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10 x včera v Břevnově
výstava fotografií

První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Ilustr. F. H.

BŘEVNOVAN
Počasí v dubnu
a květnu 2012
Počasí v dubnu 2012.
Duben byl celkově teplotně nadnormální
s průměrnou teplotou 10,2 °C.
V převážné části dubna se střídala vyrovnaně
období teplejší a chladnější. Dokonce min.
teplota – 3,6 °C dne 9. byla velmi nízká.
V tomto období byly 2 dny mrazové – 62
%. Na závěr měsíce se v jižním proudění
dostavila taková vlna veder s 5 letními dny
1250%, jaká se dosud v této době nikdy
nevyskytla. Vrcholila v dosud nejčasnějším
prvním tropickém dni s teplotou 31,2 °C dne
29.

Počasí v květnu 2012.

Ke krátké oslavě sešli se na Kulaťáku v Dejvicích – tým florbalistů Tatranu Olmuxu Střešovice s představiteli
m. č. – aby se pochlubili velmi úspěšnou reprezentací Prahy 6. Právě získali patnáctý titul republiky
a odměnou jim byl na další úspěšnou činnost padesátitisícový šek od starostky Marie Kousalíkové.

Květen byl velmi teplý, vlastně klimaticky
vůbec nebyl. Průměrná teplota byla 16,9 °C
a to přesně odpovídá průměrné teplotě června.
Teplotní průběh se vyznačoval obrovskými
teplotními výkyvy. Max. teplota byla 32,2 °C
dne 11. a min. teplota byla velice nízká 4,0 °C
dne 14.
Letních dní bylo 12, normál je 3,2 a byl 1
den tropický. Jeho výskyt je vzácný, protože
se vyskytlo jen 7 tropických dní za 100 let.
Rovněž počet dní s průměrnou teplotou vyšší
než 20 °C byl 9, kdežto je jich normálně jen
1,6. Květen byl značně suchý, spadlo jen 32,3
mm srážek, to je jen 49 % normálu.
Max. množství srážek spadlo 7, 4 mm dne
31. Suchý charakter měsíce se vyznačoval
i sníženou oblačností. Při přechodu studených
front byly 2 místní bouřky.
V Praze dne 6. června 2012.

SM

Redakční uzávěrka
příštího čísla jest
7. září 2012

Stovky občanů vyjádřily v peticích, dopisech redakcím a na protestních demonstracích zásadní nesouhlas se
záměrem m. č. Praha 6 prodat přes 900 městských bytů nájemníkům za vysokou cenu. Občanská sdružení
Prahy 6 poukazují na nepřiměřené nájemné i na to, že mnozí současní zastupitelé si v minulých letech koupili
stejné obecní byty za podstatně nižší cenu a nyní svorně schválili navýšení.
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časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888
Vydávání obnoveno v březnu 1990

Pozoruhodnou návštěvu přivítali studenti gymnázia na Petřinách 4. června. Školu navštívil pan Graumann
z USA, kdysi malý pasažér známého Wintonova vlaku z Prahy do Londýna. Septimánům vyprávěl svůj životní
příběh, ukázal spoustu fotografií a mluvil o důvodech návratu do České republiky a o svém poslání šířit svůj
příběh mezi mladými lidmi. Vyprávění doplňovala také jeho žena Caroline. Celé setkání i debata závěrem
proběhla v angličtině. /J. H./
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BŘEVNOVAN

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera.
kláštera. • 18. 2. Letos jaro přišlo opět
rychle. Než se člověk vzpamatoval, odkvetly
tulipány, začaly vonět fialky, šeříky, vzápětí
střemcha, akáty a bezinky, jakoby to květy
chtěly mít už za sebou. Také včely neví kam
dřív skočit, zahrady, louky, stromy a do
toho nově narozené včelky letošní generace.
Není čas. A tak jen ti, co se umí zastavit
a vzpomenout na Ježíše Krista a Panenku
Marii, přijdou jako vždy do Břevnova –
k Pánu Bohu, k bohoslužbě.
V posledních týdnech pořádaly se dvě
podpůrné akce v klášteře. Proběhla tradiční
oděvní burza a výtěžek: 4.300 Kč byl
odeslán na podporu česko – slovenské
nemocnice v Ugandě. Na projekt Šance
– pomoc dětem v nouzi, bylo vybráno 8.238
Kč. • 23. 4. 2012 v 7.00 a 18.00 slouženy
v bazilice mše sv. k sv. Vojtěchu. • 30. 4.
U kláštera opět páleny čarodějnice i s hudbou
a občerstvením, tentokrát s rekordním počtem
účastníků, kteří stáli nekonečné fronty na
klobásy a pivo. Akci tradičně pořádal Spolek
břevnovských živnostníků. • 6. 5. konalo I.
sv. přijímání 9 dětí z naší farnosti. Zpívala
dětská schola vedená Magdou Salákovou. •
10. 5. v 18 hodin sloužena byla mše sv. za
Miroslava Venhodu, dirigenta chlapeckého
sboru Scholy cantorum při příležitosti
25. výročí úmrtí. Účinkoval sbor Amici
musicae antiquae za řízení Jaroslava Orla.
• 12. 5. se uskutečnila farní pouť do Lstění
u Čerčan, která byla ukončena mší svatou. •
17.5. Ranní a večerní bohoslužbou slaveno
v bazilice Nanebevstoupení Páně. • Od 17.
5. až do 25. 5. se konala každý večer od 20
hodin Svatodušní novéna, což jsou motlitby
s varhanními improvizacemi Marka Čihaře. •
25. 5. V 15.30 v bazilice slouženo TEDEUM
na závěr akademického roku Katolické
teologické fakulty UK. • 26. 5. Ve 20.30
se konala v bazilice Svatodušní vigilie. •
27. 5. O slavnosti Seslání Ducha Svatého

Jaro, to jsou květy rostlin a stromů, které nejvíce potěší lidskou duši. Hned před Kaštanem v Břevnově
krásně rozkvetly dva jedlé kaštany Spolku břevnovských živnostníků. Za to na Vypichu před Kauflandem
jacísi pomatenci jen tak zlámali sedm mladých lip, až mnohá srdce zabolela. Však to lidé ihned nahlašovali
a Praha 6 lípy vysadí nové. Vedle opraveného skleníku v klášteře byla opravena i kaple sv. Josefa zvaná
Josefka. Povšimněte si umělých pařezů, které se na přelomu 19. a 20. století staly velkou módou lepších
zahrad a parků. Ovšem – s jarem přišly i hromadné výlety: Břevnováci na zrenovované Větruši v Ústí nad
Labem.

v 9 hodin učinkovala Schola za varhanního
doprovodu. Na závěr mše svaté P. Václav
Snětina děkoval s kyticí lilií Markovi
a Marii Čihařovým k 25. výročí varhanní hry
zde, v bazilice sv. Markéty. Po celý květen,
vždy v úterý a ve čtvrtek a v sobotu po
mších byly májové pobožnosti se zpívanými
litaniemi. • 1. 6. Při letošní Noci kostelů
baziliku navštívilo přes 800 návštěvníků.
Program byl velice zajímavý: v 18 hod. mše
svatá, v 19. 00 vyzvánění zvonů, v 19.15
duchovní slovo P. Václava Snětiny, 19.20,
23.30 komentované prohlídky, vystoupení
chrámového sboru, duchovní slovo, program
pro rodiny s dětmi, varhanní koncert Marka
Čihaře, noční meditace. Ve 23.45 uzavírala
program modlitba před spaním. • 3. 6.
V druhé nedělní mši svaté od 9 hodin opět
účinkoval Chrámový sbor za řízení Adolfa
Melichara. Od 3. června byly uvedeny do
provozu nové internetové stránky břevnovské
katolické farnosti. Adresa je: www. farnost
– brevnov.cz • 7. 6. Po slavnosti Božího Těla
po večerní mši následoval tradiční táborák
za klášterem. • 10. 6. P. Václav Snětina
sloužil mši svatou s promluvou pro děti.
Doprovázela dětská schola. • 10. 7. až 17.
7. vždy od tří odpoledne se konaly varhanní
koncerty posluchačů HAMU. • 15. 6. Ráno
a večer slouženy mše svaté k Nejsvětějšímu
srdci. • 29. 6. na prahu prázdnin konaly se
obvyklé ranní a večerní bohoslužby tentokrát
s přáním hezkých prázdnin a šťastného
návratu domů do Břevnova.
LOS – nové občanské sdružení v Liboci.
Z Liboce oznamuje se, že byla založena
nová místní organizace nazvaná Libocké
občanské sdružení. Jeho nejbližším úkolem
je bránit občany před problémy, které před ně
v místě staví úřady. Tak např. podél libockého
rybníka byla prostě povolena výstavba dvou
rodinných domů, tzv. Rezidence Liboc.
Nové objekty musejí být ovšem napojeny na

sítě, což se ukázalo značně složité. Jedná se
o zhruba 150 metrů úzké veřejné cesty podél
rybniční hráze, kudy by měly jezdit stavební
a osobní auta, což policie podmiňuje instalací
světelné signalizace. Kdo by si to pomyslel,
že v tak klidném koutu Prahy 6 budou lidé
chodit na světla semaforu a kolem dalších
nových domů. Takových příkladů je tam prý
více.
Do Radosti na kulečník. Od 8. června
otevřel se opět bývalý biograf Radost
v Břevnově a noví nájemci nabízejí pro
Břevnováky kulečníkové centrum, bar, sázkovou kancelář, zahrádku a největší plátno
v Praze (5x3 m.), ke sledování sportovních
pořadů, což se s ohledem na probíhající
mistrovství Evropy v kopané zrovna hodí.
Ze spolku. 2. června uspořádal živnostenský spolek v Břevnově další vlastivědnou
vycházku do Břevnovského kláštera. Účastníky provázel osobně pan převor a vycházka
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
pokračování ze strany 3

