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Zpravodajství
BĜevnovana
ê 5O. • 18. 2. 2012 se konaly 4
klavírní koncerty žákĤ ZVŠ z celé republiky
pĜi pĜíležitosti 221. výroþí Carla Czerneho
• 21. 2. ProbČhl masopustní prĤvod ke
klášteru • 21. 2. Oslavil P. Jan Kohl své
84. narozeniny • 22. 2. O Popeleþní stĜedČ
v 7, v 16 a v 18 hod byl v bazilice sv.
Markéty udílen popelec. • 25. 2. V 11 hodin
v pražské katedrále sv. Víta uveden do funkce
kardinála arcibiskup Dominik Duka. • 3. 3.
V 18 hodin byla sloužena mše sv. za zpČváka
Karla Kryla • 5. 3. V 18 hod. oslavil dČkovnou
mší sv. P. Benedikt Kolaja své 40 narozeniny.
• 8. 3. V 18 hod. sloužena mše sv . za P. Fr.
Hochmana. Celebroval P. Prokop Siostrzonek
s p. Martinem Brousilem. • 10. 3. Od 19 hod
se uskuteþnil mládežnický ples Arachné
a JelenĤ v sále „Na Marjánce“. • 11. 3.
P. Václav SnČtina pĜi mši sv. v 9 hod. mČl
promluvu na dČti, úþinkovala schola pod
vedením Magdy Salákové. • 18. 3. V 18
hod pĜi mši sv. zaznČla missa Orbis factor
od Wittoria a postní moteta. Sbor Amici
Musicae Antiquae Ĝídil Jaroslav Orel. • 25.
3. V 9 hod. pĜi farní mši sv. byly pĜedány
poklady víry katechumenĤm naší farnosti. •
26. 3. V 7 a v 18 hod o slavnosti ZvČstování
PánČ vzpomenuto v modlitbách za úctu
k poþatému životu a za nenarozené dČti. • 31. 3.
Se konal pĜedvelikonoþní úklid baziliky. • 1. 4.
O KvČtné nedČli v 9.00 úþinkoval chrámový
sbor za Ĝízení A. Melichara. Též byly
posvČceny ratolesti. • 2. 4. V 18 hod pĜi mši
sv. probČhlo mazání olejem katechumenĤ.
• 3. 4. V 18 hod. byla sloužena mše sv.
za Karla Morávka. • 5. 4. O 18 se konaly
Zelenoþtvrteþní obĜady s možností soukromé
adorace do 24 hodin. • 6. 4. o Velkém pátku
byla možná adorace od 8 do 15 hod. V 15 hod.
následovala závČreþná kĜížová cesta a od 18
hod. Velkopáteþní obĜady s pašijemi. • 7. 4.
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na Bílou sobotu adorace by la od 8 do 15 hod.
a ve 20.30 oslava Zmrtvýchvstání PánČ,
spojená se kĜtem katechumenĤ. • 8. 4.
o Slavnosti Zmrtvýchvstání úþinkoval
chrámový sbor a též byly žehnány pokrmy.
• 15. 4. v 9 hod. celebroval misijní mši dr. P.
JiĜí Šlégr, Ĝeditel Papežského misijního díla.
Misijní den probíhal pak po celý den v areálu
kláštera.
u?êê¤ê d byla významným
dnem pro bČlohorskou filiální farnost: její
duchovní správce, rektor bČlohorského
poutního kostela Panny Marie VítČzné
P. Benedikt Kolaja OSB oslavil v kruhu
svých farníkĤ své þtyĜicáté narozeniny.
Gratulanti pĜichystali malé obþerstvení
a sestĜiþky benediktinky mu zazpívaly
nČkolik jeho oblíbených lidových písní.
Zdaleka nejstaršími – a patrnČ i nejmilejšími
gratulanty mu byli více než devadesátiletí
sympatiþtí manželé ŠĢovíþkovi. • V úterý 20.
bĜezna ve farní klubovní místnosti pĜednášel
pĜední þeský egyptolog pan Ing. Balík,
CSc. o svých poznatcích a zkušenostech
pĜi dlouhodobých archeologických prĤzkumech staroegyptské kultury; zamČĜil se
i na své poznatky o vzájemných vztazích
mezi
místními
koptickými
kĜesĢany
a vČtšinovým muslimským obyvatelstvem.
Po pĜednášce se rozproudila velmi živá
diskuse. Mezi hosty byl i mladý egyptský
lékaĜ Dr. Mustaffa, který v Praze pokraþuje
ve svém postgraduálním studiu. • V nedČlní
podveþer dne 25. bĜezna se v Tereziánském
sále benediktinského kláštera v BĜevnovČ
uskuteþnil jarní žákovský koncert, jehož
program se svými žáky pĜipravila odborná
hudební pedagožka paní Ludmila Vacková.
Úþinkovali mladší i starší žáci – a jako hosté
i nČkteĜí absolventi. Její žáci pocházejí jak
z BĜevnova, tak i z Bílé Hory (z RuzynČ, ze

