 – 74 let.
Počkali jsme na vyhlašování vítězů, vzali medaile a po třetí hodi−
ně odpoledne vyrazili směr Praha. Doma jsme byli kolem druhé
ranní, trochu se ještě prospali a Jenda šel běžet pražský půlma−
ratón.
V Anconě se pokračovalo ještě v sobotu a v neděli, česká par−
ta (47 účastníků) měla v době našeho odjezdu už řádku medailí
a určitě ještě nějaké přidala.
Pepík Hlusička

Jarmila
Häringová:

DÍKŮVZDÁNÍ

Mladý
sloupek

Ať to na světě jak chce chodí,
pořád se hezcí chlapci rodí
a vždycky znovu člověka vzpruží
číš starého vína a mladí muži.
Zas saješ dech jara a lehko je ti
a zpíjíš se vůní jejich pleti,
je věčná jak věčný návrat mládí
a věčně znovu ke hříchu svádí.
I po letech ruka ráda se vztáhne
a pohladí pleť a z číše si nahne
a od srdce zvoláš: Přírodo, díky,
že zachováváš svůj zákon a zvyky,
že člověku, i když si s ohněm hraje,
ještě rok co rok réva zraje
a ať to na světě jak chce chodí,
pořád se hezcí chlapci rodí!

REALITNÍ AGENTURA

Solo, spol. s r. o.
Specialisté na Prahu 5 a 6
PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ – VÝKUP NEMOVITOSTÍ
PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY
NABÍZÍME OSOBNÍ PŘÍSTUP – PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ
17 LET ZKUŠENOSTÍ
169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
Tel.: 602 361 733, 233 357 071
e−mail: info@solork.cz • www.solork.cz
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Z naší a vaší
korespondence

*

Za sokolkou Věrou SODOMKOVOU.
S tou až dotěrně útočící, blížící se devadesátkou, se Věruš−
ka Sodomková nesmířila, jen s několikahodinovým násko−
kem – předstihem unikla. Teď již v nových sférách – jako
tady kdysi – sokolské shromažďuje a vyrovnává šiky…
Bylo to v rodě. Věrčin otec přímo zakládal Sokol v Užhoro−
dě – a Věrka (již od dvou let členka), ať kdekoli byla, tímto
jeho ctnostným, naplňujícím řádem a krédem žila. I nás
značně ovlivnila – pak během celého ovšem svého (praž−
sko−) břevnovského období, tzn. od vlastního věku doroste−
neckého. Svým uměním klavírním doprovázela nás a udá−
vala tempo nejen při hodinách cvičebních, ale i při veřejných
vystoupeních. Vyznačovalo se dokonalejším souzněním.
V údobích, kdy Sokol dále zrál (a my s ním), stihly si mnohé
z nás (z Věrčina okolí a její iniciativy) udělat alespoň poma−
hatelské (ne−li cvičitelské) kurzy a zkoušky (tehdy Jednota
Sokol Malá Strana), ale i kurzy ČSČK – pak mívaly jsme
i služby.
Ovšem k zimním lyžařským zájezdům na hory přidávali se
i bratři. Jezdívalo se do Krkonoš – v náklaďáčku – pod
plachtou. (Nocleh byl v chalupě – s vlastní obsluhou ka−
men, aby trochu hřála, ale budíček byl v šest, aby se den
užil a dolyžovalo se včas na místo, kde zaparkoval „náš“ ná−
klaďák… V létě se zas (s celou devítkou) putovalo po Tat−
rách.
V době zákazu Sokola opatřila si Věrka seznam členstva
a zvala příslušné Břevnováky(čky) na občasná setkání –
nejčastěji navštíven byl hotel Savoy. (Bez Sokola totiž zcela
a naprosto nemožno!)
Však matně si vzpomínám na náhle přiznaná dvě odvážná
Věruščina přání: „Velmi toužím po vlastní garsonce a pro
mne vhodném autě“. (Tehdy ještě bydlela s rodinkou své
sestry.) Záhy bylo její houževnatostí obého dosaženo. (Mož−
ná se trošinku svým způsobem zasloužil či postaral i Věrčin
strýc Bohuslav Leopold – hudební skladatel a nakladatel –
u něhož také nějaký čas pracovala. Pan skladatel mohl mít
též zásluhu na Věrčině vztahu ke klavíru a jeho skvělém
ovládání…)
Ještě při sletu v r. 1994 (obě jsme cvičily – ona pak ještě
s dalšími se předvedla i na Sletu pořádaném v Kanadě) mě
Věruška autíčkem vzala na Strahov. Nelze zde ovšem vyne−
chat velmi významný fakt. Po obrození a navázání další, ofi−
ciální činnosti Sokola stává se sestra Věra jednatelkou
představenstva výboru Jednoty Sokol Břevnov – Hradčany
– a dále pracuje…!
Při své osmdesátce se – když přišel čas, Věrka Sodomková
– proti svému zvyku – tedy zcela výjimečně – ke svým naro−
zeninám přiznala. Pohostila po cvičební hodině právě pří−
tomné, rozloučila se malou oslavou a přišla mezi již necvičí−
cí členstvo VG, scházející se hlavně v TD – kolem vedoucí
sestry Blaženky Sejkové. Pod tímto vedením je skupina vel−
mi aktivní a Věruška opět tím žije, nevynechá zájezd do
Oetzu, Lán, Sezimova Ústí – aj. kupříkladu i návštěva nové
sokolovny ve Vídni aj. Současně také ještě založila a schá−
zela se se skupinou VTG TJ Sokol Břevnov – Hradčany.
Sešli jsme se, milá Věruško, jako obvykle – první úterý
v měsíci (tentokrát je to únor) ve 14.00 hod., abychom ten
zásah překvapení snažili se pochopit – zvládnout; pak s ob−
divem zavzpomínati, za úžasnou možnost blízkosti – pozná−
ní tak skvělé osobnosti za níž je třeba vděčit, děkovat. Přes
další a další vykreslující doplňky nikdy to nemůže být všech−
no.
Výstižné zůstává: Sokolem žila!
(V dětství jsem dostala knížku: Sokolka Věra. Nebyla to také
ona?)
Vzpomínat jen v dobrém – v nejlepším nepřestanem –
a stále budeš vzorem!
Věra Sodomková, nar. 21. 1. 1919, odešla 20. 1. 2009.
(Lze předpokládat, že nikdo a nikdy by neuhádl její věk.
Ochotně se svěřila: Má péče o pleť spočívá toliko v oplách−
nutí čistou, nepříliš teplou, spíše chladnější vodou.)
v z. Ronešová Milena