to není poslední.
Uklánění žákům nešlo. Absolventský
koncert v ZUŠ Jana Hanuše v Břevnově
konal se v úterý 22. května a představilo se
14 žáků první skupiny. Pro rodiče a příbuzné
byl připraven repertoár ze skladeb klasiků,
ale i moderních melodií od skupin Beatles,
The Doors či Queens. Představení bylo
velmi pěkné, střídaly se nástroje, klavír,
flétna, kytara, housle a účastníci odcházeli
spokojeni. Jediné, co žákům moc nešlo, bylo
uklánění se před publikem před a po přehrání
skladby. Někteří při tom div nespadli ze
stupínku a bylo vidět, že tento zdánlivě
nenápadný atribut každého vystoupení se
moc neučí. A při tom stačí trochu uvolnit tělo
a sklonit hlavu – jako koníček.
Náš grafik opět vystavuje. 9. července
proběhne od 17 hodin ve výstavním sále
Pod Věží na Masarykově náměstí v Třeboni
vernisáž výstavy Fotografie na památku od
našeho dlouholetého redakčního grafika
Milana Wágnera. Autor několika knih, tiskař
a všeuměl, profesionální fotograf pražských
divadel, kterého znají pražští herci střední
a starší generace, včetně vrcholových
sportovců, má stále co nabídnout ze svého
archivu. Výstava potrvá do 27. 7. a budete
– li ten čas na výletě v Třeboni, přijměte
pozvání…
Za krajany do Banátu. 16. a 19.
srpna proběhne v české vesnici Eibental
v rumunském Banátě tradiční krajanský
festival.
Kontejner na hadry a boty (samozřejmě
pro čisté a vycíděné), připravil Český
Červený kříž pro občany, kteří se chtějí
zbavit zánovních textilií a bot. Kontejner
je červené barvy a stojí na Bělohorské ulici
u schodiště proti Drinopolu.
10 x včera v Břevnově – je nejnovější

3. května 2012 převor P. Siostrzonek spolu se starostkou Praha 6 Marií Kousalíkovou otevřeli opravenou
staronovou oranžerii Břevnovského kláštera. Při otevření nechyběl ani ministr Tomáš Chalupa, který se
v minulých letech svého starostování v Praze 6 také významně podílel na snahách o rekonstrukci celého
barokního díla.

Největší jarní společenskou traktací v Břevnově je pálení čarodějnic u kláštera, kterou vždy pořádá zdejší
živnostenský spolek. V zátiší podvečera bylo možné spatřiti i mnohé známé tváře: např. převora P. Siostrzonka,
místostarostu Prahy 6 a novomanžela Jana Zárubu s chotí a mnohé další.

Zahradní besídka „U Kosíků „ v Břevnově je obvyklá akce dětí mateřské školky v Jílkově ulici, kterou po léta
vede paní ředitelka Hana Kosová a besídka neomylně připomíná, že se blíží konec školního roku. Oblíbené
akce s bohatým programem se účastní velké množství lidí. Sponzorem události je také m.j. živnostenský
spolek, kterého je paní ředitelka řádnou členkou.
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výstava fotografií starého Břevnova v Malé
galerii Informační kanceláře m. č. v Praze 6.
Je to fragment redakčního archivu časopisu
Břevnovan a expozice vystřídá kolekci
fotografií ze současného Břevnova. Výstava
10 x včera v Břevnově potrvá do poloviny
září t. r.
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze Břevnově pořádá
na své faře pozoruhodné kulturní pořady.
V květnu to byl poslech kvalitních
rozhlasových pořadů z nového pravidelného
cyklu „Radiodokumenty na faře“. Ten
s názvem „SDÍLEJ“ natočil pro Český
rozhlas Radim Nejedlý a získal za něj ocenění
na přehlídce rozhlasové tvorby. Dokument
přibližuje jak stinné, tak veselé stránky života
ve virtuálním světě Facebooku. V červnu,
konkrétně v pátek 1. června, se konala tradiční
NOC KOSTELŮ, do které bylo zapojeno přes
200 kostelů v Praze a Středočeském kraji. Na
břevnovské husitské faře byl připraven od 18
hodin filmový maraton. Duchovní triptych –
souhrnná projekce tří hraných celovečerních

BŘEVNOVAN

PORTRÉT stu
li

Petr Syčák Hilský – 50

let

V Praze známý hudebník, malíř a hned
potom Břevnovák oslavil se stovkou
zvaných přátel 17. května 2012
v Kaštanu padesátku. K narozeninám
mu zahráli i hudební přátelé, Ivan
Hlas, J. O. Nejezchleba, N. Kovács
a další kmenoví hudebníci pražské
scény, takže bylo se na co koukat, co
poslouchat a konzumovat. Ústřední
postavou byl samozřejmě Petr Hilský,
který by měl míti alespoň 4 ruce
pro svoji hudební produkci, tvorbu
a malování, jehož barevné a zklidňující
obrázky tvoří jeho další z mnoha
výstav ve vestibulu Kaštanu. Petr
Hilský maluje Prahu a tedy i zákoutí
Břevnova a nikoliv turistické obrázky
Karlova mostu a Hradčan a o to jsou
jeho pohledy milejší a objevnější.
Takovému pilnému chlapovi rádi
přejeme do další padesátky dostatek
invence.
filmů režiséra Miloše Zábranského o hledání
Boha v současném světě. Přijít bylo možné
i na jednotlivé filmy. Dále v rámci červnových
dokumentů bude promítán film – Generace
Singles – režisérky Jany Počtové. Singles
jsou mladí lidé, kteří zdánlivě mají vše,
chybí jim však životní partner. Jde o jejich
volbu, nebo o znak doby, kdy se nechceme
vázat v rodinných svazcích? Diskutovat po
filmu můžete s režisérkou Janou Počtovou ,
protagonistou filmu Janem Hornem a sociologem Marcelem Tomáškem.
Dle inf. farářky S. Silné zpracoval A. M.
V úterý 15. 5. odpoledne se lidé jdoucí
po Vítězném náměstí nestačili divit. Na
paloučku vedle silnice tam stálo kompletní
florbalové mužstvo Tatranu Střešovice, noví
to mistři ČR. Po urputném boji zvítězili
v Superfinále před osmi tisíci diváky nad
Vítkovicemi a získali v pořadí už patnáctý
titul. V prodloužení dal vítězný gól na 5:4
kapitán Milan Fridrich.
Teď ale stáli mistři spořádaně před svojí

velkou fotografií a děkovali starostce ing.
Marii Kousalíkové za podporu i finanční
odměnu, které se jim dostalo za vzornou
reprezentaci městské části Praha 6.
V Archeologickém parku Liboc probíhá
několik druhů akcí. Na jaře a na podzim
tzv. Středověká slavnost, kde je možno si
vyzkoušet (nebo alespoň shlédnout) některá
řemesla (hrnčíř, kovář, tkadlena…) je
připraveno občerstvení, živá nebo reprodukovaná středověká hudba a scénky ze života
středověkého v podání skupiny W–ARLET
s možností vyzkoušet si zbraně a zbroj včetně
lukostřelby.
Dále jsou to akce opakující se v čase
velikonočním a adventním, které jsou
zaměřeny na nejmenší návštěvníky, kteří si
mohou formou hry připomenout a vyzkoušet
tradiční techniky zdobení, výroby atd., jež
jsou spojené s těmito křesťanskými svátky.
Další kategorií návštěvníků jsou pak děti
předškolního a školního věku, zde jde
o půldenní či celodenní exkurze po parku,
kde vidí středověké řemeslníky při práci
a dozví se něco o archeologii.
Dlouhodobá spolupráce také existuje s Waldorfskou třídou při ZŠ Dědina, kde nám
děti s rodiči pomáhají budovat jednu ze
staveb archeoparku. Některé akce jsou pak
nárazové, třeba masopustní zabíjačka.
V plánu je otevření archeoparku pro
návštěvníky mimo jmenované akce/zatím
na jeden víkend v měsíci, v době sezony
od června do září. Návštěva bude spojená
s výkladem o archeoparku, středověku nebo
archeologii vůbec.
P. S. Za informace děkuji panu Mgr. Martinu
Vyšohlídovi ze společnosti Archaia.
Občanské sdružení Psi pro život založila
tři děvčata v r. 2012. Zabývá se výchovou
a výcvikem terapeutických, asistenčních
a vodicích psů. Dnes už se sdružení rozrostlo,
zájem třeba o Canisterapii je totiž značný.
Hlavními klienty jsou děti, pes se brzy stává
jejich dobrým kamarádem, který uspokojuje
jejich citové potřeby, rozvíjí sociální vztahy,
ovlivňuje oblast sociálně emoční.
Kromě samotného výcviku v tzv. Psí školce
v autokempu Džbán, pořádá sdružení
Kynologické přednášky, (správné chování
dětí ke psům), druhá část hodiny je praktická
ukázka, dále canisinstruktorské tábory,
tiskový odbor MV pozval sdružení na
Střelecký ostrov, kde probíhala prezentace
pro školy a další akce.
am
Od března je na Bělohorské ul. č.
57 otevřena provozovna, které velí pan
Pavel Brázda. Cukrárna – Kavárna nabízí
dorty, zákusky, chlebíčky, koktejly, ovocné
poháry. A jaká by to byla cukrárna v létě
bez zmrzliny? Je zde točená jahoda – banán
a navíc kopečková v bohatém výběru. Vše
čerstvé, zakládají si zde na použití těch
nejkvalitnějších surovin. Snad proto jsem
neviděl v cukrárně neobsazený stolek,
u některého pak vychutnávají zákazníci
lahodnou kávu LAVAZZA. Přijďte ochut-nat!

