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BŘEVNOVAN
Počasí v říjnu
a listopadu 2011
Počasí v říjnu 2011.

Dozvuky posvícení: letošní počasí příliš nepřálo. Marně se pan převor Siostrzonek při zahajovacích proslovech dívá k nebi: nic, nic, slunce nevyšlo. Do Břevnova přišlo méně lidí, nevlídný víkend se odrazil na tržbách
a určité nespokojenosti s velkým počtem stánků se stejným zbožím a ne vždy dobrou kvalitou. Na snímku
zleva: předseda pořádajícího živnostenského spolku T. Hudera, paní starostka M. Kousalíková a náš pan převor.

Říjen byl slabě nadnormální s průměrnou
teplotou 9,5 °C. Byl ale provázen velkými
teplotními výkyvy. Na začátku měsíce
doznívalo ještě léto s jedním letním dnem.
Max. teplota byla 25,6 °C dne 3. Byl to
zároveň poslední den, kdy se ještě může
vyskytnout letní den. Celý začátek měsíce byl
mimořádně teplý. Bylo 6 dní s prům. teplotou
nad 15 °C, což odpovídá 462 % normálu!
V polovině měsíce se výrazně ochladilo. Byly
3 mrazové dni. Min. teplota byla – 0,8 °C dne
23. Srážkově byl říjen slabě nadnormální,
spadlo 40,2 mm srážek – 120 % normálu.
Max. množství srážek spadlo 8, 1 mm dne 26.
Vyskytlo se 5 dní s mlhou a 1 den se silným
větrem.

Počasí v listopadu 2011.
Po teplé první třetině listopadu se výrazně
ochladilo a chladné počasí bylo až koncem
měsíce vystřídáno slabým oteplením.
Průměrná teplota byla 3,8 °C a byla nepatrně
pod normálem poválečné éry. Byly 2 dny
ledové a chladnější ráz měsíce dobře
charakterizuje 14 dní mrazových – 165 %
normálu. Max. teplota byla 15,4 °C dne 5.
a min. teplota byla – 3,5 °C dne 14.
Celý měsíc byla republika v oblasti vysokého
tlaku vzduchu. Tlaková výše znemožnila
přechod front se srážkami, takže tento
měsíc byl v poválečné éře vůbec nejsušší.
Až nakonec měsíce spadlo 1,9 mm srážek.
– 6 % normálu. V tlakové výši se velmi často
vyskytovala inverze s četnými mlhami – 7 dní.
Mrholení dne 16. způsobilo za mrazového
rána slabou ledovku.
V Praze dne 3. prosince 2011.

SM

Břevnovské posvícení nemohl vynechat populární politik Prahy 6, bývalý starosta a dnes ministr Tomáš Chalupa se svojí rodinou. Nebyl problém se s ním dát do řeči nebo se alespoň pozdravit. Je dobře, že někteří
představitelé společenského a politického života, co postupují v životní kariéře zůstanou místní.

;>GJ>SLPQ
MOL£SP

b\f

Už delší dobu je v Informační kanceláři m.č. Praha 6 na Bělohorské v činnosti Malá galerie. Vystavovali zde již
fotografové – profíci, amatéři, ale také děti ze ZUŠ nebo Domova sv. Rodiny. V současné době tady vystavuje
Tomáš Lašťovka kolekci fotografií nazvanou Velické kameny. Zastavte se…
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BŘEVNOVAN
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.

Zpravodajství
Břevnovana
Zpravodajství
Břevnovana

Z kláštera. Stále více k závěru roku zaplňují
se lavice baziliky, jak přicházejí svátky církevní:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, Slavnost
Krista krále, následné neděle adventní až k/ke
svátkům
Vánočním
Pro pořádek
 Z kláštera.
13. a7.Novoročním.
2009 u sv. Markéty
koná−
připomeňme
událostipřiposledních
9.
ny poutní slavnosti
mších sv. týdnů.:
v 7 a v 7.
18–ho−
din. se
• Vkonalo
rámci 10.
mezinárodního
hudebního pofes−
10.
v okolí
kláštera Břevnovské
tivalu „Letních
starémši
hudby“
se
svícení.
• 9. 10. v 9slavností
hod. při slavné
sv. předuskutečnily
2 koncerty
v Tereziánském
sále. 29.
nesl
chrámový
sbor s orchestrem
a varhanami
7. ve 20 missu
hodin Josefa
v podání
E. Wolanina
klavír
Nicolaus
Haydna.
Dirigoval– Adolf
a A. Mikolajczykové
soprán,
zazněly
„Zasněné
Melichar.
• 15. 10. v–10.30
hod.
byl vysvěcen
písně“
Fr.P.Chopina
texty OSB
polských
romantic−
na
kněze
Vojtěch na
Malina
v Rajhradě.
•
kých10.básníků.
2. koncert
5. 8. vemše
20 svatá.
hodin •s 22.
ná−
16.
se konala
jeho primoční
zvem
„Pastorale“
s
italským
souborem
„Zefiro“
10. v 19 hod. sloužil P. Prokop Siostrzonek mši
interpretovány
skladby G. poutní
F. Handela,
G. P.cesty
Tele−
sv.
k zahájení devítidenní
duchovní
manna,
A. Marcella
E. Bacha. •na
9. 8.
oslavil
do
Izraele.
• 2. 11. apřiC.vzpomínce
všechny
P. Prokop
Siostrzonek
své 52 narozeniny.
16. 8.
věrné
zemřelé
byly v bazilice
sv. Markéty• slouna Nanebevzetí P. Marie konány poutní mše sva−
ženy mše sv. v 7.00, v 16.00 a v 18.00 hodin
té s požehnáním na Bílé Hoře. • 24. 8. v 7 hodin
V
15.00
se konala
pobožnost
u sv.
byla
sloužena
konventní
mšenasv.hřbitově
k 10. výročí
Markéty. • 6. 11. v 9.00 hod. P. Václav Snětina