ěep a z Malého BĜevnova). Diváci odmČnili
výkony všech mladých muzikantĤ dlouhým
potleskem; zvlášĢ zasloužené uznání vyjádĜili
pedagogickým zásluhám paní profesorky
Ludmily Vackové.
Karel Voplakal
tBBê ê wdê zê
SSê y si uspoĜádala 29. 2. výroþní
þlenskou schĤzi ve školní jídelnČ ZŠ Jih–
Šantrochova, PetĜiny. Úþastnilo se asi 90
osob. Jednání se zúþastnila pí radní Mgr.
VymČtalová (ODS). Úþastníci si vyslechli
zprávu o þinnosti za minulý rok a plán práce
pro rok 2012. V diskuzi byly probírány otázky
kolem zabezpeþení seniorĤ ve zdravotních
pĜípadech, stravování i valorizace dĤchodĤ.
}ê Rê d ê ê s >ê  B
další kovová laviþka. (Pozornost HMP).
To již 2. bĜezna konþil na rybníce led
a jeho síla odtála až na 3 cm. To však byl též
:5Bêê?ê¤
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zaþátek pomalého návratu bezdomovcĤ do
doupat okolo rybníka. RybáĜi koncem bĜezna
stále ryby nechytali, nebot´ to je stále doba
hájení ryb. V posledních bĜeznových dnech
se tam objevilo nČkolik lapaþĤ sluneþních
paprskĤ. Klid tam rušili i netrpČliví mladí
motocyklisté. Na severním svahu u rybníka
zahájili stavebníci budování základĤ nového
rodinného domu. Stavba je ĜádnČ povolena.
LabuĢ, divoké kachny i lysky se vrátily na
hladinu rybníka a pĜátelsky žebrají od kolem
chodících návštČvníkĤ.
}ê Rê ê dê ê ê wê ¦
vysypala inzerþní snĤška azijských bojových
umČní. Ke zdravotnímu a harmonizaþnímu
umČní vybízel klub HIRUNDO, na PetĜinách
www.klub–hirundo.cz nebo také kurz na
FVTS UK na Evropské klub www.taichi–
chikung.cz s cviþením TAJ JI. Inzerováno
bylo, že jde o þínská, jihokorejská
a japonská bojová umČní. Celkem je možno
si vybrat cviþení 6 druhĤ a názvĤ. U všech se
zdĤrazĖovalo, že vedle plynulosti, mČkkosti
a hlubokého uvolnČní se dosáhne úþinné
sebeobrany, ale hlavnČ relaxaþní pohody
proti stresĤm, zklidĖující nehektický životní
styl a všestranná kombinace dechových
a pohybových technik nakoordinaci tČla
a mysli. Za kurzy se platí.
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vê :5ê >ê  pracuje
na Heyrovského námČstí – PetĜiny nová
soukromá zubní ordinace MUDr. Pohlodkové.
V souþasné dobČ pracuje pro soukromé ale
i pro pojištČné pacienty.
}ê iB?ê ± na hranici s ulicí
Na PetĜinách, u OD BILLA se staví stanice
metra – Dejvická, ýervený Vrch, Veleslavín,
PetĜiny, Motol. Do provozu se má uvádČt
v roce 2014. Kus Brunclíkovy ulice je
uzavĜen pro veĜejnou dopravu. Stavbu
Metra provádí stavebník METROSTAV
a Ingenýring HOCHTIEF. Stavba Metra je
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navržena ke spolufinancování z prostĜedkĤ
EU. Stavba má také obdržet pĜíspČvek
z Fondu soudržnosti ve výši 8 mld. Kþ. Na
povrchu, severní stranČ, ulice Na petĜinách,
u OD BILLA byl koncem bĜezna rozkopán
METROSTAVEM úzký pruh chodníku.
Výkop však zasáhl vývČskové skĜíĖky
ODS, TuristĤ, KSýM a inzertní firmy.
Výkopy nyní neumožĖují se tam prezentovat
a komunikovat s obþany.
{5êê ? a mohli jsme sledovat
jak zima pĤsobila na naše souputníky, kteĜí žili
volnČ v mrazech bez kamen jako jsou kupĜ.
ptáci, kosi a sýkorky. Mnozí lidé kupovali
v obchodech lojové koule v síĢkách nebo
sypká semena a zrní. Kdo tuto bohumilou
þinnost ve svém okolí dČlal, získal odmČnu
formou krotkosti a vdČþnosti ptákĤ. Ti byli
krotcí jak slepice. Divoké kachny na rybníce
mČly zamrzlo a schovávaly se v potrubích,
zálivech, koĜenech a kdo ví kde. Kdo jim
nČco zanechal na bĜehu, tak si to vždy umČly
najít a v mrazech se posílit.

BěEVNOVAN
uê wd5 jsou þtyĜi potravinové
obchody. NejlevnČší ěáholecký salát byl
v OD NORMA na VČtrníku. Kráþel jsem
z Normy do Veleslavína dolĤ stezkou. Tam
sedČlo 5 bezdomovcĤ, každý jedl salát. ěvali
a zpívali: „ěáholec, ěáholec oddaluje náš
konec.“

þímž obsadila 2. MÍSTO v rámci celého kraje!
Jako výhru si pĜipsala 5.000 bonusových
bodĤ na svĤj úþet. 16. 3. se pak ve školce
uskuteþnilo slavnostní pĜedání diplomu který
od zástupce spoleþnosti ASEKOL – Mgr. M.
Holinky, pĜevzala Ĝeditelka školky p. Hana
Kosová.

z?ê dBOSê ê : Na BČlohorské
ul.þ.1650/98
otevĜela
nedávno
paní
A. Burešová voĖavý obchod. Nabízí zde
více jak 80 druhĤ sušeného ovoce a oĜechĤ,
pĜibližnČ 200 druhĤ þaje, 100 druhĤ koĜení.
ZnalcĤm þaje mĤže poskytnout tĜeba pu–erh
v mandarince, pu–erh v bambusu nebo puerhy
archivní.Velké oblibČ se tČší Kvetoucí þaje.
Z cukrovinek zde dostanete þokoládovou
polevu, karamelový fondán, nugát, želé,
lékoĜici, þokolády, bonboniéry, Dia produkty.
Pro sváteþní pĜíležitosti se hodí dárkové
balíþky, dárkové koše, kornouty, kvČtiny
z ovoce a oĜechĤ. PĜeji dobré pochutnání!