Jedenáctý ročník Pražského běhu
Šárkou byl odstartován 19. května
dopoledne u areálu SK Aritma Praha. Počasí,
stejně jako v loňském roce nezklamalo, a tak
se závodníci i závodnice mohli vydat na tratě
10 a 20 km dlouhé. Mezi devíti startujícími
, kteří se nezalekli delší štreky, byla i jedna
statečná žena – Dana Jiřičná. Závodu se
zúčastnil i nestárnoucí Pepa Hlusička, a opět
byl výborný.
am
Dům pro poutníky vysvěcen. Dne 19.
května byl po komplexní obnově slavnostně
otevřen a vysvěcen dům pro poutníky při
klášteru sester řádu sv. Benedikta na Bílé
Hoře. Tento objekt stojící na jižní straně
barokní budovy bývalé bělohorské duchovní
správy v areálu bělohorského kostela již
mnoho desetiletí nesloužil svému účelu a byl
v naprosto desolátním stavu. Od padesátých
let jej měla v držení komunistická Státní
bezpečnost a zřídila si v něm zařízení pro
tajné odposlechy telefonních hovorů a údajně
v něm byla umístěna i rušící stanice ke
znemožnění poslechu „štvavých zahraničních
vysílaček“. Po sametové revoluci byl
sice vyklizen, ale do doby, než mohl být
opraven a předán k svému původnímu
účelu, byl v něm dlouhodobě zřízen
pneuservis a autoopravna. Když byl dům
konečně předán ženskému benediktinskému
klášteru, vypadal velmi tristně: zvenku
opadaná omítka, poničené a propadlé střešní
konstrukce, poškozená krytina - a o vnitřním
stavu domu lépe nemluvit. Benediktinky se
rozhodly navrátit dům účelu, pro nějž byl
před dávnými časy vybudován. To ovšem
předpokládalo veliké investice nutné k jeho
generální rekonstrukci. Investorem byl
především domovský ženský klášter Venio
u Mnichova i řada dalších sponsorů, zejména
zahraničních. Obnova domu pokračovala
poměrně rychle a počátkem května se
zdevastovaný objekt opět zaleskl ve své
původní kráse. Vše bylo hotovo, a tak mohl
být slavnostně otevřen, vysvěcen a předán
bělohorskému klášteru. Na slavnost se sjela
řada zahraničních i tuzemských hostí - mezi
nimi i převor chorvatského beneditkinského
kláštera z ostrova při dalmatském pobřeží.
Hlavním světitelem byl opat z Bavorska,
přijely německé i polské sestry i zahraniční
sponzoři a přátelé kláštera. Slavnostní mši
svaté předsedal představený břevnovského
kláštera převor P. Prokop Siostrzonek OSB,
koncelebroval představený české provincie
Societalis Jesu P. František Hylmar SJ spolu
s již zmíněným chorvatským převorem.
Obřadu i prohlídky zrekonstruovaného
poutnického domu se zúčastnily desítky
místních i břevnovských farníků, dostavil
se i někdejší velmi oblíbený duchovní
správce bělohorského kostela P. Augustin
Gazda OSB - současný převor a představený
kláštera v Rajhradě u Brna, přišly i sestřičky
boromejky z řepského kláštera a z nemocnice
Pod Petřínem...
Ing. K. Voplakal, CSc.
pokračování na straně 6
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(poslední zpráva) Netěšte se, nezhubnete!
Pro četné strávníky oblíbené jídelny
U Slávisty na Bělohorské 122 bylo sděleno,
že přes celé prázdniny bude míti jídelna
normální provoz a o hladu nikdo nezůstane.
Právě v těchto týdnech kuchařka Kateřina
Krahulíková připravuje pečivo a poháry
s letním ovocem: broskvové koláče,
palačinky, jahodové poháry, poháry
s vanilkovým krémem, vaničky tiramisu,
vonné buchty a řadu dalších lákavých
nabídek, kterých je plná vitrína. Však
paní kuchařku lidé chválí a potvrdil to
i šéfkuchař Milan Bartůněk: Je vidět, že
ji to baví, jezdí sem pečivo připravovat
a péct mimo pracovní dobu. Je to ženská
k nezaplacení. – Jen halasný ryk slávistů,
který tu zněl o polednách už teď neuslyšíte.
Mlčí, jedí a těší se jako celá fotbalová Slávie
na lepší časy.

Ani v létě zájemci
o tanec nemusí zahálet.
Taneční škola Astra ing.
Brožovského, která jinak
pořádá taneční kurzy
v sále na Marjánce, opouští
Břevnov a pořádá pro
tancechtivé děti letní tábor
s výukou tance. Ubytování
zajištěno, v místě jsou
klubovny, tělocvična, hřiště.
Kde se tábor koná? Od 11.
7. do 20. 7. v Hubálově
u Mnichova Hradiště
v blízkosti Českého ráje.
Přihlášky a kontakty:
e–mail: mbrozovsky@volny.cz

KULTURNÍ SERVIS
♦ Staletí lidského důvtipu Slovanská epopej/
Alfons Mucha – Veletržní palác, Otevřeno: út – ne
10:00–18:00, vstupné: 180,– Kč
Alfons Mucha (1860 – 1939), světově nejproslulejší
český moderní umělec, získal mezinárodní slávu
v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své
originální secesní dekorativní tvorbě.
♦ MuMo–Muzeum Montanelli Vás zve na
zahájení výstavy čínského umělce XuZhena
„Zakázaný hrad“, dne 6. 6. 2012 v 18:00 hod.,
Nerudova 13, Praha 1. Výstava potrvá od 7. 6. – 22.
7. 2012.
♦ Národní galerie v Praze připravila ve spolupráci
s Akademií výtvarných umění v Praze výstavu
„Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností
1985 – 2012“. Jde o prezentaci současného
umění prostřednictvím autorských výstav silných
kurátorských osobností. 9. 3. – 1. 7. 2012/Veletržní
palác – mezanin, 1. Patro respirium + východní
křídlo.
♦ Galerie hlavního města Prahy představuje
výstavy: Vincenc Vingler (1911 – 1981) / Sochy
zvířat; Emil Filla (1882 – 1953), ze sbírek GHMP.
Výstavy potrvají do 4. 11. 2012 v Zámku Troja,
Praha 8.
♦ Sbírka orientálního umění Národní galerie
v Praze uspořádala komorní tematickou výstavu
„Ve spárech draka“, která potrvá do 16. 9. 2012/
Palác Kinských – Sál speciálních výstav, 2. patro
♦ Národní muzeum ve spolupráci s občanským
sdružením VALKA.CZ a Vojenským historickým
ústavem Praha připravilo výstavu: Protektorát:
odboj a kolaborace. Návštěvníci si ji mohou
prohlédnout od 4. 5. – 5. 8. 2012 v Národním
památníku na Vítkově. Výstava se koná pod
záštitou primátora hl. města Prahy Bohuslava
Svobody a za podpory MŠMT, MKČR a Computer
Systém Group, a.s.
♦ Ve Valdštejnské jízdárně můžete shlédnout
„Sbírku umění 19. století“ – Jakuba Schikanedera
(1855–1924). Výstavu připravila Národní galerie
v Praze. Potrvá do 21. 10. 2012.
♦ V Galerii Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1,
je od 18. 4. do 14. 7. 2012 otevřena výstava děl
vizuálního umělce Františka Skály, Headlans/
Země hlav.
♦ V Národopisném muzeu – Musaionu,
Kinského zahrada, Praha 5, si návštěvníci můžou
prohlédnout Krásu a magii bulharského šperku,
převážně z období 19. století. Otevřeno bude do
22. 7. 2012.
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Ateliér Kaštan oslavuje 10 let své existence. Práce v interiéru i exteriéru, u kláštera, u rybníků, stovky výkresů
a řada dětí, kterým zkušenost zdejších kurzů pomohla v dalším studiu na školách s uměleckým zaměřením,
to jsou aktiva tohoto kulatého výročí, nepočítaje spokojenost těch, kteří prostě rádi kreslí a chtějí se zde
trochu přiučit. Ateliér Kaštan je již trvalou součástí Břevnova.

To je roh ulice Nad Závěrkou a historického náměstíčka Závěrky v Břevnově, kde má vyrůst další
mnohapatrová obluda. – To se to staví v Čechách, kde se nic nemusí dodržovat, kde stačí ukázat prstem, ať
se to lidem líbí nebo ne. Kdo schvaluje takové záměry?

BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor
Úřad práce Každý pes
České je
republiky cvičitelný
Úřad práce je státní instituce, jejíž hlavní činností je poskytování
informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale
i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných
pracovních místech. Dne 1. dubna 2011 vznikl jednotný Úřad
práce České republiky. Jeho kontaktní pracoviště pro Prahu 6,
vede Mgr. Eva Svěrčinová, které jsem položil několik otázek:
Paní ředitelko, jak si stojí Praha co se počtu nezaměstnaných
týká?
V současné době je v Praze evidováno cca 33 000 uchazečů
o zaměstnání, míra nezaměstnanosti dosahuje 4%.

