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Úžasné atmosféry a scenérie divadla v přírodě, které bývaly v každém českém městečku, vychutnávají  
v Šárce dnes tisíce lidí a je zážitkem i pro samotný operní soubor ND. Letos opět dávána Prodaná nevěsta, 
nejoblíbenější česká opera. Přestávka, občerstvení a oddech  pod oblohou patří k méně častým zážitkům 
členů divadla.

Jak utěšeně vypadalo okolí Bílé hory lze doložit fotografiemi i pěknou pohlednicí z počátku 20. století. Je 
zde ještě rybník a topoly, které vedly po silnici k Hostivici. Jak naléhavě potřebuje mariánský kostel s ambity 
opravu se dočtete na str. 9.

Také letos byli ke Dni Prahy 6 jmenováni Čestní občané a to v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. 
Stali se jimi Prof. MUDr. Jan Betka DrSc, chirurg, Prof. PhDr. Martin Hilský a Prof. Otto Pick, diplomat  
a vysokoškolský učitel. Na snímku paní radní V. Vymětalová s paní starostkou M. Kousalíkovou  
a místostarostou p. J. Zárubou předávají ocenění p. profesoru Betkovi.   

Počasí v červnu,  
červenci a srpnu 2013
Počasí v červnu 2013. 

Průměrná teplota v červnu byla 17, 9 °C s teplotní 
odchylkou + 1 °C. Byl to měsíc velkých teplotních 
výkyvů, které se převážně vyrovnaly. Začátek  
a konec měsíce byl velmi chladný. Prostřední část 
měsíce byla teplá s vpádem tropického vzduchu se 
3 tropickými nocemi, které se dosud v této době 
nikdy nevyskytly. Je to důkaz o nastupující změně 
klimatu. Max. teplota byla 35, 3 °C dne 20. a min. 
teplota byla 7, 7 dne 3. Bylo 12 dní letních – 146 
% a 4 dni tropické – 333 %. Červen byl na srážky 
neobyčejně bohatý. Spadlo 149, 5 mm – 216 % 
normálu, to je více jak dvojnásobek červnových 
srážek. Větší množství srážek spadlo naposledy 
před 50 lety! Max. množství srážek 39,7 mm spadlo 
dne 1. Bylo 14 dní se srážkami, z toho bylo 6 dní  
s velkými srážkami ( nad 10 mm). 

Počasí v červenci 2013. Červenec byl velmi teplý, 
čtvrtý nejteplejší v celé poválečné době. Průměrná 
teplota byla 21, 8 °C. Od začátku měsíce se kladné 
teplotní odchylky neustále zvyšovaly. Max. teplota 
byla 37, 7 °C dne 28. a min. teplota 11, 8 °C dne 
16. Bylo 26 letních dní – 213 % a 8 tropických dní – 
320 % normálu. Kromě toho se vyskytly 2 tropické 
noci. Srážkově byl červenec slabě podnormální. 
Spadlo 60, 4 mm srážek, - 79 %, ale byly velice 
nerovnoměrné. Bylo jen 5 srážkových dní. Max 
množství srážek spadlo 48, 6 mm až 29. Před tím 
panovalo ničivé sucho. Červenec byl velmi málo 
oblačný s 9 jasnými dny – 176 % normálu.

Počasí v srpnu 2013. Velmi teplé léto pokračovalo 
i v srpnu. Ten byl velmi teplý s průměrnou teplotou 
19, 5 °C. Začátek měsíce byl extrémně teplý a v 
průběhu měsíce se teplotní odchylky postupně 
snižovaly. Max teplota byla 36, 9 °C dne 3. a min. 
teplota byla 9, 6 °C dne 15. Letních dní bylo 13 
– 121 % a tropických 5 - 278 %. Poslední tropický 
den byl 18. Srážkově byl srpen nadnormální. Spadlo 
113, 9 mm - 163 %, nejvíce 25, 2 mm dne 25. Na 
nadnormálních srážkách mělo význačný podíl 5 
dnů se srážkami nad 10 mm.

Byly 3 dny s místními bouřkami provázenými 2 
vichřicemi, z nichž byla velmi silná dne 4., která 
napáchala velké škody na stromech.

 
V Praze dne 19. 9. 2013   SM
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 Z kláštera. 17. 6. 2013 od 19 hod. se konal 
rozlučkový večírek na ukončení školního 
roku chrámového sboru ve Vojtěšce. 23. 
6. P. Václav Snětina sloužil mši sv. v 9 
hod. se zaměřením na děti, při níž zpívala 
schola, vedená Magdou Salákovou. Po mši 
následoval piknik za Vojtěškou. • 29. 6. v 7 
hod. při Konventní mši sv. oslaven svátek sv. 
Petra a Pavla. • 30. 6. připomenul P. Prokop 
Siostrzonek se spolužáky 30. výročí svého 
kněžského svěcení. O prázdninách byly 
slouženy večerní mše sv. v bazilice pouze  
v pondělí, středu a pátek, sobota, neděle 
beze změn. v úterý a ve čtvrtek pouze ráno  
v 7 hod. • 11. 7. při ranních i večerních mších 
sv. oslaven svátek sv. Benedikta a týž den  
v 10 hod. v kostele Panny Marie Vítězné na 
Bílé Hoře bylo povýšeno společenství sester 
benediktinek na OPATSTVÍ. • 14. 7. v 9 hod. 
byla u sv. Markéty slavena poutní mše svatá. •  
9. 8. Pan převor Prokop Siostrzonek OSB 
oslavil své 56. NAROZENINY a bratr Martin 
36 let. • 15. 8. na Bílé Hoře pouť Nanebevzetí 
Panny Marie, hlavní poutní mše sv. slaveny 
18. 8. Mše svaté u sv. Markéty od září opět 
slouženy denně ráno v 7 hod. konventní  
a večerní v 18 hod. Soboty a neděle beze 
změn. • 6. 9. v 11.30 se konal pohřeb 
břevnovského farníka pana Miloše Baláka 
(85 let), celebroval P. Kelnar, kanovník 
Svoboda a P. Prokop Siostrzonek. • 7. 9. od 19 
hod. se v bazilice konala modlitební adorace 
za mír v Sýrii, která byla vyhlášena pro celý 
svět papežem Františkem. Zazněly též zpěvy 
z Taize. • 9. 9. se uskutečnila I. biblická 
hodina ve Vojtěšce od 19 hod. • 11. 9. v 16 
hod. P. Václav Snětina zahájil modlitbou 
výuku náboženství dětí naší farnosti. • 14. 9. 
se konal poutní zájezd farníků na Velehrad 
s P. Václavem Snětinou a týž den v 9,30 
celebroval biskup Václav Malý v bazilice 

mši sv. při příležitosti zahájení setkání Opus 
Bonum. • 28. 9. v 18 hod. byla sloužena 
Svatováclavská mše, při níž chrámový sbor 
zahájil další sezonu pod vedením Adolfa 
Melichara. • 29. 9. v 9 hod. při dětské mši, 
kterou sloužil P. Václav Snětina, účinkovala 
schola pod vedením Magdy Salákové. • 30. 
9. Je tomu právě 6 let, co zde v bazilice 
byly postaveny nové varhany. • 9. 10.  
u sv. Markéty při mších sv. v 7 a v 18 hod. 
oslaveno 256. výročí posvěcení baziliky. 11. 
- 13. l0. se konalo v areálu břevnovského 
kláštera 20. jubilejní posvícení. Při mši 
sv. v 9 hod. opět účinkoval chrámový sbor  
s orchestrem za řízení Adolfa Melichara. U 
varhan byl Marek Čihař.
 Cukrárna jménem Cukrárna nabízí 

nově své služby na Bělohorské ul. č. 24, 
tam kde dříve sídlila drogerie. V repertoáru 
má klasické naše cukrářské skvosty, navíc 
pak pamlsky inspirované italskou tradicí. 
Dostanete zde více jak 40 druhů zákusků 
a dortů, suroviny jako máslo, či šlehačka 
jsou vždy absolutně čerstvé. Dorty vám zde 
vyrobí podle přání , na zakázku: klasické, 
modelované, marcipánové i tématické. 
Objednávky jsou přijímány osobně i e-
mailem. Pokud tedy dostanete chuť na 
zákusek, dezert, dort, zmrzlinu nebo kávu, je 
tu pro vás Cukrárna-Cukrárna.
P. S.Těsně před uzávěrkou přesídlila 
Cukrárna do větších prostor v budově 
Polikliniky, kde ji najdete po levé straně 
vstupní chodby!
 Hotel Praha – rozhodnuto? Zdá se, 

že je pouze otázkou času, kdy se začne  
s likvidací v r. 1975 stavěného hotelu Praha. 
Rozsáhlý objekt, sloužící až do revoluce 
představitelům minulého režimu, zakoupila 
nejprve kyperská společnost, která chtěla na 
místě bývalého hotelu postavit nové byty. 
Nestalo se. Nový vlastník, finančník Petr 
Kellner a jeho PPF mají jinou představu: 
Dojde k demolici hotelu a na jeho místě 
bude obnoven park, který zde byl původně. 
Ten bude přístupný studentům soukromé 
školy Open Gate.“ Samozřejmě, že názory 
na další osud hotelového komplexu nejsou 

jednotné. Pro jednu skupinu odborníků jde 
o unikátní ukázku architektury vybočující 
z dobového průměru a o interiér na samé 
špici designu a výtvarnictví, druhá trvá na 
tom, že se jedná o stavbu, která je v těchto 
místech naprosto nepřijatelná. Navíc nehraje 
v pražské poválečné architektuře žádnou 
význačnou roli.
  Knihovna na Pohořelci 2. září otevřena! 

Od 4. března letošního roku byla náhle (neb 
oznámení o uzavření se objevil pouhých 
14 dní před tím bez jakéhokoli varování) 
uzavřena knihovna na Pohořelci. My 
obyvatele Hradčan jsme se s tím ale nechtěli 
smířit a nechtěli jsme připustit, aby byla 
tato knihovna zrušena. Vždyť zde působila 
již od roku 1905. Její prostory sloužily 
vždy veřejnosti. Byla zde krom knihovny 
spořitelna i ordinace lékařů. Přežila všechny 
režimy(i když některé s „odřenýma ušima“). 
Tentokrát ovšem vítěz voleb Prahy 1 TOP 09 
v zastoupení p. starosty byl názoru, že tato 
knihovna je nadstandartem a že tyto prostory 
po knihovně by se daly využít jinak - nejlépe 
komerčně. Paradox je, že jiné jednorázové 
akce, např. ples P - 1 na Žofíně, stál několik 

V Břevnově se pořád staví, předělává, upravuje. Tak např. bývalou sámošku v Brunclíkově ulici byste už nenašli. V novém luxusním
domě je ještě několik volných bytů pro vás a dole čekají obchodní
prostory. V Břevnovské ulici 5 je obnovená kopie zbořené kapličky,
kterou postavil ing. V. Jandáček. Také vila bývalého břevnovského
zubaře Martínka v Radimově ulici, která je památkově chráněná, má
nového majitele z Dejvic a ten se hned pustil do bourání přístavků.
Cenné jádro zůstane zachováno. Za to o chodníky na Bělohorské se
nikdo nestará. Můžete se tu zranit třeba o čtyřhran z hydrantu.
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úmrtí arciopata Anastázie Opaska. • Od 6. do 9.
září byl v bazilice Výstav Nejsv. svátosti s mož−
ností adorace, vždy zakončen svátostným pože−
hnáním. • 6. 9. v 19 hod. v Tereziánském sále za−
zněl koncert „Ve stínu velkých mistrů“.
Účinkovali L. Pelíšková – fauto traverso, M. Štu−
dent – arciloutna a E. Tornová – cembalo. • 4. 9.
ve 20 hodin se konal v bazilice Galakoncert
u příležitosti udílení čestných občanství, pořáda−
ný M. Č. Praha 6. Vystoupil Sukův komorní or−
chestr s dirigentem D. Švecem a sólisty ND J.
Sýkorovou, Š. Kociánem a houslistou V. Hudeč−
kem. • 12. 9. v 9 hod. se konala slavná svatba ve−
doucí scholy Magdaleny Šolcové. Oddával
P. Prokop Siostrzonek. V podání scholy zazněla
mimo jiné Píseň bratra Slunce Jana Hanuše na
text sv. Františka z Assisi – pro varhany, smyčce
a sbor. • 28. 9. v 9 hod. při mši sv. v 9 hod. účin−
koval chrám. sbor pod vedením A. Melichara.
Vyslechli jsme Missu solemnio F. Picky. • 4. 10.
v 15 hod. v bazilice uskutečněn koncert duchov−
ní hudby v provedení R. Huga – varhany a Cap−
pelly Regie. Zazněla díla G. F. Händela a Gunte−
ra Jakoba O. S. B. • A včely? V tomto čase jsou
již zatepleny, zakrmeny a připraveny na zimu.
Ale ve slunečných dnech stále rádi vyletují a pil−
ně shánějí, jak je u nich zvykem. Včelí maminka
již přestala klást nové potomstvo a dorostla zim−
ní generace, které je souzeno ztrávit svůj život
v klidu, ale pouze v úle. Na jaře tyto včely po−
stupně umírají, ale rychle se rodí včely nové. To
už bude zase slunce hřát, nastane velký úklid
v úle, starosti s nejmenšími včeličkami, místem
pro první med, pylovými zásobami a celým úlem
se rozezní včelí píseň radosti, jak to včelaři dobře
znají. Pochválen buď Pan Ježíš Kristus!
 Časopis Břevnovan na nové adrese.
Po patnácti letech působení v ulici Nad Závěrkou
17 jsme se museli s prostorem redakce rozloučit
a přesídlit na původní místo. Poznamenejte si:
Vydavatelství a redakce časopisu Břevnovan,
Bělohorská 147, Praha 6 – Břevnov, telefonní
a mailová adresa je stejná, jak uvedeno v tiráži.
 Výlovy v Břevnově. V pátek 7. listopadu
bude tažen rybník Vincek, o týden později Pivo−
varský. V obou rybnících je hlavní rybou kapr.
Jistý problém nastal s malým rybníkem Sádky
(Malá Markéta), kdy kvůli „žlutému leknínu“ se
zde nesmí vůbec lovit. Je zákaz vypouštění, tak−
že jsou tam pěkné ryby, ale chytají je bezdomov−
ci. Také budoucnost rybníka v Kolátorce je zatím
nejistá i když je v soukromém držení. Nedávno
tam někdo vytáhl fošnu ze stavědla a hladina
vody silně poklesla. Břevnovští rybáři se scháze−
jí již po léta ve své klubovně v ulici Pod Drino−
polem 8 a to každé pondělí navečer. Jak sdělil
předseda rybářů I. Nachtigal, v Břevnově je na
1200 členů rybářského svazu včetně dětí. Jeden
rok se nadchnou, koupí si rybářský lístek, ale pak

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR

 likvidace černých skládek

 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně

Dispečink, nepřetržitá služba:

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

Dispečink:  233 320 311
Mobil:  602 620 757

pokračování na str. 48

 Z kláštera. 13. 7. 2009 u sv. Markéty koná−
ny poutní slavnosti při mších sv. v 7 a v 18 ho−
din. • V rámci 10. mezinárodního hudebního fes−
tivalu „Letních slavností staré hudby“ se
uskutečnily 2 koncerty v Tereziánském sále. 29.
7. ve 20 hodin v podání E. Wolanina – klavír
a A. Mikolajczykové – soprán, zazněly „Zasněné
písně“ Fr. Chopina na texty polských romantic−
kých básníků. 2. koncert 5. 8. ve 20 hodin s ná−
zvem „Pastorale“ s italským souborem „Zefiro“
interpretovány skladby G. F. Handela, G. P. Tele−
manna, A. Marcella a C. E. Bacha. • 9. 8. oslavil
P. Prokop Siostrzonek své 52 narozeniny. • 16. 8.
na Nanebevzetí P. Marie konány poutní mše sva−
té s požehnáním na Bílé Hoře. • 24. 8. v 7 hodin
byla sloužena konventní mše sv. k 10. výročí

Zpravodajství
Břevnovana

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

Květiny
• řezané • hrnkové • suché • umělé
Svatební a dárkové kytice
Keramika  Proutí  Exotické
dárky  Bytové doplňky

Prodej PO – PÁ 8 – 19 hod.
SO 8 – 12 hod.
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telefon  233 350 146

Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

je rybaření omrzí a už nepřijdou. Počet členů po−
malu klesá.
 Krajané opět u nás. Od 19. září je otevře−
na v Letohrádku Kinských na Smíchově výstava
fotografií z českých vesnic v rumunském Banátu
a potrvá do 28. 5. 2010. Tentýž den sešli se dvě
stovky krajanů a reemigrantů v Radosti, aby se
pobavili a zatančili se známou dechovkou Bohe−
mia, kterou Břevnováci slyšeli mnohokrát na po−
svícení. A protože toto úspěšné setkání v Radosti
nebylo poprvé a uskutečnilo se opět po několika
letech, je téměř jisté, že se bude příští rok opako−
vat.
 Kaple se posunula. Jedna z poutních kaplí
z Lorety do Hájku stála po celá staletí na dnešní
Karlovarské silnici. V těchto týdnech byla přene−
sena a osazena vedle kostela P. Marie Vítězné na
Bílé hoře. Je obklopena lešením, ale ze silnice je
dobře vidět.
 Dnes vařili v Jídelně na Bělohorské
nudličky Kim Ir Sen, Bělohorský guláš a dávali
Břevnovský řízek. Bylo toho více, tak jako sem
více chodí lidé než kam jinam: úředníci, řemesl−
níci, penzisté, prodavačky, řidiči, co už vědí, kde
se dobře jí. Obchodníci s mobily odnaproti volali
v jídelně na kuchařku, už tu není místo, a odešli
s plnými talíři přes ulici do svého. Mají tu báječ−
né sladké tečky, štrůdly, buchty, koláče pečené
a cukrované přímo pěknou paní kuchařkou, která
je peče. Ti, co se chtějí zaručeně spravit, musí je−
dině sem.
 Uhynulý srnec v cihelně. Několik měsíců

pokračování na straně 4

Zpravodajství 
Břevnovana

Stihli jsme to: ještě na počátku prázdnin otevřena v Informační kanceláři m.č. na Bělohorské další výstavka, tentokrát malíře Antonína Chmelíka z Břevnova. Potrvá do 
konce října. Redakce nemohla chybět na demonstraci proti bourání domu na Václavském náměstí 47 a staráme se o úspěšnou Pouliční knihovnu  v kanceláři m.č. na 
Bělohorské 110. Přijďte si vybrat. – A redakční včely?  Odpočívají, Pán Bůh zaplať, zakrmeny, spokojeny, medu přinesly dost. 
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milionů a ten se za nadstandart nepovažoval. 
(Knihovna potřebovala na roční provoz 500 
000 Kč). Navíc v této knihovně probíhalo 
mnoho kulturních akcí s různými tématy 
zaměřeny jak pro děti, tak pro dospělé, ale 
i seniory a i zajímavé přednášky.  Toto však 
naprosto nikoho nezajímalo. Pustili jsme se 
tedy do vyjednávání. Proběhlo mnoho“bojů“ 
schůzek a petic. Bohužel u těch, u kterých by 
se to rozhodně nečekalo a kteří by měli mít  
o kulturní rozvoj zájem a kteří to mnohdy 
mají i v „popisu práce“ , tak u těch jsme 
naráželi a nenacházeli pochopení. Ti většinou 
viděli a hájili jen ekonomický zájem. 
Naštěstí se našli i jiní, především opoziční 
zastupitelé jako např. K. Klasnová VV, M. 
Valentová SZ a další, kteří nám pomohli 
dobrou věc prosadit. Nakonec si tedy dal 
říci i p. starosta a jeho spolustraníci. A tak, 
co se zpočátku zdálo prohrané a ztracené, 
se podařilo zvrátit. Nemůžeme sice usínat 
na vavřínech a musíme být stále ve střehu, 
neb nikdy nevíme, co se může stát. Nicméně 
tímto příspěvkem chci povzbudit ostatní, 
aby se předem nevzdávali, neb co mnohdy 
považujeme za nemožné, se s trochou úsilí 
(někdy i většího)dá prosadit. A když se 
to nepodaří, tak víme, že jsme pro tu věc 
udělali, co jsme mohli, a co bylo v našich 
silách, a nemusíme se pak trápit myšlenkou, 
že třeba... a co by bylo kdyby. podzim přeje 
M. Bukvicová.
  Místo  srnek-ježci! Na dotaz redakce 

jak se daří srnkám na Vypichu, o kterých 
jsme informovali v zimním období, sdělila 
nám paní Hanka Rysová toto: „V současné 
době je kolem stavby metra na Vypichu 
neproniknutelná džungle, tudíž získat 
jakoukoli informaci o „našich“ srnkách, 
které jsme se sousedy v zimě přikrmovali, je 
prakticky nemožné. Kam bych potřebovala, 
tam je vstup zakázán, jinak vidím jen hustý 
porost a listí. Ale jsou tady! Vídá je občas 
pan hlídač ze stavby. Kolik jich je, jsou-li 
nějaká srnčata-to neví. Musíme počkat až 
opadá listí.“ V současné době se paní Rysová 
věnuje „na plný úvazek“ ježkům. Pečuje 

pokračování ze strany 3

asi o dvacet pět jedinců všech velikostí  
a stáří, kteří však mají jedno společné: stálou  
a neskonalou chuť k jídlu. Ubytováni jsou 
ve skleníku, /žádná zeleninka nebo kytičky/, 
po schůdkách můžou dolů či ven. Někteří 
se tam dokonce narodili a přespávají zde 
trvale. Je ovšem také třeba pečovat o jejich 
hygienu. Zbavit je blech a červů, je prostě 
samozřejmost.
A čím se vlastně takový ježek živí? Začněme 
tím, co do jeho jídelníčku nepatří. Tučná, 
kořeněná a pečená jídla, pražené plody, 
mléko, jogurty. Až 75% má naopak tvořit 
masitá strava. Kočičí konzervy, granule, 
kuřecí játra, žaludky, kuřecí krky, kuřecí 
maso a drůbež všeobecně. Stravu lze doplnit 
o vejce, piškoty, sýr, jablka, těstoviny  
a vařené brambory.      am
 Park Královka zachráněn? Po zveřejnění 

informace, že část parku Královka bude 
prodána a zastavěna soukromým investorem, 
zvedla se mezi občany vlna protestu. Bylo 

Na akci Zažít Břevnov jinak pozvalo sousedy občanské sdružení  Tejnka. Posedět, shlédnouti kulturní 
program, dozvědět se něco o historii místa, to byl motiv setkání, které by rozhodně nemělo být poslední. 
Doufejme, že se bude opakovat.

Vandalismus na louce Ryšavce v Břevnově. Někteří občané opakovaně upozorňovali na poničené mladé 
lípy na osové cestě : kdosi jim oloupal kůru z kmenů. Redakcí zachyceni viníci: vlevo poškozený kmen 
lípy a opodál bojový pes, který patří ke trojici sedících  lidí. Ti mají na svědomí ničení veřejného majetku. 
Pes v pozadí právě loupe kůru z dalšího stromu, prý si jenom brousí zuby. Nahlášeno na m.č., ale bez 
odezvy…

Dvě akce uspořádalo v Archeologickém parku v Liboci občanské sdružení Archaia. První byla - PIKNIK VE 
STŘEDOVĚKU, kde přítomní v areálu hodovali a pochutnávali si na klobáskách přímo z udírny a vynikajícím 
pivu z mini pivovaru. Poslední srpnový den pak konáno ROZLOUČENÍ s PRÁZDNINAMI, kde si školáci  
i předškoláci mohli vyzkoušet: tesání, tkaní, výrobu vitráží, ale také keramiky na hrnčířském kruhu. Připraveno 
bylo i drobné občerstvení. Obě akce byly hojně navštíveny, počasí bezchybné!
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Adam Halmoši – tiskový mluvčí 
Prahy 6, pracuje v úřadu m. č. od 
loňského roku a – chválí ho. Rodák 
z Příbrami, ročník 1978, byl před 
tím čtyři roky na úřadu vlády pro 
věci majetkové, pak šest let jako 
reportér TV Nova. Je pejskařem, 
drží aljašského malamuta a tuze rád 
má zemi Španělsko. Proč ne…. 

BŘEVNOVAN

v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

Karel Schwar−
zenberg je v čele popularity českých
politiků a je to jistě potěšující hlavně pro
ty, kteří ho před několika lety zvolili do
funkce senátora v Praze 6.

Ladislav Veselý je tu pro Radost.
Je rozený Pražák, ročník 1963, využil příle−
žitosti a změnil bývalý oblíbený biograf Ra−
dost v Břevnovské ulici č. 5 na stálou hu−
dební scénu, jakou byste v Praze 6 těžko
hledali. Od r. 1993, co skončilo promítání,
tady Ladislav Veselý buduje nový podnik,
který je dnes známý jako Country club ve
stylu americké hospody, kam může ná−
vštěvník přijít na koncert, zahrát si šipky,
kulečník, anebo přijít jen na pivo. Domov−
skou scénu zde mají kapely Rangers
Band, Nahoď a Flám, které v Radosti pra−
videlně hrají a kam chodí fandové country
muziky ze širokého okolí. Ke čtvrtletním
koncertům se tu scházejí legendy českého
rockenrolu, v Radosti se konají sportovní
projekce, karnevaly, večírky, přicházejí
i jiné kapely. Je to stálá břevnovská scéna.
Právě v tom je největší přínos a výsledek
mnohaleté práce Ladislava Veselého pro
Břevnov. Do sálu se vejde 180 návštěvní−
ků, kteří sedí u stolů, mohou konzumovat
a zpívat s muzikou. Ale když přijedou kraja−
né z Banátu, vejde se jich sem na tři sta…

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

KULTURNÍ SERVIS
 Dne 17. listopadu bude otevřena výstava „Be Free“, vě−
novaná touze člověka po svobodě. Národní muzeum ji připra−
vilo k 20. výročí pádu komunistického režimu. Dalším projek−
tem v tomto roce bude výstava „Olympionici“. 
 Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem. 
 Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
výstavu Český Banát. Život a tradice českých obyvatel ru−
munského Banátu. Výstava potrvá do 28. 5. 2010, je doplně−
na řadou tématických doprovodných akcí. 
 Národní galerie v Praze vystavuje ve Valdštejnské jízdár−
ně přes dvě stě padesát obrazů a kreseb Otakara Lebedy.
Výstavu doprovází obsáhlý katalog. Výstavu s názvem Ota−
kar Lebeda (1877 – 1901) můžete vidět do 24. ledna 2010. 
 Výstava „Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rych−
nově nad Kněžnou“ bude otevřena ve Sbírce starého evrop−
ského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci
dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
hodobě. 
 Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
ASYMETRICKÁ HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin. 
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin. 
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.

zaměřovaly na tuto věkovou skupinu, však
v České republice stále ještě chybí.

Markéta Adamová, o. s. Prev−Centrum
 Zprávy úřední (Bc. Martin Šalek)
 V Praze 6 bude nový Domov pro seni−
ory. Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém se staros−
tou Prahy 6 Tomášem Chalupou slavnostně před−
stavili projekt na výstavbu nového objektu
Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zároveň
si společně s ředitelkou Domova pro seniory
Elišky Purkyňové Evou Kalhousovou prohlédli
probíhající půdní vestavbu domova v ulici Thá−
kurova, která nabídne dalších 19 lůžek seniorům.
Hlavní město Praha v roce 2008 financovalo
stavbu částkou 16,7 milionů korun. „Praha maxi−
málně podporuje péči o seniory a jejich pohodlný
a důstojný život. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
na projekt, jehož výsledkem bude spokojenost
a příjemné životní podmínky pro seniory v Pra−
ze,“ řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Do−
mov pro seniory E. Purkyňové je v současné
době umístěn ve dvou objektech v Praze 6 –
v ulici Šolínova a Thákurova. Letos na podzim
začne výstavba třetího objektu Domova pro seni−
ory Elišky Purkyňové, tentokrát v ulici Za Kaje−
tánkou v Praze 6. „V Praze 6 stárnutí populace
řešíme dnes a denně. S dalšími dvěma městský−
mi částmi patří Praha 6 k nejstarším v Praze.
Jsem rád, že jsme nabídli území k výstavbě tolik
potřebného zařízení,“ řekl starosta Prahy 6 To−
máš Chalupa a dodal: „Předpokládaný počet lů−
žek v nové budově domova bude 200, počet po−
kojů 89. Novostavba bude mít 4 podlaží.
V přízemí budou umístěny obslužné prostory
jako rehabilitace, denní stacionář, stravovací pro−
stor s jídelnou, ordinace lékaře, kadeřnictví či er−
goterapie.“ „Nový dům seniorů bude dům rodin−
ného typu. Chceme se zde orientovat na domácí
péči, denní stacionář, informační a poradenskou
službu, terapeutické služby, ale i také například
na paliativní péči a péči o pozůstalé,“ vysvětlila
ředitelka Eva Kalhousová. Ve vyšších podlažích
budou obytné prostory pro rezidenční a odlehčo−
vací službu a pokoje zvláštního režimu. Tyto po−
koje budou koncipovány dle potřeb a zdravotní−
ho stavu klientů, např. pro klienty
s psychiatrickým onemocněním, demencí, Alz−
heimrovou chorobou. Obytné jednotky budou
pro 20 – 28 klientů, každá bude mít sesternu a jí−
delnu s malou kuchyňkou. V Praze je dnes cel−
kem 279 322 seniorů a je zde registrováno 22 do−
movů pro seniory se stávající kapacitou 1819
lůžek.
 Městská policie se vrací na Dědinu.
V Ruzyni byla otevřena nová okrsková služebna
Městské policie na sídlišti Dědina v Praze 6. Pro−
voz zde bude zajišťovat šest strážníků okrskářů,
kteří slouží v Ruzyni, Liboci, Divoké Šárce, ve
Vokovicích a na sídlištích Dědina a Červený
vrch. „Služebna poskytne zázemí i pro okrskáře
z malé služebny na Petřinách. Uvedením této
služebny do provozu se značně odlehčí zázemí
strážníků v centrální služebně v Českomalínské
ulici a vytvoří se prostor pro nově přijímané
strážníky městské policie,“ potvrdil ředitel MP
v Praze 6 Viktor Richter. Strážníci dostali do uží−
vání nové, moderní prostory, schopné poskytnout
zázemí až 16 strážníkům Městské policie Praha
6. Dobře by se zde měli cítit i občané, kteří se
budou na strážníky obracet se svými problémy
a požadavky v době jejich úředních hodin v pon−
dělí a ve středu v době od 10:30 do 12:00 a od
15:30 do 18:00 hod. Strážníky lze rovněž oslovit
telefonicky přímou linkou na služebnu, mobil−
ním telefonem nebo prostřednictvím e−mailu.
Kontakty jsou k dispozici na webových strán−
kách městské policie a Městské části Praha 6.
„Domnívám se, že pro občany je otevření nové
služebny vítanou událostí. Minulý rok byli totiž
strážníci nuceni opustit prostory staré služebny
z důvodu její rekonstrukce. Nová služebna je
umístěna v jižní budově areálu Delta, kde souse−
dí s informační kanceláří Prahy 6,“ dodal starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Adam Halmoši