BŘEVNOVAN

Nakladatel
ek
Václav Poláč
ké
a jeho Pražs
í
nakladatelstv

Významný naklada−
telský počin zname−
nalo vydání edice
Zmizelá
Praha
v Pražském naklada−
telství Václava Poláč−
ka těsně po 2. světové
válce. Tento skvost v pragen−
zijní literatuře se dočkal v nedávných letech vydání tří
doplňků, díky autorce dr. Kateřině Bečkové a naklada−
telství Ladislav Horáček – Paseka. Jaký byl původní
nakladatelský záměr a kdo byl jeho uskutečnitelem?
S myšlenkou vydávat v edici Umělecké památky svazečky vě−
nované zaniklým pražským památkám přišel již v roce 1915
významný pražský nakladatel František Topič. Edice však
z důvodů ne zcela jasných byla zastavena velmi brzy. K jejímu
obnovení došlo až po třiatřiceti letech, v podstatně větším roz−
sahu, v Pražském nakladatelství Václava Poláčka.
Kdo byl Václav Poláček, svým životem i působením spjatý
s Hanspaulkou a Babou? Od smrti nakladatele uplyne letos
čtyřicet let. Václav Poláček (nar. 21. 4. 1898 v Rokycanech,
zemř. 13. 4. 1969 v Praze) působil v řadě pražských naklada−
telstvích a redakcích. Kromě jiných pracoval řadu let v první
republice velmi významném a progresivním nakladatelství
Družstevní páce, jehož byl spoluzakladatelem. Podílel se i na
reorganizaci knihkupectví F. Topiče, pří němž obnovil Topičův
výstavní salon, zřídil oddělení bytové kultury a komorní diva−
delní scénu Divadélko pro 99.
Vlastní nakladatelství založil V. Poláček roku 1940, jehož ná−
zev změnil v roce 1946 na Pražské nakladatelství V. Poláčka,
které ovšem bylo v roce1951 v nových politických poměrech
zlikvidováno.
Během krátké doby působení nakladatelství však V. Poláček
stačil realizovat obdivuhodný počet knižních titulů, zaměře−
ných k uměleckohistorické tematice. Zaměřil se na pragensia

a monografie českých měst i na studie o umělcích a technice
uměleckohistorické tvorby. Jako svého stálého odborného
spolupracovníka získal významného historika umění dr. Ema−
nuela Pocheho. Ten se výraznou měrou podílel na edičním
programu nakladatelství a stal se i redaktorem většiny edic.
Na začátku článku zmíněná edice Zmizelá Praha obsahuje
celkem šest svazků, jejichž autory se staly významní odborní−
ci, kteří zachytili a fotograficky zdokumentovali ztráty na praž−
ských památkách v minulosti. Autoři V. V. Štech, V. Vojtíšek,
Z. Wirth, C. Merhout, H. Volavková, E. Poche a A. Novotný
zpracovali tematiku historického jádra pražských měst. Čtená−
ře našeho časopisu bude jist zajímat, že svazek č. 5 (autor
Z. Wirth), nazvaný Opevnění Vltavy a ztráty na památkách, je
věnován také našemu regionu. V Pražském nakladatelství
však vyšly další významné knihy o Praze. Uveďme
aspoňˇA. Kubička Pražské paláce K. Novotného a E. Pocheho
Karlův most, B. Hypšmana Sto let staroměstského rynka
a radnice, E. Pocheho Pražské portály a fotografický kalendář
J. Sudka s textem Z. Wirtha Kulturní ztráty Prahy 1939 – 1945.
V. Poláček však vydal i monografie dalších českých měst
(Brno, Jindřichův Hradec, Klatovy, Český Krumlov). V edici
Doby, postavy a díla, redigované opět E. Pochem, vyšly svaz−
ky věnované světovým i českým výtvarným umělcům. V krát−
kém časovém období se tedy V. Poláčkovi podařilo vydat vel−
ký počet hodnotných a přínosných knih, včetně známého
průvodce Prahou krok za krokem od E. Pocheho. Byl to právě
E. Poche, kdo věnoval dílu V. Poláčka zevrubnou pozornost
ve sborníku Staletá Praha sv. 4, 1969.
V. Poláček, který bydlel ve vile na Babě, po likvidaci naklada−
telství se statečně nevzdal svého povolání, či spíše poslání,
a ještě v roce 1955 zřídil a vedl malé knihkupectví n. p. Kniha
v ulici Na pískách na Hanspaulce. Tam ho také poznal autor
těchto řádků. Jako elegantního, noblesního šedovlasého
pána, s širokým rozhledem po knižní kultuře.
Michal Flegl
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Mezi námi
IV.
v Břevnově X