�

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

telefon 233 350 146
Květiny

• řezané • hrnkové • suché • umělé

Svatební a dárkové kytice
Keramika  Proutí  Exotické
dárky  Bytové doplňky
Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

�
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PO – PÁ
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�
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8 – 19 hod.
8 – 12 hod.

Módní přehlídky v Praze 6 nejsou často. Tato se konala ve skleňáku minulý měsíc a byla ve prospěch paní
V. Dufkové, 24 leté matky, která je po autonehodě upoutána na vozík. Modely šatů vydraženy za 48.500 Kč.
– Pan L. Máčai, člen živnostenského spolku v Břevnově, vás k závěru roku zve na skleničku do vinotéky v uliúmrtí
arciopata
Anastázie
Opaska.
• Od
do 9. bráně,kam
je rybaření
omrzí
a už nepřijdou.
Počet republiky
členů po−
ci U Dvou
andílků
Na Petynce.
– Stejně
jako6.v Písecké
zavítal
Mikuláš
a kde se k výročí
září
byl vpolitici.
bazilice
VýstavaNejsv.
svátosti
s mož−
klesá. politice.
scházejí
T.Chalupa
J. Zahradil
jsou lidé
z Prahymalu
6 ve vysoké

ností adorace, vždy zakončen svátostným pože−
při mši sv.
pro děti. Účinkovala
hnáním.
• 6.měl
9. vpromluvu
19 hod. v Tereziánském
sále za−
scholakoncert
pod vedením
Salákové.mistrů“.
• 9. 11.
zněl
„Ve Magdy
stínu velkých
vÚčinkovali
18 hod. přiL.slavné
mši sv.
vzpomenuto
sestru
Pelíšková
– fauto
traverso,naM.
Štu−
Akvinelu,
poté seakonal
koncert– vcembalo.
Tereziánském
dent – arciloutna
E. Tornová
• 4. 9.
sále
záštitou
arcibiskupa
Dominika
Duky
ve 20pod
hodin
se konal
v bazilice
Galakoncert
au příležitosti
starostky Prahy
6 čestných
Ing. Marie
Kousalíkové.
•
udílení
občanství,
pořáda−
ný M.
Praha
6. při
Vystoupil
Sukův
or−
13.
11. Č.
v 18
hodin
slavné mši
sv. kkomorní
poctě 800
chestr
s dirigentem
D. Švecem
a sólisty
ND J.
let
narození
sv. Anežky
účinkoval
chrámový
Sýkorovou,
Š. Kociánem
a houslistou
Hudeč−
sbor
s varhaníkem
Markem
Čihařem;V.zpívaná
kem. • 12.Missa
9. v 9Orbis
hod. se
konala
slavná svatba
ve−
chorální
factor
od skladatele
Vittodoucí
scholy Magdaleny
Oddával
ria.
Celebroval
prof. P. Petr Šolcové.
Piťha. • 11–13.
11.
P. Prokop
Siostrzonek.
V podání scholy
zazněla
se
konala ve
Vojtěšce svatomarkétská
farní
burmimo
jiné
bratra
Slunce
Jana Hanuše
na
za.
• 19.
11.Píseň
proběhla
soutěž
o nejlepšího
draka
text sv. Františka z Assisi – pro varhany, smyčce
na
Vypichu
od
14
hod.
s
P.
Václavem
Snětinou.
a sbor. • 28. 9. v 9 hod. při mši sv. v 9 hod. účin−
•koval
20. 11.
o slavnosti
Krále v 9A.hod.provedl
chrám.
sbor Krista
pod vedením
Melichara.
chrámový
sborMissu
s orchestrem
Vyslechli jsme
solemnioa F.varhanami
Picky. • 4.Mši
10.
D
durhod.
Lužanskou
Ant. Dvořáka.
Mšiduchov−
celebv 15
v baziliceoduskutečněn
koncert
roval
novokněz
P. Vojtěch
Malina
OSB az Cap−
Raní hudby
v provedení
R. Huga
– varhany
jhradu.
• 26.Zazněla
11. v 17
hod.
bylHändela
opět rozsvícen
pelly Regie.
díla
G. F.
a Gunte−
ra Jakobastrom
O. S.uB.
• A včely?
V tomtoadventníčase jsou
vánoční
Kaštanu
s přivítáním
již období
zatepleny,
zakrmeny
připraveny
na zimu.
ho
starostkou
Ing.a Marií
Kousalíkovou
ve slunečných
stále rádi
vyletujíHudea pil−
aAle
předsedou
spolkudnech
živnostníků
Tomášem
ně shánějí,
jakkoledy
je u nich
zvykem. Včelí
maminka
rou.
Zpívány
s adventním
občerstvením.
již přestala
klást
nové
a dorostla
zim−
Týž
den v 18
hod.
připotomstvo
mši sv. žehnán
adventní
ní generace,
souzeno ztrávit
svůj
věnec.
Po mšikteré
sv. sejeuskutečnilo
setkání
na život
faře
klidu, ale pouze
v úle. •Na
tyto včely
po−
kv „církevnímu
silvestru”.
27.jaře
11. opět
přenášen
stupně umírají, ale rychle se rodí včely nové. To
na
ČT1
v
17.40
hod.
I.
adventní
koncert
z
prelauž bude zase slunce hřát, nastane velký úklid