Kde je v Břevnově kynologické cvičiště, asi ví všichni. Hned naproti
bývalému fotbalovému hřišti, autobusová zastávka Televizní věž.
Dlouhá léta tady„šéfuje“ ing. Stanislav Karlas, který ví o psech snad
úplně všechno. Proto jsem přišel za ním a zeptal se:

Jak dlouho vydává ÚP podporu lidem, kteří přijdou o práci ?
Délka doby poskytování podpory v nezaměstnanosti (podpůrčí doba)
je odstupňována podle věku uchazeče o zaměstnání dosaženého ke
dni podání žádosti o tuto dávku. Podpůrčí doba činí u uchazeče o
zaměstnání do 50 let 5 měsíců, nad 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55
let je to 11 měsíců.

Jaký je v současné době o kynologii zájem?

Platí pro zaměstnavatele povinnost hlásit úřadu práce volná
pracovní místa?
S účinností od 1. 1. 2012 byla povinnost zaměstnavatelů oznamovat
úřadu práce svá volná pracovní místa zrušena. Nadále platí pouze
v případě, že zaměstnavatel zamýšlí na volné pracovní místo přijmout
cizince.

Na jaká odvětví se Kynologie dělí?

O jaké sociální dávky lze při ztrátě zaměstnání zažádat?
Při ztrátě zaměstnání mohou uchazeči evidovaní na úřadu práce
požádat v první řadě o podporu v nezaměstnanosti. Dále mohou
požádat o dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, případně o dávku okamžité mimořádné pomoci). Je třeba si
ale uvědomit, že nárok na tyto dávky je dán zákonem a mohou být
poskytovány pouze tomu, kdo tyto podmínky splňuje.
Co se rozumí pod pojmem „Životní minimum“ a jak probíhá jeho
valorizace?
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních
příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která
se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Životní a existenční
minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu. Částky životního a existenčního minima
platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011
Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády, která je
zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima vždy od
1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst
nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve
stanoveném rozhodném období 5 %. Částky životního a existenčního
minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo
termín pravidelné valorizace. Vzhledem k tomu, že tato problematika
je předmětem častých dotazů, doporučuji čtenářům internetové
stránky MPSV dostupné na www.portal.mpsv.cz v sekci Sociální
tématika, kde lze nalézt částky životního a existenčního minima
platné pro rok 2012 a příklady společně posuzovaných osob.
Jaký je postup ÚP ve vztahu k zaměstnavatelům Doporučujete
vhodné pracovníky pro uvolněná místa?
Úkolem úřadu práce je především zprostředkovat uchazečům
o zaměstnání vhodná pracovní místa. Samozřejmě tím není
vyloučena ani spolupráce se zaměstnavateli v této oblasti a to
především pořádáním výběrových řízení nebo jiných podobných
aktivit směřujících k nalezení vhodného a odpovídajícího zaměstnání
pro uchazeče.
Paní ředitelko, děkuji Vám jménem čtenářů časopisu Břevnovan.
A. Matějka

Jak dlouho se kynologií zabýváte? Kde jste začínal?
V organizované kynologii působím od r. 1967 a začal jsem právě tady. Pěkně od píky
,jak se říká. Vodění psa,cvičení podle pokynů jiných. Postupem času po příslušných
zkouškách, výsledcích a kurzech jsem se stal instruktorem figurantem. Práce
přibývalo ve výborech okresů, krajů i v celostátních organizacích. To prakticky trvá
stále a stále mám tuhle práci rád.
Samozřejmě musím říct, mnohé se po revoluci změnilo. Je mnoho jiných aktivit,
lidé mají více starostí, v poslední čase přibývá i těch ekonomických. Mít dneska
psa není už taková legrace, protože pokud má zvíře k něčemu vypadat, nemůžete
ho krmit jenom „od kuchyně“. Zkrátka je potřeba věnovat krmení stejnou pozornost
jako výcviku. A že slušné krmení není zadarmo, je jasné!
Kynologie má odvětví mnoho. My tady u nás se věnujeme nejvíce té sportovní, dříve
se říkalo služební. Jde o to,aby zvířata byla poslušná, zvladatelná a neobtěžovala.
samozřejmě psi ve své podstatě zlí nejsou, spíše si chtějí hrát a skáčí. No a ne všem
lidem je to příjemné. Tohle je tedy Poslušnost. Dále se cvičí Stopa a Obrana. Tady
už jde o zkoušky, pořádají se závody. Pro většinu těch, kteří k nám chodí je ale
nejdůležitější, aby pes poslouchal. Vždy, za jakékoli situace. A ještě něco, důležitá je
tzv. socializace psů. Aby se snášeli mezi sebou, nevyvolávali rvačky.

Předpokládám,že vaši klienti nebudou jen z Břevnova.
Je tomu tak. Jsou tu lidé z centra města, Bílé Hory, Dejvic atd. Někdy chodí na
cvičiště celé rodiny a sledují pokroky čtyřnohého kamaráda. Někteří členové naší
organizace se po letech vracejí opět na cvičiště. Život je prostě časem odvedl jinam
ale když přišla šance, jsou na„cvičáku“ znovu. Tady u nás,troufám si říct vždycky byla
a je prima parta, po práci se i posedí u ohníčku, ke slovu přijde kytara, písničky.

Jaká plemena jsou k vidění nejčastěji. Působí i tady módní trendy?
Klasickým služebním plemenům, jako třeba jsou němečtí ovčáci, nyní zdatně
sekundují třeba Labradoru nebo malá plemena. My dáváme všem stejnou šanci bez
ohledu, jestli jsou zde předpoklady pro nějaký velký výcvik. Ale německý ovčák je
díky svému genetickému vybavení stále dominantní, stejně boxeři či rotvajleři mají
výborné výsledky. Ale jak říkám: Cvičitelný je každý pes, jsou pouze dobří a špatní
cvičitelé!

Co bojová plemena?
To je hlavně vděčné téma pro noviny a také pro televizi. Tito psi byli už dávno
vyšlechtěni pro boj–ale mezi sebou! V žádném případě nesměli napadat lidi!
Představa, že jsou vlastně naši nepřátelé, je naprosto zcestná. Každé štěně je hodné.
Jako člověk. Stane–li se časem nebezpečným svému okolí, je to důsledek špatné
výchovy. Buď je pán nešikovný, nebo jej schválně takto připravuje, případně má
málo času. Pro nás na cvičáku bojová plemena neexistují, jde o nesmysl.

Kolik členů má vaše organizace?
My jsme před revolucí mívali až tři stovky klientů. Jenže tehdy byla na psa sleva
pokud byl cvičený a měl zkoušky, sleva nikoli zanedbatelná. Nyní nic takového
pochopitelně neexistuje, přesto si držíme stále vysoký standard, co se počtu
členstva týká. Pravda, teď přes zimu chodilo lidí méně, s lepším počasím se zájem
zvýší.Přibližně je to osmdesát členů.

Kdo byl pan Trpišovský, jehož memoriál pořádáte?
Člověk kynologii zcela oddaný, té břevnovské pak naprosto.Napřed u nás cvičil,
potom pracoval jako funkcionář. staral se o ekonomiku organizace. Já už ho nezažil,
dokud ale žila paní Trpišovská, každoročně jsme ji zvávali na Memoriál, konaný
na počest manžela. schází se při něm až čtyřicet pět lidí, to je hranice únosnosti.
Oceňujeme ty nejlepší, cenami jsou, třeba kvalitní psí boudy, mobilní telefony,
krmení, prostě chceme, aby se tady soutěžící cítili dobře a daří se.

Co když někdo štěně dostane?
Není to dobré. Nápad pořídit si psa má vzejít z hlavy člověka, který si psa opravdu
přeje. A také už o kynologii něco ví. Ono každé zvířátko chce své. Jsou plemena,
která potřebují více pohybu, některá“gaučová“ se spokojí s s menší procházkou. Ale
všechna bez vyjímky mají nárok na slušné zacházení a vytvoření pro ně potřebných
podmínek. O psa se zkrátka musíte starat. Jako o dítě. Mezi námi: spíše vám
lidé ohlídají děti, nežli psa. Takže pořídit si štěňátko až když máte jasno, že vše
zvládnete.