a osvěžení tisícům našich spoluobčanů bez 
rozdílu věku. Možná, pokud počasí vydrží, 
ještě si nějaký hezký den u bazénu užijeme, 
ale poslední zářijový den se provoz ukončí 
definitivně.
 Plochá dráha bez medaile. 20. července 

se stali mistry světa na ploché dráze  
v Praze na Markétě jezdci Polska. Náš tým 
v sestavě:Dryml A. Milík, Dryml L. a Franc, 
zůstali bohužel na čtvrtém místě. Tedy bez 
medaile. Vrcholem závodu byla poslední 
jízda, před kterou měli stejný počet bodů 
Poláci a Dánové. Jízdu vyhrál Hampel  
a rozhodl tak o titulu. Na třetím místě 
skončili Australané.
„Atmosféra v mužstvu byla výborná, jelo 
se na doraz!“ To jsou slova kapitána Aleše 
Drymla. Věříme. Nedá se nic dělat, soupeři 
byli tentokrát nad síly našich nejlepších 
plochodrážníků. Snad tedy příště! 
 Šáreckému divadlu je rovných sto let! 

První představení se v amfiteátru Divoká 
Šárka konalo 16. května 1913 a uvedlo se 
Prodanou nevěstou. Hrálo se do r. 1922, 
definitivně je činnost přerušena v r. 1924. 
/Zpívala zde i Ema Destinnová/. Po dlouhé 
době se scéna znovu otevírá v r. 2005, od 
té chvíle se vždy 1. září koná představení 
klasické české opery. Letos, v jubilejním 
roce to byla opět „Prodanka.“ Díky Městské 
části Praha 6 a pochopení Národního divadla 
se divákům dostalo nezapomenutelného 
uměleckého zážitku. A kolik se jich  
v Šárce sešlo? Věřte, nevěřte, dle policejního 
odhadu-16.000 milovníků tohoto žánru!
 Současná Kajetánka - to je nové 

a luxusní bydlení na staré adrese. Jde  
o obytný komplex, kterému vévodí nově 
zrekonstruovaná stavba původně barokního 
zámečku. Nově zde jsou postaveny čtyři 
obytné budovy, poslední právě vyrůstá, má 
název „Dům u jezera“. Jistě nadstandardní 
místo pro dům, nicméně pokud přibudou 
ještě další, z parku a vůbec zeleně tohoto 
místa mnoho nezůstane. Snad se sluší 
připomenout, že r. 1903 koupil Kajetánku 
starosta Jan Kolátor, po r. 1951 byl objekt 
centrem volného času obyvatel Břevnova.
 Zatím odloženo. O restauraci „1906“ na 

břevnovském hřišti už jsem psal několikrát.
Byla svědkem slavné éry našich postupů do 
kvalitnějších soutěží, včetně toho do ČFL.
Nyní se i nad ní, tak jako nad celým hřištěm 
se zázemím, vznáší nebezpečí zániku. 
Ostatně stavební práce už začaly v těsném 
sousedství-bývalé zahrádky musely ustoupit 
Vila Domům. Tráva, ovocné stromy, keře, 
-betonu. Ze zpráv, které se k nám donesly, 
bylo jasné, že termín uzavření a likvidace 
restaurace se přibližuje. Smířen s osudem 
byl i dlouholetý nájemce restaurantu p.  
V. Chod, který dokonce obdržel výpověď. 
Teď si může konečně trochu vydechnout on 
i všichni pravidelní návštěvníci. Stavební 
povolení dle posledního rozhodnutí vydáno 
zatím nebude, konce roku by se restaurace 
měla přece jen dočkat. Samozřejmě že 
jde pouze o jakousi agonii, „uzdravení“ 
pacientky je nemyslitelné. Přesto jsem 
rád. Nejen pro vzpomínky, mimochodem 
jedním ze zakladatelů podniku byl i herec 

založeno občanské sdružení, následnou 
petici pro zachování parkové plochy záhy 
podepsalo více jak 1.500 občanů.
Nakonec se přišla na místo podívat starostka 
MČ P 6 p. Marie Kousalíková, která slíbila, 
že současný stav zůstane zachován, neboť 
zastupitelstvo tento bod na příslušné schůzi 
projednávat nebude.
Pokud tedy radnice slovu dostojí , budou si 
moci další generace, stejně jako my, dopřávat 
v parku zimní radovánky, venčit své zvířecí 
miláčky a tisknout se k sobě na lavičkách.
 Pétanque v Praze 6. Současná podoba 

této hry vznikla r. 1907 v Provence, v Jižní 
Francii, její počátky však sahají až do 
starověku, do doby starého Říma. Pétanque 
je nejpopulárnější právě ve Francii, kde patří 
nedílně k životnímu stylu. Každý rok se hraje 
v této zemi na 10.000 turnajů všemožných 
kategorií a významů. To tedy ve Francii. 
Ovšem velkému rozmachu se tato hra těší  
v posledních letech i u nás. Jistě jste už sami 
někde viděli skupinku obvykle starších, 
dobře se bavících lidí, kteří na nevelkém 
plácku diskutovali nad odhozenými koulemi. 
A věřte tomu, že tito hráči se postupně stále 
zlepšují jak v technice, tak i v taktickém 
pojetí hry samé. Nyní Městská část Praha 
6 ve spolupráci s občanským sdružením 
„Pétanque pro Vás“ zorganizovala pro 
zájemce tréninky pod dohledem profesio- 
nálů. Jsou bezplatné, trvají 60-90 min.  
a probíhají každé úterý od 15.30 h. za každého 
počasí. Ten první začal 24. 7. na náměstí 
Lotyšská /pískové cestičky/, poslední bude 
25. 9. na Ořechovce. A má vlastní zkušenost? 
Před několika roky na zahraniční dovolené 
připravili animátoři turnaj v této hře pro 
hotelové hosty. Okukoval jsem zvědavě 
neznámé dění, v tom mne ale organizátoři 
lapili a odvlekli mezi soutěžící. A tak se 
neuvěřitelné stalo skutkem.Řízením jakési 
vyšší moci na mne připadla druhá cena! Tou 
byla v obálce uložená poukázka na thajské 
masáže. Šel jsem. A nyní mé druhé setkání 
s touto hrou. Odehrálo se v Papírenské ulici, 
kde trénink v rámci již zmíněné akce vedl p. 
Petr Fuksa. Kdo by myslel, že se prostě jen 
odhodí koule a je hotovo, šeredně by se mýlil. 
Začalo se rozcvičkou, následoval nácvik 
jednotlivých hodů na několika stanovištích, 
došlo na psychologickou přípravu. Přítomné 
dámy, /muži tentokrát neměli zastoupení/ 
mne „válcovaly“ od samého začátku, 
ani jednou jsem nebodoval dle pokynů 
trenéra, mé družstvo ze dvou soutěžících-
zůstalo druhé. Tentokrát tedy žádná cena,  
o masáži nemluvě. Ale jedno vám povím. Jde  
o báječnou relaxaci mezi příjemnou partou 
lidí. Budete-li mít příležitost, rozhodně si 
pétanque, neboli koulenou zahrajte!
A. Matějka
 Petynka. Málo platné, vše má svůj 

čas. A tak končí letošní sezóna pro 
koupaliště, vzhledem k počasí více než 
hojně navštěvovaná. Patří mezi ně i velmi 
oblíbená Petynka s padesátimetrovým 
vyhřívaným bazénem, tobogánem, dětským 
brouzdalištěm, hřištěm na beach volejbal 
a stoly pro stolní tenis. Za těch několik 
letních měsíců dokázala poskytnout radost 

M. Suchánek, nýbrž i proto, že Stará garda 
fotbalistů Břevnova bude mít ještě nějakou 
dobu možnost se scházet, a zahrát šipky. 
Všichni si to zaslouží! 
 V posledních měsících se začaly 

objevovat na Petřinách nápisy na 
chodnících. Jedná se o kampaň wi-fi 
hotspoty (bezdrátové připojení k internetu 
zdarma). Nápisy vznikají pouze umytím 
chodníku, kdy se stříká přes šablony voda 
a nápis tak je tvořen omytou částí, která má 
již odstín, tzv. zelené graffiti či ecotagy. Po 
nějaké době chodník se opět zašpiní a vše 
zmizí.
 Na počátku června instalovala 

radnice v Čílově ulici na Petřinách úpravu 
dvou parkovišť. To přineslo zvětšení  
kapacity parkovacích míst asi o 20%. Jde 
o slib radnice petřinským občanům hledat 
prostory ke zlepšení parkování.
 Libocké sídliště Nová Liboc se stále 

nepodařilo zaplnit. Jsou tam stále volné 
byty. Sídliště Hvězda na Petřinách je oproti 
tomu zcela zaplněné. Hovořilo se o tom 
na setkání občanů Petřin s radnicí Prahy 6  
v dubnu v Makru. Byla tam přednesena 
hlavně problematika nemožnosti zaparko-
vání pro obyvatele Hvězdy. Hlubším 
pozorováním pozorovatel poznal, že areál 
Hvězda je dobře zaplněn sídly firem. Nebude 
bez zajímavosti, jaká je kupř. v Křenově 
ulici pestrost firem a obchodů. Začíná to 
Pobočkou České spořitelny s bankomatem. 
Dále již můžete jít a seznamovat se  

pokračování na straně 6
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O Informační kanceláři m.č. Praha 6 v Břevnově řada 
firem a organizací dobře ví. Chodí sem pro různé 
náležitosti sportovci ze Strahova, podnikatelé, lobisté, 
makléři, agenti a jiní ctihodní mužové. Do kanceláře 
právě vstoupil představený českého fotbalu pan Pelta 
ověřit svůj podpis do rukou úředníka pana T. Lašťovky.

průmyslem, Mgr. M. Jarolím advokát, 
AKVARISTIA prodejna, Společenství 
vlastníků jednotek bytového areálu Hvězda 
B, atd. možná i jiní.                          EM
 ZAŽÍT BŘEVNOV JINAK! Takový 

byl název akce kterou přímo u zastávky 
Drinopol uspořádalo agilní sdružení 
Tejnka. Šlo o součást Festivalu „Zažít 
město jinak“, jehož hlavním organizátorem 
je iniciativa Auto*mat, která v různých 
podobách obohacuje hlavní město Prahu  
o nevšední zážitky.

Ještě se čepuje –  na břevnovském hřišti a bývalí 
hráči a přátelé se zde budou moci asi sejít na 
Štědrý den, jako v minulých letech. Pak se má 
hřiště zastavět tolik potřebnými domy. Není to 
ale všechno divné? Vždyť sportovní zařízení byla 
vyjmuta z restitucí…

 

Seniorské odpoledne, den seniorů, akce pro seniory, programy pro důchodce,  setkání seniorů, 
zájezdy pro seniory atd. to jsou nejčastější propagační letáky se kterými se můžete u nás setkat. 
Mezi ně nyní patří i pozvání k francouzské hře pétaugue, viz zpráva na straně 5.

21. září naskytla se tedy ojedinělá možnost 
poznat trochu blíže své sousedy. Popovídat, 
něco dobrého zakousnout, sklenkou 
dobrého truňku přátelství utvrdit. K tomu 
byl nápomocen doprovodný program v po-
době hudebních produkcí, tvůrčích dílen, 
soutěží, /třeba o nejlepší závin/, když vítěz 
získal cenu a veřejnost posléze tuto dobrotu  
k veřejné degustaci.
Prezentováno bojové umění, kulturní centra, 
chovatelé, v provozu bleší trh, pouliční 
knihovna, sportovci běhali do schodů, 

s různorodostí. „REPRO International sro, 
PS_PROsystems s.r.o, EXALTIS s.r.o, 
INFAXPARTNER, FINED Rinancial 
consulting, Dětská ordinace - MUDr. M. 
Kočnarová, LIV Úklidový servis. Pizeria 
Restaurace CASA NOSTRA, GALAPACK 
s.r.o. Mudr. Š. Gála DDs zubní lékař, ATS 
Air Safe s.r.o, CROSSROADcredit s.r.o, 
PTC Protontherapy Center, SOVCOY 
automatizační technika, SOLÁRIUM 
KADEŘNICTVÍ, SOFIS a.s. Mgr. M. 
Dymáček - advokát, POTRAVINY - 
obchůdek, ŠAFRÁNEK second hand, PARS 
Building s.r.o, AKM Advokátní kancelář 
JUDr. J. Marečková Mgr. J. Schlimmer, 
BELCA s.r.o. průvodce farmaceutickým 

milovníci pingpongu hráli přímo pod schody 
na chodníku.
Své účastníky měla i diskuze o budoucí 
podobě naší čtvrti. Občerstvení též zajištěno 
v několika stáncích a dle konzumentů obstálo 
pivo i klobásky na výbornou.
Závěrem lze říci: Povedlo se, ten jinačí 
Břevnov nebyl vůbec špatný!                   am
 Mistrovství světa atletických vete-