tury
11. v 19 hod.
v Tereziánském
v úle,kláštera.
starosti• s28.
nejmenšími
včeličkami,
místem
sále
Břevnovského
kláštera
proběhla
přednáška
pro první
med, pylovými
zásobami
a celým
úlem
osesv.
Anežce
v
podání
prof.
Petra
Piťhy.
Bibrozezní včelí píseň radosti, jak to včelaři– dobře
lické
vedené
J. Lormanem,
jsou již od
znají. hodiny,
Pochválen
buď Pan
Ježíš Kristus!
19
hodin ve Vojtěšce,
a to 7.na11.nové
a 5. 12.
2011.
 Časopis
Břevnovan
adrese.
–PoSetkání
se koná 20.11.
18. Závěrkou
12. v 15
patnáctiseniorů
letech působení
v uliciaNad
17 jsmeveseVojtěšce.
museli s• prostorem
redakce
rozloučit
hodin.
4. 12. v 9 hod.
při farní
mši
přesídlit na
místo. Snětiny,
Poznamenejte
si:
–a promluva
propůvodní
děti P. Václava
kde účinVydavatelství
a redakce
Břevnovan,
kovala
schola pod
vedenímčasopisu
M. Salákové.
– Týž
Bělohorská
147,
Praha 6 – Břevnov,
den
v 16 hod.
se uskutečnilo
setkání setelefonní
sv. Mia mailová•adresa
stejná,
jakbyl
uvedeno
v tiráži.
kulášem.
10. 12.jeod
8 hod.
proveden
velký
 Výlovy
Břevnově.
V •pátek
7. vlistopadu
úklid
kostelavpřed
Vánocemi.
19. 12.
19 hod.
bude
tažen
rybník
Vincek,
o
týden
později
Pivo−
se v bazilice koná předvánoční koncert souboru
varský. V obou rybnících je hlavní rybou kapr.
Hradišťan
s průvodním slovem P. Prokopa SiJistý problém nastal s malým rybníkem Sádky
ostrzonka
s vedoucím
souboru
Jiřímleknínu“
Pavlicou.
(Malá Markéta),
kdy kvůli
„žlutému
se
A
podzim
úly vypouštění,
ztichlé, možná
zdevčely?
nesmí Na
vůbec
lovit. jsou
Je zákaz
tak−
jen
v
teplejších
dnech
ještě
zahlédnete
hladože jsou tam pěkné ryby, ale chytají je bezdomov−
vou
vosu,
jak se lísárybníka
k česnu,
ale včelí službou
ci. Také
budoucnost
v Kolátorce
je zatím
unejistá
vchodu
je rázně
A čím
více se
ochlai když
je vvykázána.
soukromém
držení.
Nedávno
zuje,
tím opuštěněji
vámzebudou
úly apřipadat,
tam někdo
vytáhl fošnu
stavědla
hladina
vody silně
poklesla.
Břevnovští
se ascháze−
neboť
kolem
zůstávají
jen holérybáři
stromy
keře.
jí již
po létaužvevčely
své klubovně
v ulici
Pod Drino−
V
prosinci
spí pevným
spánkem
sprapolem 8 a. to
každé pondělí
navečer.
Jak sdělil
vedlivých
Pochválen
buď Pan
Ježíš Kristus!
předseda rybářů I. Nachtigal, v Břevnově je na
Další
výstavy
v Břevnově.
V informační
1200
členů
rybářského
svazu včetně
dětí. Jeden
kanceláři
m.č. Praha
6 si
narybářský
Bělohorské
110
rok se nadchnou,
koupí
lístek,
alebyla
pak

 Krajané opět u nás. Od 19. září je otevře−
začátkem
listopadu
otevřena
výstava
fotona
v Letohrádku
Kinských
nadalší
Smíchově
výstava
grafií.
Tentokrát
vystavuje
Tomáš
Lašťovka
své
fotografií z českých vesnic v rumunském Banátu
v kolekci
nazvané
„Velickéden
kameny”.
apráce
potrvá
do 28. 5.
2010. Tentýž
sešli se Jedvě
jím námětem
starých kameníků
okolí
stovky
krajanůje apráce
reemigrantů
v Radosti,zaby
se
Milevska.a zatančili
Výstava sepotrvá
do dechovkou
Tří králů 2012.
pobavili
známou
Bohe−
Vystřídat
byBřevnováci
ji měla redakční
časopisu
mia,
kterou
slyšeli výstava
mnohokrát
na po−
Břevnovan,
nazvaná
domyv–Radosti
Břevsvícení.
A protože
toto„Stromy
úspěšné –setkání
nebylo
poprvé aseuskutečnilo
se opět po několika
nov”. Zastavte
...
letech,
je téměřs jisté,
že seJedna
bude ze
příští
rok opako−
Problémy
faxem.
služeb,
které
vat.
v Břevnově chybí, je dostupnost faxu. Na poště
 Kaple se posunula. Jedna z poutních kaplí
Břevnovské
ulicistála
je fax
vyřazen
prozv Lorety
do Hájku
potrvale
celá staletí
na zdnešní
vozu. V informační
kanceláři
m.č. Nabyla
BělohorKarlovarské
silnici. V
těchto týdnech
přene−
ské není
vůbec.vedle
I přeskostela
dnešníP.monopol
počítačů
sena
a osazena
Marie Vítězné
na
odesílání
faxem občané
vyhledávájí.
Bílé
hoře.zpráv
Je obklopena
lešením,
ale ze silnice je
dobře
vidět.
Slavnostní
shromáždění k 93. výročí

