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Nebezpečná závislost
v Břevnově

První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.
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BŘEVNOVAN
Počasí v prosinci
a v lednu 2012
Počasí v prosinci 2011.
Prosinec byl velmi teplý, dokonce byl teplejší
než předchozí listopad, takže klimaticky
vůbec nebyl. Průměrná teplota byla 4,1 °C.
Max. teplota byla 11,7 °C dne 4, což je v tu
dobu neobvyklé. Min. teplota byla jen – 1,7
°C dne 20. a byl to nejmenší mráz v prosinci
v poválečné době. Projevilo se to snížením
mrazových dní jen na 3 – 18 % normálu.
Ledové dny nebyly žádné.
Srážek spadlo 30,9 mm – 107 % normálu.
Počet srážkových dní byl nadnormální, ale
jejich vydatnost byla snížená s výjimkou dne
4., kdy spadlo 13,4 mm. Vlivem velmi teplého
počasí padal většinou déšť se sněhem
a sněhová pokrývka se žádná nevytvořila.
Přechod front dne 3. a 22. byl provázen
silným větrem a dne 8. byla vichřice.
Při bohoslužbě Zjevení Páně se světí voda, křída, kadidlo a zlato, jako symboly darů Tří králů, kteří přišli ke
kolébce Ježíše Krista. Bazilika je na tuto mši rok co rok plná účastníků a na parkovišti jen stěží zaparkujete.

Počasí v lednu 2012.
Leden byl teplotně nadnormální. Průměrná
teplota byla 2,1 °C. To bylo 4,2 °C nad
normálem. V průběhu měsíce klesala teplota
od extrémních hodnot na začátku měsíce, kdy
byly teplotní odchylky až 8 °C nad normálem,
postupně na 4 °C nad normálem. Teplé
počasí bylo ukončeno 26. vpádem studeného
vzduchu.
Byly 3 ledové dny – 26% normálu a 10 dní
mrazových – 44 % to odpovídá převládajícímu
teplému počasí.
Teplé počasí bylo provázeno četnými frontami,
které přinesly nadprůměrné množství srážek 47, 1 mm –175 % normálu. Srážky padaly ve
formě deště a sněhu s deštěm, takže nejvyšší
výška sněhové pokrývky dosáhla jen 1 cm.
Celkem napadlo 3 cm – nového sněhu. Při
rychlém přechodu front se zvýšila rychlost
vzduchu se 3 dny se silným větrem.
SM
V Praze dne 6. února 2012.

Putovní výstavu k 70. Výročí operace Anthropoid otevřela 12. ledna v ZŠ Dědina paní starostka Marie
Kousalíková a je dobře, výstavu o atentátu na Heydricha shlédne nejmladší generace. Ti starší a nejstarší
o historii dobře vědí – stačí projet autem Resslovu ulici nebo mezi lidmi zvanou „Heydrichovu zatáčku“ dolů
z Kobylis.
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Dole u potoka na louce Ryšavce v Břevnově jsou k vidění dvě letité jívy. Ta vpravo, co už klesá k zemi, je
samčí, má jehnědy, které mají žlutý pyl, v poryvech větru práší a tím oplozují sousední samičí jívu, která má
jen blizny – květy a nektar. Jívy zasadili před léty břevnovští zahradníci páni Kadeřábkové. Nektar a pyl jsou
první potravou pro narozené včely, jak říkají včelaři první včelí chlebíček. Neničte větve olamováním!
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BŘEVNOVAN

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera.
kláštera. Dodnes nikdo pořádně neví,
proč svátky Vánoční a Novoroční tak rychle
uplynou. 24. prosince se den prodlužuje jen
o komáří zívnutí a už jsou tady Tři králové
z daleka, 2. února Hromnice, Blažejská mše
a rychle se blíží masopust. Byli jste na některé
ze svátečních bohoslužeb v Břevnovském
klášteře? • 24. 12. o Štědrém dnu ráno od 7 hod
zpívány poslední roráty doby adventní V 16 hod.
při mši sv. z vigilie Narození Páně účinkovala
schola mladší i starší pod vedením Magdy
Salákové. Zpívány koledy s varhaníkem Markem
Čihařem. Též byla možnost odnést si domů v lucerně betlémské světlo. O půlnoční mši zpívány
koledy s varhanním nokturnem M. Čihaře. • 25.
12. o Božím Hodu vánočním o deváté ranní zpíval
chrámový sbor a orchestr Missu pastoralis R.
Führera s vánočními zpěvy ze starých graduálů.
Řídil A. Melichar. • 27. 12. o svátku sv. Jana,
apoštola a evangelisty při mši svaté požehnáno
víno. • 30. 12. o svátku sv. Rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa, slouženy mše v 7 a v 18 hod. s obnovou
manželských slibů. • 31. 12. P. Václav Snětina
sloužil mši na poděkování za uplynulý rok. • 1. 1.
2012 na Nový rok celebrovány mše v 8, 10 a v 18
hodin. V 10 hod. zpíval chrámový sbor vydařeně v
koncertě Novoročním. • 6. 1. O slavnosti Zjevení
Páně – Tříkrálů při bohoslužbách žehnána voda,
křída, kadidlo a zlato. • 8. 1. při mši sv. v 9 hod.
se zaměřením na děti břevnovský P. Václav
Snětina udílel křest. Téhož odpoledne, jako už
několik let, v Tereziánském sále zazněl koncert
Ireny Budweiserové. • 13. 1. v 18. hod. slouženo
rekviem za zesnulého Václava Havla. • 14. 1. v 18
hod připomenuto při mši svaté benediktiny 1019.
výročí vysvěcení Břevnovského kláštera. • 5. 1.
se konal v bazilice pohřeb paní Marty Čerbačeské
a 16. 1. paní Marie Chvalové z Břevnova. • 2. 2.
o svátku Uvedení Páně /Hromnice/, posvěceny
svíce – hromničky. • 4. 2. se uskutečnil v hotelu
Pyramida 21. reprezentační ples Prahy 6, který
uváděla paní starostka M. Kousalíková, převor
P. P. Siostrzonek a Justin Svoboda. Draženy zde
obrazy, výtěžek věnován Domovu Svaté Rodiny.
Bezvadně hrál Metody Makers Ondřeje Havelky,
který také přilákal zástupy návštěvníků tohoto
tradičního bálu v Břevnově. • 12. 2. při mši sv.
v 9 hod. udílena svátost nemocných u příležitosti
Světového dnu nemocných.

Kdo chodí pravidelně do kláštera, neuniknou mu významné akce, které se zde dějí. V závěru kalendářního
roku se v Tereziánském sále konají koncerty žáků učitelek hudby Marie Čihařové z Břevnova a Renáty
Jiráňové z Dejvic. Na snímku je Mikuláš Juráček, žák M. Čihařové, jehož výborný přednes obvykle uzavírá
koncertní večer. – Z baziliky si farníci o Třech králích odnášejí svěcenou vodu, v balíčcích křídu a kadidlo.
– Na Hromnice /2. 2./, pak posvěcenou svíčku – hromničku. – A kdo si dá odpolední vycházku Břevnovem,
povšimne si nového domu na rohu Fastrovy a Liborovy ulice. Ti, co si pamatují nevzhledný barák OPBH,
budou mile překvapeni.

Zpravodaj farnosti sděluje,
sděluje, že příprava na
svátost křtu dospělých se koná 1 x za 14 dní od 19
hod. na faře. Přípravy na svátost biřmování jsou
každý čtvrtek od 19 hod na faře. Biblické hodiny
pro farnost jsou vždy 1 x za 4 týdny od 19 hod
v pavilonu Vojtěška a vede je Jaroslav Lorman.
Výuka náboženství – jest vždy ve středu pro
jednotlivé skupiny. Společenství maminek s dětmi
se schází každou středu na faře od 15.30. Starší
– Sedmikrásek /4 – 6 let/ od 16.15 ve Vojtěšce.
Večerní setkávání maminek na břevnovské faře
je každé druhé pondělí v měsíci od 20.15 hod.
– Společenství vysokoškoláků od října 2010 se
schází ve Vojtěšce – kontaktní osoba: Petr Dušek,
tel: 777 276 170.
Radost k pronájmu! Sál bývalého známého
biografu Radost v Břevnově, Bělohorská ulice č.
5 je opět volný a k pronájmu. Apoštolská církev,
která zde krátce působila, ukončila v objektu svoji činnost. Kdo by měl zájem v Radosti podnikat,
může se v místě informovat.
Ze spolku. Hned 10. ledna svoláno představenstvo živnostenského spolku v Břevnově, tradičně v obchodě paní Jitky Šťastné na Bělohorské, aby se smluvily společenské akce v letošním
roce. 27. ledna se uskutečnil druhý bowlingový
večírek na Ladronce. V závěru února je připravován Břevnovský masopust a maškarní bál
v hotelu Pyramida. 17. března se sejdou členové na spolkové prasečí zabijačce U Huderů.
30. dubna se chystá oblíbené pálení čarodějnic
u kláštera. Ale ještě 17. dubna se bude konat
výroční valná hromada, letos s volbou celého
představenstva. Čekejte změny. – Do prázdnin
by spolek rád uskutečnil další thematickou
vycházku do Břevnovského kláštera. Hlavními
letošními akcemi však bude posvícení – 6. a 7.
října a oslava dvacetiletého výročí obnoveného
živnostenského spolku v Břevnově, která se má
odbývat v polovině listopadu t. r.
Neprodejné trafiky. Již delší dobu se snaží
m. č. Praha 6 pronajmout tři trafiky a to opakovaně, mimo výběrové řízení, ba i jednotlivě. Jedná
se o trafiky: u střešovické vozovny, na konečné
tramvaje v Šárce a na zastávce na Vypichu. Osamělé trafiky se stávají cílem zlodějů a to nájemce
brzy přestane bavit. Snad by bylo lepší je přemístit, např. v oblasti Hládkova trafika široko daleko

není. Pokud byste přesto měli o některou trafiku
zájem, volejte Odbor správy obecního majetku,
tel.: 220 189 992.
24. prosince dopoledne se opět sešli v
klubové restauraci „l906“ bývalí fotbalisté,
trenéři, funkcionáři a příznivci Břevnova. Opět
se vzpomínalo, došlo na prohlížení fotografií
bezmála půl století starých. Pánové – Rada,
Šindelář, Kresa, Vrbický, Zwihauer, Čížek,
Trpišovský, Hric, Potočník, Martinů a další
znovu vzpomínali na někdejší zápasy stejně
tak i na kamarády, kteří již letos přijít nemohli.
Unisono se nesl povzdech: škoda, že fotbal v
Břevnově skončil, navíc hrubě nedůstojným
způsobem. A proč vlastně, když hřiště je
takové kvality, že na něm dnes ráda trénuje
ligová Dukla! Třeba nižší soutěž by břevnovští
fandové určitě s díky brali... Až jednou dojde
k historickému hodnocení této doby, zrušení dvou
klubů nebude rozhodně nic, čím by se měla chlubit.
Ono totiž škrtem pera zničit stoletou tradici je
zdá se velice snadné… Jen pro připomenutí: před
deseti lety postoupil Břevnov do divize, když za
sebou nechal o dva body favorizovaný Střížkov.
pokračování na straně 4

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

3

BŘEVNOVAN

V prosinci minulého roku uskutečnil Spolek břevnovských živnostníků jednodenní zájezd do Bayreuthu, kde
navští vil známé barokní divadlo, hrob Richarda Wágnera a další pamětihodnosti. Zájezd byl hojně obsazen.
V Bayreuthu, který je družebním městem Prahy 6 již čekala sličná česká studentka – průvodkyně, na snímku
vpravo.