ránů  v běhu do vrchu se konalo 31. 8. 2013 
v Janských Lázních. Startovalo se dole na 
kolonádě, běželo se směrem od Černé hory 
malý (asi 2 km) okruh, který stoupal až pod 
Hofmanovy Boudy, potom se sbíhalo dolů 
ke spodní stanici lanovky a odtud nahoru, 
cíl byl až nad horní stanicí lanové dráhy. Na 
rozdíl od všech minulých ročníků se letos 
neběželo po asfaltu, ale po úvodních 100 
metrech lesními cestami. První - nejstarší 
kategorie nad 75 let (tedy ta moje) startovala 
v 11 hodin, pak startovali běžci v pětiletých 
kategoriích po 20 minutách. Vždy muži 
i ženy stejného věku. Ve 14.00 startoval 
závod mistrovství ČR mladých, společně  
s veřejným závodem pro borce do 35 let.  
V závodě naší kategorie doběhl 
mnohonásobný mistr světa Jirka Libra jako 
čtvrtý, já jsem byl jedenáctý a s třináctým 
místem Vaška Brádleho to stačilo na druhé 
místo v týmech. První byli Němci, třetí 
Slováci. Hymnu pro vítěze jednotlivců 
hráli Čechům dvakrát, jednou pro Ivanu 
Sekyrovou (40 - 44 let). A podruhé pro 
Blanku Paulů (55 - 59 let). V soutěži družstev 
pak ještě brali zlato Češi v M40, W35,  
a W40. Česko tak tískalo celkem 5 titulů MS, 
9 druhých a 8 třetích míst. A protože pršet 
začalo až v noci po závodě, lze mistrovství 
hodnotit jako velmi úspěšné.       
        J. Hlusička

pokračování ze strany 5
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Pane magistře, pokud vím, kvalita výuky na vaší škole je sledována  
a garantována jednou z největších světových organizací pro bojová umění. 
Přibližte ji prosím čtenářům.
Jedná se o EWTO – Evropskou WingTsun Organizaci, jejímiž jsme členy. 
EWTO se proslavila díky propagaci bojového umění WingTsun, ale především 
díky svému modernímu systému inteligentní sebeobrany. EWTO tak kromě 
velké členské základny studentů WingTsun vzdělává především profesionální 
trenéry sebeobrany, kteří podstupují několikaletý intenzivní výcvik a následné 
často celoživotní vzdělávání. EWTO totiž disponuje velmi propracovanou 
metodikou a didaktikou tréninku, která bezpochyby splní i ty nejnáročnější 
požadavky na kvalitu výuky. Výuka zaujme svým nekonvenčním přístupem  
k sebeobraně, zaměřuje se nejen na řešení krizových situací, ale také na jejich 
aktivní prevenci. EWTO má silné zázemí zejména v Evropě a v současné době 
se stává dynamicky se rozvíjejícím fenoménem také v naší republice.

Proč je zrovna WingTsun vhodné pro děti?
WingTsun umožňuje ubránit se silnějšímu, dá se poměrně rychle osvojit  
a je založeno na jednoduchých univerzálních principech. Je velmi přímočaré,  
a proto nabízí nejen jednoduché a rychlé řešení v boji, ale také poskytuje 
návod, jak zvládnout obtížné životní situace. Také máme zkušenost i zpětnou 
vazbu od rodičů, že se naši svěřenci výrazně zlepšují ve škole. Děti se učí nejen 
jednoduché a účinné sebeobranné techniky, ale především nacvičují základy 
verbální a neverbální komunikace a gestikulace, které pomáhají předejít 
fyzickému násilí a případně jej odvrátit. Naším heslem přitom je, že opravdový 
bojovník nepotřebuje bojovat. Z těchto důvodů jsme také před 10 lety založili 
občanské sdružení Prevence šikany a násilí, které aktivity organizace EWTO 
pro děti a mládež reprezentují.

Co si představit pod pojmem“inteligentní sebeobrana“, o níž se právě  
v souvislosti s tímto bojovým umění hovoří?
Ačkoliv je WingTsun původně tradiční bojové umění, tak dnes využívá 
nejmodernější výukové metody a slovo „inteligentní“ vyjadřuje především 
myšlenku efektivního spojení techniky boje s uměním komunikace. Mezi lidmi 
totiž k násilí dochází málokdy beze slov. Fyzickému útoku téměř vždy předchází 
urážky a slovní napadání. Výuka účinné sebeobrany proto nemůže zahrnovat 
pouze nácvik technik, ale musí logicky obsahovat i komunikační dovednosti 
v krizových situacích. Naším cílem přitom není vychovávat jen bojovníky, ale 
především podporovat zdravé sebevědomí člověka, který se v případné krizové 
situaci zachová adekvátně. WingTsun tak ukazuje cestu k nenásilí a vede  
k úctě k sobě i k druhým lidem.

V jakém věku je vhodné s výukou začít?
S výukou lze začít v jakémkoliv věku, v podstatě kdykoliv. Naše škola bojových 
umění a sebeobrany na Břevnově pořádá de facto každý den výuku pro děti 
a mládež od 7 do 15 let formou celoročně probíhajících kurzů sebeobrany  
a strategie chování v krizových situacích. Na své si však přijdou i jejich rodiče 
- ve večerních časech probíhají tréninky WingTsun pro dospělé a dokonce 
speciální kurzy sebeobrany pro ženy a dívky. V létě také pořádáme tábor 
sebeobrany pro děti a sérii soustředění pro juniory 
i dospělé.

Je pravdou, že WingTsun vlastně vytvořila žena?
Jedná se sice o legendu, ale já bych tomu i věřil, 
protože způsob, jakým WingTsun situace napadení 
řeší, a principy, které využívá, jsou natolik efektivní 
i překvapivé zároveň, že bych je ženě i přisoudil.  
Tak jako naše hezčí, ale většinou fyzicky slabší 
polovička žena nemá v boji proti silnějšímu muži 
šanci vzdorovat silou, tak i WingTsun je založeno 
na měkkých ale zároveň funkčních principech  
a učí nás sílu protivníka využívat. WingTsun také 
nemá žádnou pevnou formu a tvar, je jako voda - je 
poddajná a přitom ji nelze rozbít.

Se svými žáky máte ukázky na veřejnosti. Třeba 
Ladronka byla svědkem vašeho vystoupení, 
úspěch byl velký!
Na akci Ladronkafest účinkujeme již řadu let 
formou ukázek a workshopů pro všechny věkové 
kategorie, minulý ročník se náš stánek umístil 
na prvním místě v soutěži oblíbenosti mezi 

návštěvníky. Naše občanské sdružení 
však spolupracuje s Městskou částí 
Praha 6 i na dalších zajímavých 
projektech, např. na květnové akci 
Brána volného času dokořán, nebo na 
Měsíci zdravé šestky, kdy pořádáme 
ukázky spojené se zkušebními tréninky 
zdarma. Další akci představuje např. 
akce Vypich, kde probíhá ukázka 
volnočasových aktivit DDM Prahy 6.

Bojové umění získává v řadách dětí 
stále více zájemců. Čím si to vysvětlit?
Stále více rodičů se začíná zajímat  
o bezpečnost svých dětí včetně obav 
ze šikany. Řešení těchto problémů 
se ve školách systematicky bohužel 
neučí, a tak tuto základní znalost 
nabízíme mj. také formou výuky  
v odpoledních hodinách na 
některých ze spolupracujících 
základních škol (např. ZŠ 

Marjánka, ZŠ Norbertov, Škola hrou a dalších). Více informací  
o tomto důležitém tématu také můžete najít na našich (níže uvedených) 
webových stránkách, kde mj. naleznete např. Desatero rad pro rodiče pro 
cestu dítěte ze školy a další zajímavé informace.

Má i WingTsun nějaké mezinárodní soutěže?
Vzhledem k efektivitě WingTsun, které nabízí odpověď na téměř jakýkoliv 
útok agresora, žádné soutěže nepořádáme. Pravidla soutěží totiž významně 
snižují funkčnost v sebeobranné situaci a je velký rozdíl, když cvičíte dle 
domluvených pravidel s kamarády, které znáte a mezi reálnými situacemi 
s neznámým nebezpečím, na které jste nebyli připraveni. Proto do našich 
tréninků zařazujeme nácvik nejrůznějších situací, na které je třeba se připravit, 
např. nácvik práce s hranicemi a osobním prostorem, preventivního chování, 
přivolání pomoci, použití mobilu v sebeobraně, únik ze stísněného prostoru, 
nácvik útěku a křiku např. při pokusu o únos apod. Zkrátka co říkat, co dělat 
a co určitě nedělat a jaké vůbec jsou možnosti sebeobrany dítěte. To vše 
zajímavou cestou přímo na tréninku. Součástí naší výuky je také videoprojekce, 
přednáška na téma šikana a násilí a v neposlední řadě také povinná instruktáž 
první pomoci a znalosti právního minima. Zpět k Vašemu dotazu o soutěžích - 
rozvoj soutěživosti je vpořádku, avšak nechceme v dětech podporovat radost 
z faktu, že někoho jiného ze svých vrstevníků porazili v boji. Na druhou stranu 
každý náš trénink obsahuje vždy zajímavou hru, která zábavnou formou učí 
základní návyky, které však mohou zachránit i život.

Kořeny tohoto umění jsou v Číně? Je známo století vzniku?
O: Ano, máte pravdu, jedná se o původně čínské tradiční bojové umění, které 
vzniklo na přelomu 17. a 18. století. Jeho jméno proslavil zejména legendární 
bojovník Yip Man, ale také např. nekorunovaný král bojových umění Bruce Lee. 

Co říci závěrem, kde se mohou noví adepti přihlásit?
Do naší výuky se lze přihlásit buď emailem na roman.lazensky@ewto.cz, nebo 
telefonicky: +420 777 814 046. Všechny důležité informace naleznete na 
našem webu www.prevencesikany.cz Přihlásit se lze kdykoliv, avšak ideální 
doba je začátek školního roku, kdy probíhají ukázky a zkušební tréninky pro 
nové zájemce. 

Děkuji za rozhovor.                     A. Matějka

 (Do vašeho diáře)

Mgr. Roman Lázenský – Garant pro výuku dětí a mládeže
Tel.: +420 777 814 046, e-mail: roman.lazensky@ewto.cz

Škola bojových umění a sebeobrany  – TJ Slavoj Břevnov - Malovanka
Bělohorská 1069/7, Praha 6 - Břevnov

http://www.ewto.cz/skoly-ewto-v-ceske-republice/praha-6-brevnov/

Občanské sdružení Prevence šikany a násilí - Praha 5, Praha 6 - Břevnov
Terronská 61, 160 00 Praha 6, www.prevencesikany.cz 

Redakční rozhovor

Co je WingTsun?
Přiznávám, nevěděl jsem. Jen snad to, že v dnešní době rodiče stále 
častěji přihlašují z dobrých důvodů své ratolesti do škol a zařízení, 
kde se neučí mateřštinu, kde se nehloubá nad slovními příklady.
Zato děti zjistí, jak se mohou fyzicky slabší jedinci efektivně bránit  
a ubránit silnějšímu, agresivnějšímu útočníku, třeba po cestě ze školy. 
A že WingTsun takové děti, samozřejmě pod vedením lektora dokáže 
vychovat.
Protože jedna z těchto škol má sídlo u nás v Břevnově, požádal jsem 
jejího vedoucího-Mgr.  Romana Lázenského o odpovědi na otázky, 
které mohou pomoci při rozhodování, zda potomka do školy bojových 
umění zapsat...
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Usedlost Petynka dostala jméno po hraběti 
Eusebiu Pöttingovi z Persingu, který ji 
založil na místě původní vinice v roce 1650. 
Sloužila pro sociální účely, a to jako ústav pro 
nevyléčitelně choré. Po roce 1899 přešla do 
správy dobročinné organizace Vincentinum 
založené hrabětem Nosticem. Tento stav 
setrval až do roku 1951, kdy usedlost zabral stát  
a objekt sloužil jako archiv ministerstva vnitra. 
Po roce 1989 byl objekt vyklizen a od té doby 
chátrá.
V 90. letech usilovala Praha 6 o získání 
usedlosti Petynka do vlastní správy. To se však 
nestalo.V roce 2007 podepsalo ministerstvo 
obrany s Nadačním fondem Vincentinum 
smlouvu o převodu tohoto majetku bezúplatně s tím, že Nadační fond v objektu 
musí zachovat funkci tzv. veřejného vybavení například pro sociální nebo zdravotní 
oblast. I v územním plánu je plocha usedlosti vyhrazena jako veřejné vybavení 
pro sociální účely. Je povinností ministerstva, aby dohlíželo na to, jestli smlouva, 
kterou s nadačním fondem při převodu nemovitostí uzavřelo, je plněna, nebo není 
plněna. Právě ministerstvo už za nezodpovědné konání udělilo Nadačnímu fondu 
Vincentinum smluvní pokutu ve výši 48, 5 milionu korun za porušení dohodnutých 
podmínek.
Když Nadační fond v minulosti žádal o změnu využití územního plánu, to znamená 
vyčlenění z plochy veřejná vybavenost, sociální účely pro budoucí možné komerční 
účely, Městská část Praha 6 toto zásadně odmítla. Pokud by došlo k tomu, že by nám 
ministerstvo tento objekt nabídlo, budeme o tom rádi jednat.
Poslední záměr Nadačního fondu postavit zde sociální zařízení s vyšším podílem 
ploch lékařského zázemí a se středními a malometrážními byty opakovaně 
projednávala komise územního rozvoje. Upozorňuji, že městská část doposud  
s žádným návrhem nesouhlasila. Naopak vyjádřila nespokojenost a rozhodla se, že 
dřív než bude schválen jakýkoli záměr, stanoví se regulace.
Co se týče „Břevnovského mrakodrapu“. Tento dům je majetkem Městské části 
Praha 6 včetně pozemku. Tento dům jsme už částečně opravovali. Pojďme ho opravit 
úplně, dokončit jeho opravy a pojďme na něj dát velkou ceduli „První výškový dům 
v Břevnově“ a nechat ho takový, jaký je. Pojďme si naše památky chránit a pojďme 
si je ponechat. Proč bychom měli tento dům prodávat?
V petici, která byla letos v červnu předložena zastupitelstvu, je napsána věta: 
„Lidé jsou pobouřeni navrhovanými demolicemi břevnovského mrakodrapu“. 
Žádný demoliční výměr nebyl vydán, o žádné demolici se zatím nehovořilo. Je to 
zbytečná poplašná informace, že se o tom takto v té petici hovoří, protože to zatím 
není pravda. Naopak do tohoto domu v posledních asi několika letech městská část 
investovala peníze, ne že by se připravovala na demolici. 
Já osobně ctím tradice, a proto jak břevnovský mrakodrap, tak usedlost Petynka jsou 
pro mě velmi důležité.

Ing. Marie Kousalíková, ODS, starostka Městské části Praha 6
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PROČ USEDLOST PETYNKA CHÁTRÁ? 
BŘEVNOVSKÝ MRAKODRAP NEDEMOLUJEME!