A. Matějka
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Dne 30. května 2012 byl znovuotevřen pro
veřejnost staronový park Kajetánka. Rodilé
Břevnovany, ale také návštěvníky jistě tato
zpráva potěšila. Ostatně čekali jsme na tento
okamžik dlouhá léta.
Na
počátku
tohoto
příběhu
byla
restituce, která učinila původní park a zámeček užívaný
dětmi zcela nepřístupnými. Vedení zdejší radnice zůstalo
v devadesátých letech minulého století pasivní a pozemky se
stavbami nekoupilo. S bezmocí jsme potom přihlíželi devastaci
tohoto dříve veřejností hojně navštěvovaného historického
místa. Především v horní části při ulici Na Petynce, ale
i na jiných místech se postupně navršily kupy odpadků, park zarůstal
náletovými dřevinami a z rybníku vznikla špinavá stoka. Budovy se
začaly rozpadat a nakonec se jedna z nich sesula a tragicky usmrtila
bezdomovce. Státní správa, ač ze zákona měla a mohla činit, včas
nekonala.
Prostor parku se stal předmětem spekulace. Aniž by se přičinili,
tržní cena pozemků novým vlastníkům bezpracně rostla každoročně
o nemalou řádku procent. Tak jako v mnoha jiných případech do
našeho příběhu vstoupil developer, který usiloval prosadit své
podnikatelské záměry. MČ Praha 6 tak byla vtažena do známých
tahanic, neboť investor chtěl zastavět co nejvíce pozemků a pokud
možno v co největším objemu. Jeho představám však bránil územní
plán. A proto čas od času probíhala jednání a vznikala rozhodnutí na
úrovni rady městské části, bez schvalování v zastupitelstvu.
Z dostupných informací lze vyčíst, že již v roce 2004 rada městské
části vyšla developerovi vstříc a souhlasila se změnou míry využití
všeobecně obytného území v severní části areálu z koeficientu C na
E a v území SVM v jihovýchodní části areálu z koeficientu E na G,
s podmínkami, které se mi bohužel doposud nepodařilo dohledat. Tím
bylo umožněno překročit původní limity a stavět budovy podstatně
větší. Na to navázala usnesení z roku 2006 mimo jiné v souvislosti
s dokumentací k územnímu rozhodnutí např. usnesení rady
č. 3658/06, které realizaci staveb v tomto prostoru podmínilo
naplněním osmi bodů, mimo jiné bodu 4, podle kterého ploty mezi
pozemky v areálu parku měly být důsledně řešeny v přírodní formě.
Shrnu–li, pak musím konstatovat, že veřejnost obnovou parku se
zachráněným objektem zámečku nejen získala, ale také ztratila.
V areálu parku Kajetánka vznikly, a ještě při Radimově ul. u VŠ kolejí
vyroste budova, když všechny stavby dle mého názoru hmotou i výškou
překročily únosné zatížení prostoru a navíc půdorysem přerostly do
původního parku. Veřejný prostor byl současně zmenšen vznikem
rozměrných předzahrádek a širokým pruhem pozemku ve východní
části původního parku. S lítostí musím konstatovat, že k oddělení
pozemků a vymezení vnitřních hranic přitom došlo nikoli ploty
v přírodní formě, jak v roce 2006 požadovala MČ, ale vysokým drátěným
plotem na podezdívce (viz foto). Je přitom naopak potěšitelné, že se
podařilo zajistit průchodnost parku od Radimovy do ulice Na Petynce
a navrátit do krásné podoby historický zámeček.
Park Kajetánka se zámečkem byl konečně po mnoha letech vrácen
k užívání veřejnosti. Věřím, že s ohledem na odstrašující stav tohoto
místa, který trval dvacet posledních let, většina spoluobčanů změnu
přivítá a bude se do těchto míst znovu ráda vracet.
JUDr.Hrůza Ivan, zastupitel MČ Praha 6
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Kašt an v Kašt anu
Atelier Kaštan je od počátku spojený s Prahou 6. Sídlí v historickém
domě Kaštan, lektorky jsou převážně z této čtvrti a celé kulturní
centrum slouží především obyvatelům „šestky“.
Zdejšími výtvarnými kurzy prošlo za více než deset let mnoho lidí. Od
těch nejmenších, dvouletých, kteří se svými maminkami nebo babičkami
– ostatní příbuzní prominou, ale jsou v menšině – navštěvují Klub
Kaštánek. Prosím, nezaměňujte s restaurací Kaštánek, ta je v KC Kaštan
až od minulého podzimu. V podzemí, zatímco atelier je v podkroví.
Původně byla činnost zaměřena na školní děti a studující, mezi kterými
zvláštní skupinu tvořili ti, kteří se chtěli co nejlépe připravit k přijímacím
talentovým zkouškám na střední nebo vysoké výtvarné školy. Vedle
dětí, kteří se seznamují s různými výtvarnými technikami, které začínají
rozvíjet své výtvarné schopnosti, tak jsou jiné, které již vědí, co chtějí i jak
se ke svému cíli dostat. O tom, že příprava je kvalitní, svědčí i skutečnost,
že prakticky všichni, kteří prošli zdejší přípravkou, u talentových zkoušek
uspěli.
Mnozí pak stejně chodili do Kaštanu dál. A tak bylo vlastně samozřejmé,
že se o návštěvu kurzů začali zajímat i další dospělí. Lidé nejrůznějších
povolání nepotřebují rozvíjet profesionální schopnosti, ale hledají
relaxaci, odpočinek, jiný způsob vnímání skutečnosti. Mnozí oceňují
zvláště jednorázové víkendové dílny zaměřené na různé výtvarné či
řemeslné techniky, jejichž nabídka se obměňuje podle zájmu a také podle
sezonní žádanosti.
Zavedení kurzů pro seniory v dopoledních hodinách pak bylo jen otázkou
času. A peněz: bez grantové finanční podpory od Městské části Praha 6
by nebylo možné nabídnout této skupině občanů nezbytné zvýhodnění
co se týče, materiálů, vybavení i nepravidelnosti návštěv. Není sice do
podkroví bezbariérový přístup, ale na druhou stranu: docházka do kurzů
pomáhá udržovat i fyzickou kondici.
Celoroční aktivity doplňuje v létě výtvarný příměstský tábor, při kterém
účastníci kreslí a malují v přírodě v našem obvodě. Je to příležitost nejen
pro děti, ale i pro dospělé, podívat se na svoje město jinýma očima, bez
spěchu, vidět krásu vinoucích se cest, zrcadlení na vodě, struktury starých
stromů, proměny světla v alejích.
S Atelierem Kaštan se můžete setkat na každoroční výstavě, která se letos
koná v červnu v KC Kaštan a má název Bytosti. Vystavují všichni: od dětí
po seniory. Je to příležitost, při které se potkávají lidé, kteří navštěvují
kurzy různých lektorek a nemají jinak možnost se seznámit. A všichni
samozřejmě přivedou své příbuzné a přátele. Atelier Kaštan bude mít
za sebou více než 10 let práce pro občany Prahy 6, a to už je důvod
k bilancování.
Veřejnosti se tradičně Atelier Kaštan představuje na akcích pořádaných
MČ Praha 6, jako je Brána volného času dokořán s nabídkou různých
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události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře
kroužků pro děti, Happy handicapy/Radost ze sportu všem v okolí
Národní technické knihovny, kde se prezentují organizace nabízející
nejrůznější aktivity široké veřejnosti, včetně různě handicapovaných
skupin občanů, nebo v září na Ladronkafestu, který navštěvují lidé z celé
Prahy i mimopražští.
Nejbližší příležitostí k setkání byl Den dětí, který Unijazz a Atelier
Kaštan pořádají 2. června v KC Kaštan. Přijďte se podívat, vyzkoušet…
a třeba také zůstanete!
Jana Brabcová

Český skauting neměl ve své stoleté historii rozhodně na růžích
ustláno, třikrát byla jeho činnost násilně přerušena. Za zakladatele
hnutí u nás je považován profesor Antonín Benjamín Svojsík,
který první český skautský oddíl založil r. 1911. Bohužel poslední
–dvacetiletá přestávka /1968–1988/ se negativně podepsala na
kontinuitě vývoje,což se projevilo v určité stagnaci oproti hnutí
světovému. Náš skauting si jen pomalu osvojuje některé moderní
prvky a vyvstává tak problém jak zaujmout nejmladší generaci,
které již klasické trávení volného času mnoho neříká.

Také proto mne zajímalo, jak si vede jedno ze středisek u nás,
v Praze 6. Jmenuje se VOČKO a sídlí na Petřinách. Členská
základna zahrnuje děti hlavně z Petřin, Břevnova, Střešovic,
Veleslavína, Řep, Bílé Hory a okolí. Pod střediskem VOČKO je
registrováno 5 oddílů a jeden kmen: 21. oddíl skautů, 8. vodní
oddíl skautů, 21. oddíl skautek, 21. smečka vlčat, 21. roj světlušek
a 21. kmen roverů a rangers.

Historie střediska
21. listopadu 1918 vystoupila družina Vyder ze 7. oddílu v Karlíně
a podle tohoto data si zvolila číslo nového oddílu – 21. Praha.
V roce 1919 se konal již první tábor u Potštejna nad Orlicí. Tehdejší

klubovna byla na Šafaříkově třídě č.13 ve sklepě, později v ulici
V Jirchách a to až do roku 1926, kdy se početný oddíl, rozšířený
o vlčata stěhoval do lepší klubovny v tehdejším paláci Skaut.
Dlouholetým vůdcem byl bratr Zdeněk Kopecký.
Středisko pracovalo za těžkých podmínek, přežilo válečné období
i dobu normalizace. Po zrušení skautingu v r. 1970 přecházejí
jednotlivé oddíly pod hlavičku Pionýra a zde si chlapecký oddíl pod
vedením tehdy sedmnáctiletého br. Luboše Plichty – Jelena dává
jméno Psohlavci.
Oddíl, i když v ilegalitě, ctí a žije podle zásad skautingu, skautské
zákony se stávají oddílovými a jen symbolika junáka je změněna
za pionýrskou. Psohlavci přesedávají na vodu a z oddílu se
stává vodácký, který žije až do „sametové revoluce“. Následně
se obnovuje činnost VOČKA, s oddíly vlčat, světlušek, skautů
a skautek. Střediskovým vůdcem se stává br. Jelen. Toto je historie.
A současnost?
Vlčata, do jejichž klubovny jsem zavítal, se na svých schůzkách
učí různé nové skautské dovednosti, stejně tak si na blízkém
hřišti zahrají oblíbený florbal, případně fotbálek. Jednou za dva
týdny jezdí nabyté zkušenosti vyzkoušet v přírodě, první tři týdny
o prázdninách patří letnímu táboru na Vysočině.