Žáci klavírní učitelky Marie Čihařové na prosincovém koncertu v Tereziánském sále kláštera. Koncert je vždy
potěšením pro přítomné rodiče, prarodiče i známé. Na závěr hrají ti nejzkušenější a to je zážitek: slečny
Linartovy, slečna J. Boháčová, Mikuláš Juráček, Jakub Adamus a další nadějní klavíristé.

Po několik desetiletí scházeli se břevnovští fotbalisté všech kategorií na Štědrý den dopoledne na svém
hřišti, aby si zahráli „vánoční přátelák“, popřáli si v přilehlém hostinci a vůbec – nepletli se vánočnímu shonu
doma. Tradice byla hojně navštěvovaná i fandy. Břevnovský fotbal už není, zmizela tradice a scházejí se dnes
jen nejvěrnější pamětníci. Na snímku: zleva K. Trpišovský, V. Rada, E. Treitner a trenér Vrbický.
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pokračování ze strany 3
A králem střelců se tehdy stal Jan Stiblík, který
soupeře „odměnil“ devatenácti brankami! Ještě
nutno podotknout, že k letošní hezké atmosféře
přispěl podstatnou měrou i šéf restaurace,
panVáclav Chod s manželkou, který bezchybně
pečoval o žaludky zúčastněných. Takže pánové,
vše nejlepší do nového roku a o Štědrém dnu – na
shledanou!
Nebezpečná závislost v Břevnově. Kdyby
se mohly počítat šlápoty ve sněhu před živnostmi, tak před jídelnou na Bělohorské 122 by mnoho sněhu nebylo. Jídelna je hojně navštěvovaná,
tedy oblíbená, protože zde dobře vaří, obědy, svačinky, pro každého co je libo a kdo si žádá ještě
sladkou tečku, může si vybrat z buchet, pečiva,
závinů, ale i chlebíčků, dosyta. Když zde byla
jednu prosincovou sobotu zabijačka, do oběda
bylo všechno pryč a nezbylo. Kdo sem jednou
vkročí, bude se vracet a to díky umění kuchařů
pana Milana Bartůňka, Jana Mareše a Kateřiny
Krahulíkové.
25. 1. se konal volební místní sněm ODS
Petřiny. Do místní rady byli na dva roky znovu
zvoleni p. Bc Záruba, MgA Rajniš, Ing Vojíř
(předseda, místopředseda a pokladník). Nově za
členy rady byli zvoleni pí Mgr. Obradovičová
a p. Ing. Sicha. Jednání hostoval senátor p. P.
Bratský. Místní sněm informativně hlasoval:
„Kdo chce, aby volba prezidenta republiky probíhala jako doposud v parlamentu? Pro návrh
hlasovalo 76%. Pro protinávrh, aby se prezident
zvolil referendem, hlasovalo jen 24%. Jako další
návrh byl podán: „Požadujeme, aby byly staženy
vyvlastňovací zákony z roku 2005.“ K hlasování
nedošlo, nebot 7 členů nedisciplinovaně předčasně odešlo a sněm nebyl již schopný se usnášet.
26. 1. proběhl Na Marjánce volební
oblastní sněm ODS Prahy 6. Předsedou oblastní rady byl znovu na 2 roky zvolen p. T. Chalupa
(81 % hlasů). 1. místopředsedou OR byl zvolen
p. P. Bém (74% hlasů). Další místa 3 místopředsedů obsadili: pí M. Kousalíková (93%), p. Gebouský (83%), p. Lála (80%).Ještě bylo voleno
8 členů O. Rady. Byli zvoleni: pí Kubíková
(90%), p. Balatka (86%), p. Zubr (84%), p. A.
Ptáček (83%), pánové Drážný, Bosák, Aybuya
(po 81 %hlasů). Oblastní sněm přijal dvě usnesení: 1/ OS vyjadřuje podporu a důvěru vládě
a premierovi Petru Nečasovi. 2/OS podporuje
kandidaturu primátora Svobody na předsedu
regionální rady ODS Praha.
Nad Hradním vodojemem ve Střešovicích
probíhala v listopadu a prosinci rekonstrukce
uliční dlažby. Vjezd do ulice byl otevřen až po
Novém roce.
Místní organizace Svazu důchodců ČR
Petřiny je velmi živorodou buňkou. 18. 1. uspořádala pro členy i veřejnost informativní sezení
v jídelně ZŠ Jih Petřiny, Šantrochova. O změnách
od letošního roku v sociálních zákonech přednášela pí Vaňková z Odboru sociální péče Prahy 6.
Za účelem misijní činnosti České evangelické církve byl 5. ledna uspořádán Tříkrálový
charitativní koncert dechového oddělení ZUŠ
Jana Hanuše. Koncert se konal v evangelickém
kostele ve Střešovicích na Náměstí Před bateriemi.
Zajímavou a nepřehlédnutelnou novinkou
v likvidaci odpadů přineslo umístění červeného
kontejneru (uzavřené sběrné nádoby) na baterie
a elektroodpad (televizory a počítače se tam
vložit nedají). Kontejner je umístěn na Heyrovského náměstí na Petřinách.
Starostka MČ Praha 6 pí Kousalíková
přispěla ke kulturnímu vyžití Břevnováků,
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Bělohorských a Petříňáků pořádáním adventních
koncertů v době od 13. do 20. prosince na
usedlosti Ladronka. Koncerty měly hojnou
účast. Pozorovatel se účastnil koncertu souboru
CHOREA BOHEMICA. Koncert měl výbornou
uměleckou úroveň i zajímavá vizuální předvedení
vč. poutavých kostýmů souboru. Dokonce jsme
si i s nimi zazpívali.
V Liboci u kostela sídlí pobočka Archaia
Praha o.p.s, která má hlavní sídlo v Truhlářské
ulici na Praze 1. V uplynulém roce provedla
Archaia výzkum na pozemcích pro výstavbu
polyfunkčního domu „ Pod Ladronkou“. Z nálezové zprávy z 29. 12. 2011 se dovídáme, že na
zkoumané ploše se nepodařilo objevit archeologické nálezy. Přitom v blízkém okolí dříve byly
bohaté nálezy Pod Homolkou, Nad Homolkou,
v ulici Pod Radnicí anebo v okolí bývalé hospodářské usedlosti Perníkářka.
Aktivní misijní činnost vykonává farnost
Svatého Antonína na Strossmayerově náměstí,
vydáváním Farních Listů a jejich distribucí na
Finančním úřadu pro Prahu 6 a 7. Tam se dovídáme, že fara organizuje: „Společenství seniorů,
Společenství mládeže, Společenství maminek
s malými dětmi.“ Též se konal 21. 1. farní ples
v Arcibiskupském paláci. V sobotu 18. 2. tr probíhalo slavnostní jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky kardinálem v Římě.
Na Petřinách 82 byla otevřena nová vinotéka a bar.
Sportoviště Peštukova v sídlišti Petřiny
oddychuje klidem. Bylo zrekonstruováno Městským úřadem v r. 2008 nákladem 4,5 mil Kč. Je
vybaveno 10 cvičebními nástroji. Je koncipováno
jako seniorské.
Pacientů s onemocněním ledvin celosvětově přibývá. Jen v ČR má poškozené ledviny
každý 10. obyvatel. Tito nemocní jsou ohroženi
nejen problémy, které se týkají samotných ledvin, ale mají zvýšené riziko rozvoje i jiných onemocnění, zejména nemocí srdce a cév. Nejvíce
ohroženi selháním ledvin jsou lidé s vysokým
krevním tlakem a cukrovkou. Při úplné ztrátě
ledvinných funkcí je nutné přistoupit k dialyzační
léčbě nebo transplantaci. Přitom včasné odhalení
a léčení onemocnění ledvin může riziko selhání
ledvin snížit.
Právě na tyto aspekty – prevence a včasná diagnostika a léčba – je každoročně (od r. 2006)
kladen důraz v celosvětové kampani Světový den
ledvin, který letos připadá na 8. 3. 2012 a hlavním tématem je problematika transplantací. Řada
zdravotnických zařízení v tento den umožňuje
široké veřejnosti absolvovat jednoduché vyšetření ledvin.
Možnost nechat si bezplatně vyšetřit své
ledviny (vyšetření moče a krve) máte i Vy na
Interním oddělení Strahov VFN, Šermířská
5, Praha 6, 8. 3. 2012 od 812 hodin. Přijďte
na lačno, se vzorkem ranní moči (event. ji
lze odebrat až na místě). Těšíme se na Vaši
návštěvu a věříme, že péče o vlastní zdraví
udělá radost i Vám.
Více informací naleznete na www.dialyza-strahov.cz.
Elektronickou poštou do světa oznamuje bývalý tiskový mluvčí Praha 6 Martin Šalek
/dnes mluvčí Bulovky/, že se žení. A to 29. února
2012 ve 12. 29 minut v Písecké bráně. – Přejeme
zdařilý výjezd z brány….
Stromy – domy – Břevnov
Břevnov,, tak se jmenuje
nejnovější výstava fotografií z časopisu
Břevnovan v kanceláři m.č. Praha 6 na Bělohorské
110. Pravda, je to jen fragment z posledních
měsíců redakční práce, ale půjdete – li kolem,