Jako přes kopírák? chtělo by se zvolat, je to úplně stejné, to jsou 
nejčastější myšlenky, které mě napadají, když otevřu Břevnovan  
a začtu se do probíhající diskuse nad osudem Vincentina a jeho okolí. 
To, co tak dobře známe z Vítězného náměstí, se opět opakuje. Čtu 
názory kolegů i protestujících občanů a s většinou argumentů nelze 
než souhlasit. Zvlášť, když se v mém případě jedná o člověka, který 
se narodil v tzv. obecňácích a ještě si stihl hrát na zahrádce, která 
se rozkládala na místě vozovky dnešní Patočkovy ulice. Abychom 
neopakovali už řečené argumenty, zkusme se podívat se na věc 
ještě z jiné stránky. O co jde? Praha 6 si v diskusi vyvolané stavbou 
tzv. ledního medvěda na Kulaťáku vůbec nepokusila vytvořit svou 
vlastní vizi, jak by v budoucnu mělo Vítězné náměstí a jeho okolí 
vypadat a k čemu by mělo sloužit. Nepokusila se definovat, o co jí 
jde, co vlastně chce a poté to předložit občanům i odborné veřejnosti  
k diskusi. Nechala nás hádat proč, zda nechce nebo není schopna. 
To samé se nyní opakuje i v případě území podél někdejšího potoka 
Brusnice. Místo svého uceleného záměru, jak nakládat s mimořádně 
cenným pásem historické zástavby a zeleně , který se významně 
podílí na vytváření genia loci celé čtvrti, předložila radnice nedávno 
soubor jednotlivých developerských úmyslů. Ze všech záměrů, od 
výstavby rezidence Traingle přes Panenskou až po Kajetánku, je tzv. 
rekonstrukce Vincentina a především stavba tzv. Viniční usedlosti 
Radimova akcí nejbrutálnější. Kleště mohutných budov (pokud 
dobře počítám sedm nadzemních podlaží?) mají obklopovat obklopit 
Kajetánskou kapli, se zachováním tzv. břevnovského mrakodrapu 
se nepočítá. S pomocí známé a osvědčené metody (spíš finty) se 
seniorskými byty má být zbouráno Vincentinum. Jak dál? Nabízí 
se ojedinělá příležitost, jak může radnice konečně začít hájit zájmy 
obce a nikoli developerů. Mohla by konečně začít jednat v dohodě 
a společně s občanskými iniciativami. Nemáme snad společné 
zájmy? Začít by se podle mého názoru mělo tím, že si ujasníme, co 
vlastně chceme. Necháme poslední zbytky území opět na pospas 
developerům, nebo se pokusíme vytvořit vlastní vizi a budeme ji, 
společně, i když každý svými cestami a metodami prosazovat? Pokud 
ano, bude mít radnice podporu TOP 09, opozice neopozice. 

PhDr. Michal Tryml, 

předseda Klubu zastupitelů TOP 09 v Praze 6 

CO S USEDLOSTÍ PETYNKA? 
BŘEVNOVSKÝ MRAKODRAP CHCEME ZACHOVAT!

Jedním z typických fenoménů Prahy 6 je Břevnovský úval podél potoka 
Brusnice, s bohatou historií a pestrou mozaikou historie majetkoprávních 
vztahů v území.
Toto území má svoji bohatou historii a v dnešní podobě zeleného pásu 
severně od Patočkovy třídy nabylo za poslední desetiletí i novou funkci 
– rekreačního a zeleného zázemí. Je však skutečností, že jak vlastní 
usedlosti, tak i městská zeleň podél vodoteče nebyla v posledních 
desetiletích v dobrém stavu. Pozitivním příkladem zlepšení stavu 
objektů a jejich okolí je dokončená rekonstrukce zámečku Kajetánka 
či péče o usedlost Šlajferka. Přesně opačný osud však potkal objekt 
Petynky (Vincentina).
Petynka je usedlost na místě bývalé vinice již od roku 1650. Původně 
barokní stavba několikrát měnila majitele a dočkala se přestaveb 
do klasicistního a novogotického slohu. V 19. století byla oblíbeným 
výletním místem Pražanů a fungoval zde hostinec, kde se pořádaly 
různé slavnosti. Je ostudou, že usedlost od začátku devadesátých let 
minulého století chátrá a její okolí je zanedbané. Za účelem obnovy 
Petynky byl majetek bezplatně převeden ministerstvem obrany (tedy ze 
státního vlastnictví) nadačnímu fondu Vincentinum. Bohužel původně 
barokní stavba se v „péči“ nadačního fondu nedočkala ani údržby či 

dokonce rekonstrukce. Nadační fond Vincentinum neplní své sliby  
a nechává objekt, který má za sebou dlouhou historii, dále chátrat. 
I když usedlost Vincentina není památkově chráněná a svou stavební 
konfigurací neumožňuje moderní využití pro sociální účely bez větších 
stavebních zásahů (tak jak je předpokládáno v územně plánovací 
dokumentaci). Jeho umístění také blokuje potřebu rekonstruovat 
Radimovu ulici. S ohledem na charakter a historii usedlosti 
Vincentinum cestu demolice celého objektu a novostavby jednoznačně 
nepodporujeme.
Názorů na budoucnost usedlosti přibývá. Vedle rekonstrukce a vlastně 
celkové novostavby navrhují např. zástupci Klubu za Starou Prahu 
rekonstrukci částečnou, a to hlavní budovy a přestavbu či dostavbu 
bočních křídel, jako kompromisní řešení. Volba varianty přístupu 
k usedlosti však je proces ještě složitější a musí najít oprávněnou 
variantu, která bude odpovídat nové funkci areálu, požadavkům na 
investice a provoz, zároveň nemusí plně ctít historii místa a zachovat 
jeho charakter. Z této řekněme „definice volby přístupu“ je patrné, že jde 
o složitou a zároveň náročnou volbu řešení, kterou nelze jednoznačně 
popsat bez znalosti řady dalších požadavků a vstupů. Při respektování 
názorů odborníků a veřejnosti i charakteru lokality a potřeby instalování 
požadovaného funkčního využití je patrné, že vývoj názorů na 
budoucnost této usedlosti nelze jednoznačně uzavřít a je třeba zvážit  
i výše naznačené varianty řešení.
Vedle této skutečnosti je názor na budoucnost tzv. „Břevnovského 
mrakodrapu“ v mnohem pokročilejší fázi. I když některé komise jako 
odborné poradní orgány (doporučující RMČ P6 nejvhodnější variantu 
přístupu) se již vyjádřily k záměru novostavby v tomto místě i prověřily 
„cenu“ náhrady, je náš oficiální názor na jeho další využití jednoznačný. 
Objekt nechceme bourat a musí zůstat zachovaný. „Břevnovský 
mrakodrap“ bude opraven tak, aby vyhovoval požadavkům na dnešní 
bydlení. Budoucí novostavby se musí omezit na případné přístavby 
jednotlivých křídel zástavby tak, jak bylo předpokládáno v minulých 
obdobích při prodeji okolních pozemků. 

Ing. René Pekárek, ČSSD, zástupce starostky

JAKO PŘES KOPÍRÁK

TÉMA: historické budovy v Břevnově
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Ozdoba Bílé Hory a Břevnova,  
poutní barokní kostel na Bílé Hoře 

nutně potřebuje opravu. 

Od osudové bělohorské bitvy, jež byla prvním velkým válečným 
střetnutím třicetileté války, nás už dělí téměř čtyři staletí- a mariánský 
poutní kostel s ambity a kaplemi stojí na Bílé Hoře již tři sta let. Celý 
barokní areál je velmi krásný; jeho kopule i čtveřice ambitních kaplí 
zaujmou každého, kdo příjíždí do Prahy po Karlovarské výpadovce. 
Zastavují se zde každoročně stovky turistů- tuzemských i zahraničních, 
jednotlivě i v celých výpravách. V minulosti býval pro Prahu tím, čím 
pro Příbramsko Svatá Hora, nebo Klokoty pro Jihočechy či Tuřany 
pro obyvatele Brna. Býval cílem mnoha procesí a průvodů – a to nejen  
v barokní době, ale ještě i v první polovině 20.století. V ambitech se 
konávaly církevní slavnosti- malebné průvody Božího Těla či Vzkříšení -
dokonce ještě i v době totality, kdy zde ještě bývaly každou neděli tři mše 
a bohoslužby každý všední den. V kostelním nádvoří vymezeném ambity 
je ekumenický hrob, v němž jsou uloženy ostatky mnoha padlých v oné 
bitvě - bez ohledu na jejich náboženské vyznání, ať už bojovali za tu či 
onu znepřátelenou stranu: za protestantskou stavovskou, či za katolickou 
císařskou. 
Toto kdysi tak oblíbené a vyhledávané poutní místo dnes nutně potřebuje 
zásadní stavební opravy: především komplexní odvodnění a izolaci 
staveb od vzlínající vody. V jeho blízkosti –tam, kde je nyní tramvajová 
smyčka „dvaadvacítky“ - býval totiž kdysi rybník napájený prameny. 
Kolejiště tramvajové smyčky donedávna bývalo občas zaplaveno; 
teprve nedávno byl pozemek konečné zastávky odvodněn, ale poutní 
areál na své odvodnění teprve čeká. Voda vzlínající ve zdech způsobuje, 
že se omítka odlupuje a odpadává- a s ní se nenávratně ničí i fresková 
výmalba ambitů – starobylé obrazy s biblickou tématikou, s růžencovými 
tajemstvími či obrazy dalších mariánských poutních míst. Narušuje se 
však i statika jednotlivých pilířů a dochází k praskání zdiva ambitních 
oblouků. Poměrně nákladná izolace zdiva proti vodě je tedy naprosto 
nutným předpokladem umožňující další potřebné opravy. 
Bělohorské farní společenství ve spolupráci s řeholní komunitou sester 
benediktinek usiluje o získání finanční subvence na opravu této významné 
historické památky. Předpokládané náklady na odvodnění, opravu  
a revitalizaci bělohorského kostela a celého přilehlého poutního areálu 
činí cca třicet miliónů Kč. Předpokladem však je, že bude třeba zajistit 
30 % požadované částky jakožto finanční „spoluúčast“. Proto se pořádají 
sbírky, benefiční koncerty a další akce, oslovují se potenciální sponzoři, 
ale to vše zdaleka nepostačuje. Obracíme se proto na veřejnost Prahy 6, 
na příznivě nakloněnou čtenářskou obec, na veřejné zastupitele - a na 
všechny lidi dobré vůle s prosbou o finanční podporu, aby celý areál mohl 
být opraven k blížícímu se výročí bělohorské bitvy.   Ing. K. Voplakal, CSc

Případné příspěvky můžete zasílat na číslo konta 5151515151 / 2700 
UniCredit Bank, anebo odevzdat přímo koordinátorce  sestře Petře 
Pavlíčkové  OSB  z  kláštera  benediktinek  (opatství  Venio)  na  Bílé 
Hoře; adresa: Karlovarská 3 / 6 163 00 Praha 17 ( tel. 732 211 078).

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

Veřejný zájem je třeba prosazovat 
důsledně, jinak vzniká celá řada problémů 
a škod, které se časem násobí. Příběh 
Petynky nebo jinak řečeno Vincentina 
v Břevnově je podobný mnoha jiným. 
Za okolností velmi podivných přešla 
tato budova s pozemky po roce 1989 ze 
státního vlastnictví do nynějšího majetku 
Nadačního fondu VINCENTINUM,  
v jehož správní radě již tehdy působil  
i bratr exministra Cyrila Svobody. Stojí za 
zmínku, že Nadační fond VINCENTINUM, 
který nemovitosti oceňuje na bezmála 25 
milionů Kč, vznikl s majetkovým vkladem 
pouhých 2000,- Kč. Zmíněný nadační 
fond připustil dlouhodobé chátrání stavby 
a nyní kalkuluje s demolicí původního 
objektu a na jeho místě chce zřídit značně 
předimenzovanou budovu. Tehdejší politici ministerstva obrany, které 
památkově nechráněný objekt převádělo, si již dnes na nic nevzpomínají, 
úředníci necítí odpovědnost, prý se ale vše na základě podnětu šetří. 
A tak bych se ani nedivil, kdyby onen fond usiloval vyklouznout ze 
současných problémů prodejem Vincentina neinformované třetí osobě. 
Jak jsem již minule uvedl, upřednostňuji rekonstrukci stávajícího objektu, 
a pokud by to již nebylo technicky možné, pak by u nové stavby měly být 
zachovány hmotové a výškové parametry současné stavby. Rovněž trvám 
na tom, aby z hlediska územně plánovacího byla zachována funkce 
veřejného vybavení, a odmítám jakékoli představy o změně. Vincentinum 
nesmí sloužit k majetkovým spekulacím ani devastaci charakteru území 
této části Prahy 6. Pokud by Ministerstvo obrany ČR získalo zmíněný 
objekt zpět do svého vlastnictví, jistě by MČ projevila zájem o bezúplatný 
převod a po opravách by stavba mohla sloužit např. našim seniorům.
Nedaleko v Radimově ulici, také v památkově chráněném území, stojí 
tzv. břevnovský mrakodrap, který byl v minulosti výškovou dominantou 
naší čtvrti. Tento secesní dům byl za nemalých finančních prostředků 
MČ Prahy 6 zčásti opraven, což je viditelné zejména na sedlové střeše 
a oknech. Z důvodů, o kterých je možno jen spekulovat, však nebyla 
obnovena fasáda. Tento dům patří k Břevnovu a jeho kouzlo spočívá 
i v tom, že je významnou stavbou zřízenou již v roce 1911 prvním 
zdejším starostou Janem Kolátorem. Do jisté míry také brání výstavbě 
megalomanského objektu, který chce v tomto prostoru vybudovat firma 
Geosan Kappa s.r.o.. Jak uvedly některé mediální zdroje, zmíněná firma 
nedávno na magistrátě dokonce usilovala získat souhlas k prolomení 
stavební uzávěry, aby si vytvořila podmínky k následnému požadavku 
na demolici tohoto domu. Nelze opominout, že předpoklady k tomuto 
developerskému projektu však umožnilo především zastupitelstvo MČ 
Praha 6, když přes nesouhlas KSČM a několika dalších zastupitelů 
okolní pozemky prodalo obchodní společnosti Geosan Kappa s.r.o.. 
Přímý důsledek tohoto rozhodnutí pociťujeme již nyní v nepříjemné 
ztrátě sběrného dvora. Také v tomto případě ale existuje východisko 
bez bourání a nešetrné zástavby území a chci věřit, že MČ Praha 6 se 
k němu přikloní.
Oba příběhy mají jedno společné a pozitivní v tom, že se našli občané, 
kteří proti ohrožení veřejného zájmu vystoupili a přispěchali na pomoc s 
peticí požadující zachování charakteru Břevnova. Díky vám všem, kterým 
věci veřejné nebyly a nejsou lhostejné.