zêêêB? Ti, co se snaží jíst
málo, þi nČjak dietnČ, to mají v BĜevnovČ
dosti krušné. Nesmí vĤbec chodit kolem
Jídelny na BČlohorské 122! Vchodové
dveĜe sice pamatují minulý režim, ale co je
za chuĢové poklady za nimi, oceĖují dnes
již stovky lidí. SkvČlé obČdy, svaþinky,
polívþiþky. Hned vedle velká sklenČná výloha
s pudinky a jahodami, kokoskami, štrĤdlíky,
tvarohovými kousky, švestkovými koláþi,
makovci, chlebíþky a já nevím, co ještČ. Za
tím vším hledejte umČní kuchaĜky KateĜiny
s jiskrným pohledem, která tak vlastnČ nejvíce
mĤže za trápení tČch, co se snaží jíst málo, þi
nČjak se odbývat a musí chodit kolem jídelny.
DveĜe bývají dokoĜán, arci, i když pohledem
uhnete, nemĤžete neslyšet pozvání: „a vy si
dáte, prosím“ – a jste tam…

uê ê ê wê t5 Tou
nejvČtší novinkou od chvíle, kdy jsme Vás,
milé þtenáĜe, naposledy informovali o práci
Základní školy pod Marjánkou v BĜevnovČ,
je otevĜení prvních tĜíd znovu po tĜiceti
letech. Celkem bylo pĜijato 72 prvĖáþkĤ do
tĜech prvních tĜíd. Myslím, že je to zásadní
zmČna, kterou já osobnČ velice vítám, protože
si myslím, že bez prvĖáþkĤ to „není ono“.
Podle mých dostupných informací jsme
dokonce mČli být poslední základní školou
nejen v Praze, ale i v republice, která první
tĜídy nemČla. V lednu tohoto roku probČhl
opČt zápis do 1. roþníku a všichni jsme byli
ve velkém oþekávání, jak dopadne po roce
zkušeností s prvními tĜídami. Ohlas byl nad
oþekávání velmi pĜíznivý, neboĢ jsme zapsali
celkem 130 zájemcĤ do 1. roþníku (pĜi prvním
zápisu to bylo 111 pĜedškolákĤ).
VČĜím, že tato zmČna pĜinese nám všem
spoustu radosti a užitku a že naše škola bude
i nadále patĜit ke školám, o které bude stále
zájem, neboĢ nabízí kvalitní vzdČlání.
Pokud chcete vČdČt nČco víc o našich dalších
aktivitách, potom si na internetu otevĜete naše
stránky: www.zspodmarjankou.cz a uvidíte.
Marcela Zavadilová Ĝeditelka školy
tOêqBêÀê¢êtBêê·êUž v r. 2007
se školka zapojila do projektu „Ekologická
školka“, který vyhlásilo Ministerstvo školství
spolu s Ministerstvem životního prostĜedí.
Jde o tĜídČní odpadu – papír, plasty, sklo,
kartony, od r. 2008 je školka zapojena
do projektu RECYKLOHRANÍ. V jeho
rámci dČti rozvíjí svĤj vztah k životnímu
prostĜedí formou her a kvízĤ, zároveĖ ale
i pĜímou úþastí na sbČru použitých baterií,
drobného elektrozaĜízení a osvČtlovacího
zaĜízení.Za plnČní úkolĤ získává škola body,
které si mohou v internetovém katalogu
vymČnit za rĤzné hraþky, pomĤcky atd. Na
podzim 2011 probČhla VELKÁ PODZIMNÍ
SOUTċŽ ve sbČru elektrozaĜízení a Mš
Jílkova odevzdala 1.317 kg této suroviny,

v :>ê WBê zwvslu#ê klu
již þtvrtým rokem pĤsobí na PetĜinách Prahy
6. Nabízí aktivity pro rodiny s nejmenšími
dČtmi, pro pĜedškolní dČti, pro dospČlé a pro
seniory. Jedním z hlavních cílĤ sdružení je
oslovit k aktivnímu trávení volného þasu tĜi
generace, dČti – rodiþe – prarodiþe.
V souþasné dobČ sdružení rozšiĜuje své
pĤsobení díky navázání spolupráce s Klubem
zdraví Aleph, který byl otevĜen na poþátku
roku 2012 v Liboci v areálu usedlosti Libocký
dvĤr. Tato spolupráce má první konkrétní
formu v podobČ Klubu dĜíve narozených,
který zahájil þinnost 30. 3. ve zmínČných
prostorách v Liboci. Tato myšlenka se zrodila
na základČ komunikace se svazem dĤchodcĤ
na PetĜinách.
SeniorĤm je vČnován þas a prostor každý
pátek. Pokud se zájemce do Liboce vydá,
mĤže zde strávit celé odpoledne, a to
aktivnČ, odpoþinkem i novými poznatky
a zkušenostmi. Nabízíme možnost pĜátelského
posezení u þaje þi kávy, pĜeþíst si knížku nebo
zahrát spoleþenskou hru, také využití nabídky
obchĤdku se zdravou výživou.
Aktivní þást odpoledne
je sestavena z cviþebních
blokĤ (cviþení na židlích
- zdarma, cviþení 50+),
které jsou svým zamČĜení
a nároþností uzpĤsobeny
této vČkové skupinČ.
Souþástí programu klubu
jsou dále pĜednášky,
literární þtení, výtvarné
dílny a další aktivity.
Jako první vzdČlávací
aktivita probČhla pĜednáška o terapii EFT.
Další plánovanou akcí je
tvoĜivá dílna a to 11. 5.
od 15:00 do 17:00.