M. Mikeš:
Když můj
táta měl
na Petřinách
obchod

Každý, kdo pamatuje Petřiny do padesátých let, než byla
prodloužena tramvaj od Vojenské nemocnice a započala
výstavba sídliště, mi dá za pravdu o výjimečnosti této
lokality. Poloha cca 150 vilek a řadových domků
ohraničených lesíkem nad Veleslavínem, svahem nad Libocí,
oborou Hvězda, vodárnou, cihelnou a poli směrem
k Větrníku, dala vzniknout specifickému společenství.
Nejednalo se o ves, i když se zde chovalo vše od koz počínaje, slepi−
cemi a králíky konče. Zdálo by se, že velikost polí, dlouhé meze s třeš−
němi a hrušněmi skýtají dostatek zeleného krmiva pro tato zvířata, ale
nebylo tomu tak. Na polích se nedalo dost dobře krást, protože veškerá
úroda byla hlídána. Králíkárny dominovaly a nalézt vzrostlou pampeliš−
ku na chodníku či v trávě, bylo jako hledat čtyřlístek. Pampelišky byly
vzácné, neboť byly pečlivě vykrajovány speciálním nožem králíkářů,
kteří neustále procházeli místa jejich výskytu. Za mého dětství bylo nor−
mální. aby pan domácí vlastnil minimálně jednoho z uvedených tvorů.
Pamatuji, jak jsem obzvláště rád chodil dráždit až do nepříčetnosti kro−
cany, které pěstoval akademický malíř Karel Stěhule. Někdy bylo
umožněno pěstování králíků i nájemníkům. Za běžné se pokládalo do−
krmování hus šiškami. Dělo se tak ve sklepech, nebo koupelnách.
Ranní kokrhání kohouta dotvářelo venkovskou atmosféru. Přitom právě
dostavěné a novou omítkou svítící „Beranovy domy“ s přilehlým teniso−
vým kurtem (dnes na jeho místě chátrá budova bývalé samoobsluhy)
a fotbalovým hřištěm „Hvězda Liboc“, zase nesly nádech vilové čtvrti.
Jednu z vil vlastnil i legendární František Plánička, a tenista Koželuh.
Mezi pěstitele drobného zvířectva patřil i náš pan domácí. Měl králíky v
přistavěné zděné králikárně. Kurník pro slepice byl celý pobit plechový−
mi smaltovanými tabulkami, které nahrazovaly nedostatkový stavební
materiál. Stále mám před očima tyto poutače od firem „THYMOLIN“,
„ALPA“ „HELLADA“ a podobně. Dnes by byly náležitě oceněny v anti−
kvárních prodejnách. A ten vzduch. Dlouho se tvrdilo. že vyvýšená po−
loha Petřin skýtá vzduch, jako v Jeseníkách. Dá se říci, že o tom, jak
Petřiny vypadaly za mého dětství, rozhodla válka, která zastavila vý−
stavbu vilek, které měly plynule navazovat na zástavbu od Střešovic.
Od Větrníku se rozprostírala pole, meze, aleje třešní a hrušní. Pro nás
pro kluky byla neodolatelným objektem rozsáhlá třešňovka zvaná
„Klausovka“. Období červenání třešní sebou přinášelo četné škrábance
a roztrhané košile či kalhoty. Třešňovka byla obehnána drátěným plo−
tem, který se jevil velkou překážkou zejména při útěku. Zatímco při
podlézání, přelézání či lezení dírou v plotě jsme si počínali s rozva−
hou, zcela jinak tomu bylo při útěku. Při tak zvaném „drbesu“ jsme si
počínali organizovaně, rozděleni na dvě skupiny a dávali malé šance
jedinému hlídači. Někdy se stalo, že hlídači byli dva a pak útěk probíhal
nekoordinovaně, což bylo příčinou popisovaných škrábanců a trhanců.
Někdy nás pronásledovali až k oboře Hvězda. Co si vzpomínám, nikdy
nikoho nechytli. Málokdo dnes uvěří, že na popisovaném území se na−
cházela řada obchodů a obchůdků, kde se říkalo, podle majitelů
„U Kešnerů, Mastíků, Mikešů, Pražáků, Sobíšků“ a podobně. Při dnešní
procházce Petřinami většinou stopy po těchto obchůdcích zmizely. Vy−
dlážděné vstupy, dvorečky před obchody a výlohy nahradily okna, tráv−
níky a zimní zahrady. Nejinak tomu je i v domě č. 3 ulice Na Rovni.
Právě v tomto domě si můj otec v polovině třicátých let minulého stole−
tí pronajal obchod. Předcházela tomu léta dřiny ve velkoskladě, pak
práce příručího a nakonec vedoucího „Včely“. ve Stodůlkách. Zkrátka
skládání korunky ke korunce a získávání zkušeností, jak se chovat k
zákazníkovi, neboť ten byl zdrojem přijmů. Tak se dopracoval k živnosti
a otevřel obchod – koloniál. Jednalo se o slušně vybavený krám se
sklepem, kde mimo řady regálů byl speciální sud na čepování petrole−
je. Za krámem byl byt, který se časem uvolnil. Byt otec pronajal a oka−
mžitě jeden z pokojů připojil ke krámu. Tak mu vzniklo místo pro sklad,
kam posléze koupil mandl. Zde se skladovaly pytle s moukou, cukr
a těstoviny, které otec po večerech rozvažoval do papírových sáčků.
Rozvažování do papírových pytlíků a závěrečné uzavírání pytlíků –
ohýbání růžků, byla radost dívat se, jak to šlo otci od ruky. Sortiment ta−
kového koloniálu byl široký. Zákazník zde nalezl mimo potravin také
knoflíky, knoty, petrolej, mýdlo, košťata, rejžáky, kapesní nože a kde co.
Nejprve prodával otec společně s matkou, aby posléze najal příručího.
Obchod se slibně rozvíjel, až do příchodu nacistů. Podle vyprávění
otce, měl těsně před válkou regály ve sklepě plné značkových vín, plné
zásobníky kávy, koňaky, čokolády, kakao, fíky, datle, pomeranče. Dnes