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6

Břevnovský mrakodrap u Radimovy ulice je 
ohrožen demolicí a celé území zástavbou 
bytovými domy. Naše městská část nedávno 
odprodala pozemky v jeho okolí společnosti 
Geosan. Jeho záměry zahrnují demolici 
břevnovského mrakodrapu a obestavění 
Kajetánské kaple masami bytových domů. 
Proti záměru vznikla petice občanů –  
s petičním výborem od počátku spolupracuji. 
Sto let starý dům představuje hodnotu  
v území, která by měla být zachována. Okolí 
by mělo být kultivováno a ne zastavováno. 
Také proto jsem požádal ministerstvo kultury 
o posouzení ochrany území památkovou 
zónou.

Vincentinum je areál patřící do historie 
Břevnova. Stát ho převedl na Nadační fond Vincentinum, který usiluje o jeho 
demolici a masivní zástavbu pozemků developerským projektem. Proti tomuto 
záměru vznikla výše zmíněná petice. Problematice se již věnovali i Reportéři ČT. 
Optimálním řešením by bylo zpětné převedení areálu na stát a následně na naší 
městskou část. Následně by mohl být celý areál citlivě rekonstruován a využíván 
veřejností.

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel městské části za Stranu zelených, 
anechvatal@email.cz 

MÁME PRÁVO ZÁSADOVĚ BRÁNIT VEŘEJNÝ ZÁJEM

Zachraňme břevnovský mrakodrap  
a Vincentinum
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Získat kamarády, přiučit se věcem pro celý další život 
užitečným, prožívat dobrodružství a nevídané zážitky. Toto 
vše a mnoho dalšího lze získat díky skautingu, kde program 
je nastaven velmi citlivě pro celé spektrum dětské činnosti.
Tak aby bavil, tak aby obohacoval…
Již delší dobu se snažíme mapovat skautské hnutí v našem 
regionu. Dnes je na řadě oddíl ZÁŘE, který sídlí v Dejvicích, 
a bude představen jednou z jeho členek…                           

Skaut není kroužek, ale životní styl
Hurá, jedeme na tábor! Ozývalo se zhruba před měsícem na 
Hlavním nádraží. Uteklo to jako voda a teď se všichni vracíme 
domů plni dojmů, nových zážitků a zkušeností. Jako každý rok 
se nám nechtělo pryč od řeky, lesa a luk. Tři týdny jsou málo, 
říkáme si každý rok. Náš oddíl jezdí na tábořiště do Jižních 
Čech už 30 let, ale nikomu by se nechtělo jet jinam. Známe tam 
každý strom a kámen jako své boty. 
 Našemu oddílu bude 40 let a mnohé se za tu dobu změnilo. Už 
se nemusíme skrývat pod jinými organizacemi, nemusíme čelit 
nespravedlivým obviněním, zákazům činnosti ani odchodu 
chlapců v nejlepším věku na vojnu. Máme to jednodušší, dalo 
by se říct. Není to ale úplně tak. Děti teď mají obrovský výběr 
volnočasových aktivit, že nevědí kam jít dřív a bohužel mnohdy 
místo kroužků stačí počítač… 
 Jak je tedy možné, že počet skautů každým rokem vzrůstá?
Kdybych měla odpovědět já, řekla bych, že skaut není kroužek, 
ale životní styl. Oddíl člověka změní na celý život. Mně třeba 
dal spoustu nezapomenutelných zážitků, partu skvělých 
kamarádů a připravil mě na spoustu životních situací a rolí.
Oddíl je takový “trénink života”, nebo tak ho alespoň bereme 
my. Hned od první chvíle se člověk musí naučit vycházet 
s ostatními, komunikovat s opačným pohlavím, naučit se 
prohrávat - a to je jen začátek. Pro vedoucí pak oddílová činnost 
znamená práci v týmu, zadávání úkolů a samozřejmě i jejich 
plnění a třeba taky nutnost rychlého rozhodování či jednání 
v krizových situacích. Podle mého neexistuje jiný “kroužek”, 

BŘEVNOVAN

Známe se?
který by nás tolik připravil na život, než oddíl. 
 Spousta lidí nechápe, jak je možné, že je tolik vedoucích, kteří 
jsou ochotni trávit hodiny, dny a týdny svého volna přípravou 
programu, za který nedostanou žádnou hmotnou odměnu. 
Odpověď je ale jednoduchá, prostě nás to baví. Trávíme čas 
s lidmi, které máme rádi, činností, o které si myslíme, že má 
smysl, a i když to zní jako “klišé”, tak chceme dělat lepší svět. 
 A jak to funguje v praxi u nás? Třeba první tři týdny v červenci 
trávíme společně na táboře.
I když jezdíme na stejné místo, příběh je pokaždé jiný. Letos 
jsme zachraňovali císařství, loni jsme bojovali světelnými 

meči proti sithům a kdo ví, co bude příští rok. Jen jedno víme 
jistě. Už teď se těšíme na dalších 21 dní prožitých v přírodě 
pod plachtou tee-pee či stanu, kde si někdo nejvíc užije službu  
v kuchyni, někdo běhací hru v lese, nebo třeba noční hlídku.
 Tábor je vrcholem oddílového roku a teď je to aktuální téma, 
ale samozřejmě jezdíme i na výpravy během roku a máme 
každý týden schůzky. Tento rok se budeme scházet mladší (8-
11 let) holky a kluci v pondělí a starší (11-14 let) v úterý v naší 
klubovně v Dejvicích. Většina programu se u nás teď dělí právě 
na tyto dvě skupiny podle věku. Jezdíme také každý měsíc 
na výpravu v létě pod širák, případně pod stan a v zimě do 
chat. Společně chodíme, hrajeme si, plaveme, vaříme, lezeme 
po lanech, po skalách, nebo si třeba vyrazíme společně někam 
na kole a nezůstáváme přitom omezováni hranicemi České 
Republiky. Loni jsme se s vedoucími vypravili na Skotskou 
vysočinu a část z nás se účastnila celosvětového Jamboree ve 
Švédsku v roce 2011.
 Teď už zase vymýšlíme, kam se vypravíme za rok a čím budeme 
trávit společné chvíle na výpravách a schůzkách, a těšíme se na 
každého, kdo by se k nám chtěl přidat!
 Vymýšlíte-li, na jaké kroužky vaše dítě v září přihlásíte, zkuste 
se nejdřív poohlédnout v okolí po skautském oddíle, třeba tam 
najde, to co jsme našli my…

(za vedení Záře Anežka Tichá- Jabko)
222. skautský oddíl Záře 

www.zare.skauting.cz
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Jako  Břevnovák  od  narození  si  velice  vážím  všech, 
kdo mají rádi tuto úžasnou část Prahy, a děkuji těm, 
kdo  se  snaží  zachovat  své  vzpomínky  pro  budoucí 
generace  za  jejich  práci.  Dovolte  mi  proto  trochu 
přispět k této historii. 
Nejprve doplňující vzpomínka k osudu německých 
vojáků z května 1945 z minulého čísla. Tyto zajatce 
jsem v těch dnech denně vídal; chodili s českou stráží 
dvou příslušníků RG (ozbrojenou puškou) naší ulicí 
(dnes Nad Motolskou nemocnicí). Podle označení 
na blůzách to byli pravděpodobně příslušníci oddílů 
eses. Nejsem si samozřejmě jist, ale z té doby mi 

utkvělo v paměti, že chodili denně mezi Motolem 
a Strahovem. V těch dnech stál v naší ulici před naším 
a sousedním domem poškozený ruský tank (nešla otáčet 
věž). Jeho posádka (respektive její velitel, ruský učitel 
ze Sibiře) byla po dobu opravy ubytována v domě č. 10 
u rodiny bývalého řídícího učitele Klíra, Byl to legionář 
a pravděpodobně uměl rusky. Denně sem přijíždělo 
nákladní auto s nářadím a dalšími vojáky, kteří opravu 
prováděli.
Ten den, kdy došlo k incidentu, šli na konci skupiny 
německých vojáků dva, kteří mezi sebou vedli jednoho, 
který měl ruce kolem jejich ramen a kulhal. Trochu 
se stále opožďovali za větší skupinou a zůstával 
proto s nimi pozadu i jeden ze dvou doprovázejících 
členů RG. Jeden z pracujících Rusů od tanku se 
přiblížil k těm třem a tomu kulhajícímu začal zdvihat 
a prohlížet nohu. Ten najednou Rusa odkopl a začal docela 
svěže utíkat dolů po tehdy holé stráni směrem ke Košířům. 
Nepamatuji se na reakci našeho gardisty, ale Rusové se vrhli 
k tanku pro zbraně a ozvala se střelba ze samopalu. 
Němec neměl proti několika dávkám šanci a klesl 
k zemi. Rovněž skupina odcházejících Němců s dalším 
RG se začala nějak bouřit. Po uklidnění celé skupiny za 

pomoci dalších ruských 
vojáků zůstal jeden 
gardista u mrtvého 
a k doprovodu skupiny 
se připojil jeden ruských 
vojáků se samopalem a 
odešli po Bělohorské 
silnici ke Strahovu. 
Ten, co německého 
zajatce chtěl prohlížet, 
prohlašoval, že je 
zdravotník a že Němec 
simuluje; což se ostatně 
jeho útěkem potvrdilo. 
Jeho tělo hned ten 
den někam odvezli. Co se dělo s odcházející skupinou 
německých vojáků dál, mi je známo jen z vyprávění 
pana Kučery, který v té době bydlel rovněž na Ladronce. 
Podle něj se skupina neuklidnila a dále docházelo ke 
střetům, které vyvrcholily likvi-dační střelbou v místě 
vzpomínané pískovny. Je jasné, že jeden příslušník RG 
s puškou to nemohl sám zvládnout. Podle mých informací 
nebyli ovšem zastřelení vojáci na místě trvale pochování, 
ale těla byla vyzvednuta a odvezena jinam.
Další doplnění z mých vzpomínek:
Od Ladronky směrem ke Strahovu byla skutečně při 
cestě po hraně pláně ke Košířům nesouvislá řada menších 
i větších lomů na opuku. Sám si pamatuji již jenom jedno 
místo, kde v nich bydleli za války lidé, ale pozůstatků 
po nouzových obydlí tam bylo víc. Ty by si měl snad 
pamatovat i p. Václav Hálek (který by mne ostatně měl 
osobně znát), neboť pro děti ze Šafránky a z Ladronky 
(které spolu chodily do školy k Markétě) to bylo jedno 
z působiště jejich her. Tyto lomy a pískovny byly 
zasypány až před Spartakiádou a některé z nich dokonce 
až při výstavbě Metra. 
Na závěr ještě upozorňuji na méně známý, zajímavý web 
pro „amatérské historiky“, kde je možno porovnat stav 
okolí z padesátých let. Je to www.kontaminace.cenia.cz 
S pozdravem

Ing. Karel Šimoníček (1933), Břevnov,
mail: k.simonicek@gmail.com 

Mezi námi
v Břevnově XXXI. 

Několik
slov  
o Břevnovské 
pláni
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21. 8. O půlnoci navštívila policejní patrola erotický klub Astra ve
Zbuzanské ulici za účelem kontroly sexuálních pracovnic. Jedna
z těchto pracovnic příslušná do Kryr u Loun předložila doklady a zjiš−
těno, že se o ní zajímá soud v Plzni a v Lounech. Předvedena pro zane−
dbání povinné výživy. • Do sklenářství na rohu Myslbekovy ulice
v noci přišli zloději. Vytlačili a zdvihli ochrannou stahovací mříž před
dveřmi provozovny, vypáčili vstupní dveře a hned k pokladně. Byly
tam 2 tisíce. Celková škoda: 10 tisíc. 

22. 8. Ze zahrádky restaurace Na Marjánce v Břevnově kdosi
odnesl 6 ks proutěných židlí. Škoda: 15 tisíc.

24. 8. Do bytového domu Pod Marjánkou 39 zavítal specialista na
sklepy. Odstranil elektromagnetický zámek vchodových dveří, ve skle−
pě demontoval tabuli, přeštípl řetěz vybrané kóje a odvezl si pěkné
jízdní kolo Sukmano za 15 tisíc. • Hned dva dětské kočárky odve−
zl si poberta z Radimovy ulice č. 8. Ze Šemberovy ulice zase odvezen
autaři Renault Zceniv za 247 000 Kč. 

25. 8. Ze sklepních prostor v Řipské 12 zloději odnesli ozvučova−
cí techniku za 200 tisíc. 

26. 8. Dlažební kostku vrhl neznámý zloděj do okna přízemního
bytu v ulici Pod Bateriemi. Uvnitř pokoje na parapetu okna ležela pr−
kenice a v ní všechno: peníze, doklady, karty, průkazy. Zloděj pro ni
jen šáhl a byl pryč. Škoda: 11 200 Kč. • Denní bytař odemčenými
vchodovými dveřmi dostal se do podkroví domu v Libocké ulici, vy−
páčil jedny dveře majitelky a odnesl si notebook a 20 000 z přihrádky.
Vypáčil další dveře sousedky a odnesl si šperky za 24 tisíc. • Do ob−
jektu firmy v ulici Na Rovni vlezli zloději přestřižením plotu zahrád−
ky. Pak vypáčili dveře haly a za velkým zrcadlem našli trezor, který ro−
zřízli. Byl ale prázdný. Vypáčili dveře dalších místností a v patře našli
fotoaparát Nikon s pěkným optickým příslušenstvím a notebook. Cel−
ková škoda: 200 000 Kč. 

27. 8. Ráno po páté vracela se žena z Prahy tramvají č. 22. Tram−
vaj byla poloprázdná, seděla, v klíně položenou kabelku, ruce na ní.
Trošku zabrala. Když se pak probudila ve stanici Břevnovský klášter
byla kabelka pryč, doklady pryč, peníze pryč. Škoda: přibližně 4 tisíce.
• Toyota Avensis stříbrná za 140 tisíc zmizela na Břevnovské plá−
ni 57. • Mladý muž vracel se k ránu z Prahy taxíkem na Bělohor−
skou, ale peníze už neměl, došly. Jako jistinu nechal taxikáři před do−
mem mobil a že si doběhne pro peníze domů k mamince. Když přiběhl
zpět, šibal taxikář byl dávno pryč. Škoda: 6000 Kč.

14. 7. odpoledne na výjezdu ze Strahovského tunelu patrolou zasta−
ven Renault Grand Expace tmavě modrý, který byl ohlášen jako krade−
ný. Řidič musel vystoupit. • Autař v Talichově 15 v Břevnově roz−
bil boční okno Renaulta Megana, vlezl dovnitř a vymontoval mobilní
navigaci, autorádio, různé oděvy. Škoda: 22 tisíc. • Sadu golfových
holí Allanay vytáhl neznámý zloděj z černého BMW nedaleko hospo−
dy Na Hřišti v Malém Břevnově, když předtím rozbil zadní sklo. Ško−
da: 20 tisíc hole, 30 tisíc poškození auta. 