zastavte se. Výstava potrvá do konce dubna t.r.
STUDIO PALETA – Tvořivost, fantazie
a kreativita jsou všem dětem bez výjimky dány
a je pouze na nás dospělých, abychom v nich tuto
přirozenost dokázali vhodně podpořit, prohloubit
a rozvinout… Studio Paleta, které vzniklo v r.
1996 a v r. 2006 se transformovalo do Občanského sdružení, je financováno z vlastních prostředků
s podporou grantů poskytovaných Magistrátem
hl. m. Prahy a ÚMČ Praha 6. Děti je navštěvují
od 2,5 let, v různých kroužcích /kreslení, grafické techniky, malování, keramika/ objevují základy tvorby, vytvářejí si vlastní výtvarné myšlení
a cítění. Jelikož jsou různého věku, tvořivé činnosti se tudíž přizpůsobují individuálním potřebám jednotlivců a nepostradatelnou roli zde
sehrává experiment. Jednotlivé lekce jsou vedeny hravou, pestrou formou, aby v dětech udržely
zájem o činnost.
Toto jsem se dozvěděl od lektorky výtvarného
kurzu Mgr. Hany Šromové, která během našeho
rozhovoru sotva stačila odpovídat na otázky
„studentů“ typu:“ Proč má žirafa rohy menší než
čert, či Jakou má pštros hlavu. Jako já?“ Nicméně
pracovní nasazení všech bylo obdivuhodné.
Lze jen vítat, že pod řízením zakladatelky
Občanského sdružená a lektorky Studia Paleta
– Kateřiny Šormové máme na Bělohorské třídě
č. 92 zařízení, které přináší našim dětem radost
a kde se mohou realizovat všemi uměleckými
formami.
Antonín Matějka
Operace Anthropoid – to byl krycí název
pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé
světové války z Anglie na území Protektorátu
Čechy a Morava. Organizace byla svěřena exilovému Ministerstvu nár. obrany. Šlo o diverzní
akci, při níž byl uskutečněn atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda
Heydricha…
Putovní výstavu k tomuto tématu s názvem
„Někomu život, někomu smrt“ otevřela slavnostně v zákl.škole Na Dědině, ul. Žukovského, starostka Městské části Praha 6 – ing. Marie
Kousalíková dne l8. ledna v 17 h. Vysoce ocenila
samotný čin parašutistů, který zapříčinil, že Velká Británie, Francie, později také Itálie přehodnotily své podpisy pod Mnichovskou dohodou.
Připomněla také aktivní účast občanů Prahy 6 na
akci samotné a vyzvala k oživování si historických událostí.
Vernisáže se zúčastnilo množství lidí, aula školy
byla plná. Zdařilé vystoupení místního dětského
souboru MUZIKA E DANZA dokázalo alespoň
na chvíli pohladit návštěvníky, kteří diskutovali
o jednom z nejtěžších období naší země.
am
Vše pro zimní sporty! Od 7. listopadu loňského roku prodává pan Petr Pour na Bělohorské ul. č. 107 vše, co je zapotřebí k zimním
radovánkám. Lyže sjezdařské i běžky, sněžnice
a snowboardy. Nabízí kompletaci vázání, přilby,
kombinézy. Brusle pak od dětských, po dámské
a pánské. Zboží je nové nebo již použité, po
domluvě je možné sportovní potřeby i vypůjčit.
Byť je letošní zima na sníh skoupá, její pravý čas
určitě přijde a proto je dobré zkontrolovat svoje
vybavení včas. „Kdo je připraven, nebývá překvapen“, platí i v tomto případě!
V
místnosti
v
areálu
ženského
bělohorského kláštera benediktinek se konala
přednáška P. JUDr. Jiřího Svobody – o manželství
z hlediska církevního práva, o otázkách
jeho nerozlučitelnosti či naopak o faktické
neexistenci manželství od samého počátku,
nejsou-li splněny církevně právní podmínky
k jeho platnému uzavření.

PORTRÉT stu
li

p. Václav Chod
Pan Václav /27. 9. 1947/ sice v Břevnově do školy nechodil, nicméně jeho
zásluha o blaho a dobrou náladu obyvatel Prahy 6 je nepopiratelná. Svým
hostům už dlouhé roky servíruje chutné obědy i večeře, točí dobré a poctivé
pivo. Ale pěkně od začátku.
Vyučený kuchař – číšník přichází pracovat
do Prahy téměř před dvaceti lety a shodou náhod nalézá práci s ubytováním na
fotbalovém hřišti tehdejší TJ Břevnov.
Obsluhuje v „Restauraci 1906“, ložnici
má ani ne deset metrů od rohového
praporku./Pro neznalé, v r. 1906 byl
fotbalový klub v Břevnově založen/.
Fotbalu se v té době dařilo, hrál se Pražský
přebor a také restaurace zažívala dobré
časy. Slavily se vítězné zápasy, hráčské
i funkcionářské narozeniny, pan Václav
se měl co ohánět aby stihl vše uvařit
a večer také obsloužit až sedmdesát hladových zákazníků. Ráno nakoupit, zpracovat suroviny, navařit dříve než první
polední host zaklepe. Vstával třeba v pět
hodin, ale jídlo bylo vždycky včas.
Po vstupu nového majitele přišly další
sportovní úspěchy, v restauraci hrála
i country hudba, tančilo se, rodiny pořádaly oslavy právě tady. To vše trvalo do
r. 2006, kdy fotbal v Břevnově skončil.
Naštěstí se nevzdal Václav Chod. Byť
už dávno není restaurace na hřišti zahlcena večer co večer fotbalisty, či příznivci tohoto sportu a kdy počet hostů
je odvislý od počtu staveb v nejbližším
okolí. Stavební dělníci tvoří totiž podstatnou část klientely.
Pokud někdy, třeba cestou z procházky, zajdete na jedno z nejkrásněji
položených fotbalových hřišť v Praze,
v „Restauraci 1906“ si určitě navíc zcela
jistě pochutnáte na jídle i pivu. Obsluhuje tam Václav Chod s manželkou.
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28. ledna se konala U Huderů pro veřejnost klasická česká zabijačka, při které se účastníci, kteří přišli včas,
mohli podívat na postup zpracování celého prasete. Ale mnozí zabijačky viděli, zažili. Méně už je těch, které
osobně obsluhoval Tomáš Hudera, představený známé řeznické firmy a předseda živnostenského spolku
v Břevnově – na snímku uprostřed v zástěře.

Výtvarná výchova – modelování, kreslení, či jiné ruční práce, provází děti od prvních let. Tyto možnosti
v Břevnově stále jsou a jedna ze známých tvůrčích dílen je přímo na Bělohorské 92 a jmenuje se PALETA.
Vede ji Mgr. Hana Šrormová.

Ondřej Havelka vyprodal Pyramidu! Jeho Melody Makers zahráli na letošním XXI. reprezentačním plesu
Prahy 6 v sobotu 4. února, a byl to od organizátorů bálu velmi dobrý tah. Při repertoáru hudby dvacátých až
čtyřicátých let se dobře tančilo a dalo se normálně bavit jak u stolu, tak při tanci. Po úspěšné dražbě obrazů
před půlnocí však nastoupila už kapela moderní a začal obvyklý rachot decibelů. Někteří byli rádi, že už jdou
domů.
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Chtěl bych čtenáře Břevnovana upozornit
na novou, poměrně drobnou a přitom velmi
obsažnou a zajímavou publikaci „POUTNÍ
MÍSTO PANNY MARIE VÍTĚZNÉ NA BÍLÉ
HOŘE“. Tato knížka profesora Dr. Jana Royta je
dokumentována mnoha ilustračními fotografiemi
areálu od Martina Mádla z Ústavu dějin umění
AV ČR, i od sestry Petry Pavlíčkové OSB
a opatřena doplňující informací o ženské
benediktinské řeholi od sestry Anežky
Najmanové OSB. Podává velmi přístupnou
a čtivou formou historickou informaci nejen
o bělohorské bitvě, jejíž čtyřsté výročí se blíží,
ale i o zásluhách stavitele Michaela Hagena
a dalších tehdejších sponzorů na obnově
a rozšíření původní bělohorské kapličky a o
etapové výstavbě celého poutního areálu, jež
postupně probíhala právě před třemi staletími
– počátkem 18. století. Informuje o historii
tohoto poutního místa: o jeho rozvoji a slávě
– ale i o jeho zrušení za josefinských reforem
roku 1785 a jeho následné devastaci – a jeho
opětném obnovení zásluhou kanovníka Josefa
Čapka (počátkem 19. století), o slavných
poutích, které se zde konávaly až do prvních let
komunistické totality. Zmiňuje rovněž krátkou
historii dnes již neexistujícího bělohorského
kláštera servitů – dnešní Velké hospody.
Především je však podrobným průvodcem
bělohorským poutním místem Panny Marie
Vítězné: detailně popisuje barokní třílodní
svatyni s osmibokým kněžištěm a sakristií,
tvořící ucelený komplex křížového půdorysu;
dále historickou budovu někdejší duchovní
správy, jež novodobě (od roku 2007) slouží jako
klášter řeholnic řádu sv. Benedikta; ambitní
arkády s malbami v klenbách ambitů i na jejich
stěnách (silně poškozené vzlínající vlhkostí ve
zdech a v omítce); čtyři rohové kaple (zasvěcené
Nejsvětější Trojici, sv. Václavu, sv. Vojtěchu
a sv. Janu Nepomuckému); samostatnou kapli
Božího hrobu na severní straně areálu a rovněž
malou stavbu nad historickou kopanou studnou
na zadní straně nádvoří. Zmiňuje nejcennější
stropní fresku v kupoli kněžiště od J. Asama,
dále dílo A. Schöpfa v klenbě kaple sv. Hilaria
(tvořící severní – ruzyňskou kostelní loď)
a třetí cennou fresku od V. V. Reinera v klenbě
kaple sv. Feliciána (t.j. v jižní – řepské lodi).
Upozorňuje i na oba štukové reliéfy – především
na čerstvě zrenovovaný reliéf na průčelí kostela
znázorňující kněze – karmelitána Dominica de
Jesu Maria povzbuzujícího vojáky v bělohorské
bitvě tak zvaným „Strakonickým obrazem“
(znázorňujícím adoraci narozenému Kristu).
Kopie tohoto obrázku trůní nad hlavním oltářem
bělohorské svatyně. Druhý relief – s českým
lvem – je situován nad vstupním portálem do
prostoru ambitů. Publikace se zmiňuje i o novém
ekumenickém hrobě v kostelním nádvoří, do
něhož byly v roce 1999 pietně uloženy kosti
padlých žoldnéřů obou válčících stran bělohorské
bitvy. Tyto ostatky byly až do té doby uchovávány
v depozitáři Ministerstva obrany ČR. Publikace
pamatuje i na sochy (kopie původních soch)
obou morových patronů – sv. Šebastiána a sv.
Rocha na pilastrech u portálu poutního areálu.
Kniha vyšla koncem loňského roku (ISBN 97880-86882-16-2) nákladem 2500 výtisků jako
35. publikace Benediktinského arciopatství sv.
Markéty a sv. Vojtěcha v Břevnově. Prodejní
cena činí 50 Kč.
pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal,CSc
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Návštěva Mysleme
v Kaštanu na své stáří
V r. 1878 vznikla v hostinci stejného jména Československá sociálně demokratická
strana, pak se zde skládaly pionýrské sliby
a vydávaly občanské průkazy, dlouhá léta fungovala
budova jako Muzeum dělnického hnutí.
Po revoluci patřila Dejvickému divadlu, jenže v roce 2003 město vypsalo
výběrové řízení s cílem najít nového provozovatele kulturního centra.
Zdeněk Krejčí, místopředseda občanského sdružení Unijazz se tehdy
s přáteli přihlásil a jelikož předložil projekt nejlepší, výběrové řízení vyhrál.
Dnes KC Kaštan šéfuje. A úspěšně.