Ke stoletému výročí plánují několik akcí, z nichž jedna plánovaná
na duben, byla „přístupna“ rodičům.
Na závěr ještě pár čísel. V roce 1907 čítalo skautské hnutí přes
38 milionů skautů a skautek, jde o celosvětové mládežnické
hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových
kategorií. Být skautem, znamená být dobrým člověkem.
Adresa: Středisko VOČKO – Na Větrníku 1887/21, Praha 6
A. Matějka
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Mezi námi

VII.
v Břevnově XX

Pokračování 5.

Údolí Kačáku s Bočkovým mlýnem

Po osvobození
a v 50. letech
Zábava započala.
Mezi devátou a půl desátou hodinou se však z ničeho nic
objevily tři zelené antony, ze kterých vyskákali příslušníci
SNB a obsadili obě okna a dveře. Všem zabránili v odchodu

bratr Slávek přiběhl k Fialům a povídá:
„Pane Fiala, vy máte auťák, odvezte Aničku do porodnice.“
– A tak jí pan Fiala odvezl do porodnice na Karlov. Narodila
se holčička a dostala po mamince a babičce jméno Anna.
A jediná ze všech Aniččiných dětí mluvila.
Matka Anička, protože neslyšela, měla na prst přivázaný
provázek, jehož druhý konec měla u postele stará Skrčená,
která spala v kuchyni. Když začala malá Anička brečet,
zatahala stará Skrčená za provázek a velká Anička věděla, že
mimino se ozývá.
Osazenstvo horní části Osady Starý Potok holdovalo převážně
motocyklům. V té době na auta nebylo, a tak se jezdilo na
osadu dost i na motocyklech. A protože se rodiny rozrostly,
přidávaly se většinou k motorkám sajdkáry. Na snímku je
Zichův motocykl obsazený takřka všemi dětmi z osady.
Zdeněk Loskot časem změnil motocykl zn. Puch za Böhmerland
– Čechii. Byl třísedadlový a pro jeho délku a barvu mu Zdeněk
říkal „Kredenc.“ Škodolibě dodával, že když on už přijíždí na
Podkozí, Tonča je ještě pořád v Břevnově.
U Brousků v garáži se hrávalo loutkové divadlo pro děti
z osady. Pochopitelně, že na představení přišly i děti z Batalionu,
ze mlýna i z vesnice. Do dveří garáže se nainstalovaly plachty
tak, aby bylo vidět jen loutkovou scénu, divadlo s kulisami
a loutkami zapůjčili Fialovi. Před garáž se na špalky položily
fošny na sezení.
Tonda Brousek mě trvalou roli Kašpárka. A Kašpárek si
ke svému partu přidával i všechny drby z osady. A tak
Tonda mohl „vykecat“ co se mu zachtělo. On přece drby
nedělal, - to Kašpárek. - Tak se děti dozvěděly o tom, že
na silnici pod Podkozím včera v noci jezdil na motorce
jezdec s natrženým uchem a paní Loskotová pak tam po
ránu hledala Zdeňkovy brýle. Dokonce měl i přehled, kdo
z dospělých se na divadlo přišel podívat a náležitě to
komentoval. Děti se smály, ale smáli se i dospělí, kteří zaujali
místa k stání za lavicemi. Mirek Košík jednou hrál draka
Šarkána a tak se do své role vžil, že potom nemohl mluvit
a jen sípal.

a požadovali povolení k uspořádání zábavy. Nikoho nepustili
ani na záchod. Chovali se arogantně a bylo velkým štěstím,
že přijeli v tak časné hodině, kdy ještě nikdo nevypil tolik, aby
si neuvědomil vážnost situace a nenechal se vyprovokovat
k neuváženým řečem či dokonce činu.
Tonda Řezníček, známý kytarista, který jezdil do osadní chaty
v Údolí oddechu, situaci ještě vyhrotil tím, že začal na kytaru
hrát „Červenobílý, to se mi líbí, …“. To komunisté neměli rádi!
Situaci zachránil Slávek Skrčených, který jako hostinský
esenbákům oznámil, že se nejedná o žádný ples, ale pouze
o společenský večírek.
Příslušníci všechny legitimovali a nakonec řekli, že zábava
může pokračovat a zase odjeli. Za nehty jim ovšem zůstal
jeden dort, který stál v chladnu za oknem. Trempové si
oddychli, ale zábava už byla zkažená.
Přesto ale v následujícím roce měla příhoda úřední dohru.
Zdeněk Loskot – který zastupoval osadu – musel zaplatit
pořádkovou pokutu 1000,- Kč.
V hospodě U Skrčených měli hluchoněmou dceru Aničku
a ta se na počátku 50. let provdala, a měla také hluchoněmého
manžela. Když Anička v roce 1951 čekala mimino, tak její
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Kašpárek občas také rozdával dětem malinkaté koláčky. Zavolal
Péťu Loskota a na malé lopatičce mu z jeviště podal malinkatý
koláček. Pak zavolal: „Jiříček Erlebach také dostane koláček“.
Jirka Erlebach, který ze zadních řad přihlížel, honem přiběhl
k jevišti, naklonil se do scény a místo koláčku dostal sprchu
z pumpičky na kolo.
V padesátých letech již málo chatařů jezdilo na osadu vlakem.
Mezi skalními zůstávali Jirka a Miluška Erlebachovi, pro které
byl vlak výhodnější, protože bydleli ve Střešovicích.
V té době se jezdívalo autobusem z Bílé Hory ve 4 hodiny
odpoledne a jelo se buď na rozcestí k Malým Kyšicím
a odtamtud pěšky k Červenému mlýnu a do dolních chat, nebo
na Hřebenka nad Dědkovým mlýnem a pak se šlo s kopce dolů
ke mlýnu, přes lávku a mezi chatami se z údolí vystoupalo na
Rovinka. Na Rovinkách tehdy ještě nestála žádná chata, sem
tam rostla nízká borovice a v přírodních skalkách kvetlo na
podzim množství fialového vřesu.
Na jihozápadní stráni nad Bočkovým mlýnem, při cestě k Podkozí
stála jediná chata – Vagon. Pouze nad Okrouhlíkem stála chata
Vandrák, naproti přes roklinu Oklahoma a pár chatiček na vrcholu
stráně nad koupalištěm. Několik chat už bylo postaveno dole
v borovičkách nad Červeným mlýnem.
Na kopci při cestě k Podkozí, hned vedle poslance Pexy, si
postavil v roce 1952 chatu Bohouš Urban. Jezdil s motorkou
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s kočárkem ve kterém vozil manželku a malého Bohouška.
Občas místo kočárku vozil bednu, ve které měl spoustu
různého materiálu. Urban byl již starší pán, hubený a při jízdě
na motorce za ním vždy vlál pravý dlouhý prvorepublikový
motoristický plášť.
Za chatou Anduly Šimůnkové se přešlo pole a došlo se k malé
pastvině, kde v té době začínal stavět chatu pan Marko Čermák,
otec Marka Čermáka z Greenhornů. To byl velice solidní pán,
tmavovlasý, tmavooký s velice korektním chováním. Jezdíval
autobusem na Hřebenka a každou sobotu si vezl v aktovce
kromě velice střídmé večeře, snídaně a oběda ještě dvě cihly.
Podezdívku k chatě stavěl z kamene, který nalámal a nasbíral
na vedlejším pozemku, kam se do jámy odnášely odpadky.
Z nastřádaných cihel pak stavěl chatu. Chata to byla maličká
a on sám ji nikdy nedodělal, protože později předčasně
zemřel.
Pan Čermák přespával u Loskotů na půdě, stejně tako Marta
Červenková s malou Filunou. K Loskotům přišel vždy až večer.
Když bylo hezky, sedl si na schody k verandě a večeřel. Jen když
bylo ošklivo a zima, dal se přemluvit Tončou a jedl na lavici na
verandě. Nikdy se nedal přesvědčit, aby si sedl s ostatními ke
stolu. Pak tiše vylezl po žebříku, hned u dveří si lehl na otoman
a usnul. Ráno vstal potichu první a hned spěchal stavět. Občas
se stalo, že když byla venku větší zima, poslala Tonča Filunu
a Petra k panu Čermákovi před obědem s horkou polévkou,
čímž ho trvale uváděla do rozpaků.
Na podzim 1952 se v okolí Batalionu pořádal hon
a lovci procházeli nahoru kolem Zdeňkovy chaty
směrem na Rovinka. Na ramenou jim visely pušky.
Filuna Červenková s Petrem Loskotem stáli u vjezdu na
Zdeňkovu parcelu proti vjezdu na parcelu Tondy Brouska.
Filuna, protože se chtěla pochlubit, že její tatínek má
v chatě pušky ještě krásnější, hned to každému z honců vykládala.
Jeden se dokonce zastavil a začal se vyptávat, jak pušky vypadají
a kde má tatínek chatu. Fila byla za projevený zájem vděčná
a ochotně vše hned vyklopila. Když odešel, přihnal se Zdeněk
Loskot a Filuně vynadal. Filuně to přišlo líto, protože nedovedla
pochopit, proč o tak nádherných puškách, které visí v chatě
na stěnách, a které tatínek ukazuje návštěvám a vysvětluje
jejich zvláštnosti, nemůže ona sama mluvit. Netušila, co se
později přihodí.
Býval zvyk, že o Velikonocích chodívaly děti koledovat.
V každé chatě dostaly vajíčko a pak některé zašly i do vesnice.
Petra Loskota a Filunu Červenkovou Tonča vždycky do vesnice
posílala s odůvodněním, že „vesnický taky občas Zdeňka
potřebujou, tak jen dětičky pěkně děte!“ Petr byl dost kurážný,
ale Filuna se cizích lidí hrozně styděla. A tak to vzali nejdříve
k Hrudkovům. Stoupli si před vrata a začali zpívat. Když vrzly
dveře od sednice a vyšla panímáma Hrudková s ošatkou, hrnul
se Petr dovnitř. Dostal vajíčko a hned dodal:
„Paní Hrudková, dejte mi eště jedno pro Filunu. Vona stojí za
vraty a stydí se.“ Panímáma Hrudková byla dobrosrdečná,
zasmála se a vajíčko dala.
Paní Procházková, majitelka bývalé chaty Zdeňka
Loskota, byla již starší paní a bývala celé léto
v chatě. Mívala ve zvyku mýt nádobí vedle chaty
a odkládala ho oschnout na skalku. Honza Hradec
s Tondou Pokorným brouzdali strání a objevili starý sud.
A tak je napadlo, jak by se takový sud asi kutálel se stráně.
A tak sudu trochu pomohli a sledovali co se bude dít. Sud se
párkrát otočil, dostal rychlost a vzal to rovnou přes skalku paní
Procházkové. Všechno nádobí bylo napadrť.