15. 7. večer autaři zajeli do Břevnova do Junácké ulice a rozbili
sklo pravých dveří u Fabie, kde odmontovali airbag, stejně tak si vy−
hlédli Fabii v Anastázově ulici, kde stejným způsobem vzali další air−
bag. Celková škoda: 60 tisíc. • Plynové trubky a příslušenství za 52
tisíc si zloději odnesli z pozemku vysokotlaké regulační stanice plynu
v ulici Moravanů. • Před domem v Žufanově ulici v Řepích hádal
se v pravé poledne manžel s manželkou. Známý zastal se ženy slovně,
načež manžel vytáhl teleskopický obušek a nabančil známému ručně,
až musel do nemocnice. Obviněn z ublížení na zdraví a výtržnictví.
• V ulici Na Okraji stál zánovní Renault Megane šedý. Přišli autaři
a odvezli ho. Škoda: 200 tisíc. 

17. 7. mezi osmou a jedenáctou dopolední přiblížil se profesio−
nální autař na parkoviště ve Stamicově ulici a odvezl si Audi 7 stříbr−
nou majitele ze středočeského kraje. Škoda: 1 000 000 korun. • Do
zahradního malířského ateliéru v ulici Osmého listopadu vlezl
zloděj. Líbily se mu dvě pěkné plastiky nahých žen půl století starých
a několik drobností. Škoda: 17 tisíc. 

19. 7. Do místnosti technického zázemí Dopravních podniků
vloupal se noční zloděj a to na konečné tramvaje na Petřinách. Teprve
odtud se proboural do trafiky. Odnesl si kuřivo, doutníky. cigára, bra−
tru za 60 tisíc. • Novou Oktávku šedou štípl autař v Jiránkově ulici
v Řepích. Škoda přes 360 tisíc. • Fabii černou odvezli autaři z Vod−
ňanského ulice. Škoda: 200 000. • Do garáže v ulici Slezanů vypravil
se noční zloděj. Poškodil a vypáčil elektricky ovládané dveře a odvezl
2 horská kola. Vybavení pro 2 osoby na motorku. Škoda i s vraty: 130
tisíc.

24. 7. Odstavený stavební kontejner otevřel v Šermířské ulici
zloděj. Vypáčil obyčejné visací zámky a odnesl si dvě elektrocentrály
a vibrační desku. Škoda: 150 000. 

25. 7. Kolejový zloděj i během prázdnin nelenil. vlezl na Kajetánce
do pokoje a odnesl notebook a hotovost 3000 Kč ze šuplíku. Škoda:
18 000 Kč. • U hotelu Na Zástřelu stál mikrobus Mercedes Sprinter
stříbrný za více jak půl milionu. Autaři odvezen. 

14. 8. Noční bytař vypáčil francouzské okno v rodinném domě
v Hošťálkově ulici a vstoupil do objektu. V přízemí sídlila firma, té
vzal 2 notebooky a 4 balíčky stravenek za 6400 Kč. V bytě sejmul
plazmovou televizi a satelitní přijímač. Pak poškodil zahradní nábytek
a vybavení bytu. Škoda: 109 400 Kč. • Odpoledne před třetí zaz−
vonili u starší paní v Kamerunské ulici ve Vokovicích dva muži s na−
bídkou instalace televizních kanálů. Žena je pozvala do kuchyně, jeden
usedl za stůl, vytáhl důležitě z diplomatky lejstra smluv, půjčil si ob−
čanku a začal vyplňovat formuláře, zatímco druhý se šel „podívat“ na
set−top box do vedlejší místnosti. Zde sebral drobné zlaté starožitnosti
– řetízky, prsteny, náušnice, 5200 Kč k tomu a oba se rychle rozloučili.
Škoda: 35 200 Kč. 

15. 8. Jiný bytař pajcrem vypáčil pevné plastové okno suterénního
bytu v domě U Druhé baterie a uvnitř vzal trezorek s částkou 50
000 Kč, který byl zabudovaný v kuchyňské lince. Přibral k tomu šper−
ky, 2 notebooky a – zmizel. Škoda min. 100 tisíc. • Ze stavby v ulici
Na Klášterním 6 zmizel motor Geda Komfort ke zdvihací plošině.
Kdosi ho odmontoval a odvezl. Škoda: 80 000 Kč. 

17. 8. Stavbyvedoucím areálu KC Vypich Kaufland oznámeno,
že v posledních měsících kdosi odnesl či odvezl různý stavební materi−
ál za milion šest set třicet sedm tisíc korun. • Lištu s parkovacími
čidly z černého BMW v ulici Heleny Malířové vymontovali autaři
a odnesli. Škoda: 50 tisíc. • Kolem osmé večerní nejprve v prosto−
ru křoví za popelnicemi v ulici Za Vokovickou vozovnou, později
v ulici José Martiho, chodil muž se ztopořeným údem a masturboval.
Byl oblečen do zelených punčoch a trenýrek, na hlavě béžovou punčo−
chu a modrý pásek na ruce. Za hrubou neslušnost na veřejném místě
patrolou předveden. 

19. 8. Do prodejny sýrů na Bělohorské 117 se chtěl v noci dostat
zlodějíček, ale nešlo to. Páčil vchodové dveře, rval zámek, ale nic. Do
krámu se nedostal. Škoda na dveřích: 3 tisíce. 

Z policejního deníku
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Tajenka: Bytové družstvo svazu rotmistrů, Náš Domov, Rovnost.

29.  6. Autojeřáb  při  stavebních  pracích ve Svatovítské ulici v Dejvicích vzal 
si moc a převrátil se v okamžiku, kdy prudce zabral. Padl rovnou na nákladní 
auto, ze kterého zdvihal těžký materiál. Ke zranění nedošlo, škoda 900 tisíc.

7.  7.  Policejní  patrola  přistihla u obchodního centra v Řepích pětici 
nezletilců, jak do sebe lijí alkohol. U všech provedena dechová 
zkouška a nejvíce - 1, 4 promile měl nejmladší, kterému je 11 let. Byla 
vyrozuměna městská část - sociální pracovníci. Dítka předána rodičům.

13. 7. Kolem půl osmé večer volala na l. 158 zdravotní sestra, že jeden z jejích 
pacientů chce vyhodit byt do povětří a vzít si život, že si ve svém bytě pustí 
plyn. Patrola a záchranáři vyrazili do Patočkovy ulice v Břevnově, vstoupili do 
domu a zahlédli pootevřené dveře. V kuchyni plynový sporák puštěný naplno, 
opodál zapnuta karma i trouba. Muž stál a čekal až to řachne. Ihned odvezen 
do Bohnic, kde bude šetřeno jeho zdraví a stupeň viny na obecném ohrožení.

16.  7.  Dva  členy  mezinárodního  tzv.  Peruánského  gangu v luxusním hotelu 
na Evropské sebrala pražská kriminálka. Už jednou jsme psali, že celá parta 
je z Jižní Ameriky, chovají se jako zámožní a seriozní turisté, zatím však 
okrádají movité hosty v lepších hotelích, kam vstupují bez zábran. Tentokrát 
do Prahy přijeli jen dva, 36 letá Kubánka a 40 letý Peruánec a kriminálka  
z nich nespustila oči. Zadrženi v okamžiku krádeže, kdy škoda byla 90 tisíc.

20. 7. Do restaurace v ulici Na Chobotě v Řepích se ráno ve čtyři vloupali zloději. 
Zájem měli o transport hracích boxů, jenže přístroje byly těžké, byli jen dva, nešlo to. 
Když zklamáni opustili lokál, dostihla je patrola. Šetřeno jako krádež ve stádiu pokusu.

23.  4.  Dvě  ženy  -  matka  s  dcerou, 59 a 38 let, rodinným povoláním zlodějky, 
od loňského roku přicházely do sportovních center a různých fitek, kde 
vykrádaly výhradně dámské skřínky. Nezdržovaly se, braly rovnou celé kabely 
a zavazadla, kde bylo vše: doklady, peníze, klíče, dámské potřebnosti atd. 
Tak obcházely sportovní zařízení v celé Praze i na venkově a udělaly škodu 
min. za 200 tisíc korun. Další poškozené ženy se mohou přihlásit na l. 158. 

26.  7.  V  rybníku  Hliník  v  Řepích na hladinu vyplavalo mrtvé tělo muže. 
Byl obut, oblečen, na zádech ještě batoh. Pitva má zjistit příčinu smrti.

31. 7. Dva denní bytaři vybrali si k akci vytipovaný byt v Terronské ulici v Dejvicích. 
Vzali svoji brašnu s vercajkem a vyrazili hned po obědě. Přišli k domu, rázně kopli 
do vchodových dveří, které trochu povolily, a zbytek dorazili svým pajcrem. Za 
dveřmi však stáli zkoprnělí majitelé domu a velmi nepříjemně byli překvapeni  
i bytaři. S hrubým zaklením se otočili k útěku, ale majitel jednomu zastoupil cestu. 
Vystresovaný bytař s výkřikem uhni, neb tě praštím, proklouzl ven. V nastalé 
honičce na ulici se přivolané patrole podařilo chytit jen jednoho lupiče. Šetřeno.

6.  8.  Do  hotelu  v  Kladenské  ulici  ve  Vokovicích ráno v půl čtvrté vstoupili 
3 muži a chtěli si pronajmout pokoj. Čas již pokročil, byli unaveni. Chtěli jen 
maličkost - podívat se nejprve na pronajatý pokoj, než ho zaplatí. Recepční 
souhlasila, vyšla z recepce, a to byl jejich záměr. Jeden vytáhl kudličku  
a přiložil ji ženě k zádům. Ta vyděšeně vykřikla, čemuž se ostatní, navyklí 
tomuto scénáři, vesele zasmáli, jak dotvrzuje hotelová kamera. Samozřejmě, 
že nechtěli nocleh, ale prachy, všechny prachy, taky ten trezor, co stál v recepci. 
Naložili ho do auta před hotelem a zmizeli. Škoda několik desítek tisíc korun.

V ulici Pod Marjánkou v Břevnově vyndaval pozdě večer 25 letý mladík něco z auta 
a nosil domů. Kradmo se k němu připlížil pouliční lapka a když byl mladík skloněn  
a hrabal se v kufru auta, bodl ho zezadu nožem s úmyslem okrást. Mladý muž se postavil 
na odpor a lapka raději utekl. Zraněný si sám přivolal sanitku a byl odvezen do nemocnice.

14.  8.  Kolem  půl  sedmé  večer topil se na Džbáně neznámý cizinec. 
Záchranáři a patrola, kteří dorazili na místo, včetně vrtulníku, však viděli 
jen nehybnou hladinu, na které ještě před okamžiky mladý muž bojoval 
o život. Potápěči zahájili ihned pátrání, ale tělo nalezli až před půlnocí. 

V jedenáct večer si všimla patrola na Karlovarské motorkáře, kterého se rozhodla 
zkontrolovat. Ten, když to viděl, začal ujíždět, co to dalo. Po několika minutách, kdy 
se řítil křižovatkami dvoustovkou, narazil v Lužinách do policejního auta a přelétl 
ho. Se zraněními převezen do nemocnice, kde zjištěno, že 23 letý motorkář je pěkně 
zfetovaný a do konce roku 2016 má dokonce dvojnásobný zákaz řízení všech vozidel.

5.  8.  Kolem  poledne  volal  zaměstnanec jednoho úřadu v Praze 6, že 
po cestě do práce v Přední Kopanině našel po cestě rezavý dělostřelecký 
granát, vstrčil ho do tašky a má ho v kanceláři v koutě. Policejní patrola 
rychle dorazila na místo, provedla evakuaci zaměstnanců a přivolán 
byl pyrotechnik, který granát odvezl. Zaměstnanec šel k protokolu.

5. 8. 26 letý motorkář to navečer řezal po Kamýcké ulici, velkého psa rotvailera na 
klíně před sebou. Překvapená policejní patrola, když viděla ten obrázek, otočila auto  
a za nimi, ale když si toho motorkář všiml, také otočil svůj motocykl proti nim a znovu 
se minuli. Dostižen byl až u benzínové pumpy. Motorkář chtěl hrát férovku: všechno 
na sebe řekl, že nemá papíry, nemá přezkoušení, jenže to z něj nepěkně táhlo a nadýchal 
dvě promile. Když policisté sdělili řidiči, že bude muset jít s nimi, optal se co tedy bude 
jako se psem. Bylo mu odpovězeno, že půjde do útulku. Na to ovšem mladý motorkář 
vypěnil a s výkřikem, že se na to vy... a raději uteče se vrhl přes silnici do kopřiv. 
Jenže tam byla hluboká strouha a zůstal v kopřivách bezmocně ležet. Předveden.

6.  9.  Neznámý  lupič, specialista na herny, přepadl 2x hernu v ulici Na Hutích, 
také na Evropské. Jde asi o 180 cm vysokého muže, mluví rusky, tvář maskovanou 
šátkem, sluneční brýle na nose, v ruce pistoli. Takto zatím vybral 100 tisíc korun.

9. 9. Dopoledne na přechodu před školou Magistrát v Břevnově, odhodila tramvaj 
č. 22 79 letou ženu, která zrovna přecházela. Byla převezena do nemocnice.  
V Břevnově vám chodci potvrdí, že v těchto místech, kde je škola, obchod Billa, 
banky aj., jezdí tramvajáci jako blázni. Měla by si toho všimnout nějaká komise.
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BŘEVNOVAN

Září 2013
Josef Bečvář, Ruzyně  14. 9. 1929 
Irina Semizorová, Břevnov  10. 9. 1933
Hana Kosová, Břevnov  29.9. 1946
Michal Malík, Břevnov  29. 9. 1949

Říjen – Listopad 2013
Karel Bažant, Břevnov  21. 10. 1924
Alena Drtilová, Břevnov  24. 11. 1925
František Kadavý, Břevnov  4. 10. 1926
Alena Peroutková, Břevnov  8. 10. 1926
Vladimír Kubánek, Břevnov  10. 10. 1930
Marcela Pýchová, Břevnov  4. 10. 1939
Miloš Kasal, Ruzyně  13. 11. 1946

Září – Říjen – Listopad

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

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou 
obzvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní 
prázdniny každé pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod 

vedením sbormistra pana Adolfa Melichara. 
Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622

Různé

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě
 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

 Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší. 1 + 1 
v Břevnově, státní, 2. patro I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo 
Praze 5. Tel.: 608 070 899. 

●  Nabízím výuku hry na klavír v Břevnově. M. Čihařová 
tel.: 732 244 251

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

Bělohorská 97/232, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.:  220 513 913

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 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: infosolork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

s. r. o. Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul.

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

Bělohorská 61 (Drinopol) – MVDr. Josef Kubeček
Tel.: 233 352 424 – MVDr. Zora Urbanová

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí v novém roce 2009 vám přeje kolektiv 

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

Nabízí kromě pletacích přízí také pánské a dámské
prádlo, kapesníky, punčochové zboží, dále široký
sortiment kojeneckého a dětského zboží a velký
výběr ložního prádla. Dále nabízíme prošívané pro−
tialergické deky a polštáře Klinmam. V obchodě je
zavedena čistírna a katalogový prodej Quelle.