Co je vlastně Unijazz?
Jako občanské sdružení pod tímto názvem pracujeme od r. 1978 a jsme
jedna z organizací, která navazuje na bývalou Jazzovou sekci. Sdružujeme
zájemce o hudbu nejrůznějších žánrů v souvislosti a návaznosti na další
kulturní oblasti. Za rok 1999 byla sdružení Unijazz udělena žánrová cena
Akademie populární hudby v kategorii etnické a alternativní hudby.
Těžiště činnosti zde, na půdě KC Kaštan, spočívá ve večerních koncertech, divadelních představeních, filmových projekcích, přednáškách
a víkendových pohádkách pro děti.

Pro zakladatele,vlastně zakladatelky “ Útulného
domova osamělých žen“ jak se do r.l962 zdejší
ústav jmenoval, šlo o tuto nosnou myšlenku
již před devadesáti lety. Skláním se před první
ředitelkou Domova, paní Eliškou Purkyňovou – tehdejší
poslankyní Národního shromáždění,která dokázala prosadit tento projekt
se sociální tématikou. Já mám snahu nezpronevěřit se tomuto odkazu
a využít všechny možnosti k vytvoření opravdového a útulného domova
pro naše klienty. Tolik na úvod slova současné ředitelky Domova Elišky
Purkyňové v Dejvicích, paní Evy Kalhousové.

Paní ředitelko, těžko mohu začít jinak. Jaká je současná situace
s novou budovou Eliška v ulici Cvičebná?
Budova je pravda po kolaudaci, není však vybavena což je nám opravdu
líto. Na MHMP došlo totiž k politickým změnám – vyměnili se radní a
současný vedoucí odboru se s problematikou seznamuje. Byť jde o člověka
zkušeného a my ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 /oceňuji vstřícný
postoj paní starostky M. Kousalíkové/, přesné datum otevření Elišky
v Břevnově nejsem schopna říci. Chceme se však již podílet na vybavení
interiéru, dohoda s Odborem správy majetku HMP již existuje.

Kolik akcí celkem se v loňském roce uskutečnilo?

Jaká bude kapacita Domova E. P. v Břevnově?

Celkem 230 akcí vidělo přibližně 9.000 návštěvníků, jednalo se převážně
o menšinové žánry. Leden tohoto roku začal filmovým dokumentem Můj
otec Georgie Voskovec, bylo možné vidět Jana Buriana v jeho Kulturní
ozdravovně, navštívit koncert Vlasty Třešňáka nebo antidiskotéku Jiřího
Černého. Jsme jedno z mála zařízení v Praze, které dává prostor experimentu, projektu nových forem včetně nejrůznějších médií. Nevzdáváme
se však ani tradičních forem umělecké tvorby. Ta může být protipólem
současných postupů a prospěch mohou mít obě strany.

Půjde o 200 lůžek, dojde tedy k navýšení o 40 lůžek proti současnému
stavu. Hlavně však přibudou další služby: denní stacionář s kapacitou 20
míst rozdělený do dvou oddělení, přičemž jedno bude klubového charakteru, druhé pak speciální pro seniory s vážnějším stupněm demence.
Dojde ke zřízení nové odlehčovací služby s kapacitou 20 lůžek, Domácí
pečovatelské služby, která dává seniorům pocit bezpečí a jistoty nezbytné pro psychiku člověka. Návštěvy umožníme 24 hodin denně, zajistíme
ubytování rodinného příslušníka na druhém lůžku v pokoji. Novinkou
bude tzv. tísňová linka pro seniory. Těmito úpravami přibudou samozřejmě nová pracovní místa a my jen doufáme, že zřizovatel akceptuje všechny naše názory.

Čili hvězdy i talenty pod jednou střechou?
Dá se říci. Některým, kteří u nás začínali, už je dnes Kaštan malý, přicházejí však další, kteří mají zájem o vystoupení u nás. Objevují se jiné směry
jazzu. Většina skupin zde vystupuje opakovaně, neboť je jim u nás dobře, některé přijdou jen jednou prostě proto, že se neshodneme na termínech.
V únoru nás čeká velká akce, festival Jazsix – tady bych rád upozornil na
Band Pawla Kaczmarczyka, nejlepšího polského jazzového pianistu. Jste
samozřejmě srdečně zváni i na festival Osamělých písničkářů či Blues
festival.

V budově sídlí také Výtvarný ateliér Kaštan
Ano, má prostory od nás pronajaty. Probíhají tam výtvarné kurzy pro děti
i dospělé, připraví vás k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy.
Vyučuje se malba, grafika, keramika až třeba po tisk na látky. Ale to není
vše. Spadá pod nás i Muzeum a archiv populární hudby. Původně bylo
otevřeno v Praze 1 r. 2000, o dva roky později přišly povodně a byl konec.
Poskytli jsme potřebné zázemí. Sbírka elektrických kytar československé
výroby a vybraných nástrojů klávesových je jedinečná. Zahradní restaurace a bývalý sklepní klub Varan mají také nového nájemce.

Koncem měsíce bude možné zajít k vám na přednášku RNDr.
Pavla Mrázka,CSc.
Je to tak. Pan doktor je členem Společnosti Národního muzea a cyklus
zahájí přednáškou o dřívější pražské periferii a okolí Prahy. Již řadu let tento pán baví svými vystoupeními i seniory. Tematicky se jedná o starověk
Horního Egypta, Dolní Núbii a Jordánsko. Součástí večera je i promítání
více než stovky digitálních fotografií, které sám v těchto lokalitách zhotovil. Přednášky jsou podobné akcím „univerzity třetího věku“.

Myslíte, že se od Vás dozvím nějakou kuriozitu?
Asi ne. Vlastně, víte, že v našich prostorách hraje nejmenovaný pražský
klub svá utkání 1. šachové ligy?

Tak to jsem opravdu nevěděl. Pane Krejčí, děkuji za rozhovor
a přeji i nadále stále vyprodaný sál!
Antonín Matějka

Vaši klienti ze Šolínovy ulice se tedy postěhují do Břevnova.
Co bude s touto budovou?
Předpokládá se její další využití pro sociální služby. Plánována je rozsáhlá rekonstrukce, z budovy prakticky zůstane jen obvodový plášť, interiér
dozná kompletní změnu. Dojde k partnerství veřejného a soukromého
sektoru PPP, a cíl je jasný: nastavit projekt tak, aby byl přínosem pro sektor veřejný. Městská část Praha 6 se vstupem do projektu počítá. Za předpokladu, že MHMP vloží budovu s pozemky, Hlavní město Praha významně a bez finanční zátěže rozšíří služby Domova.

Dům v ulici Thákurově?
Zde vylepšujeme stávající podmínky pro klienty, provádíme třeba zateplení budovy, snažíme se vybudovat zimní zahradu, probíhá rekonstrukce
sociálních zařízení v objektu. Bolí nás, že se najdou jedinci, kteří dokáží
naši práci mařit. Hned po instalaci byly třeba odcizeny nové měděné
svody v zadním traktu objektu. Ale musíme dál, plánů je mnoho. Domov
v Thákurově ulici počítá se 103 lůžky pro seniory a 19 lůžky pro odlehčovací službu.

Kolik v současnosti evidujete žádostí o umístění?
Těch je stále přes tisícovku. Neposuzuje se délka podání žádosti, ale
potřebnost žádajícího. Chodíme terénem, seznamujeme se s konkrétní
situací, kolegyně „ boduje“ jednotlivé žadatele podle situace v rodině,
zdravotního stavu, dalších soc. hledisek. Postupujeme případ od případu,
nikoli plošně. Řeknu vám, že jedna třetina zájemců o pobyt by potřebovala
umístit ihned. Opravdu děláme maximum, jsme připraveni, potřebujeme
však podporu zřizovatele, hlavně MHMP. Při této příležitosti chci poděkovat naší městské části za podporu a přístup k problematice, dále celému
kolektivu se kterým mám možnost spolupracovat. Za deset let společného úsilí se nám podařilo mnohé, pevně doufám, že se mnohé ještě podaří.

Paní ředitelko, děkuji za rozhovor.
Antonín Matějka
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Ing. arch. Eva Smutná

KAUZA KAUFLAND VYPICH

Nedejme se...

Kdo dodrží své sliby dané při výstavbě KC na Vypichu,
odborníci či politici Radnice P6 – pomohou nám občanům
Břevnova platné regulace v území či platná usnesení? –
pokračování kauzy ve věci „Nástavby 4. patra Kauflandu
pro kanceláře“.

Rozhodně nepatřím k příznivcům necitlivého zahušťování Prahy 6
novou výstavbou. Vadí mi, že ubývá zeleně a MČ tak postupně ztrácí svůj charakter. Myslím, že podstata potíží má příčiny především
v bezohlednosti těch, kteří prosazují své vlastní zájmy na úkor veřejných potřeb. Záměry řady investorů přitom častokrát narůstají všemi směry v přímé úměře s lačností po navyšování zisku. Čím vyšší
stavba, její celková hmota, tím více plochy určené k prodeji a vyšší
zisk. Samospráva by měla být důslednější při formování územního
plánu a jeho naplňování ve prospěch veřejného prostoru. Prioritní by
měla být ochrana životního prostředí a zeleně.