Dnessamostatného
vařili v Jídelně
na Bělohorské
vzniku
Československého
státu
nudličky
Ir Sen,uBělohorský
guláš Starosta dávali
se konaloKim
tradičně
Písecké brány.
Břevnovský
Bylo toho
více, Kousalíková
tak jako sem
ka Městské řízek.
části Praha
6 Marie
více
chodípředsedkyni
lidé než kam Poslanecké
jinam: úředníci,
řemesl−
přivítala
sněmovny
níci, penzisté, prodavačky, řidiči, co už vědí, kde
M. Němcovou, ministra životního prostředí T.
se dobře jí. Obchodníci s mobily odnaproti volali
ministra
obrany
A.Vondru,
primátora
vChalupu,
jídelně na
kuchařku,
už tu
není místo,
a odešli
B. talíři
Svobodu,
poslance
Evropského
sPrahy
plnými
přes ulici
do svého.
Mají tu parlabáječ−
mentu
J. Zahradila,
velvyslance
rené
sladké
tečky, štrůdly,
buchty, Slovenské
koláče pečené
P. Brňu,
zástupce
legionářské,
apubliky
cukrované
přímo
pěknouČs.
paníobce
kuchařkou,
která
Českého
svazu
za svobodu,
je
peče. Ti,
co sebojovníků
chtějí zaručeně
spravit,Sdružení
musí je−
čs. zahraničních
letců, Čestné občany Prahy 6,
dině
sem.
zastoupena
armáda.
Po slavnostních
proje
Uhynulýbyla
srnec
v cihelně.
Několik měsíců
pokračovánínana
str. 48
pokračování
straně
4

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR
 likvidace černých skládek
 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně
Dispečink, nepřetržitá služba:
Dispečink: 233 320 311
Mobil: 602 620 757
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V průběhu listopadu absolvovalo vedení Prahy 6 v jednotlivých obcích řadu besed s občany. Zatímco např.
v Ruzyni či v Dejvicích byla účast lidí poměrně malá a atmosféra poklidná, jinak tomu bylo v Břevnově.
V našlapané školní jídelně ZŠ Pod Marjánkou docházelo k ostřejším diskusím, viz rubriku události – komentáře – názory.

Tradiční podzimní výlovy břevnovských rybářů na Vincku a Pivovarském rybníce přineslo i letos pěknou
úrodu. Za rok možná budou rybáři opět obhospodařovat opravený rybník v Kolátorce, kde vždy bývaly pod
vrbičkami pěkné kusy, protože rybník, to jest bohatství. Na snímku: tanec letošních kaprů při třídění u kláštera. /foto: Tonda Matějka/

V Malém Břevnově se dočkali. Nová mateřská škola vyrostla na místě původního dřevěného pavilonu
a ihned oživla dětmi. Pojme 112 dětí a výstavba stála 61 milionů korun. Jsou zde čtyři třídy, jídelna a hospodářské zázemí včetně bytu školníka, který bude mít pod dohledem budovu i nově oplocenou zahradu. Mateřská škola nazvaná Za Oborou je součástí ZŠ a MŠ TGM v Ruzyni, kde jest ředitelkou paní Dana Hudečková.