jistě běžné věci, ale v době, kdy mi to vyprávěl, kdy se lepily po veče−
rech do specielních archů přídělové lístky na mouku, maso, mléko atd.
to znělo neuvěřitelně. Ani nevím, kolik mi bylo let, když se tyto věci
zase objevily na pultech respektive pod pulty. Člověk rychle zapomí−
ná…
Ve vzpomínkách mi dominuje i několik dodavatelů. Jednalo se napří−
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klad o firmu „Balcar“, což byl dodavatel vajec. Vejce se dodávaly ve
speciálních dlouhých bedničkách, kde byly ve dvou vrstvách prolože−
ny hoblinami. Mezi moje povinnosti patřilo vejce přerovnávat a pro−
svěcovat. Sem tam se objevil pukavec. Tuto práci jsem neměl rád.
Jednou to dopadlo dost špatně, když jsem se nad bednou nahýbal
a ztratil rovnováhu. Vzpomínám si také na pana Hájka, který k nám
vozil menším šedým náklaďáčkem ovoce a zeleninu. Pan Hájek měl
sklad na Bělohorské těsně pod školou. Někdy pro ovoce jezdil příručí
s károu. Zajímavá osůbka ve vysokých černých botách na motocyklu
se „sajdkárou“ nám vozila čerstvé droždí. Také mám jednu vzpomínku
na to, jak mi otec líčil s nebývalým vztekem, jak mu Němci zabavili
vagon brambor. Otec si považoval zákazníků a každoročně jim dle ob−
jednávek zajišťoval brambory na uskladnění. Byla to za války stěžejní
potravina. Jeden rok se mu jako jihočeskému rodákovi podařilo se−
hnat extrovní brambory z jižních Čech. Vagon, který dorazil na nádra−
ží Veleslavín, vzbudil zájem německého oficíra, který jej jednoduše
zkonfiskoval ve prospěch říše. Tím dostal otce do velice svízelné situ−
ace, kterou musel řešit sháněním a prošením u sedláků v okolí Prahy.
Táta nakonec brambory sehnal. Zákazníci naštěstí situaci pochopili
a spokojili se posléze i s mnohem horšími bramborami. Otec měl veli−
ce dobrý vztah se zákaznictvem, tvořeným převážně ženami v do−
mácnosti. Do jeho repertoáru patřilo vyprávění. Z obchodu se stále
ozýval smích. Výsledkem vztahu bylo např. to, že na každé Vánoce
dostával od zákaznic vánoční pečivo. Byl jsem jeho hlavním konzu−
mentem a dodnes nezapomenu na cukrářské lahůdky z rukou paní
Svobodové. Po skončení okupace přes počáteční bídu se živnost opět
rozjížděla. Otec po večerech mandloval prádlo a v neděli roznášel zá−
kazníkům noviny. Mně příslušelo roznášení chleba, který si zákazníci
objednali a nevyzvedli. To však vzalo za své po volbách v roce 1948,
kdy komunisté začali naplňovat své představy o podobě společnosti.
Živnostníci jim byli trnem v oku. Jejich likvidace byla propracovaná
a jednoduchá. Otec byl konkurentem „Bratrství“, které mělo na Petři−
nách svůj obchod. Soudruh začal jednoduše tak, že soukromníkům
začal krátit sortiment. V praxi to vypadalo tak, že třeba v případě sýrů
a uzenin mělo Bratrství tři druhy, soukromník jen jeden druh. Otci ne−
zbývalo než dohánět tento hendikep ochotou a laskavostí. A to napří−
klad tím, jak tence krájel kolečka sýrů či salámu, a ne jinak než
s úsměvem. Dnes mi kamarádi tuto dobu připomínají tím, jak rádi
k otci chodili nakupovat. Vždy jim dal bonbon a nezapomněl se na ně
usmát. Jeden kamarád, jehož maminka u nás zásadně nenakupovala,
mi nedávno řekl: „Víš, mě když máma poslala něco koupit, tak jsem
šel k vám, aby to nevěděla“. Bylo však jen otázkou času, kdy to sou−
kromník zabalí. Podmínky podnikání byly skličující. Otec kapituloval
přesně na výročí osvobození Rudou armádou 5. května 1950. Obchod
předal se vším zařízením právě svému největšímu konkurentovi
„Bratrství“. Určitě patřil mezi poslední, kteří takto podlehli.
Tak přešel pod křídla konkurence, aby posléze byl přeorganizován
pod státní podnik Pramen. V pozůstalosti nacházím doklad o tom, že
14. 12. 1960 mu čsl. stát podle řady právních ustanovení dává náhra−
du Kč 3100 za nářezový stroj „King “, automatickou váhu „Bizerba“
a regál po tom, co přešly do vlastnictví Pramen, Praha 1, Těšnov č. 1.
Tím však jeho práce v potravinách ještě nekončila. Jeho obchod byl
zrušen současně se zahájením provozu v samoobsluze u konečné
tramvaje kam přešel jako skladník. Bylo hříčkou osudu, že samoobslu−
ha se nacházela přímo na místě bývalého tenisového kurtu, kde
v předválečné době hrál. Několik let to v samoobsluze vydržel. Na za−
čátku každého roku se opakovala stejná situace s vyrovnáváním
manka. To se rozpočítávalo podle funkcí a otec to nesl tak těžce, že
se rozhodl z obchodu definitivně odejít. Bylo to pro něj těžké rozhod−
nutí, ale nakonec nelitoval. Šel dělat do blízké továrny „Laboratorní pří−
stroje“. Začal v expedici. a posléze jezdil s motorovým vozíkem. Život
dělníka se mu velice zamlouval. To, že by někdy v minulosti neměl
dva, nebo tři dny do čeho píchnout, vůbec neznal. Nebylo náhodou,
že se zde sešel s dalším bývalým Petřinským živnostníkem holičem
Pelzem. Široké úsměvy obou pánů při jízdě s motorovým vozíkem na
fotografii, kterou vlastním, jsou víc než přesvědčivé…