Děkuji všem za podporu a názory, kterými reagujete na článek
v minulém čísle našeho Břevnovanu o připravovaném rozvoji
Komerčního centra Vypich (KC). Není pochyb o tom, že obě naše
čtvrti Břevnov a Malý Břevnov vždy byly lokalitou, která měla specifický charakter daný komorním měřítkem zástavby ve vazbě na kvalitní přírodní rámec. Navzdory rozličným méně citlivým stavebním
zásahům minulosti si tato čtvrt stále udržovala styl, který byl zohledňován v úvahách o možnostech jejího rozvoje. Již od jara loňského
roku s Radnicí bojujeme o to, aby respektovala názor občanů na
další zástavbu v území, ve kterém žijeme. Všemi způsoby „křičíme“:
dodržte sliby, které jste nám dali při výstavbě Komerčního centra na
Vypichu! Existují platné architektonické regulace, které určují velikost
i náplň obou staveb Kauflandu a byly pro svou současnou i budoucí závaznost zcela ojediněle podpořeny i politicky, a to Usnesením
Rady, jak hl. města Prahy, tak naší městské části. Platnost a závaznost Usnesení hlavního města Prahy podpořilo před několika dny
opět samo město Praha, jako účastník řízení, svoji námitkou do právě probíhajícího územního řízení a to jednoznačným názorem: „aby
stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnul“.
Je to pro všechny zúčastněné – Radnici Prahy 6, investora a občany, jednoznačný pokyn, jak dále postupovat. Je to též hranice, kde
stojí pravda a kde, je-li překročena, začíná korupce a obcházení
odborných i politických stanovisek a slibů.
Současné argumenty Radnice o provedené rekonstrukci okolí
Kauflandu, jako jsou plochy zeleně a zpevněné cesty pro pěší či
bruslaře, které byly provedeny v režii Kauflandu, je nutno brát jako
zkreslující fakta. Tyto úpravy parteru byly a nadále jsou náhradou za
„ukradené plochy vybavenosti“, které měly být, dle schválené dokumentace realizovány v objektu „B“. Cituji z dokumentace: „Dvoupodlažní objekt A bude funkčně využit pro funkci obchodní, třípodlažní
objekt B bude určen pro kombinaci obchodu, administrativy, služeb
a restauračních provozů“. Všechny posuny v názorech politiků
i odborníků Radnice Prahy 6, které během dvou let od započetí provozu Kauflandu vznikají, jsou pouze ve prospěch Kauflandu. Další
dnešní argument Radnice o penězích, které získá z daní Kauflandu
do kasy MČ, jsou „prodanou ctí“ a jasným důkazem, co vše je ochotna a schopna Radnice pro peníze ve svém území dovolit investorům, a to i proti vůli občanů.
Závěrem musím říci, že dobrý hospodář pilně hospodaří, ale nikdy
nezaprodá svůj charakter, jak ho současným chováním prodává Praha 6. Takto získané peníze od Kauflandu do obecní pokladny nejsou
ničím víc než odbytným, za něž směňují lidé z Radnice vlastí sebeúctu i respekt ke spoluobčanům.
Ještě jednou děkuji za Vaše názory k rozvoji území, ve kterém žijeme a chceme žít.
Ing. arch. Eva Smutná,
Smutná, občanka Břevnova, členka zastupitelstva, členka komise pro územní rozvoj a předsedkyně Kontrolního výboru
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MČ Praha 6 by neměla kopírovat a následovat špatné příklady podnikatelských aktivit. Jsem proto rád, že dnešní poslední lednový den
Komise územního rozvoje při posuzování studie regulačních zásad
v prostoru ul. Na Bateriích, na katastru Břevnova, odmítla možnost
dalšího zahušťování zdejších staveb. Soudím, že příznivý dopad na
rozhodování komise měla angažovanost občanů, kteří oslovili starostku i členy komise a dostavili se před jednáním komise na radnici.
Jde o krok správným směrem.
Existují ale i příklady, které nepotěší. Na rohu ulic U Dělnického cvičiště a Cvičebná vyroste velký rohový dům. Požadoval jsem zmenšení hmoty domu, ale neuspěl jsem.
Příkladů by bylo mnoho. Do současné doby mne mrzí, že se nepodařilo zabránit výstavbě vícepodlažního domu mezi Patočkovou ulicí a Břevnovskou poliklinikou, který mimo jiné prostor kolem ulice
sevře, ztíží proudění vzduchu a při nárůstu dopravní zátěže zkomplikuje emisní poměry v daném místě. Když se mi v minulém volebním období nepodařilo přesvědčit většinovou část zastupitelů, aby
obecní pozemky před poliklinikou nebyly předmětem prodeje, zamítl následně většinu mých připomínek v územním řízení také odbor
výstavby. A tak jsem se dozvěděl, že hluk se nebude odrážet na
protilehlá školská zařízení, protože v daném místě bude Břevnovská
magistrála (tedy auta pod zemí). Ještě, že alespoň úředníci reagovali na další připomínky a má být zachován během výstavby zdejší
chodník při Patočkově ulici a k napojování teplovodu dojde v době
letní odstávky. To je ale jen slabá útěcha.
Mimochodem dnes je již od minulého týdne známo,
že na Břevnovskou radiálu ZHMP pro letošní rok v rozpočtu nevyčlenilo ani korunu (příprava Radlické radiály je přitom financována částkou 50 milionů Kč).
Pravděpodobně v dubnu 2014, či o několik měsíců
později má být dán do provozu tunelový systém Blanka. Okruh kolem Prahy v tomto místě přitom nebude dříve, než v roce 2030 a tak lze na Patočkově ul.
očekávat nárůst tisíců vozidel a negativních dopadů
z dopravní zátěže, kterou regulace na povrchu nevyřeší.
Na rekonstrukce a opravy chodníků navrhovalo ZHMP vyčlenit pro
celou Prahu z rozpočtu pouze 20 milionů Kč. S ohledem na stav
mnohých chodníků v Břevnově to považuji za nepřiměřeně nízkou
částku. Naopak na výstavbu multifunkčního operačního střediskaMalovanka, které zdejší občané v místě u Pyramidy nechtějí, bylo
určeno pro letošní rok 200 milionů Kč. Za neúspěch považuji i to,
že rekonstrukce plesnivých obecních bytů v ul. Patočkova, Nad Kajetánkou, Jílkova také příliš nepokročí pro nedostatečné financování
ze strany MČ Prahy 6.
JUDr. Hrůza Ivan, 31. ledna 2012
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Zelená Malovanka
Sdružení na podporu zeleně a ovzduší v Praze 6
Varianta Síť. Zdroj: ov architekti

Výsledky poslední projekční fáze:
Varianta Síť. Zdroj: ov architekti
Varianta Labyrint. Zdroj: ov architekti
V současnosti jsou obě verze posuzovány z hlediska vlivu na životní
prostředí. Návrh propojuje „břehy“ křižovatky dvojicí zkřížených
lávek. Varianta Sítě překrývá prostor křižovatky nerezovou sítí
porostlou popínavými rostlinami. Varianta Labyrint proměňuje
prostor křižovatky porostlými konstrukcemi do podoby francouzské
zahrady. Obě verze snižují hluk a prašnost v okolí křižovatky.“
autorský tým zásahu: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, vizualizace
Jan Cyrany
www: www.ov-a.cz
Za Sdružení na podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 Barbora Čalkovská
www.spppzo.cz

Pøestavba rodinného domu ve Vodòanského
ul. na bytový dùm

Varianta Labyrint. Zdroj: ov architekti

Milí sousedé,
po spuštění výjezdu ze Strahovského tunelu do části Patočkovy ulice
a po zrušení objízdné trasy Myslbekovou ulicí se obyvatelům kolem
mimoúrovňové křižovatky Malovanka částečně ulevilo. Po nadechnutí čerstvějšího vzduchu, stále však plného zplodin a prachu z aut,
která projíždějí tunely a křižovatkou,jsme i nadále odhodláni bojovat
za zlepšení životního prostředí, které se kolem našeho bydliště neustále proměňuje.
Jednou z možností, jak snížit exhalace, hluk a prašnost v okolí
křižovatky Malovanka, je využití rozpracovaného návrhu na její
zazelenění od architektů Opočenského a Valoucha. Rozhodli jsme se
tento projekt podporovat a pracovat na jeho realizaci. Více o projektu
říkají sami architekti:
„Na projektu řešení prostoru křižovatky Malovanka jsme začali
pracovat pro Městské zásahy 2010 (http://www.mestskezasahy.
cz/). Smyslem naší práce bylo upozornit na zásadní problém ve
struktuře města a naznačit možnosti jeho řešení. Na zadání městské
části Praha 6 jsme na návrhu dále pracovali ve formě ověřovací
studie 08/2010. Tato studie byla rozvíjena na základě dalšího zadání
Prahy 6 ve dvou variantách 11/2011.