pokračování ze strany 3
vech bylo shromáždění ukončeno českou a slovenskou hymnou.
am
Občané Břevnova a vedení radnice Městské části Praha 6 v čele se starostkou ing. Marií
Kousalíkovou sešli se 26. října v budově základní školy Pod Marjánkou, aby společně diskutovali problémy život jim ztrpčující. Zájemců přišlo tolik, že musely býti přineseny židle z jiných
prostor, školní jídelna nestačila. Dotazů vzneseno velké množství, př. Břevnovský mrakodrap, otázka bezdomovců v Břevnově, uzavírka
a opravy silnic v jednotlivých ulicích, atd. Starostka, její zástupci a ostatní radní odpovídali seč
mohli. I když jistě ne všichni tazatelé odcházeli
ze setkání uspokojeni, ukázalo se, že naše radnice chce stávající problémy řešit poctivě, k naší
spokojenosti.
am
Jubilanti – občané Prahy 6, kteří dovršili
v měsíci září tohoto roku 75 a 80 let, byli dne
5. 10. slavnostně uvítáni v Pelléově vile. Zde
v krásném prostředí Galerie Anderle je čekalo
občerstvení a předání dárku z rukou vedoucí
odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha
6, JUDr. O. Králové. Následovalo kytarové pohlazení, po něm J. Soukupová – ředitelka Pečovatelské služby v Břevnově, seznámila přítomné
s nabídkou služeb. Významný den bude všem jubilantům připomínat společná fotografie ze slavnostního aktu, na které nebude chybět ani bývalý
známý ligový fotbalista Kladna, pan Josef Hájek. Srdečně blahopřejeme jemu i manželským
párům, které se zde téhož dne zúčastnily oslavy
diamantových svateb, jakož i těm, kteří ze zdravotních důvodů přijít nemohli!
am
Rezidence Závěrka. Nový dům vyrostl v ulici Nad Závěrkou, vedoucí ke stadionu E.Rošického. Hrubá stavba je již hotova, nyní probíhají
práce omítkářské, zatepluje se fasáda. 80% bytů
již má majitele, dokončení plánováno na březen
příštího roku. Výhled z oken do parku přenádherný, šťastlivci uvidí až do Střešovic, ke kostelu sv. Norberta. Je jim přáno, mně se v těchto
místech jako klukovi báječně jezdilo na bobech.
am
Rybáře mám rád, ty z Břevnova pak zvláště. Rozumějí své práci, která rozhodně není
z nejlehčích, nenaříkají, makají. Tak tomu bylo
i 4. listopadu, kdy se odehrál výlov rybníka
Vincentinum. Po řádné lopotě ve studené vodě
a bahně uvízlo v síti 150 kg bílé ryby a 140 kg
kapra. Rybáře, které jako vždy vedl pan I. Nachtigal, překvapil pořádný kapří macek, měřící 70
cm, s váhou dobrých 6 kg! Ten musel v rybníce
„přežít“ tři, čtyři výlovy! O týden později došlo
i na „Velkou Markétu.“ Rybník u kláštera sv.
Markéty se odměnil za péči 250 kilogramy kaprů, 50 kilogramy velkých kaprů, navíc „přidal“
metrák masa okouního! Konstatováno, že nebýt
nežádoucích pomocníků z řad pytláků, kteří každoročně odloví pořádnou porci ryb, měli rybáři
radost ještě větší! Petrův zdar!
am
Senioři zase bruslí! Tak jako loňského roku,
i letošní zimní období si mohou senioři zpestřit
bruslením. Již od září pro ně každé úterý rezervuje HC Hvězda Praha hodinku ve své hale. Adresa: Na rozdílu 752/1, Vokovice. Zde je možné
si ověřit, zda nebylo něco z našeho umění bruslařského zapomenuto, případně toto vylepšit novými prvky. Zájem je velký, sjíždějí se bruslaři
z celé Prahy, muži i ženy. A věřte, že někteří už
mají osmý křížek za sebou! Je jasné, že zpočátku
nebude vaše jízda v nové sezóně brilantní (vím
z vlastní zkušenosti), za pár okamžiků ale začnete s jistotou kroužit po ledovém oválu – a pocit to je opojný. Přirozeně nikdo po nás nebude
chtít, abychom konkurovali Sáblíkové, případně
Jágrovi, ale pohyb – ten po nás chtít bude. Kdo?
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Život přece! Neboť život – to je pohyb! Tak prosím nezapomenout, úterý 8.30 až 9.45 ve Vokovicích!
am
(z Liboce – Mo.) Občanská demokratická
strana (ODS) Prahy 6 má 8 místních sdružení. Jedním z nejaktivnějších je místní sdružení
Petřiny. To se schází každý měsíc a projednává
všechny otázky, které se vážou k životu celé oblasti. Místní sdružení se schází nejčastěji v malé
reastauraci ACHTÍK, na střetu ulic Šantrochova
a Nad Alejí. Jednání místního sněmu se pravidelně zúčastňuje 25 až 30 členů. Jednání řídí zástupce starostky p. Bc Záruba anebo místoptředseda
p. Mgr Rajniš (známý operetní zpěvák). Z jejich
popudů probíhají setkání radnice s občany Prahy 6. Vznikají náměty, jak dál s úklidem města,
parkovacími zonami a řešení problémů s velmi
přizpůsobývými občany této republiky.
V minulosti se proslavilo Střešovické místní sdružení ODS svými neústupnými návrhy
v protigamblerovské problematice. Jejich
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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“.

5
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šími odbornostmi nabízí vysoce specializovanou
a komplexní péči. Nemocní jsou tu sledováni na
interní, nefrologické či jiné ambulanci, rozsáhlý je pravidelný dialyzační program a v případě
potřeby nemocnice nabízí služby lůžkových oddělení. Samotné hemodialyzační středisko, které
oslavilo 40. výročí provozu, je dnes vybaveno
vysoce specializovanou technikou a splňuje tak
všechna náročná kriteria na poskytování péče dle
všech moderních doporučených medicínských
postupů.

Východní Čechy
nás přivítaly
modrou oblohou!
Dukla Praha hraje opět I. ligu a někteří fandové fotbalu z Břevnova jezdí na Julisku. Seznamte se. Horní
řada zleva: Mikula, Podrazký, Markovič, Hanousek, Švejdík, Jirouš, Šmíd, Sklenář, Šiml, Pospíšil, Nečas,
Marič. Prostřední řada: Hráský /fyzioterapeut/, Havala /masér/, Svoboda Pázler, Přeučil, Kučera, Sobek, Rada, Vrzal, Malý, Berger, Petrák /kustod/. Sedící: Hašek, Vorel, Čepek /kond. trenér/, Bittengel
/sportovní ředitel/, Kozel, /hlavní trenér/, Obermajer /trenér brankářů/, Svatonský, Gedeon.