BŘEVNOVAN

Snímky z archivu autora ukazují obchod Aloise Mikeše v ulici Na Rovni 3 v roce 1937, plného zboží v regálech, venku ve výlohách,
i s reklamami. Za protektorátu bohatý výběr zboží postupně zmizel, stejně tak reklamy. V roce 1950 zmizel obchod úplně. Ve skupi−
ně lidí z roku 1943 je zleva známá postava tamějšího listonoše p. Černého, ženy jsou zákaznice, ve dveřích příručí Pepíček a Alois
Mikeš. Malý chlapec je autor dnešního článku. Na posledním snímku se setkali dva živnostníci z Petřin: holič Pelz a A. Mikeš v La−
boratorních přístrojích. Fotka je přibližně z r. 1970.
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BŘEVNOVAN

Z policejního deníku
Hned 1. února odpoledne u Vojenské nemocnice autař rozbil stahovací levé
okno u Peugeota, vlezl dovnitř, vymontoval snímatelný panel, sbalil pohoto−
vostní měřič krevního tlaku, tašku s nákupem a odešel. Škoda: 8500,– Kč.
• V ulici Diskařské vykradena škodovka Octavia. Škoda: 115 tisíc. • Byt
v ulici Za Pohořelcem v přízemí navštívil bytař. Věděl, kam jde. Rozbil
okno a z bytu odnesl několik starožitných obrazů, kolekci mincí a 3 alba cen−
ných známek, škoda bratru minimálně za 300 tisíc korun.
2. 2. Při ranní patrole v Kajetánce lapen jistý J. F., na kterého soud
v Teplicích vydal zatykač. Předveden. • Před domem v ulici Jug. partyzánů
12 autaři odvezena zánovní Octavia šedá. za 227 tisíc.
3. 2. Pěknou červenou Renault Thalii vyhlídli si autaři. Rozbili okénko,
vůz prohlédli, nastartovat nezvládli, a tak alespoň auto trošku očesali a vzali si
plastové disky na kola. Škoda: 17 tisíc.
4. 2. V ulici Junácké v Břevnově stál Opel Astra bílý. Ukraden. Škoda:
100 tisíc. • V téže ulici o chvilku později vykradena Octávka. Škoda: 200 ti−
síc. • Téže noci ve Slavníkově vlezli autaři do podzemní garáže a vyloupili
hned několik aut. Škoda: min. 101 tisíc.
5. 2. V Patočkově 65 jakýsi Bivoj rozbil po osmé večerní dvojitou bez−
pečnostní prosklenou výplň vchodových dveří. Škoda: 10 tisíc. • Do šatny
squashclubu v Hošťálkově 1 vlezl zloděj a otevřel si dvě skřínky, zatímco se
majitelé potili na place. Škoda: 11 tisíc. • V Hládkově 10 dva nájemníci za−
drželi společně výtržníka od Kolína, který rozbil okno a usídlil se v jejich pro−
najatém bytě. Přivolaná patrola si borce odvedla.
6. 2. Do dvou aut vloupal se autař v ulici Za Strahovem 31 a učinil ma−
jitelům škodu za 24 tisíc. • V ulici Pod Marjánkou 4 vykradena tři auta,
Citroen a VW Passat. Škoda: 44 tisíc. Pak další Citroen Xara, škoda 180 tisíc,
v Junácké ulici Opel Astra, škoda 135 tisíc a znovu v Junácké, kde se zřejmě
dobře krade, škoda: 100 tisíc. Bylo to „jen“ firemní auto. • Výlohu v ulici
Za Strahovem 10 rozbil vandal. Škoda: 25 tisíc.
7. 2. V Kolátorově ulici vykopli v noci neznámí vandalové výplň
vchodových dveří bytového domu č. 8 a jak byli v ráži, vykopli ještě zpětná
zrcátka u pěti zaparkovaných aut. Škoda: 12 tisíc. • V ulici Na Petřinách
40 autař vyjmul ze zaparkovaného modrého Š−Superb navigaci. Škoda: 50 ti−
síc.
8. 2. V ubytovně TJ Tatran Střešovice došlo v poledne k náhlému úmr−
tí 66 letého muže M. J. Příčinou smrti byla určena plicní embolie. • V půl
čtvrté odpoledne zaparkovala paní před Břevnovským klášterem. Potřebova−
la něco vyřídit, srovnat myšlenky. Zamkla své motorové vozidlo VW Sharan,
stříbrný, zámek cvakl, všechno O. K. Za hodinku tam už auto nebylo: Škoda:
400 tisíc.
20. 2. Noční v Břevnově dali si autaři. Bělohorskou prošli, vybírali jen ta
lepší auta a tři vybílili. Škoda: 196 tisíc. Také v Boučkově ulici se líbila černá
Octávka, ale byla jen poškozena, nešlo to otevřít. Škoda: 20 tisíc. Za to v ulici
U První baterie 37 to vyšlo, světle modrá Octávka měla navigační systém, au−
toradio, vybavení. Škoda: 115 000,– Kč. • 25 letý muž A. V. z Malého Břev−
nova vzal si život oběšením na třešni v zahradě rodinného sídla k bezedné
bolesti rodičů.
21. 2. V ulici Ztracené v Ruzyni pokusili se noční bytaři dostat do zko−
laudovaného domu. Poškodili rámy 4 oken a 4 dveří, zkusili jít přes balkon,
ale nešlo to. Dovnitř se nedostali. Škoda: 40 tisíc. • V ulici Na Rozdílu 28