 $
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Více informací o pláno-vaných akcích a naši
nabídce najdete na webových stránkách:
www.spolecnyden.cz a www.alephzdravi.cz.
TČšíme se na SPOLEýNÝ DEN s vámi
v Klubu zdraví Aleph!
uê ??ê ê  – šestý roþník
misijní nedČle. V nedČli 15. 4. se areál
BĜevnovského kláštera opČt zaplnil hrami,
jarmarkem, dČtmi a dobrou vĤlí pomoci.
VýtČžek akce 46 604,– zdvojnásobený nadací
Divoké Husy na úctyhodných 93 208,–
pomĤže dČtskému domovu v diecézi Kandy
na Srí Lance.
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Mši svatou celebroval otec JiĜí Šlégr, který se
podČlil o þerstvé zážitky ze slavení Velikonoc
na Srí Lance a z návštČvy dČtského domova,
kam je naše pomoc smČĜována. Po mši
následovalo krom tradiþního programu také
štrĤdlování a prohlídka novČ zrekonstruované
oranžerie v klášterní zahradČ.
Ani podmraþené poþasí neodradilo davy
návštČvníkĤ od celodenní úþasti, díky
náladám poþasí si dokonce mohli závČreþné
odpolední divadlo a tombolu vychutnat
v úžasných prostorách Tereziánského sálu.

v ê5:êr5êê:>êWBêwê¦êêWê BWBêê5?êê5êBêêWê
ê5ê êhêW5ê5ê5ê>êO?Bê{BêU±ê Uêêê êê 5±ê
R?ê?±ê5±ê5êi5êêêw±êê?±ê5êdê dêê :Bê
O®êêêr±êUêês°

Obrovský dík patĜí Tereze Andršové, hlavní
organizátorce akce, otci JiĜímu Šlégrovi,
vedoucímu papežských misijních dČl v ýeské
republice, bĜevnovským benediktinĤm, kteĜí
pro tuto akci poskytli témČĜ celý areál kláštera
a nadaci Divoké Husy, díky které mĤžeme
na Srí Lanku poslat 93 208,–. DČkujeme
také všem ostatním, kteĜí jakkoli pĜispČli
k úspČchu této akce a tČšíme se na pĜíští
roþník! Za oddíly Arachné a Jeleni,
Tereza KopĜivová
qê 5ê ?ê dê tvê yz
Praha – BĜevnov, pan Nachtigal, jsou rybáĜi
znepokojeni posledním pĜíkazem mČstské
þásti Praha 6. Dle nČj nesmí být rybník Velká
Markéta na jaĜe osazen rybami. DĤvod? PĜíliš
malý pĜítok vody!
Sousední Malá Markéta se zase nesmí lovit
pro výskyt vzácné žluté kvČtinky. Takže
kde ryby jsou, nesmí se lovit, kde nejsou,
nebudou do vody nasazeny. NadČje se tedy
logicky upírají k rybníku Kajetánka, neboĢ je
docela dobĜe možné, že že pokud bude vþas
dokonþen, dostane co nevidČt malé rybky již
letos.A stejnČ tak i rybník Vincek.
PĜejme rybáĜĤm, jakož i sami sobČ, aĢ se
vše v dobré obrátí a naše procházky kolem
BĜevnovského kláštera, opČt probíhají za
kvákání kaþen a šplouchání šupináþĤ!
am
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5?ê ê :ê wê ¦ k prodeji obecních bytĤ na BČlohorské schválen. 20.
4. konalo se ve VeleslavínČ zasedání
zastupitelstva Prahy 6 jehož hlavním
programem bylo schválení prodeje
rodinného stĜíbra – 902 bytĤ, vČtšinou
z BĜevnova a Bubenþe dosavadním
nájemcĤm. NČkolik set úþastníkĤ zasedání
neobyþejnČ hlasitČ vyjadĜovalo nesouhlas
s tímto krokem, který mČl, jak se m.j.
shodli, pĜijít alespoĖ o deset let dĜíve, kdy
o to mČli všichni zájem a byli v aktivním
vČku, zatímco dnes je vČtšina nájemníkĤ
již v dĤchodu. Velmi ostré protesty
diskutujících úþastníkĤ veĜejného zasedání trvaly þtyĜi hodin /!/, aby pak prostou
vČtšinou pravice v zastupitelstvu byl zámČr
úĜednČ schválen.
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PolyfunkĆní dĭm
„ U Markéty“
s mnoha otazníky
V Bĥevnovĕ pod poliklinikou od architekta R. F.
Podzemného je smĕrem k PatoĆkovĕ ulici nezastavĕné
svažité území. Pozemky byly urĆené územním plánem
pĥevážnĕ jako zeleğ a patĥily mĕstu. Následnĕ ale byl
územní plán zmĕnĕn pro možnou masivní zástavbu
– zmiğováno bylo využití pro sociální a zdravotní
úĆely. Poté ale byly pozemky rozhodnutím tehdejšího
zastupitelstva Prahy 6 s majoritou ODS odprodány
a veĥejné využití se nerealizovalo.
Pĥed dvĕma lety probĕhlo územní ĥízení, výsledkem
kterého bylo rozhodnutí o umístĕní polyfunkĆního
sedmipodlažního domu v maximální délce. Koncem
loğského roku byla InterCorou s.r.o. podána žádost
o prodloužení platnosti tohoto územního rozhodnutí.

Navrhovaná extenzivní stavba o sedmi nadzemních
podlažích a pĥi její délce zásadnĕ mĕní charakter
okolí a má negativní vliv i na vzdálenĕjší území.
Dopravní situace se bude dále zhoršovat. Výjimka
ze stavební uzávĕry na bĥevnovskou radiálu
je hodná pozornosti. Samotná radiála nebude
v dohledné budoucnosti realizována.
Neexistuje koncepce okolního území ani celého
Bĥevnova. Požádal jsem o reakci mĕstské Ćásti na
výše uvedené skuteĆnosti. Proti prodloužení platnosti
územního rozhodnutí jsem se odvolal. Petice obĆanĭ
byla pĥedána na úĥad mĕstské Ćásti.
Hodnoty Bĥevnova je nutné ochránit.
MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel Mĕstské Ćásti Praha 6
za Stranu zelených
anechvatal@email.cz

Uplatnil jsem zásadní pĥipomínky: Jedná se
o území Bĥevnova pĥi PatoĆkovĕ ulici, které
je
stále
více
zatĕžováno
dopravnĕ,
imisnĕ
i hlukovĕ. Není zde zajištĕn kontinuální monitoring
a výsledky mĕĥení z okolí jsou varující. Zejména byly
opakovanĕ zachycovány nadlimitní koncentrace oxidĭ
dusíku. Nejsou k dispozici aktuální údaje o rostoucím
dopravním zatížení. Oficiální údaje o vlivech na zdraví
obyvatel nejsou dostupné, nicménĕ podle ústních sdĕlení
je v okolí zvýšený výskyt onkologických onemocnĕní.
Hluk by se od uliĆní fasády odrážel do areálu škol.
Masivní stavba by dále zhoršila místní ovzduší omezením
cirkulace vzduchu a koncentrací emisí v údolí.