Paní Procházková si jim pak stěžovala: „Představte si chlapci,
že mi nějaký sud na skalce rozbil všechno nádobí.“ Kluci ani
nedutali a k autorství se nepřiznali.
Do Brouskovy chaty jezdila také Růžina matka paní Sojková,
aby tu byla celé prázdniny s malou Růžou. Někdy sebou
brávala i svou druhou starší vnučku Marunu Šebkovou.
Danka Beranová učila Marunu Šebkovou kouřit. Maruna se
to prý naučila hrozně rychle. Holky si chodily kupovat do
vesnice k tabáčníkovi Pytlíkovi Lípy a mizely na Beranovic
půdu. Dančina babička vždycky říkala:
„Sakramentský mrchy, co tam dělaj?“ A kluci, nerozlučný
trojlístek Honza Hradec, Mirek Prášil a Tonda Pokorný, ochotně
žalovali: „Paní Krausová, holky na půdě kouřej!“ Holky, když
slezly z půdy byly zelené a dělalo se jim špatně.
V roce 1954 dělal Zdeněk Loskot řidiče u Pražských cukráren a
sodovkáren. Občas vozíval v krabicích odřezky dortů, polámané
marokánky a griliášové obloučky s jedlým papírem. Filuna, která
kdysi měla marokánky velmi ráda, se na ně už nemohla ani
podívat. Tonča často vnucovala dětem, které se náhodou kolem
chaty objevily, krabici s dortovými zlomky, ale časem se všichni
namlsali a nikdo už nic nechtěl. Děti už byly tak zmlsané, že
s obloučků strhávali jen jedlý papír.
Petr Loskot a Filuna Červenková měli v srpnu narozeniny
den po sobě. V roce 1954 bylo Petrovi 6 let a Filuně 9 let.
Zdeněk jim tedy nechal udělat v cukrárnách každému
jeden čokoládový dort a protože byla sobota a on nechtěl
čekat až mu je ozdobí, přivezl je jen hladké. Marta
s Tončou tedy ozdobily dorty lískovými oříšky. Oba udělaly
stejné s tím, že je rozliší číslicemi. Když Marta udělala na
dort devítku a Tonča šestku, podívala se Tonča na Martu
a pronesla:
„Hmm,… když se jeden dort otočí, tak se stejně nepozná, kterej
komu patří. Filuna je louda s jídlem a když to takhle zůstane,
tak ten náš nenažranec jí ho splivne. Tak já mu dám za tu
šestku tečku z oříšku, a tu smí sníst až naposled.“
Jak rozhodla, tak se také stalo. Petr se nesměl oříškové tečky
dotknout, dokud nesnědl celý dort kolem. – Ale všechna čest
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– byl férový. Nesnědl Filuně ani kousek.
V hospodě u Skrčených bývala někdy až dost bujná zábava.
A protože se po zavírací hodině některým nechtělo ještě domů,
pozval Zděnek Loskot dost často ony vytrvalce ještě k sobě
do chaty. Na verandě stával celé léto gramofon – měnič na
8 desek – a vyhrávalo se o stošest. Nějaké trempské, Cikáne
černý, Padla rosa do jetele, Cecílie, Dolores růže bílá, Balada
o manželském trojúhelníku, Bleška a veška, Já neusínám, La
Paloma, Vaya con diaos a později i hity: Koníček, Kristýnka,
Plují lodi do Triany, Jaro nekončí a jiné a jiné. Pro děti tu bylo
i pár pohádek.
Rozjetá zábava se nepřerušila ani po cestě z hospody do
Zděnkovy chaty. Tonda Řezníček s Martou Červenkovou za
doprovodu jeho kytary zpívali Indiánskou píseň lásky, někdy
když byla měsíčná noc, Marta - přestože měla alt - zpívala árii
Rusalky „Měsíčku na nebi vysokém…“
Při příležitosti nočních sedánek u Loskotů se rozsvěcela velká
lucerna ve štítu chaty, která byla znamením: „U Loskotů se
paří, můžeš sem přijít kdokoliv.“
Zdeněk, když něco upil, míval v opici občas bláznivé nápady.
Jednou, když byl u Loskotů v chatě na nějaké noční vypíjendě
Míla Vápenka, vzal Zděnek peřinu, nožem jí rozřízl, a zamával
s ní se slovy: „Abys věděl, jak to tu vypadá, když padá sníh.“
Běda ale, když v takové situaci někdo Zděnka dopálil. To se
neznal. A zejména, když to byla Tonča. Neváhal a klidně jí
vyhodil z chaty. V okolních chatách už to znali a když tedy
Tonča v noci u někoho zaklepala, obvykle jí bez vysvětlování
poskytli do rána asyl. Dopoledne se Tonča obvykle vracívala
do chaty se slovy: „Už je tu čistej vzduch?“ Někdy měl ovšem
Zděnek ničivou opici, takže druhý den File Červenkové při
obědě vrtalo hlavou, proč jí tlačí do zadku hřebíky, které
vylézaly ze židle. Ten den pak býval „strejda“ dost nevrlý.
Policajt Hnátko byl v 50.letech nejobávanější postavou
v širokém okolí. Měl obzvláštní zálibu procházet chatové
osady a slídit. „Chodí tu Hnátko!“ - byla věta, která se okamžitě
jako tamtamem rozlétla po všech osadách, jakmile se někde
objevil. A všichni trempové se měli na pozoru, protože jakmile
kolem jejich chaty brouzdal Hnátko, nikdy to nevěštilo nic
dobrého.
Byl to nepříjemný chlap neurvalého vzhledu; arogantnost
a nadutost pochodující v zelené uniformě. A slídil po všem.
Běda tomu, kdo se mu dostal do spárů. Dokonce i vlastní dceři
dal pokutu, za to že vjela do zákazu vjezdu.

Jednou si Hnátko přistavil k postrannímu oknu hospody
u Skrčených bedny a poslouchal, co se uvnitř povídá. Všichni
o tom věděli a dělali jako když se nic neděje. Pepík Klika
dělal, jako že jde na záchod a venku ve tmě mu pak ty bedny
podrazil.
Pak zase jednou přijel ke Skrčeným na motorce a trempové
mu jí rozebrali.
Členům SNB se hospoda u Skrčených zřejmě asi obzvláště
zalíbila a rádi ji navštěvovali. Jednou se dostavili ke Skrčeným
dva pomocníci v civilu, usadili se do kouta a dali si pivo.
A popíjeli.
Pomalu se začali scházet trempové, dali si pivo a začali se
bavit. Jeden z pomocníků již měl dost vypito, dostal kuráž
a došel k názoru, že by měl plnit své povinnosti. Povstal,
zapotácel se a nasadil si pásku „Pomocná stráž SNB“. A začal
trempy legitimovat.
Marta Červenková, která byla v té době členkou závodní rady
ROH ve svém zaměstnání, se dopálila. Nechala pomocníka
dojít až k sobě. Když jí požádal o občanský průkaz s kamennou
tváří pronesla:
„Samozřejmě soudruhu, že Ti ho předložím, ale předložím Ti
i tento průkaz“ – a vytáhla svou legitimaci člena závodní rady
a šikovně podržela palec na razítku podniku. Druhý pomocník
znejistěl. Marta opět s kamenným výrazem prohlásila:
„A teď mi soudruhu ukážeš svůj průkaz ty a já si zapíši tvoje
služební číslo. Celý večer se tady opíjíš a teď tady obtěžuješ
pracující, kteří se po celotýdenní práci přijeli pobavit,
odpočinout si, aby mohli od pondělka opět plnit své pracovní
povinnosti. Že se soudruhu nestydíš, tady sedí horníci
z Kladenských dolů, to si jako dělnická třída nemůžeme
nechat líbit.“ – a opsala si jeho služební číslo z průkazu, který
se jí neodvážil nepředložit.
Druhý pomocník mezi tím urychleně za oba zaplatil a opustil
lokál. Přiopilý pomocník však chtěl zachovat dekorum a proto
pronesl:
„A to já si soudružko, také musím opsat tvoje služební číslo –
a opsal si datum narození, a místo adresy podniku a jména
Marty si zapsal místo jejího narození, což byl Kamenný Most.
Dál se již neodvážil legitimovat a zamířil ke dveřím.
U Skrčených se pak již více ti dva neukázali.
Marta pak z toho měla dlouhou dobu legraci a dávala tuto
historku k dobru, jak se na to musí.
Pokračování příště