Otevřeno:  Po – Pá  900 – 1230, 1300 – 1730 hod.

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

● Nabízím zpracování účetnictví včetně daňových přiznání. Tel.: 606 
871 141

Na konci srpna nás zastihla smutná zpráva, po kratší 
nemoci zemřel břevnovský občan – pan ing. Miloš 
Balák. Do Břevnova se přestěhoval v roce 1946 
a hned se aktivně zapojil do mládežnické lidovecké 
a politické práce, kde si získal mnoho přátel. V únoru 
1948 byl mezi studenty, kteří šli žádat prezidenta 
Beneše o pomoc, ale místo toho se jim na Hradě 
dostalo bití pažbami od zfanatizovaných SNB 
a Lidových milicí.
Maturoval v roce 1948, ale samozřejmě ho nepustili na VŠ. Opakovaně žádal 
o přijetí, až se mu po 7 letech podařilo dostat se na VŠ ekonomickou při 
zaměstnání. V té době pracoval jako dělník v Pražském stavebním podniku. 
Protože měl zkušenosti ze stavebnictví, rozhodl se v nadějných letech 
1968/69 založit družstvo Renova na opravy chátrajících památek, zejména 
kostelů a církevních objektů. V rámci této činnosti opravili např. v té době 
se rozpadající špejchar Břevnovského kláštěra, předpolí kláštera, hráz rybníka  
a opravy fasád množství kostelů v Praze a středních Čechách. Po léta pracoval 
spolu s mnoha přáteli z Břevnova a z Prahy 6 na dobrovolných brigádách 
na úpravách zahrady Břevnovského kláštera a okolí – přístupových cest ke 
kláštěru z Břevnova, zřízení schodů v kláštěrní zahradě z Petřin, přístupová 
cesta ke hřbitovu… Organizoval řadu kulturních akcí, plesů, dětských besídek 
a odpoledních setkání s domácím pohoštěním připraveným ochotnými 
občankami z Břevnova. Mezi spoluobčany byl oblíben pro vždy optimistické 
názory a ochotu každému pomoci.  Vždy dokázal lidi nadchnout pro práci 
sloužící ostatním.           Bude nám chybět!

Dovolujeme si  Vás srdečně pozvat na seminář s Amber Batson 
o poruchách chování psů, který se uskuteční ve dnech 5. - 6. 10. 
2013 v sále Na Marjánce, Bělohorská 35 v Praze - Břevnově.
Víkend bude věnovaný problémovému chování psů, jeho vzniku 
a příčinám. Dozvíte se, co je součástí základního etogramu 
(souhrnný popis přirozeného chování) psa, což Vám umožní 
porozumět přirozenému chování psů a tomu, proč se u psů 
projevují poruchy chování. Přednášející Vám vyloží čtyři pilíře, 
které představují nejdůležitější základy, které je třeba respektovat 
a chápat při výchově a výcviku psa. Budete se moci naučit, jak 
v konkrétních případech zabránit rozvoji problémového chování 
hned v počátku. Je vždy lepší předcházet vzniku závažných 
problémů, než se je následně snažit řešit. 
Dozvíte se, jak učení ovlivňuje chování, pochopíte, proč je lepší 
mít celkový nadhled, než se soustředit na detaily. Vytyčování 
příliš náročných cíů může vést u psa k frustraci z toho, že 
nedokáže splnit, co po něm majitel požaduje. U stresovaného 
psa pak může dojít k rozvoji problémového chování. 
Seminář bude věnován také tomu, že problémové chování 
může způsobovat nemoc. Například nežádoucí močení staršího 
psa je důvodem k návštěvě veterinárního lékaře a nikoliv 
k svépomocným řešením, jako je schování vody, které by vedlo 
k dalšímu zhoršení zdravotního stavu zvířete. Dalším typickým 
příkladem je „agresivní“ pes, jehož jednání je ve skutečnosti 
vyvoláno bolestí. Každý zodpovědný majitel psa by si měl 
uvědomovat, jaké může mít „nežádoucí chování“ příčiny a jaké 
je adekvátní řešení. 
Samozřejmě bude ponechán i prostor pro diskusi a otázky, takže 
lze každému doporučit, aby využil této jedinečné příležitosti 
k rozpravě s mezinárodně uznávanou přednášející, která 
vystoupí poprvé v České republice.
Amber Batson DVM., absolvovala veterinární studia na Royal 
Vet College v Londýně v roce 1999. Vždy se velmi zajímala 
o chování zvířat a jejich welfare. V součastnosti provozuje 
vytíženou veterinární praxi nedaleko Londýna, zajištuje 
konzultace chování, zabývá se léčbou stresem vyvolaných 
onemocnění a pravidelně prednáší o chování, pohodě zvírat 
(welfare) ve Velké Británii i v zahraničí.

OZNÁMENÍ Za panem Milošem 
Balákem

 PRODÁM novinový stánek na Patočkově ulici 51 v Břevnově za 
výhodnou cenu. Tel.: 605 380 573

Seminář o poruchách chování psů
vedený Amber Batson
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Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.

146

Na podzim roku 1964 byla v Pra-
ze 6 – Břevnově založena big 
beatová skupina The Undertakers. 
Z dnešního pohledu patří k nezvyklým 
zajímavostem této skupiny, že se 
v jejich řadách postupně vystřídali 
tři – z celkem čtyř – zakladatelů skupiny Plastic People Of The 
Universe (PPÚ). Byli to pánové Michal Jernek, Mejla Hlavsa 
a Pavel (Eman) Zeman. Čtvrtý ze zakladatelů PPÚ – Jiří (Přemek) 
Števich – ve skupině Undertakers sice nikdy neúčinkoval, ale 
zato byl jejím věrným fanouškem a pravděpodobně nechyběl na 
žádném z jejich vystoupení. 
Undertakers vystupovali pravidelně (každou sobotu) 
„U Lhotáků“, což je nynější restaurace s názvem „Na Ořechovce“. 
Kromě těchto pravidelných vystoupení hrála skupina často 
nepravidelně ve většině tehdejších sálů na Praze 6: v ÚDA na 
nám. VŘSR, Na Břetislavce, Na Džbánu, v Šárce, U Holečka, 
v Kaštanu, v Kulturním domě na Bílé hoře, Na Závěrce, Na 
hrádku, atd., atd.
Největším vystoupením (tj. před největším počtem diváků), 
byl zcela jistě koncert Undertakers před přeplněným sálem 
tehdejšího Obvodního kulturního domu Praha 6, v Radimově 
ulici č. 2, v tkzv. „klášterní kapli“, ten se uskutečnil 6. 1. 1966. 
The Undertakers byli také zřejmě vůbec první rockovou kapelou 
z Československa, která vystupovala veřejně v tehdejší Polské 
lidově – demokratické republice. Dne 27. 12. 1965 Undertakers 
úspěšně hráli celý večer ve studentském klubu „Pod Jascurami“ 
na hlavním náměstí v Krakově. Např. Matadors vystupovali na 
stejném místě až o celé dva roky později – až v roce 1967. 
Repertoir skupiny The Undertakers byl zcela poplatný době 
vzniku kapely. Skupina hrála především aktuální skladby 
poloviny šedesátých let, které monitorovala a také kopírovala 
z vysílání rozhlasové stanice Luxembourg. Tedy písně skupin: 
Rolling Stones, Beatles, Pretty Things, Hollies, Manfred Man, 
Move, Troggs, Animals, Kinks, Who, Searchers, Byrds, Fortunes 
a mnoha dalších.
Symptomatická - pro skupinu Undertakers - je rovněž skutečnost, 
že úplně naposledy společně hráli ve velkém sále Smíchovského 
pivovaru v úterní podvečer dne 20. srpna 1968. Skupina Plastic 
People Of The Universe byla (až potom) založena v Praze 6 – 
v Břevnově v milé hospůdce „U Rusů“ v Liborově ulici, a to v září 
1968.
Již od letošního dubna 2013 členové skupiny Undertakers 
pravidelně zkoušejí stejný repertoir jaký kdysi dávno společně 
hrávávali (před padesáti lety). Připravují se tak na Slavnostní 
koncert k 50. rokům od vzniku skupiny Undertakers. Koncert 
hodlají uspořádat v říjnu 2014. Bude jistě neobyčejně zajímavé 
sledovat, zda se to těmto odkvetlým rockovým veteránům – nyní 
již dědkům v důchodovém věku - vůbec podaří. O dalším vývoji 
Vás budeme i nadále informovat.

Stručná historie The Undertakers  1964 – 1968
Skupina byla založena v roce 1964 pány Víťou Marečkem, 
Luďkem Brožem, Michalem Jernekem a Jiřím Odvárkou. 
Postupně odehrála svá vystoupení ve třech zcela odlišných 
sestavách, jejichž jednotícím prvkem je pouze kontinuální 
přítomnost pánů Luďka Brože a Jiřího Odvárky:

1. sestava 1964 – 1966
Michal Jernek – sólový zpěv, harmonika
Jiří Odvárka – zpěv, kytara
Luděk Brož - klávesy
Pepa Randák  - bicí
Honza Horák – zpěv, baskytara
Jiří Zikan – sólová kytara
Tato sestava zkoušela v klubu AZKG Praha v Žitné a později 
v restauraci Na Ořechovce.
Vystupovala Na Ořechovce, v Karlínské Besedě, v ÚDA na 
Kulaťáku, U Holečka, v Kaštanu, v KD Bílá hora, Na hrádku, Na 
Závěrce, v KD Dopravního podniku, ve studentském  klubu“Pod 
Jaszczurami“ na Velkém rynku v Krakově (Polsko) a ve veliké 
kapli KD v Břevnově – Radimova ulice.
2. sestava pouze od září 1966 do prosince 1966
Pavel Májovský – solový zpěv, harmonika
Ivák Verosta – sólová kytara
Luděk Uraj – basová kytara, zpěv
Pavel Zeman – bicí
Jiří Odvárka – kytara, zpěv
Luděk Brož – klávesy
Tato sestava zkoušela a vystupovala výhradně jen a pouze Na 
Ořechovce.
3. sestava 1967 až 1968
Mario Hládek – zpěv, sólová kytara
Jiří Odvárka – zpěv, kytara
Mejla Hlavsa – zpěv, basová kytara
Eda Parma – zpěv, basová kytara
Luděk Brož – klávesy
Standa Matoušek – zpěv, bicí
Tato sestava zkoušela Na Ořechovce a později (když nás díky 
Mejlovi z Ořechovky vyhodili) u Odvárků v Břevnově, na působený 
hluk si opravdu stěžoval na ONV budoucí nositel Nobelovy ceny, 
básník Jaroslav Seifert, bydlící jen v nedalekém sousedství. „Co 
se ten dědek Seifert pořád do nás sere?“ odbyl to ovšem značně 
stručně Mejla. 
Tato sestava vystupovala Na Ořechovce, v Čechii, v KD Bílá hora, 
v Kaštanu, Na hrádku, Na Závěrce, Na Bořislavce, Na konečné 
v Suchdole, Na Džbánu, U Holečka na Petřinách, a ve všech 
hospodách, co jen měly taneční sál na Praze 6. Poslední hraní se 
uskutečnilo zcela symptomaticky v úterý večer 20. srpna 1968 
v sále Staropramenu na Smíchově. Od té doby se skupina už 
nikdy nesešla.
Jistou zajímavostí je, že skupinou The Undertakers prošli tři ze čtyř 
zakládajících členů The Plastic People Of The Universe (založeno 
v září 1968) , pánové Michal Jernek, Pavel Zeman a Mejla Hlavsa, 
i když společně si u The Undertakers nikdy nezahráli. Patřili totiž 
každý do jiné ze tří uvedených sestav.

J. Odvárka
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 Taneční 
škola  
Astra Praha 
Ing.MiroslaBrožovský 

722 941 890 
ASTRA-PRAHA.CZ 

 

 Pronájmy 
sálu, kurzy 
Martina Neubauerová 

775 073 203 
NAMARJANCE.CZ 

 

Taneční škola ASTRA PRAHA 
pro vás připravila 

celou řadu tanečních aktivit 
 

 TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ 
OD ZAČÁTEČNÍKŮ PO POKROČILÉ TANEČNÍKY 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA PRO CHLAPCE 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE 
mbrozovsky@volny.cz , 722 941 890 

WWW: ASTRA-PRAHA.CZ 

 
 IRSKÉ SETOVÉ TANCE 
 úterý od 17.00 do 18.00 

 věk 8 – 15 let 

Ukázková hodina: 15. října 2013 od 17.00 
 

 TANEČKY PRO NEPOSEDNÉ DROBEČKY 
 pondělí od 14.00 do 15.00 hodin 

 pro děti od dvou let v doprovodu rodičů 

Ukázková hodina: 14. října 2013 od 14.00 
 
 

 TANEČNÍ KROUŽEK ASTRA PRAHA 
 pondělí od 15.00 do 16.30 hodin 

středa od 14.45 do 16.15 hodin a od 16.30 do 18.00 hodin 
 pro děti 1.-3. třídy základní školy 

 
Ukázková hodina:  14. října 2013 od 15.00 

 
 

 ORIENTÁLNÍ TANCE 
 středa od 10.00 do 11.00 

 pro maminky na mateřské dovolené 

Ukázková hodina:  16. října 2013 od 10.00 

KURZY POVEDOU ZKUŠENÍ LEKTOŘI 
 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE 
neubauerova@namarjance.cz, 775 073 203 

NAMARJANCE.CZ 

 

ZELENÍ  
HÁJÍ VEŘEJNÝ ZÁJEM 

V BŘEVNOVĚ
I V CELÉ PRAZE 6 

NEMĚLI BY CHYBĚT 
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

MUDr. Antonín Nechvátal 
předseda Strany zelených v Praze 6 
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So - 5.10.2013

Partneøi:

Vstup zdarma!

ochutnávka originálních èeských piv z produkce malých pivovarù, 
vína a pálenky a vše dobré co je èeské - nejen k jídlu

z bohatého programu :

- Kamil Støihavka se skupinou Leaders
- Šárka Marková a spol. - ukázky z èeských muzikálù
- Milan Pitkin a Petr Èermák s kapelou Brnk@Frnk
- Konrádyho dudácká muzika
- volba MISS PivoPìní 2013
- vaøení piva v historii a dnes
- kulináøský koutek - ukázky výroby specialit k pivu a z piva
- dokument. film Jak se vaøí pivo Prahy 6 - s jeho ochutnávkou
- hudebnì zábavný poøad plný soutìží, písnièek 
   a tancování pro dìti
- divadelní pøedstavení pro dìti i dospìlé - Skøítkové 
- Fiakr - staropražské písnièky
- tombola, atrakce pro dìti 

©
èe

rm
y

nový multižánrový festival pro celou rodinu

Dejvická ul., Praha 6, 13-22 hod.
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