Radim, syn Slavníka byl Vojtěchţv
nevlastní bratr. Uvádí se, že v roce 997
byl Radim svědkem Vojtěchovy smrti.
V roce 999 byl v Őímě vysvěcen na biskupa
a v roce 1000 se stal prvním hnězdenským
arcibiskupem. V tamní katedrále byly po smrti
uloženy Radimovy ostatky. Hnězdno polsky
Gniezno – je významné historické město ve
stőedním Polsku nacházející se východně od
Poznaně. Hnězdno opravdu není Hvězdno,
jak se domnívá někdo z autorţ vysvětlující
tabulky umístěné na fasádě bőevnovského
mrakodrapu Radimova 8. Nevím, kdo
poněkud trapnou chybu zpţsobil, ale
nechce-li ÚMþ Praha 6 nadále mystifikovat
obÿany, měl by urychleně zajistit opravu.
JUDr. Hrţza Ivan, zastupitel Mþ Praha 6
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Zaèala rekonstrukce Domova svaté Rodiny
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Autorem vzpomínky je
Jaroslav Orel.
,,Kluci, pĜepadneme ho,”
rozhodlo se náhle nČkolik
chlapcĤ v malé, nepČkné,
uboze vybavené chaloupce
pĜed bĜevnovským klášterem, Když otevĜel
dveĜe, sesypaly se na
nČho hadry, boty, ponožky a vĤbec, co bylo po
ruce. Byl pĜekvapen
jen zlomek vteĜiny. Pak
všechny ty vČci zaþaly lítat v obráceném smČru a v následujícím
okamžiku nastala nepopsatelná bitva všech proti všem. Skonþila
po pĤlhodince naprostým vyþerpáním profesora Miroslava
Venhody a jeho šesti chlapcĤ, kteĜí dohromady tvoĜili pražskou
Scholu cantorum. To se stalo jednoho zimního veþera v roce
1939.
Ta pĜíhoda dokresluje základní povahové rysy, jež nejsou
þastým jevem u lidí vĤbec a u umČlcĤ zvláštČ. Dovede si snad
nČkdo pĜedstavit, že by se Ĝeditel nČjaké školy tak popral s žáky
jen pro jejich radost? M. Venhoda byl ochoten pro každého
být vším, byl bezprostĜední a mČl mladistvého ducha, nebyl
pyšný, nemusel nutnČ vyþnívat z Ĝady, byl schopen uskrovnit
se a pĜizpĤsobit a umČl pomáhat. Byl srdeþný a s každým se
spĜátelil. Lidé si ho zamilovali už pĜi prvním setkání.
Na zaþátku byl Schola cantorum. Založil ji ve svých
þtyĜiadvaceti letech, aþkoli kromČ svého nadšení nemČl
k takovému podniku žádné vnČjší pĜedpoklady: nebyly peníze,
doba byla nepĜíznivá. On se však nebál pĜekážek. Šel za
svým cílem – obnovit prastarou instituci. Scholy cantorum

vznikaly snad již ve 14. století a byly pak hromadnČ zakládané
pĜi biskupstvích a klášterech po celé EvropČ. Tyto pČvecké
školy stály u vzniku prvního samostatného západoevropského
hudebního þinu – gregoriánského chorálu – a po celý stĜedovČk
až do šestnáctého století každý, kdo v hudbČ nČco znamenal,
prošel jako chlapec nČkterou z nich. Od doby baroka postupnČ
mizely a v roce 1939 dokonce ani samotný název prakticky už
nikomu nic neĜíkal.
Dnes jsme zvyklí poslouchat starou hudbu a vĤbec si
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neuvČdomujeme, že pĜed padesáti lety nebylo o ní slechu.
KromČ nČkolika teoretikĤ ji nikdo neznal, nikomu nepĜišlo na
mysl, že by mohlo jít o vrcholné kulturní hodnoty, díky své
nadþasovosti srozumitelnČ a dĤvČrnČ promlouvající právČ
k þlovČku dvacátého století. Spoleþenské hudební vČdomí
žilo tehdy ještČ pĜevážnČ v hlubokém romantismu; v kulturnČ
ladČných vrstvách se kromČ symfonií klasicismu stále za
vrchol umČleckého zážitku považovala italská opera nebo tĜeba
FibichĤv Poem. VytvoĜení Scholy cantorum se tedy musí nutnČ
jevit jako þin, pro nČjž se nenabízí žádné pĜijatelné vysvČtlení.
VČdČl už tenkrát M. Venhoda, jakého rozmachu dojde stará
hudba – renesanþní, gotická, chorál, jak výrazným podnČtem
se stane i pro novou tvorbu a nejnovČjší hudební myšlení? Asi
to cítil. A v tom byla jeho genialita.
Byl geniální, vynalézavý, a také úžasnČ pracovitý. Jen tak, a za
pomoci vlastní rodiny a pĜátel a za podpory nČkolika tehdejších
institucí, se mohli žáci Scholy cantorum za jeho vedení vČnovat
širokému studiu staré hudby. Základem pČveckého nácviku
byly gregoriánské zpČvy, jejichž poznávání umožnilo i hlubší
pochopení obecné hudební teorie. K chlapeckým hlasĤm, které
obstarávaly sopránové a altové party, se brzy pĜipojily tenory
a basy dospČlých. Ve velmi krátké dobČ mohla Schola poĜádat
koncerty v Praze a na mnoha dalších místech naší tehdy okleštČné
vlasti. Na Programu se objevila jména Palestriny, Josquina,
Vittorii, Händla a dalších svČtových renesanþních skladatelĤ.
Znaþné místo v programu vČnovala, a to byl další VenhodĤv
prĤkopnický þin, staré þeské hudbČ – tehdy málo známým
Adamu Michnovi, Kryštofu Harantovi, Janu Turnovskému aj.
Po staletích znova zaznČly jednohlasy i vícehlasy z Jistebnického
a Franusova kancionálu,
ze Speciálníku královehradeckého a jiných.
Pevné místo tu ovšem
mČla i lidová píseĖ
a lidová hra.
Jen nČkolik jedincĤ
pĤsobících mimo oblast
hudby mČlo na M.
Venhodu hlubší vliv.
Jinak šel sám, všechno
sám uvážil a všechno
si sám udČlal. NemČl
ve svém okolí a ve své
dobČ vzory. Otvíral
lidem oponu a všichni
žasli. JeštČ slavnČjší
kapitolu
pĜedstavuje
jeho témČĜ þtvrt století
trvající práce Novými
pČvci madrigalĤ a komorní hudby a pozdČji
Pražskými madrigalisty,
které ostatnČ také sám
založil. Jsou pokraþováním Scholy – trvala jen deset let, ale
bez ní by Pražští madrigalisté museli svou þinnost zahájit
v jiném výchozím bodu.
Byl to neobyþejný þlovČk a zasloužil by si monografickou
práci, která by zahrnula jeho celoživotní pĤsobení. ěíká se, že
nikdo není nenahraditelný; v tomto pĜípadČ to neplatí. Nerodí
se mnoho takových lidí, jako byl Miroslav Venhoda. ZemĜel
10. kvČtna 1987.
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êBêOBê
Major dopravního letectva ZdenČk Vágner je BĜevnovák, roþník 1924 a znaþnou þást svého života prožil ve vzduchu. Kterýpak
kluk by mu nezávidČl! Za války byl nasazen v letecké továrnČ Letov a letadla ho pochopitelnČ velmi zajímala. Hned v kvČtnu, po
osvobození, za ním pĜišel kamarád z dílny s vážnou tváĜí. „Co potĜebuješ?“ Zeptal se ho ZdenČk Vágner. Kamarád odpovČdČl:
Pojć se mnou k letectvu! ZdenČk Vágner kývl hlavou a bylo rozhodnuto:
a tryskových letadlech. Leteckou kariéru jsem zakonþil na
letadle TU 134 v roce 1979, kdy
jsem odešel do dĤchodu.