První adventní sobota začala 26. 11. v Břevnově rozsvícením vánočního stromu před klášterem pod pořadatelstvím Břevnovského živnostenského spolku a za účasti stovek lidí. Přišla paní starostka M. Kousalíková,
zazpíval soubor ZŠ Marjánka, zahrály děti flétnového tělesa školy. V neděli advent pokračoval tradičním pořadem z Břevnovského kláštera v České televizi.

Každý měsíc jsou zvány manželské páry jubilantů žijících v Praze 6, aby jim zástupce úřadu městské části poblahopřál k dlouholeté společné cestě životem. Obzvláště dnes by tito naši starší spoluobčané měli být příkladem mladé generaci novomanželů. Setkání v listopadu v Pelleově vile zachytil fotograf Antonín Matějka.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze
slaví letos 220 let své existence. Součástí oslav
byla i konference k 40. výročí zahájení činnosti hemodialyzačního střediska na Interním odd.
Strahov, které je součástí VFN v Praze. Na místo dorazila řada předních lékařů a zdravotníků
z oboru nefrologie, který se zabývá diagnózou
a léčbou ledvin, transplantací ledvin a náhradou

funkce ledvin – dialýzou. Akce se uskutečnila ve
čtvrtek 20. října v hotelu Pyramida pod záštitou
děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze profesora Tomáše Zimy a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dany
Juráskové. Tato akce byla zároveň pracovním
dnem České nefrologické společnosti a přednášky, věnující se specifické problematice onemocnění ledvin, si vyslechlo na 200 účastníků. Interní
oddělení Strahov VFN v Praze patří dlouhodobě
mezi přední česká pracoviště věnující se pacientům s chronickým selháním ledvin a pod vedením
primáře MUDr. V. Polakoviče ve spojení s dal-

Máme – li hodnotit letošní podzimní zájezd zahrádkářů, který tentokrát směřoval do východních
Čech, patří – při vší úctě vůči všem, kteří se o jeho
zdar zasloužili, opět svatému Petrovi! Ani letos nás
jeho přízeň neopustila, a tak se hned každý díval na
připravenou trasu s optimistickým pohledem. Ono
najít vhodný termín nebylo ani letos na podzim zase
tak jednoduché – břevnovské posvícení (tam se letos počasí příliš nevydařilo), možnost zajistit vhodného dopravce či tradiční společný oběd. K tomu se
přidaly problémy s uskutečněním plánované trasy,
kdy třebechovický betlém se uložil k dvouletému
regeneračnímu spánku a vstřícnost, s níž se téměř
vždy setkáváme, nám trochu chyběla při přípravě
návštěvy loutkářského muzea v Chrudimi. Náhradu
v podobě Krňovic a Letohradu se však povedlo sehnat znamenitou!
Vyrazili jsme tedy v sobotu 15. 10. 2011 hned po
ránu tradičně od Kaštanu na nedokončenou dálnici
D 11, a po průjezdu Hradcem Králové nás čekala
první poznávací zastávka v nově budovaném, jediném skanzenu Královéhradeckého kraje, v Krňovicích. Odtud jsme přes Častolovice zamířili do
Rychnova nad Kněžnou, kde jsme před chutným
obědem v hotelu Havel s rychlou a milou obsluhou, navštívili i místní synagogu, kde je i unikátní památník rychnovského rodáka, Karla Poláčka,
což nám krásně zprostředkovala místní paní průvodkyně! Odpolední program zahajovala návštěva
Letohradu, někdejšího Kyšperku, jehož chloubou je
unikátní Muzeum řemesel, kde si přišli na své hlavně milovníci historie a poznání, jak to v klidných
dobách malého podnikání vypadalo, a kde je prezentován mimo jiné i um východočeských řezbářů
a betlemářů na fungujících modelech, stejně jako
prezentace, jak to vypadalo třeba u četníků, pekařů,
vlásenkářů, či jak se řešil odvěký problém s tím, že
po dobrém jídle si lidský metabolismus vyžaduje
své! Další zastávkou bylo po průjezdu kouzelným
údolím Orlice malebné centrum Ústí nad Orlicí
a po něm následovala poslední zastávka „v městečku maličkým – jak říkají a zpívají místní patrioti“, Brandýse nad Orlicí, a prohlídka pamětní síně
Jana Ámose Komenského v upravených prostorách
zdejší radnice, kdy nám vše poutavě zprostředkovala paní Řeháková, která nás seznámila s historií
pobytu J. A. K. na panství zdejších Žerotínů, ale
i se zajímavostí tohoto „menšího Brandýsa“, který
se může pochlubit třeba lázničkami, ale i aktivitou
řady městských spolků, kterou může Brandýsu
každý jen a jen závidět! A snahou udělat něco pro
citlivě vedené město, jehož chloubou je i místní
habrový Labyrint, kam si už mnozí slibovali, že se
tam vydají někdy za plné zeleně k doplnění dojmů
z tohoto kouta podhůří Orlických hor!
Pak už následoval jen a jen návrat. Přes „Kujebinu“
– Vysoké Mýto, centra Pardubic a Lázní Bohdaneč
došlo ke spřádání prvních plánů na nadcházející
jaro pod mottem „Ústecký kraj a jeho nečekané,
o to zajímavější krásy“, kdy chceme začátkem května projet například kolem možná pozapomenutých
roudnických vinic, navštívit zámek v Ploskovicích
či skanzen v Zubnicích, svézt se lanovkou na ústeckou Větruši, či se pokochat krásou opět zelených
Krušných hor, či pohledem na kaňon Labe „Porta
Bohemica“! Připojíte se?
Ing. Josef Skrla, sekretář Klubu, RNDr. Michal Dobiáš, organizátor zájezdu
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Události – komentáře – názory – Události – komentáře – názory Události – komentáře
Kontroverzní hala na Ladronce – situace
Zvěsti o kontroverzním projektu zastavění velké plochy na Ladronce
(vedle tenisových kurtů) komplexem multifunkční haly se začaly objevovat již na konci letních prázdnin.