obracím se na Vás po konzultaci s Ing. arch. Smutnou, se kterou jsem
dnes diskutovala překvapivý stavební záměr rusky mluvících majitelů
rodinného domu ve Vodňanského ulici č. 1184/1. V příloze tohoto
e-mailu Vám odesílám dokumentaci, která je vyvěšena na vstupní brance
a ze které vyplývá, jaká stavba zde má vzniknout (omlouvám se za kvalitu
pořízených fotografií, které jsem pořídila pomocí mobilního telefonu).
Bohužel, díky novým stavebním zákonům, které nenařizují majiteli
nemovitosti seznámit sousedy se stavebními úpravamy, dozvěděli jsme se
o zamýšleném počinu včera od „rozlícené“ paní sousedky, která si
vyvěšeného materiálu náhodou všimla. Bohužel, téměř týden po
avizované schůzce na magistrátě. Jako pravidelné čtenářce časopisu
Břevnovan mi neuniklo, že v minulém čísle byl popsán případ novostavby
na Malém Břevnově, která svojí výškou i celkovou hmotou nedodržuje
kontinuitu s okolní zástavbou, působí brutálně, a tak po realizaci zásadně
znehodnotí okolním majitelům rodinných domů jejich současnou
kvalitu bydlení. Dnešní případ bere klid a následně současnou kvalitu
bydlení obyvatelům v ulici Vodňanského a Hošťálkovy ulice. Na obecní
úřad byla předložena žádost o rekonstrukci a přístavbu stávajícího
rodinného domu, ze kterého hodlá společnost LINTRADE s.r.o., postavit
bytový dům o 5 podlažích, při zastavitelnosti pozemku, která je více
jak zdvojnásobena oproti dnešnímu stavu. Kdo se jen trochu zajímá
o urbanismus a architekturu, je si vědom vážnosti situace, která se
na naší MČ rozpíná jako rakovina a ničí umísťováním těžkých soliterů,
které nenavazují na stávající kvalitní zástavbu RD, naše bydlení. Existuje
Vyhláška hl. města Prahy č. 26/1999 Sb., čl. 4, která říká, „že umístění
staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat urbanistickému
a
architektonickému
charakteru
prostředí
a
požadavkům
na zachování pohody bydlení a zdravého životního stylu“.
Navržená stavba Bytového domu „Kamila“, jednoznačně není
v souladu s charakterem daného místa a na rohové parcele
v horní části kopce s pře výšením
min. 6 m, umísťuje výškově
i hmotově předimenzovaný
objekt, který je v daném
bloku cizím prvkem. Věříme
v odbornost úřadu a jeho
respektu vůči území, kde
by bylo povolení takto
objemné stavby ve vztahu
k občanům i vůči základním
urbanistickým
principům
je trestuhodné a značilo
by pouze respekt vůči
investorovi, který do území
vstupuje. Domnívám se, že
nemluvím jen za sebe, ale
i za většinu starousedlíků
v okolí a budu moc ráda,
pokud najdete ve svém
časopise Břevnovan volný
prostor pro tento problém,
který je možná díky silné
lobby, prohraný, ale alespoň
za sebe bych chtěla říci, že
udělám vše, abych si mohla
říci, že mám čisté svědomí
a „nedali jsme se zadarmo“.
Jarmila Pěčová, Břevnov
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Budoucnost Petinky
a Vincentina
Letohrádek Petynka založil kolem roku 1650 místokancléř království
českého F. E. Pötting z Persingu mezi současnou ulicí Na Petynce
a rybníkem Vincentinum. Následně proběhly četné změny majitelů
a původně barokní stavba byla přestavována klasicistně a poté novogoticky. Původní zámeček z poloviny 19. století má jižní zahradní průčelí se stupňovitým štítem. V předminulém století zde vzniklo vyhledávané předměstské výletní sídlo s hostincem a velkou zahradou, kde se
konávaly četné plesy, slavnosti a zábavy. Roku 1898 zakoupil Petynku katolický spolek svatého Vincence Vincentinum, který se podle
příkladu Vincence z Pauly /1576 – 1660/ zabýval péčí o nemocné
a slabomyslné. V areálu byla zbudována kaple. Spolek Vincentinum
byl po roce 1948 zrušen. V současnosti vlastní objekty Nadační fond
Vincentinum, který je získal převodem od státu. Nemovitosti jsou
určeny pro občanské vybavení. Územní plán určuje veřejné využití.
Areál chátrá a přízemí je snad využíváno jako stavební dvůr. Okna
ve vyšších patrech jsou převážně rozbitá a řada jich povlává ve větru.
Obracím se na vlastníka ve veřejném zájmu s dotazy na zajištění staveb a budoucí využití areálu.
Rybník Vincentinum se nachází před areálem Petynky a je protékaný potokem Brusnicí. Byl využíván pro chov ryb, obývají ho kachny
a má i funkci požární nádrže. Jeho okolí je vyhledáváno veřejností.
Plocha jeho hladiny je 2560 metrů čtverečních a objem nádrže je 5272
metrů kubických. Hráz je zemní sypaná. Rybník vlastní město Praha
a je spravován Lesy hlavního města Prahy. V současné době je na
Magistrátu hlavního města Prahy připravována revitalizace rybníka

Zpráva pro rodopisce
1. února 2012 zemřel ing. Karel Morávek, syn posledního klášterního
zahradníka Adolfa Morávka. Páni Morávkové patřili ke známým
starobřevnovským rodinám. Národní politika v roce 1942 napsala krátké
připomenutí:
Rod, který je ve službách jednoho zaměstnavatele 248 let. Opatství
břevnovských benediktinů, jež je nejstarším mužským klášterem v Čechách
/založen r. 993/, zaměstnává vrchního zahradníka Adolfa Morávka,
jehož předkové byli ve službách zmíněného kláštera již od roku 1694.
Krásným barokním písmem zaznamenal matrikář břevnovské fary osudy
Morávkova rodu tak, jako mnoha jiných starých rodů břevnovských.
Ryvolova, Hájkova, Tumova, Balounova, dnes už většinou vymřelých. První
zmínka je o Matěji Morávkovi, poddaném břevnovského kláštera, r. 1694.
Matěj Morávek pracoval jako oráč na klášerním statku v Mirošovicích
a pak přesídlil zase do Břevnova, kde zastával na klášterním statku po
třicet let místo šafáře předešlého, Matěj Bernard Morávek, byl kuchařem
konventu břevnovského. Syn tohoto Matěje, František, jenž oženil se
s Kateřinou Vácslava Barouna, majitele vinice, byl fortnýřem při
klášteře břevnovském. Jeho syn Vácslav pracoval na klášterním statku
v Horoměřicích jako oráč a pak v Břevnově jako šafář. Otec nynějšího
vrchního zahradníka Adolfa Morávka byl rovněž šafářem. Skoro všichni
členové zmíněného rodu byli pokřtěni, oddáváni a pochováni v Břevnově.
Poznámka redakce: zahradník Adolf Morávek /nar. 1886, zemřel
v r. 1977/, byl váženou
a respektovanou osobností
v
Břevnově.
Vysoký, silák, prošel I.
sv. válkou, vyznamenán.
Na jaře habrovou alej
od Vojtěšky k Josefce
zásadně sekal šavlí. Ing.
Karel Morávek má dva
syny. Staršího Zbyška
– vystudoval vinařskou
školu
a
vysokou
zemědělskou a mladšího Mojmíra, který je
strojvedoucím dráhy.
Oba mají rodiny, takže
rodová linie pokračuje.
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jako součást revitalizace celého potoka. V příštím roce by měla být
dokončována projektová příprava. Realizace by měla zahrnout i změnu tvaru rybníka, zpřístupnění jeho břehů, které by měly být tvořeny
gabionovými zdmi a osázeny mokřadní vegetací. Vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu prostředí v okolí Patočkovy ulice, k emisním
i hlukovým zátěžím je nutné zajistit maximální rehabilitaci tohoto
veřejného prostoru. O projekty se zajímá veřejnost a budou probíhat
pod její kontrolou.
MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu zelených • anechvatal@
email.cz

Na fotografii je Adolf Morávek před skleníkem v klášterní zahradě zač.
dvacátých let. To byla klášterní zahrada kultivovaná, plná ovoce, květů
a zeleniny.

Úvìry na bydlení, neúèelové
hypotéky, mimobankovní úvìry
nad 2 mil. Kè.
Nezávislý poradce = nejvýhodnìjší øešení pro Vás.
Tomáš Lašovka • 604 787 950

DORNOVA METODA
a
REFLEXNÍ TERAPIE
VYŘEŠÍ VAŠE PROBLÉMY
PROBLÉMY
BOLESTI ZAD, KYČLÍ, KOLEN, RAMEN, LOKTŮ,
SKOLIÓZA PÁTEŘE, ROZDÍLNÁ DÉLKA KONČETIN
VYBOČENÍ PALCE NA NOZE – HALLUX VALGUS
PATNÍ OSTRUHY, BOLESTI HLAVY,
PROBLÉMY S KRČNÍ PÁTEŘÍ, BOLESTI RAMEN, MIGRÉNY
a jiné problémy s pohybovým aparátem
POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU 12, 169 00 PRAHA 6 BŘEVNOV, 1. PATRO
ORDINACE č.104 • Tel. 723 53 40 53 • www.studio.snadno.eu

BŘEVNOVAN

Poliklinika Pod Marjánkou v roce 2012
Poliklinika Pod Marjánkou prochází významnými změnami. Po
více jak padesáti letech ji čeká kompletní proměna, především
technická, ale i organizační modernizace.

Aktuální informace sledujte na
www.poliklinikamarjanka.cz
Poliklinika Pod Marjánkou
Foto – architektonický záměr vstupního prostoru

V průběhu roku 2011 byla vyměněna okna, sjednocena
orientace pro pacienty, zlepšen přístup pro invalidní pacienty,
modernizována lékárna. Zahájily činnost nové ordinace – ORL,
Ortopedická ordinace ORP, Diabetologie, Urologie, Zubní
ordinace my DENT cz, Rehabilitace, Léčebná kosmetika.
Další podstatné změny ji teprve čekají. Historická budova Polikliniky Pod Marjánkou projde celkovou rekonstrukcí a modernizací.
Nyní probíhá první etapa rekonstrukce především technického
zázemí polikliniky.
Připravuje se celková modernizace vnitřních prostor polikliniky,
a to hlavního vstupu, ordinací, čekáren, laboratoří, rehabilitace
a výtahů.
Z architektonických návrhů uvedených na www.poliklinikamarjanka.cz je viditelné, že poliklinika bude zmodernizována v duchu
původního architektonického záměru a navrátí se ke smysluplné
funkčnosti. V současnosti probíhají výběrová řízení na pronájem
posledních volných prostor.
Hlavním cílem je nabídnout v poliklinice co nejširší a komplexní
spektrum lékařských odborností a služeb, plně obnovit provoz
rehabilitačního centra, dětského oddělení, zdravotnických prodejen a občerstvení.