…Já nepocházím pĜímo z BĜevnova, ale narodil jsem se na Slovensku.
Když se mĤj táta vrátil z Velké války /1914 –1918/, nebyla práce.
Objevila se však možnost pĜihlásit se k þetnictvu s výhledem služby
na Slovensku. Táta byl Ĝemeslník, mladý kluk, prošel výbČrem
a absolvoval kurz. Sloužit odjel na východní Slovensko, kde jsem se
v Nižnýn Hrabovci narodil. Odtud jsme se pĜestČhovali do mČsteþka
Komjatice u Nových ZámkĤ, kde otec sehnal byt. Bydleli jsme
v tČsné blízkosti železniþní stanice a na dráze jsem vlastnČ prožil
dČtství. DennČ jsem mČl pĜed
oþima koleje, lokomotivy,
železniþní provoz. Na vechtru
jsem byl jako doma a získal
takovou dĤvČru, že jsem
chodil zamykat výhybky a pomáhal signalistovi. Zdálo se, že bych
se mohl stát ajzboĖákem, ale osud mnČ pĜehodil výhybku jinam.
V roce 1938 Maćarsko zabralo jižní a východní Slovensko a naši
mČli 24 hodin na opuštČní Slovenska. Otec mČl v Komjaticích
známé, traĢmistr nechal pĜistavit vagón na nádraží a ostatní nám
pomohli naložit vČci a odjeli jsme do ýech. Za dva dny jsme byli
u dČdy a babiþky v Chlumþanech u Loun, odkud otec pocházel. Ale
co dál?

– ŠĢastnČ jsem se oženil,
s manželkou máme dvČ dospČlé
dcery, tĜi vnuþky, pČt pravnuþek.
Od roku 1951 žijeme v BĜevnovČ
a pĜedstavte si, pánové,
žena mi dovolila z poloviny
kuchynČ udČlat decentní dílnu s veškerým vybavením:
minisoustruh, fréza, vrtaþka
bruska atd., ve skĜínkách není
kuchyĖské nádobí, ale veškeré
náĜadí a materiál, protože mČ to
Ĝemeslo nepustilo, stavím železné modely lokomotiv v pomČru 1 ku
45 od prvotního ohýbání železných plechĤ po veškerá kola, táhla,
patky, svČtla a drážky, vše si dČlám sám, vþetnČ dynam, motorkĤ
a rozvodĤ elektĜiny, vþetnČ potĜebných rozvrhĤ a výpoþtĤ, jak ve
mnČ zĤstalo dobré Ĝemeslo po našich, a když jsem na chatČ venku
postavil model železnice, sebČhla se snad pĤlka vesnice, aby
se podívala, jak vypadaly a jezdily všechny lokomotivy vyrobené
v ýeskoslovensku od roku 1918, neboĢ lokomotivy a letadla patĜí
k sobČ jako technika a chlapi.