Součástí plánovaného komerčního projektu mělo být kromě třípodlažní
budovy s restaurací, bowlingem a bytem správce i parkoviště s příjezdovou komunikací. Investorem stavby na pozemcích vlastněných hlavním
městem Prahou a obhospodařovaných městskou částí Praha 6 je pan
Vecko. Z původního šoku nad něčím takovým vzniklo sousedské sdružení
Náš Břevnov. Nejdříve byla zorganizována podpisová akce Petice proti zastavění východní části parku Ladronka stavbou multifunkční haly.
K Petici se během dvou týdnů připojilo 696 signatářů a dnes je nás přes
tisíc. Dále byli osloveni zastupitelé Prahy 6. Mnozí z nich velmi rychle
zareagovali a snažili se pomoci. Svůj osobní nesouhlas vyjádřil také pan
ministr Chalupa, který nájemní smlouvu, jako tehdejší starosta, s investorem podepsal. Faktu, že jeho původní záměr byl zcela jiný, odpovídá
i nestandardní cena pronájmu 5 Kč za m2 za ROK! Na Setkání občanů
Břevnova se zastupiteli se nynější paní starostka Marie Kousalíková jasně
vyjádřila v tom smyslu, že vzhledem k požadavkům občanů nebude tuto
stavbu podporovat. Totéž pak zopakovala v dopise adresovaném členům petičního výboru. Zároveň však upozornila na to, že plocha je podle
současného Územního plánu vedena jako plocha pro sportovní využití,
a že výsledná podoba využití těchto pozemků je dosud otevřena. Domníváme se, že není důležité naplnit za každou cenu kategorii územního
plánu, protože význam městské zelené plochy jako je Ladronka je každému zřejmý. Stejně je zřejmé, že zelených ploch ve městě přibývat
nebude, a je tedy naší povinností je dalším generacím zachovat. Jsme
toho názoru, že by se na tomto výjimečném místě měla obnovit zelená
plocha, v žádném případě však budova. Pokud je nám známo, stavebních pozemků je v okolí za tržní cenu dostatek. Sdružení Náš Břevnov
shromažďuje na www.ladronka.unas.cz návrhy na nekomerční využití
plochy a na jejich základě chce pomoci radnici MČ Prahy 6 nalézt variantu nekolidující s přáním občanů.
Ing. arch. Eva Smutná, občanka Břevnova, zastupitelka za TOP 09,
členka komise pro územní rozvoj a předsedkyně Kontrolního výboru:

Slouží radnice Prahy 6 občanům nebo investorům?
Dne 26. 10. se konalo ve škole Pod Marjánkou setkání občanů Břevnova
se zástupci m.č. Praha 6 v čele s paní starostkou ing. Marií Kousalíkovou.
Velmi jsem ocenila, že paní starostka tuto akci iniciovala, neboť je to
výborná příležitost setkat se nejen s občany jako jednotlivci, ale i se zástupci občanských iniciativ a mít možnost slyšet a vnímat jejich názory,
přání, ale i stížnosti. Občané, kterých se sešlo úctyhodné množství, dali
najevo, že jim skutečně leží na srdci dnešní stav i budoucí rozvoj Břevnova. O to více jsem byla upřímně zklamaná přístupem vedení Radnice
k projednávaným problémům, týkaly se zejména plánované výstavby.
Přiznám se, že mne mrzí, že paní starostka nevyužila své úvodní slovo
k tomu, aby občanům představila alespoň v hrubých rysech koncepci dalšího rozvoje Břevnova i Malého Břevnova a neinformovala, jakou
úlohu by vzhledem k celkovému urbanistickému rozvoji Prahy měla
hrát. Paní starostce, místostarostům a odborníkům z vedení Radnice
byla kladena řada otázek, které se bezprostředně dotýkají konkrétních