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
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Různé

zwvslluzr ryvuprh

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

Červenec – Srpen – Září
Červenec 2012
Věra Polednová, Břevnov
Břetislav Halášek, Břevnov
Karel Blažek, Břevnov
Marie Klausová, Břevnov
Tomáš Chalupa, Břevnov

10. 7. 1924
7. 7. 1928
29. 7. 1928
11. 7. 1942
3. 7. 1974

KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli
stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít.
Děkuji. Tel.:602 361 733, 233 357 071

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

Jarmila Häringová

Srpen 2012
Roman Pýcha, Břevnov

23. 8. 1934
Září 2012

Josef Bečvář, Ruzyně
Hana Kosová, Břevnov
Michal Malík, Dejvice

Pole moje, pole, černá, okoralá,
vás i kopce holé, vás bych objímala,
vás bych na hruď tiskla, i ty černé lesy,
i tu vlnu, kterou řeka, bije o útesy!
Víno moje, víno, jiskřivé a chladné,
zalila jsem tebou růži, od té chvíle vadne.
Bílá růže vadne a já jsem tak svěží,
když mi tvoje trpká vláha v krvi tělem běží!
Písně moje, písně, kdo vás lépe cítí?
Vaše tóny jako hvězdy v temnotách mi svítí těší, těší srdce, když se v mukách svíjí vás mi jednou zazpívají, až se na smrt zpiji!

14. 9. 1929
29. 9. 1946
29. 9. 1949

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

Poděkování
panu Václavu Šťastnému z autoškoly v Břevnově a jeho
ženě Janě za dlouhodobou pomoc při mém onemocnění.
Libuše Maříková s rodinou.

?

Mladý
sloupek

Ohlas III.

CHVÍLE S KØÍOVKOU  Pøipravuje Olga Liková

?

Pøed letohrádkem Vojtìka v Bøevnovì byly pøi výstavbì v 18. století vysazeny dva stromy. Po mnoha letech zùstal
pouze jeden a nejstarí pamìtníci si na nìj urèitì vzpomenou. Co to bylo za druh stromù snadno vylutíte v dnení
tajence.
lepenka

spojení
SPZ korálový
nabízení
dvou øek Trutnova ostrov

Boena

jméno solmizaè.
Klukové slabika

rychle slov. jestli
zvrat.
bìet slov.
zájmeno

dopravní
prostøed.



1. èást
tajenky

Tomá
ve svém
bytì

ruský
souhlas

èidlo
zraku

vaènatec
mládì
lva

asijský stát
filmová
lvice

osobní
zájmeno
inic. hereèky
Vejmìlkové

spojka



øímsky
999

odvedení

start
letadla
ruská øeka

spojka

popìvek
citosl.
kápnutí

bodavý
hmyz
inic.
Pilarové
Irena

rusky
úèet

Marie

SPZ
Prahy

tuna
jméno
Komenského

ovocné
stromy

zn. prùmìru
dom. m.
jméno

akciová
spoleè.

2. èást
tajenky

MPZ
Itálie

jméno
fenky

sever. zvíøe
potøeba
k lodi

Oleg
chem. zn.
hliníku

angl.
zápor

øím. 1000
slov. míè

pøedloka
Ota
neèas

opìt
býv. obyv.
Èeska

øím. 5

nevyí chem.zn.
osmia
karta SPZ Trnavy

dom.
Eduard
kvìtina

Oldøich
osetí

tvar
chleba
znoj

stoupala
hýkavci
na strom

nìm. urè.
èlen

zn.
polomìru
dobré pití

slepiè. citosl.

opravna
lodí

Petr

pùlka
plovoucí
led

turecké
mìsto
okovy



plakat
Eva
èást
závodu


pøedloka

jméno
princezny
Petra

snad

Tajenka: Lípa malolistá a lípa velkolistá

Pomùcka:
AET, SÈOT,
LOPTA, DES
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Praha 6 v zapomenutých obrazech

1
127
140

Letní panoráma Břevnova měnilo se po dekádách,
jak stále více lidí přicházelo a stavěly se nové
činžovní domy. Ještě v devatenáctém století
zachytil pražský malíř Vincenc Morstadt /1802
– 1875/, Břevnov topící se v zeleni stromů, kde

táhla až k Andělce. A právě z této břevnovsko –
střešovickéstrany„fedroval“BedřichVelikýPrahu
a tvrdí se, že v těchto předních pozicích,
byl zabit střelou do hlavy jeho syn Vilém,
následník pruského trůnu. Do opuštěného

stěží vykukovaly štíty stavení a usedlostí, ale
o pár desítek let později jsou již ve městě
Břevnově ulice plné oken činžovních domů s tisíci
obyvateli. Na panoramatu známého břevnovského
fotografa Václava Duba je Bělohorská ulice
v roce 1929 a vydáme – li se po ní, můžeme
si povšimnouti detailů, které V. Morstadt
nemohl zachytit. Zcela vlevo stojí činžovní
domy střešovického katastru, které směrem
dolů tvoří pomyslnou hranici mezi Břevnovem
a Střešovicemi, zatímco přes ulici je oblíbená
hospoda U Zelené brány, alias U Vonásků, což už je
Břevnov, který pokračuje vzhůru na Strahov, kde
jsou dosud nezarostlé lomy, Petřínská rozhledna,
armádní rádiové věže a sletiště Sokolů, dnešní
stadion. První činžovní dům na Bělohorské má
v přízemí hostinec, ale ulici přetíná viditelná
rýha, směřující dolů, dnes ulice Pod Královkou.
To ještě existoval pro staré Břevnováky důvěrně
známý potůček „Pochcaňák,“ který znaly a takto
jmenovaly generace. Je zde vážná domněnka,
že je to pozůstatek přední strážní linie pruského
vojska před hradbami Strahova z r. 1744, jež se

svažitého okopu stékaly se pramínky, kterých
bylo vždy v Břevnově dost, tekly sem splašky
a nakonec zde objevili dobrou hlínu zdejší
kamnáři. Na rohu nezastavěné Bělohorské se
už kupí stavební materiál pro budoucí dům
s dnešní sámoškou v přízemí. Pro nás je
však zajímavější zadní trakt školy Marjánky,
kde stojí ještě původní školní kaple
s kulatým okénkem ve stěně objektu. Po
vzniku republiky se kaple změnila v tělocvičnu
a zbořena byla při výstavbě ulice Pod Marjánkou.
Je zde ještě jeden zajímavý detail: rozsáhlý
oplocený pozemek Sokola Břevnov, na kterém
se již začalo stavět Letní sokolské cvičiště,
jak dokládá skupina brigádníků v pravé části
ohrady. A vlevo od školní kaple je dobře vidět
dřevěná bouda, známý sokolský kiosk, jehož
detailní snímek jsme uveřejnili na podzim 2011.
V horní části Bělohorské ulice stojí za povšimnutí
staré štíty domů nad hospodou Marjánkou,
spojovací silnice do dnešní Radimovy ulice,
nízký domek s otevřeným krámem krejčího
Bernáška a zcela vpravo vysoký činžovní
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dům Mudr. Našince, nazvaný Drinopol
s původní kukačkou – věžičkou a za ním dům
v Zúžené č. 1 pojmenovaný Skadar. Oba domy
stavěl břevnovský stavitel Vilém Ptačinský. Tím,
bohužel, celá úžasná fotografie končí.
– Kdyby tak šlo, pane Dube, že byste vstal a provedl
nás ulicí, šla by nás hned řada, a brzy bychom se
drželi spolu zaklesnuti lokty, a věřím, že by chtěli

Výuka jazyků, příprava na maturitní zkoušky,
doučování ZŠ a SŠ, tematická jazyková a odborná
setkání, pravidelná

vstát, jít a povědět i další, co tu prožili život,
sedláci, řemeslníci a lidé dělní, chlapi z cihelen,
z lešení staveb, dobří fachmani od ponků, kantoři
a živnostníci, ti všichni by šli určitě s námi, znovu
a znovu se projít – naším Břevnovem.
Pavel Krchov

Váš styl

konverzační posezení ... promítání a povídání o cizích
zemích, kulturách, lidech, ... vaříme v cizím jazyce...
rozmluvte se na dovolenou ... apod.
výuka a setkání probíhají v prostorech centra, ve Vaší
firmě, u Vás doma nebo U Zelené brány
Angličtina, čínština, němčina, čeština pro cizince,
vietnamština, ... nově italština a španělština
...matematika, čeština, ZSV...
do kurzů lze kdykoliv přistoupit, nový kurz otevíráme
již od tří osob
e–mail: info@jvckajetanka.cz
tel.: 220 512 524, 602 815 427
Patočkova 1638/67, Praha 6 169 00
Sledujte nás na www.jvckajetanka.cz a na Facebooku
(Jazykové a vzdělávací centrum Kajetánka)
– navštivte některou z našich akcí osobně.
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!
3. května 2012 byla slavnostně otevřena barokní oranžerie v Břevnovském klášteře a 30. května 2012 historický zámeček Kajetánka. Objekty jsou ozdobou města.
Foto: P. Linart a A. Matějka.
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