pozdě k ránu natloukl muž svoji ženu. Ta si to nenechala líbit a zavolala poli−
cii. Když se vokovická patrola dostavila, muže se to dotklo natolik, že za to
chtěl své ženě nabančit ještě jednou. Policista mu však odvážně zastoupil ces−
tu, za což se mu dostalo obhroublých slov a bylo do něj neomaleně strkáno.
Když mu policista rázně odstrčil ruku od knoflíků uniformy, byl napaden úde−
ry pěstí do prsou a břicha. Po té co útoky neustávaly a směřovaly na hlavu po−
licisty, byl v rámci dodržení zákonů České republiky a hmatů sebeobrany za−
držen a předveden. • Koženou portmonku se čtyřmi tisícovkami štípl
neznámý zlodějíček z nemocničního pokoje Neurologie Vojenské nemocnice.
22. 2. Brzy ráno rozbil autař okno zavazadlového prostoru vozu Opel Cor−
sa v ulici Osmého listopadu 43 a vytáhl z auta lyže, cestovní prádlo a další
oděvy. Škoda: 35 tisíc.
23. 2. Na hlavní – Bělohorské 32 zaparkován černý Mercedes ML 320.
Uvnitř evropská navigace, počítač, zabezpečení all right. V noci přišli autaři
a technické novinky z útrob auta vyjmuli. Škoda: 200 tisíc. • Denní bytař
mezi osmou a třináctou hodinou vypáčil zámek a potom vykopl dveře v bytě
v ulici Na Malovance 18. Odnesl si elektroniku za 35 tisíc korun.
25. 2. V ulici Na Petynce 114 měl majitel trekové kolo vystrčené až ve
druhém patře domu a tak to vůbec nezamkl. Ale zloději nejsou líní. Škoda: 13
000,– • V Chrášťanské ulici 4 stála Fabia běžová. Darebáci, co nemají na
benzín, provrtali nádrž, odčerpali benzin za 300 Kč a zmizeli. Škoda na autě:
14 000,– Kč. • Ze Střešovické ulice 37 přes noc zmizela zánovní Škoda
Felicia černá za 300 tisíc korun. • K půlnoci nahlášeno na policejní oddě−
lení, že bezdomovec, který přespával v ul. Na Petynce č. 100 zemřel propad−
nutím stropu na jeho pelest. Cizí zavinění nebylo zjištěno ani totožnost muže.
26. 2. V ulici Na Okraji 59 v Břevnově autaři odvezli pěknou červenou
Octávku, zánovní kus. Škoda: 400 tisíc. • Před hospodou kapitán Morgon
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v Šantrochově ulici stál zaparkovaný Renault Megane červený. Někomu to
nedalo, poškodil zpětná zrcátka a ještě přední nárazník. Škoda: 10 tisíc.
27. 2. Ze zahradní kůlny v ulici U Andělky odcizeno různé nářadí za
33 000,– Kč.
28. 2. V budově Fakulty tělesné výchovy a sportu na Veleslavíně si před
tělocvičnou studující odložil bundu, kde měl všechny doklady. Pozorný zloděj
bundu prošácl a bral všechno. Škoda: 3 tisíce.
2. 3. Vchodové dveře v ulici Pod Drinopolem 8 poškodil neznámý van−
dal tím, že zde vyryl rýhy. Škoda: 10 tisíc.
4. 3. O dva páry sjezdových lyží s příslušenstvím přišel majitel v ulici
U Čtvrté baterie. Zloděj v noci odstranil visací zámek u sklepa a lup si odnesl
• Do studentského pokoje v bloku 10 na Strahově vlezli zloději, popadli
dva notebooky, fotoaparát, mobil, něco drobností a v klidu zmizeli. Škoda: 68
750 Kč.
5. 3. Nákup za 500 vybral si 46 letý muž z Břevnova v Bille na Bělo−
horské, prosmýkl se kolem pokladen, ale nezaplatil. Na místo volána patrola,
která zjistila, že povedený ptáček z Hošťálkovy ulice již byl za podobnou zlo−
dějinu potrestán. Předveden.
6. 3. Mezi desátou a jedenáctou dopolední se v ulici Stamicově vlou−
pal autař do Peugeota 37 Combi, odkud si odnesl navigaci, autoradio, tašku
s výbavu na squash, inzulinové pero atd. Škoda: 25 000,– Kč. • V Jinočan−
ské ulici v Ruzyni pár minut po – otevřen Renault červený – Thalia, kde
byla na sedačce dámská kabelka s osobními věcmi. Škoda: 15 tisíc. O den po−
zději v ulici Pod Drinopolem 7 zůstal během večera Renault Megane vykra−
den. Škoda: 20 tisíc.
7. 3. Ráno ve čtvrt na pět před vchodem do domu v Hoškově ulici ze−
zadu přistoupil ke slečně jakýsi blonďák, vtáhl ji dovnitř a zde ji opřel o poš−
tovní kaslíky. Přimáčkl se na ni a začal ji tvrdit, že ji to kouká z očí, že to
bude super, ať řekne, jestli to chce. Slečna však řekla dvakrát, ať ji pustí, jinak
že začne na chodbě křičet, načež bujný blonďák pochopil trapnost svého počí−
nání, pustil ji a odešel. K žádnému fyzickému násilí nedošlo.
9. 3. Z Gymnastické ulice zmizel starší vůz Ford Mondeo stříbrný,
škoda 90 tisíc, v Chyňské ulici prošácli autaři auto Fiat Doblo, škoda 26 tisíc,