"Ê=6"/ùÊ*"/

V naší rozvČtvené rodinČ VágnerĤ na Lounsku byli samí Ĝemeslníci:
zámeþníci, tesaĜi, klempíĜi. Ruþní práce mČ bavila, ale já mČl
chuĢ zkusit prĤmyslovku. Jenže pĜišel Protektorát a NČmci zavĜeli
školy. V Praze byl náš pĜíbuzný, majitel zámeþnické dílny a u
nČj jsem se vyuþil strojním zámeþníkem. Sotva jsem se vyuþil,
byl jsem nasazen do letecké továrny Letov, kde jsem pracoval v
nástrojárnČ. Když jsem po pĜevratČ kývl na nabídku kamaráda, šlo
o vstup do Bezpeþnostního letectva. A už 15. þervna 1945 jsem
stál na školním nádvoĜí v Nuslích v þerné kombinéze „po NČmcích“
s dalšími spolužáky a absolvoval základní vojenský výcvik. Ze
zhruba stovky zájemcĤ nás bylo vybráno 50, vytvoĜili jsme tzv.
leteckou þetu a byli odesláni do policejní školy SNB do Zbiroha, kde
jsme se pĤl roku uþili nazpamČĢ paragrafy. Policejní letectvo má totiž
také svoji historii. Za I. republiky létaly u nás þetnické letecké hlídky
jako ostraha hranic. Tyto hlídky mČly zabraĖovat se stíhaþkami
Avia 534 þastému narušování leteckého prostoru v Sudetech.
V roce 1945 byly tyto hlídky obnoveny pod názvem Bezpeþnostní
letectvo a v roce 1950 došlo k reorganizaci tohoto oddílu na letku
Ministerstva vnitra, pozdČji vládní letku. Po absolvování školy ve
Zbirohu jsem byl v roce 1946 pĜeložen na letištČ Boží Dar, pak do
Milovic a do vojenské odborné školy leteckých mechanikĤ v Liberci.
Odtud jsem byl poslán na letištČ do ProstČjova a nakonec v r. 1947
odvelen do Prahy, kde jsem už zĤstal. Vstoupil jsem do Aeroklubu
v Ruzyni, kde jsem zaþal létat na Piperech, cviþných letadlech
C 104, C106 aj. PostupnČ jsem se stal palubním
mechanikem a v roce 1953 pilotem. Nejprve kurýrním,
pak dopravním. Létal jsem na pístových, turbovrtulových
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V pĜímém ohrožení života
jsem byl dvakrát. Po válce byly
u nás první dva dvourotorové
vrtulníky, složené z nČmeckých dílĤ. NČmci už vrtulníky nestaþily
použít. PĜi jednom letu, to jsem byl ještČ letecký mechanik, vysadil
motor. Pilot postavil stroj na nos a Ĝítili jsme se dolĤ. Odporem
vzduchu se vrtule znovu roztoþily a staþili jsme nouzovČ pĜistát.
Vrtulník byl poškozen, ale manévr nám zachránil život. Také druhá
episoda je z mého mládí. PĜi odletu letadla Siebel z Ostravy jsme
þekali na souhlas dispeþera. Byl veþer, pĜed námi prahová svČtla
konce letištní plochy. PĜi zkoušce motorĤ však došlo k natoþení
letadla, a když se ozval dispeþer, zda vidíme pČt koncových svČtel
dráhy, pilot pĜisvČdþil a start byl povolen. Jenže pĜímka svČtel
nebyla ranvej, ale pouliþní svČtla Ostravy. Letadlo se zdvihlo
a náhle jsme ucítili nárazy špiþek stromĤ do trupu, ztratili rychlost
a nouzovČ pĜistáli v zahradách rodinných domkĤ. MČli jsme
ohromné štČstí, že se nikomu nic nestalo.
Jako kapitán vládního letadla jsem létal s pĜedstaviteli republiky,
ale také létal, kde bylo potĜeba. Mnohokrát jsem pilotoval letadla
s humanitární pomocí do Asie a Afriky. Vzpomínám, jak se pĜed
léty tČžce zranil jeden pracovník naší ambasády v albánské TiranČ.
Dostal jsem za úkol do Tirany ihned dopravit profesora Kunze
z vojenské nemocnice, který tam letČl s celým svým týmem.
K odletu jsme byli pĜipraveni za dvČ hodiny, letČli v noci a pĜistáli
jako první zahraniþní letadlo na novČ vybudovaném tiranském letišti.
Albánci ovšem tak vČhlasného chirurga nechtČli pustit obratem
zpČt a tak tam profesor Kunz operoval snad desítky nemocných
AlbáncĤ. DomĤ jsme se vrátili až za týden.
Je zavedenou služební povinností, že každý let se musí zapsat do
letového deníku. Tak vím, že mám nalétáno 13 tisíc 110 letových
hodin a 5 miliónĤ 200 kilometrĤ bez nehody. A tak jsem už pĜedal
knipl letadla mladším. Technika mČ nepĜestává zajímat, stejnČ jako
letadla a letový provoz. Z letadla jsem vystoupil, ale život letí dál…

VyprávČní pana ZdeĖka Vágnera zpracoval Pavel Krchov
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Duben – KvČten – ýerven
Duben 2012
Miroslava Chmelíková, BĜevnov
Karel Závora, BĜevnov
Jan Sokol, BĜevnov
Lidmila Nováková, BĜevnov

15. 4. 1927
20. 4. 1927
8. 4. 1936
8. 4. 1940

KvČten 2012
Marie Roþková, BĜevnov
ZdeĖka Poborská, BĜevnov
Zdenka Skalová, StĜešovice 2. 5. 1936
František FeĖo, BĜevnov
Josef Kos, BĜevnov
JiĜí Zahálka, BĜevnov

26. 5. 1924
16. 5. 1927

Václav Kadeřábek, Břevnov
Zdeňka Lacinová, Břevnov
Jana Schnabelová, Vršovice
Eliška Ratajová, Břevnov
Václav Smělý, Střešovice
Čestmír Plachý, Břevnov
Milada Štěpánková, Břevnov
František Novotný, Břevnov
Alena Plachá, Břevnov
Jana Fleglová, Střešovice

21. 6. 1921
5. 6. 1925
30. 6. 1927
13. 6. 1928
21. 6. 1929
3. 6. 1930
9. 6. 1931
15. 6. 1931
16. 6. 1939
12. 6. 1943