Z policejního deníku
Na začátku roku 2012 a to necelé 2 hodiny po půlnoci strážníci z Městské
policie obvodního ředitelství pro Prahu 6 projížděli Střešovickou ulicí, kde
si všimli rychle projíždějícího vozidla stříbrné barvy, které na vozovce znatelně kličkovalo ze strany na stranu. Strážníci ve služebním vozidle pojali
podezření, že řidič by mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné
látky. Po pár metrech vozidlo zastavili a již při prvním kontaktu s řidičem
se jejich podezření jevilo jako pravdivé. Po provedení dechové zkoušky se
kterou řidič souhlasil, bylo u něj zjištěno 2,54 ‰ alkoholu v krvi. Následně
vše strážníci ohlásili na místní oddělení Policie České republiky, omezili
řidiče na osobní svobodě z důvodu podezření na spáchání trestného činu
do té doby, než si pro výtržníka přijeli policisté ČR, kteří si jej na místě
převzali.
V prvním týdnu tohoto roku a to dne 05. 01. 2012 strážník okrskář prováděl běžnou kontrolu zahrádkářské kolonie, kde si povšiml u jedné z chatek rozbitého skla, pootevřených vchodových dveří a také zaslechl hlasitý
hovor vycházející z prostoru objektu. Z místní znalosti strážníka okrskáře
bylo patrné, že se jedná o neoprávněný vstup do objektu, jelikož chatka
byla delší dobu neobydlená a také nebyla udržovaná delší dobu přilehlá
zahrada. Při bližším ohledání místa strážník uvnitř chatky nalezl 2 osoby,
které doznaly, že do objektu vnikly za pomoci násilí a to rozbitím bočního
okénka. Strážník si na pomoc prostřednictvím operačního střediska zavolal kolegy strážníky a následně byla též na místo přivolána hlídka Policie
České republiky, která si oba pachatele na místě převzala k dalšímu šetření.
O víkendu dne 8. 1. 2012 v dopoledních hodinách strážníci při běžné
pochůzkové činnosti byli osloveni řidičkou tramvaje linky č. 20 na konečné v Divoké Šárce, že jí jeden z cestujících poškodil čelní sklo kamenem.
Řidička označila pachatele na místě, který se k hodu kamenem přiznal.
Strážníci ihned omezili pachatele na osobní svobodě a neprodleně předali
k dalšímu šetření Policii ČR.
Dne 11. 1. 2012 v brzkých ranních hodinách prováděli strážníci namátkovou kontrolu na konečné tramvaje Heyrovského nám. Praha 6, kde nalezli velmi podnapilou osobu, která se ani za pomoci strážníků nedokázala
postavit na nohy. Jelikož bylo chladné počasí a hrozilo zde podchlazení,
přivolali na místo ihned rychlou záchrannou pomoc, která opilce převezla
k dalšímu ošetření do nemocnice.
Dne 11. 1. 2012 prováděli strážníci kontrolu v okolí Břevnovského kláštera, jelikož z místních poznatků bylo patrné, že se zde nachází lidé bez
domova a svým jednáním znečišťují okolí kláštera, rozdělávají zde ohně
a zakládají nepovolené skládky. Při kontrole rozlehlého parku nalezli stráž-

níci muže a při ověřování jeho totožnosti bylo zjištěno, že je v pátrání.
Následně jej předvedli na místní oddělení Policie ČR, která si muže na
místě převzala.
Dne 11. 1. 2012 ve večerních hodinách přijali strážníci oznámení, že
v prostorách parku u Břevnovského kláštera nalezli muže, který chtěl
na jednom ze stromů spáchat sebevraždu oběšením. Po tomto oznámení strážníci vyjeli na místo oznámení s výstražným světelným zařízením
a od oznámení byli za 4 minuty na místě. Nalezli muže, který chtěl spáchat
sebevraždu a u něj několik mladíků, kteří se v parku zdržovali a také muže
objevili při jeho pokusu o sebezabití. Jeden z mladíků nelenil, zachoval si
chladnou hlavu a muži z jeho vytvořené obrátky pomohl a položil na zem
pod stromem. Strážníci muži ihned zavolali rychlou záchrannou pomoc,
jelikož z jeho slov vyplynulo, že chce svůj čin opakovat.
9. 1. Krátce po sedmé večerní vstoupil do prodejny potravin ve Veleslavínské ulici muž a nechtěl dlouho zdržovat. Vytáhl kudličku, přistrčil ji ke
krku prodavačce a chtěl jen dvě krabičky amerik, že zase půjde. Prodavačka z obav ze zranění sáhla pro ameriky a muž se vzdálil. Před obchodem
ho jistil kumpán, který už čekal na cigára. „Akci“ však viděl přicházející
zákazník a tak dostal. Ameriky však lapkové nestačili vykouřit. Kriminálka
si pro ně přijela za tři hodiny rovnou do místa bydliště. Jedná se o Bělorusa
a Čecha, 22 a 25 let.
26. 1. K večeru naivní spreyer vytáhl ve Čkalově ulici svoje nádobíčko
a pustil se do práce. Vytvořil rozmáchlé umělecké pelemele, 3 x 1 m. Jenže
v baráku sídlí Úřad městské části Praha 6 a kolem jdoucí občané nahlásili
čin ve vrátnici. Služba zadržela spreyera ještě s barvou v ruce, a když ho
vedli, tvrdil, že vše je jedno, v listopadu bude stejně konec světa. Do té
doby škoda: 10.000 Kč.
zdroj MP
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Mezi náXmV.i
v Břevnově X

Když se počátkem května l945 ozvalo z rádia volání o pomoc, byla Růža Brousková s malou Růžou
na chatě. Bylo to v pátek, když to začalo. Třetí den
na to, v neděli, se Tonda sebral a jel do Prahy do
jatek. Na osadě zůstala jen Růža s malou Rudynou a svou maminkou, paní Sojkovou. U Beranů
zůstala Kamila s Dankou, malou Jitkou a se svojí maminkou, paní Krausovou.
Rusové spali v Podkozí po staveních. Růža šla k Hrudkům pro mléko
a tak sebou do chaty přivedla také jednoho Rusa spát, protože jí ho bylo
líto. Kluk česky neuměl, jenom ukazoval na rádio a hrozně se divil. Moc
se nedomluvili, ale byl to opravdu slušný kluk. Růža mu ustlala dole a s
maminkou šly spát nahoru do patra. Tam teprve dostaly strach, když si
trochu pozdě uvědomily, co by se všechno mohlo stát. Ale kluk se ráno
umyl a naštěstí vypadl. Růža se pak sama sobě divila, jak mohla být tak
„blbá“ a přivést si ve vlasteneckém nadšení do chaty neznámého ruského
vojáka.
Někdy za týden, v pondělí nebo v úterý se Tonda Brousek vrátil na chatu.
Ten den Růža zpozorovala, jako by někdo obcházel kolem vedlejší chaty.
Upozornila na to hned Tondu... a vzápětí někdo vystřelil. Tonda šel opatrně
zjistit, co se děje, a uviděl dva ruské vojáky. Jeden z nich měl zavázanou
ruku. Přišli k Brouskově chatě s tím, že hledají „Germány“. Tonda i Růža
jim řekli, že tady žádní „Germáni“ nejsou, ale oni se hned vrhli do sklepa
a pobrali tam všechno pití. Růža tam měla staré šípkové víno, už špatné
a zkysané. Hned ho ochutnali, vyprskli to a nepili. Na to je Růža upozornila, že dole u Skrčených je hospoda a ukázala jim cestu po mezi podél
Proškova a Fajmanova pole. Ale oni místo do hospody zašli ještě k Beranům. Také tam hledaly „Germány“. Růže to nedalo a řekla Tondovi: „Oni
od nich nějak dlouho nejdou, pojď, podíváme se tam. Jsou tam samotné ženské s dětmi…“ U Beranů už ležel jeden Rusák rozvalený na gauči
a chtěl garmošku, vodku a „Germány“. A ve sklepě také hledali chlast.
Všichni je opět začali přesvědčovat, že tady žádný „Germáni“ nejsou
a znovu jim vysvětlili, kde je hospoda. Rusové se nakonec zvedli a odtáhli.
Beranovy ženské se zavřely, ale okenice měly jenom na lehké zástrčky.
Rusové se asi v půl jedenácté v noci vrátili a hned si to zamířili k Beranům do chaty. Cloumali okenicemi a začali se dobývat dovnitř, až se jim
podařilo vniknout dovnitř do kuchyně. Babička s dětmi se zabarikádovala
v zadním pokoji a Kamila Beranová vlezla na půdu a začala volat směrem
k Brouskům malým okénkem ve štítě. Jak byla z toho okénka vykloněná
a bolely jí už záda, narovnala se dovnitř a vtom kolem ní prolétly kulky.
Rusové mezitím vyskákali oknem v kuchyni, zjistili, že volá o pomoc a tak
tím směrem, kde tušili že je, vystřelili. Pak utekli směrem k Brouskům.
Brouskovi Kamilu hned neslyšeli, protože okna zavřeli na železné vzpěry
a byli ubednění. Slyšeli Rusy, až když byli u jejich chaty.
Druhý den šli Brouskovi hlásit starostovi, co se na osadě stalo a starosta
je poslal na Okrouhlík, kde měli Rusové velitelství. Na Okrouhlík už ale
nešli. Jednoho by bývali byli poznali podle zavázané ruky, ale řekli si, že
kdyby na něj ukázali, že by ti druzí se jim potom mohli pomstít. Kamila
Beranová za velitelem na Okrouhlík šla, a on jí řekl: „Řekněte mi, kterej to

je – a já ho zastřelím!“
Kamila, když viděla, jak na ni všichni hledí, tak se skoro bála ho poznat.
Jenže stejně tam všichni vojáci nebyli a velitel jí řekl, aby přišla druhý den
ráno, až tam budou všichni pohromadě, aby mohla poznat, který to byl.
Kamila však druhý den na Okrouhlík již nešla ze stejných důvodů jako
Brouskovi.
Na Lone Staru nějaký Rus obtěžoval v chatě jistou ženu. Její manžel akorát k tomu přišel, a protože tam měl nějakou bambitku, tak Rusa zastřelil.
Pak se šel udat do Chyňavy. Ruský velitel ho vyslechl a řekl mu na to, že
pro toho Rusa bylo škoda kulky. Že kdyby ho nezabil, že by byl onen voják
za takovýto čin oběšen. Velitelé se s řadovými vojáky nijak nepárali.
Dole u poslední zatáčky v serpentýnách, co vedou z Dolního Podkozí na
Svárov, je pomníček. Tudy jeli Rusové v noci s tankem dolů serpentýnami
a jak měli ve zvyku, seděli na tanku. Byla tma, bylo špatně vidět a oni si
před poslední zatáčkou chtěli zkrátit cestu. Jak se tank ze stráně zhoupl,
jeden Rus spadl rovnou pod pásy tanku a tank ho přejel.
Rusové byli usazeni také u Červeného mlýna. A tam měli koně. Byly to
takové vychrtlé herky a každou chvíli jim některá pošla. Museli je proto
zahrabat, ale moc starostí si s tím nedělali. Vyhrabali na louce díru a koně
tam shodili. Pak ho ledabyle zaházeli, leckdy ještě koukala koni z louky
kopyta.