U První baterie zas Škodu Fabia, škoda 26 tisíc. • V Sartoriově 26 měli stát
pěknou zelenou Toyotu Yaris. Přes noc zmizela. Škoda: 150 000,– Kč.
15. 3. V Čílově ulici č. 1 autař rozbil boční okno Škody Superb a vyjmul
nový navigační systém za 60 tisíc. • Na koleji Strahov, blok 8, kolejový
zloděj vyrazil dveře kanceláře. V šuplíku byly klíče od trezoru, v trezoru přes
30 tisíc v různých měnách.
17. 3. Brzy ráno patrně shodným klíčem vlezl zloděj do obchodu Žabka na
Bělohorské 49, kde pod pultem byla pokladní zásuvka v hodnotě 3035 Kč
a dva klíče od zadního vchodu a 14 729 hotovost a ještě 4 tisíce na vracení
v drobných. • Ve skladu zboží na Bělohorské 45 přijali nového řidiče. Když
pak na něj začaly chodit stížnosti od zákazníků, kterým měl přivézt zboží, byl
propuštěn a provedena inventura, při které zjištěno chybějící zboží za 200 tisíc
korun.
18. 3. Do šatny školy Petřiny – jih v Šantrochově ulici přišel zloděj a od−
nesl si tři mobily. Škoda: 10 tisíc. • O vybavení ve Škodě Octavia v Malob−
řevnovské 28 přišel majitel auta. Autaři odvezli airbag, radiopřehrávač a další
za 38 tisíc.
19. 3. Octavia modrá zmizela z parkoviště strahovských kolejí. Škoda:
157 000,– Kč.
20. 3. Do kanceláře ve 3. patře polikliniky Pod Marjánkou 12 se dostal
zloděj a hned vzal kabelku s doklady a hotovostí 5 tisíc korun. Stalo se dopo−
ledne, dveře byly jen zaklaplé. • Do domu v Cukrovarnické ulici vnikli by−
taři vypáčením balkónových dveří. Odnesli si elektroniku za 100 tisíc 500 Kč.
23. 3. V noci neznámí zloději po násilném vtlačení okna do chodby ko−
munitního centra v Meziškolské 2 vlezli do objektu. Vypáčili dveře do míst−
nosti sekretariátu, kde vytrhli ze zdi trezor obsahující hotovost ve výši 30 tisíc.
Pomocí klíčů, které nalezli, vstoupili do dalších místností a odcizili výpočetní
techniku. Některé dveře byly poškozeny. Celkový účet návštěvy: 150 000,–
Kč. • Sprejer poškodil fasádu domu v Bolivarově ulici č. 24. Škoda: 4 tisí−
ce. • V Egyptské 11 ve Vokovicích autaři odvezli Octávku modrou za 250
tisíc.
24. 3. V noci autaři otevřeli v ulici Na Klášterním 30 modrý VW BMV,
vzali si airbag a bednu piva zn. Kozel. Celková škoda: 30 tisíc. • Hanlivý ná−
pis na adresu školníka vymaloval velkými písmeny jakýsi odpůrce ve škole
Petřiny jih v Šantrochově ulici. Vybral červený sprej a nápis napsal hned ved−
le vchodu do školníkova bytu. Škoda: 4700,– Kč.
25. 3. krátce po poledni zastavil muž před čínskou restaurací na Bělo−
horské 115 se svým Mercedesem a vzdálil se. Během několika minut se přito−
čil autař, odemkl, nasedl, odjel. V autě firemní doklady, účty, exekuce za−
městnanců, notebook, fotoaparát, klíče od chaty td. Škoda: 450 tisíc. • V 8.45
přistálo v Ruzyni letadlo z Bruselu a přivezlo nigerijského turistu, který si
vezl v břiše 94 tablet, kde byl ukryt koks. Převezen do Vojenské nemocnice,
po té zavřen.
26. 3. Do Makra na Heyroského náměstí vlezl zloděj a odvezl si jízdní
pánské kolo za 13 tisíc. – Několik pokojů pro hosty ve čtvrtém patře hotelu
Pyramida opět navštívil zloděj. Bral co bylo, fotoaparáty, peníze, mobily. Ško−
da: 35 260,– Kč.
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Břevnováci – ročník 1949, kteří začali chodit do školy
Markéty ve školním roce 1955/56, třída 1. A, třídní paní
učitelka Marie Macková, sdělují, že mají třídní sraz dne
27. 5. 2009 v restauraci proti klášteru na Bělohorské.
Dostavte se opět k zápisu! Případné informace: Roman
Ungr, tel.: 723 063 565.
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Naroze
Březen – Duben – Květen 2009
Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou
Boží milost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho
zůstali s námi.
Březen
Prof. Jan Herink, Dolní Liboc
18. 3. 1918
Ing. Zdeněk Štěpánek, Břevnov
25. 3. 1930
Miloš Opatrný, Břevnov
8. 3. 1934
Dagmar Štěpánková, Břevnov
31. 3. 1934
PhDr. Michal Flegl, Střešovice
2. 3. 1940
Ing. Josef Šenk, Břevnov
7. 3. 1940
Duben
Miroslava Chmelíková, Břevnov
15. 4. 1927
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
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