8. 5. 1939
15. 5. 1945
31. 5. 1952

ýerven 2012

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v BĜevnovČ
zve všechny zájemce o hudbu a zpČv do svých Ĝad. Vítáni jsou
obzvláštČ mladí lidé a muži. Sbor pravidelnČ zkouší každé úterý od
19 do 21 hodin ve VojtČšce pod vedením sbormistra pana Adolfa
Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622
{qê zê idê ê ?:ê ¢¡ê ê ¡¡±¦ªê ê ê  ê
i?5ê§±êwê¦êÀêidê}UOêê§êêp5Bêê ±ê
 ê j:Bê ê kWê ê ¢¢ê ê ¢¥ê ê
têz:5Bêê5BêdBBêêOê5OPêêWêêWê
wêBêêê5±êêê5Bêê:ê
WUêêêêjrê£¥ªêWê¤ªªê½êê|5?êd5Oê
ê £¡ê ?ê ¢ª¡¢ê B±ê B±ê ê ®ê Íê
rBê ®êpêvB5±ê¦ª¥ê¢¤¥êªª¢
Jezevþík drs. trp s PP, exteriérové i pracovní pĜedpoklady. OdbČr ihned.
Pouze psi. Více na www.bedulka.vesele.info. Praha BĜevnov. Floriánová:
777 682 168.

Byty – výmČny – podnájmy – koupČ
êrv|wtêyvkpuu#êkvtlrêpê}psr|êê>êêê>ê
êu5Bê Bêê±ê êê5êWBê
k?ê{®¦ª¢ê£¦¡ê§££±ê¢££ê£¥§êª§¡

Koupím byt v BĜevnovČ 2+1 nebo 3+1, I. kat.,
balkon vítán. Tel: 602 856 636.

PĜejeme všem jubilantĤm stálé a pevné zdraví a trvalou Boží milost.
TČm starším pak hodnČ sil, aby tu ještČ dlouho zĤstali s námi.
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JeštČ nedávno pomČrnČ silný pramen potoka Brusnice
skýtal užitek okolním obyvatelĤm a to po celá staletí.
DČlal radost také generacím klukĤ, jak lze snadno doložit
za vzpomínek pamČtníkĤ, protože kluci a vodní živel
jedno jsou. Celé horní povodí Brusnice bývalo vždy
cennou zelenou oázou stromĤ a zahrad, pĜestože už za
I. republiky došlo zavedení potoka pod zem. Lidé však
na potok Brusnici nezapomnČli.
Dnes znovu pĜipomínáme toto historické území
BĜevnova, protože prochází dalšími zmČnami a nesmíme
se o nČj pĜestat zajímat. Zahrada Kolátorka znaþnČ
prokoukla, rybník byl, zĜejmČ poprvé od svého založení,
znovu vyhlouben, ale archeologické nálezy žádné.
Zámeþek Kajetánka je pĜekrásný, ale není to zadarmo.
V zahradČ postaveny za to luxusní a masivní bytové
domy, které dobĜe zaplatí opravu Kajetánky. Myšlenka
to není nová, už pĜed sto
lety podobnČ uvažoval Jan
Kolátor, majitel zahrady
a zámeþku, ale neprošlo mu
to. V Praze 6 projde leccos,
a tak svojí výškou mohutné
budovy spolehlivČ zastínily
úhledné, tzv. úĜednické
domy v ulici Na Petynce,
které byly postaveny ve
dvacátých a tĜicátých letech.
ZmČny se þekají v tČsném
sousedství Kajetánky – nikdo Vám dnes neĜekne,
co bude s BĜevnovským
mrakodrapem v RadimovČ
8, co bude s rotundou a okolními pozemky. Na Ĝešení
þeká i bývalé Vincentinum
a bude jistČ pĜekvapení, jak
se velký historický objekt
s miliónovými pozemky
zmČní a jak využije. Zadíváte
– li se na archivní fotografie z
tohoto historického místa, jistČ si mrakodrapu povšimnete
a také zelené plochy pĜed budovou. Je to dnešní Patoþkova
ulice. V trávČ na obrázku stojí dva mladí muži, pĜátelé,
a obyvatelé vysokého domu, holiþ Schmied (horní obrázek),
jež má po otci oficínu v pĜízemí, a fotoreportér deníku
ýeského slovo Václav Dub (stojící vpravo). Snímek je z 30.
let. Spodní obrázek je o 20 let mladší, vedle mrakodrapu
je špiþka rotundy a jednopatrový dĤm pĜed zboĜením.
Na prostĜední fotografii je dnešní Radimova ulice ještČ
s pĤvodními domy Na Malovance a ponurým vchodem
s vČžiþkami do Vincentina, kde ve vrátnici držela službu
Ĝádová sestra. To vše zmizelo a starou Boleslavovu, nyní
Radimovu ulici, si lidé ještČ pamatují s kulisami objektu
Vincentina i frontou domĤ Na Malovance, kde bývala
hospoda, sál, obchod, DosedČlovy dílny, až po špalíþek
pĤvodní Malovanky. Co zmizí dále?
Zpracoval Pavel Krchov, fota archiv listu
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Výuka jazykĤ, pĜíprava na maturitní zkoušky,
douþování ZŠ a SŠ, tematická jazyková a odborná
setkání, pravidelná



konverzaþní posezení ... promítání a povídání o cizích
zemích, kulturách, lidech, ... vaĜíme v cizím jazyce...
rozmluvte se na dovolenou ... apod.
výuka a setkání probíhají v prostorech centra, ve Vaší
¿rmČ, u Vás doma nebo U Zelené brány
Angliþtina, þínština, nČmþina, þeština pro cizince,
vietnamština, ... novČ italština a španČlština
...matematika, þeština, ZSV...
do kurzĤ lze kdykoliv pĜistoupit, nový kurz otevíráme
již od tĜí osob
e–mail: info@jvckajetanka.cz
tel.: 220 512 524, 602 815 427
Patoþkova 1638/67, Praha 6 169 00
Sledujte nás na www.jvckajetanka.cz a na Facebooku
(Jazykové a vzdČlávací centrum Kajetánka)
– navštivte nČkterou z našich akcí osobnČ.
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