REALITNÍ AGENTURA

Solo, spol. s r. o.

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM
z KOMERČNÍ PROSTORY z BYTY z RODINNÉ
DOMY z ČINŽOVNÍ DOMY z CHATY, CHALUPY
z RESTAURACE, HOTELY z USEDLOSTI
z 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

Pronájem prostor sálu a kavárny v Břevnovské ulici 1088/5
Po náhlém ukončení činnosti Sboru otevřených dveří Apoštolské církve je k pronajmutí sál
a příslušenství, vhodný pro hudební produkce a kavárnu. Celková plocha místností je cca 600 m2
a obsahují sál pro 250 osob s režií a překladatelskými kabinami na balkonu sálu. Sociální zařízení
pro návštěvníky, zázemí pro personál včetně WC, sprchy a šatny.
V přízemí kancelář a prostor pro kavárnu – čajovnu s přípravnou, skladem a vzduchotechnikou.
Prostory jsou rekonstruované v roce 2010 v duchu třicátých let.Vlastní měření elektro, topení
místním zdrojem po opravě, v režii nájemce /v budoucnosti bude připojeno na horkovod/, dvě
výkladní skříně a dvě nástěnné vitriny, dobový portál s možností podsvícení.
Bezbarierový přístup z ulice s možností nakládání přímo do sálu.

Případné dotazy a cena nájmu: Ing. Jandáček 602 255 907
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Dne 27. prosince 2011 zemřela ve věku 79 let paní ing. Marta Čerbačeská, rozená Červenková z Břevnova. Poslední rozloučení se zesnulou se konalo 4. ledna
2012 v síni krematoria v Praze – Motole, zádušní mše svatá pak 5. ledna 2012
v bazilice sv. Markéty v Břevnově.
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Únor – Březen – Duben
Únor 2012
Zdeněk Vágner, Břevnov
P. Jan Kohl, Břevnov
Jiří Štěpánek, Břevnov
Leoš Grimm, Břevnov
Karel Jičínský, Břevnov
Bohuslav Novák, Břevnov
Marek Čihař, Břevnov
Eva Novotná, Bílá Hora

28. 2. 1924
21. 2. 1928
25. 2. 1930
14. 2. 1934
7. 2. 1939
16. 2. 1940
23. 2. 1950
25. 2. 1950

Březen 2012

Jan Herink, Dolní Liboc

18. 3. 1918

Duben 2012

Miloš Opatrný, Břevnov
Dagmar Štěpánková, Břevnov
Michal Flegl, Střešovice

8. 3. 1934
31. 3. 1934
7. 3. 1940

Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou
Boží milost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho
zůstali s námi.

ZA PANEM KARLEM MORÁVKEM

Hledám spolužákyni Jarku Havlovou z Břevnova se kterou jsem byla na
internátě v Aši v letech 1956 – 1957. Květa Hmírová, tel: 731 759 829.

Oznámení
Ing. Karel Bastl z Břevnova, narozen 11. 6. 1923, zemřel 2. 2.
2012. 8. února 2012 bylo se zesnulým rozloučení v bazilice sv.
Markéty v Břevnově.

?

S hlubokou lítostí oznamujeme, že zakladatel našeho sdružení a někdejší
dlouholetý předseda pan Zdeněk Vávra zemřel 16. 1. 2012 po delší nemoci ve
věku 87 let. S úctou vzpomínáme na jeho nezměrné úsilí o obrodu občanské
společnosti a o zlepšení životního prostředí.
Zdeněk Vávra jako předseda Sdružení pro podporu zeleně
a ovzduší dlouhé roky bojoval za to, aby se občané mohli
podílet na rozhodování o měnící se podobě Prahy. Činil tak
v době, kdy ještě neexistoval zákon o svobodném přístupu
k informacím a většina údajů byla dostupná pouze v papírové
podobě – kopie si musel občan vyžádat dopisem, uhradit náklady
a doufat v dobrou vůli konkrétních úředníků.
Připomeňme tři konkrétní oblasti, kterým se SpPZO pod vedením pana Vávry
věnovalo, a které dodnes rozvíjíme. Díky jeho snahám byla posuzována varianta
zakrytí větracího okna Strahovského tunelu – projekt, který nebyl z technických
důvodů realizován. Lze jej považovat za předchůdce aktuálního projektu zakrytí
křižovatky. Prosazoval důsledné odvětrávání Strahovského tunelu a dodržování
zákonných limitů znečištění – i v této oblasti odkaz pana Vávry následujeme.
Bojem proti stavbě velkokapacitních garáží a výškové budovy nad portálem
Strahovského tunelu dosáhl v roce 1999 změny územního plánu na parkovou
plochu. Skutečné realizace parku jsme se však doposud nedočkali a současná
politická reprezentace místo něj prosazuje stavbu Multifunkčního operačního
střediska Malovanka.
Děkujeme za odkaz fungující občanské společnosti a slibujeme, že ho budeme
dále rozvíjet.
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6

1. února 2012 tiše zesnul pan ing. Karel Morávek z Břevnova
ve věku nedožitých 92 let. Byl nestorem starobřevnovské
rodiny Morávků, která u nás žije doložitelně více jak 250
let a jejíž členové v minulých stoletích sloužili na různých
hospodářských postech a řemeslech na panstvích benediktinů. Páni Morávkové jsou známi vysokými postavami
a vysokým věkem. Dědečka Karla Morávka zabil na
hospodářském dvoře kláštera zdivočelý býk. Otec, Josef
Morávek /zemřel v 91 letech/, když se vrátil z války světové v r. 1918, začal
pracovat jako klášterní zahradník a přivedl ji do nebývalého rozkvětu, který
trval do r. 1950. Syn, Karel Morávek, vystudoval pražskou techniku, promo-

pokračování na straně 14
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Praha 6 v zapomenutých obrazech
Navzdory zimě těšíme se všichni na blížící se jaro a rozkvetlé stromy a zahrady. Takovou nejbližší rozkvetlou nirvánou
je pro nás klášterní zahrada, která však prochází zásadní
rekonstrukcí. Snad se nám bude také líbit a budeme znovu
a znovu žasnout nad jarem a jeho květy jako děti v kočárku.
V první polovině 20. století se na podobě klášterní zahrady
v Břevnově nesmazatelně podepsal zdejší zahradník Adolf
Morávek. Vysadil většinu nových ovocných stromů, zejména po zimě v roce 1929, kdy velké množství stromů zmrzlo. Před klášterní oranžerií upravil francouzskou zahradu
a spodní partii zahrady přizpůsobil denním potřebám kláštera. Zde byly pěstovány okrasné květiny pro kostel, zelenina
pro kuchyňskou potřebu, včetně hroznového vína. Na známém snímku z druhé poloviny 40. let je právě dobře vidět
využití zahrady na každém metru. Před oranžerií – barokním skleníkem je francouzská zahrada, tvořená ornamenty
ze stříbrného buxusu, který se musel pečlivě stříhat. Buxus
také ohraničuje vpravo záhony s letničkami, nad nimi je

dokončení ze strany 13 • společenská kronika
val v roce 1938, a po celý život pracoval jako elektroinženýr v Tesle Karlín.
Vyrostl v klášterní zahradě a zahradnickém domě kláštera a proto byly příroda a zahradničení jeho nejvýznamnějším koníčkem. Nebylo také náhodou, že
patřil k prvním členům skautského oddílu Jeleni/měl skautské jméno Žirafa/
a k tomuto břevnovskému oddílu se hlásil celý život. Za minulého režimu, kdy
byl skaut zakázán, vedl turistický oddíl, ovšem v duchu skautingu. Karel Morávek byl celoživotním členem břevnovské katolické farnosti, nevynechal snad
žádnou nedělní mši v klášteře. Měl stálý zájem o historii, společenské dění
a hlavně místopis, což ho často přivádělo do redakce časopisu Břevnovan. Pan
Morávek byl velmi inteligentní, noblesní, typická stará česká škola vzdělanosti. A pak, nepamatoval si jenom něco, ale všechno, co jak bylo v klášteře za I.
republiky, kdy tam s rodiči žil. Proto byl také poradcem při různých tamějších
rekonstrukcích, znalcem klášterního hospodaření, vodního systému kláštera
atd., neboť nikdo už tyto věci neznal. Tím byl nenahraditelným zdrojem historických informací. Moc a moc nám bude chybět.
Za redakci Mgr. Pavel Krchov
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podélné pařeniště, kde se sazenice předpěstovávaly. Dále
od nich, blízko červených buků je záhon růží. Uprostřed je
tis, ostříhaný do tvaru pyramidy. Pod ním níže jsou na sobě
složená pařeništní okna, dlouhé pařeniště je zřetelně ohraničené, druhé je skryto pod zdí. Lze si povšimnouti tyček, kde
jsou pěstována rajčata a za nimi záhony jiřin. Vedle pařeniště je tmavý bod. Je to sud na vodu k zalévání, kam se pumpovala voda z nedalekého bazínku. Záhadný nízký sloupek
označený kroužkem je dešťoměrná stanice státního meteorologického ústavu, kterou pan Morávek obsluhoval do roku
1948. Třešničkou na dortu byly pak dvoje sluneční hodiny,
jež byly před oranžerií. Na snímku je tyč hodin s arabskými čísly, druhý kruh, který nám zůstal skryt má druhou tyč
s římskými čísly, oba ciferníky tvořeny keři buxusu.
Za celoživotní dílo tisíců ovocných stromů, upravené a krásné
klášterní zahrady si zahradník Adolf Morávek vysloužil
v 50. letech 300,– Kčs důchodu.
Podle vyprávění Karla Morávka zpracoval Pavel Krchov.

Nově na Břevnově

Flügger barvy
skandinávská kvalita
prodej tapet - barev do interiéru a
exteriéru - olejů a lazur - stěrek a profi
nářadí - Tónování do tisíců odstínů
Poradenství před málováním
Bělohorská 74 ,Praha 6 - Břevnov
Tel.:233 320 420 www.flugger.cz
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!
Břevnovský chrámový sbor a orchestr doprovází bohoslužby v klášteře po dlouhá léta a často. Také samostatně koncertuje v Praze a na venkově. Toto je fotografie po
Božíhodovém koncertu v prosinci 2011. V klášteře dále hrají a zpívají žáci a schola. V ateliéru Paleta na Bělohorské 92 zase děti pilně malují a tvoří, jako o závod a je to
jen jedna zmnoha společenských činnosí v Břevnově v novém roce.

16