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

?

Různé
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.

Byty − výměny − podnájmy − koupě
l KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v ja−
kémkoli stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele
nechám dožít. Děkuji. Tel.: 602 361 733, 233 357 071.
l Pronajmu pokoj v rodinné vilce s ústředním vytápě−
ním zařízený (kuchyňská část, lednička, TV vč. nábytku).
Samostatný WC, sprchový kout, samostatný vchod ze
schodiště. Plachých, Praha – Břevnov, Hošťálkova 45, tel.
212 237 996.
l 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.
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.

CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková

?

Do novodobé historie Břevnova se vloudilo drobné kulaté výročí. Může jich být ostatně více: něco ze živnostenského spolku, nebo
z kláštera či událost z ulice, ze školy atd. V dnešní tajence to malé pravé výročí snadno objevíte.
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Praha 6 v zapomenutých obrazech
Děti z petřinského letiště
Dnešní žáci obou petřinských škol určitě nevědí, že
kousek od jejich školních budov bývalo před léty provi−
zorní vojenské letiště Sovětské armády. Stalo se tak
těsně po skončení 2. svět. války a existovalo zde něko−
lik měsíců a to od května přibližně do konce července
1945. Tehdy rovnou travnatou a nezastavěnu plochu
Petřin na břevnovském katastru používalo oddělení vo−
jenských pozorovacích letadel Polikarpov 2, kukuruzni−
ků – česky kohoutků, známých dvouplošníků. Také
tady se v poválečných dnech osádky letadel družili
s lidmi z okolních domů, kteří na Petřinách bydleli
a nemohli u toho chybět kluci, kteří lezli na křídla leta−
del a mnozí usedli i do kabiny. A tak žáci obou dneš−
ních škol mohou při trošce štěstí najít na fotografiích
své dědečky či babičky ještě jako děti. I oni si uměli bá−
ječně hrát, kamarádit se s vojáky, lézt na třešně do
tamní Klausovic zahrady, kde bývala pěkná urostlá
třešňovka, a uměli lítat po Petřinách, které byly jednou
velkou zelenou plání. Jako by to bylo včera – jenže
před šedesáti čtyřmi lety…
Zpracoval P. Krchov, fota M. Mikeš
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC !

Na sklonku března měl Spolek břevnovských živnostníků šestnáctou valnou hromadu. Nerozešel se, jak mu někteří škarohlídi proro−
kovali. Jeho novodobá existence trvá 17 let. Proto ta fotografie, která nás těší. Ale potěšit se může každý kdo vlastní fotoaparát
a zhotoví zajímavý snímek z Prahy 6 k publikování. Ten dnešní je od řeky v Sedlci, březen 2009.
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