stavebních záměrů a mají zásadní dopad na dnešní i budoucí kvalitu života na území Břevnova. Čekala jsem od vedení Radnice na přímé otázky
občanů přímé odpovědi s konkrétním názorem, který respektuje zájem
obyvatel. Tento přístup Radnice však můžeme očekávat jen tam, kde je
skutečně o občany zájem, kde jsou občané a jejich problémy vnímány
a kde je upřímná snaha o jejich řešení. V případě navrhované zástavby
Malovanky či dostavby Komerčního Centra Vypich (dále jen KC Vypich)
by k tomu Radnici stačila pouze dobrá paměť a dodržení slibů, které byly
občanům v minulosti dány a které jsou pro jejich spokojený život zásadní. Na Malovance, bohužel navzdory negativnímu stanovisku odborníků
z komise pro územní rozvoj, vedení Radnice odsouhlasilo další stavební
zátěž místa v podobě Multifunkčního objektu, a současně rozsáhlý hotelový komplex „Petynka“, které si občané zásadně nepřejí – a vědí proč,
jelikož v tomto extrémně zatíženém prostředí žijí a nadále žít chtějí.
Otázka občanského sdružení EKO Břevnov, kterou položil JUDr. Ohráblo ve věci Kauflandu na Vypichu a jeho další požadované výstavby pro
kanceláře, které zvýší stávající objekt z dnešních 11 m na 17,5 m, nejprve zodpovězena vůbec nebyla. Až poté, co byla tato záležitost opět
otevřena, odpovězeno:„...,že jedno patro navíc snad vadit nebude...“, což
je důkazem buď absolutní neznalosti, či záměrné bagatelizace celé situace. Jak je možné, že u tak zásadní stavby Břevnova, jako je Komerční
centrum s objektem Kauflandu na Vypichu v předpolí obory Hvězda,
nedaleko Břevnovského kláštera, nejsou Radnicí Prahy 6 respektovány
dané přísné regulativy této výstavby? Všichni si dobře pamatujeme, jak
velikou podpisovou akci jsme před několika lety podnikli, aby na tomto
místě nestál obří Hornbach a budoucí stavba Kauflandu svou hmotou
i architekturou odpovídala významu místa a svou náplní sloužila občanům. Nakonec sdružení EKO Břevnov, díky mnoha podpisům i zájmu
tisku, dosáhlo zastavení stavby (bylo již vydáno stavební povolení na
tzv. nultou stavbu) a následně opětovného posouzení celého záměru
za účasti architektů A+R Systém s.r.o. Po mnoha jednáních, za nepřetržitého zájmu veřejnosti, byly stanoveny přísné regulace pro budoucí
výstavbu, které s konečnou platností stanovily celkový objem zástavby
s max. výškou 11 m. Jak je možné, že pro dnešní vedení Radnice není
otázkou cti tyto regulativy respektovat a požadovanou nástavbu objektu jednoznačně zamítnout? Místo toho Radnice zahájí s majitelem
projednávání záměru a ochotně se propůjčí k hledání úhybných cest
vedoucích k realizaci tohoto plánu.
Úkolem vedení Radnice přece není přizpůsobovat se slepě investorům
a jejich soukromým ekonomickým zájmům, nýbrž tyto nekoncepční a
pouhou libovůlí diktované stavební záměry nepovolit a jednoznačně
odmítnout. Společnost Kaufland by si ve své mateřské zemi nikdy nedovolila chovat způsobem, který předvádí v naší republice za podpory
a souhlasu našich politiků. Kdo přebírá zodpovědnost za příklad, který
se tím dává následovatelům a neblahé dědictví, jež odkazuje dalším generacím? Pojďme si připomenout, co měl Kaufland, podle stavebního
povolením vydaného hl. městem, pro občany v objektech zajistit. Cituji:
„Dvoupodlažní objekt A bude funkčně využit pro funkci obchodní, třípodlažní objekt B bude určen pro kombinaci obchodu, administrativy,
služeb a restauračních provozů“. O tom, že prodej pozemku byl na počátku rovněž podmíněn např. výstavbou bazénu a dalších sportovních
ploch, v současné době už raději ani nevíme. Dnes Radnice místo služby
občanům, kdy by ve vztahu k investorovi měla trvat na naplnění dosud
neuskutečněného programu, určeného stavebním povolením, naopak
volí cestu proti zájmu občanů a slouží záměru investora na další komerční exploataci místa, která je v každém směru devastující. Na setkání paní
starostky s občany v Břevnově byly občany položeny další otázky ohledně nové bytové výstavby, která se v současné době na Radnici projednává. Prvním projektem je záměr nové výstavby na místě břevnovského
„mrakodrapu“, který předložil majitel pozemků společnost GEOSAN KAPPA s.r.o. Druhým projektem je bytový dům na Malém Břevnově, který
předložil majitel pozemků Centrál Group Břevnov, s.r.o. Není pochyb o
tom, že oba uvedené projekty velmi brutálně zasahují do území a nejsou
v souladu s charakterem okolí. Ve vztahu k občanům i vůči základním
urbanistickým principům je trestuhodné, že vedení Radnice obě stavby
prosazuje a tvrdě je obhajuje. Ani záporná stanoviska k projektům od
odborných institucí nejsou důvodem k tomu, aby Radnice na investorovi
požadovala snížení výšky stavby, či jejího objemu, a tím vyhověla i přání
občanů, kteří mají často v těsné návaznosti svoje domovy. Následná
dopravní přetíženost území rovněž nikoho nezajímá. Jediné, na co se
vedení Radnice vůči občanům v konečném stádiu zmůže, je „hodit“ zodpovědnosti na příslušný odbor státní správy a umýt si nad problémem
vlastní ruce. A tak se ptám, co mají občané dělat, aby jim vedení Radnice
mělo zájem naslouchat?
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BŘEVNOVAN
Zápis
z veřejné schůze
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší
Prahy 6,
konané dne 25. října 2011
1. Paní Dagmar Ferjenčíková z občanského sdružení Náš Břevnov

informovala o petici proti výstavbě multifunkční sportovní haly na
Ladronce. Petice byla podána dne 26. 9. na úřad městské části Praha
6 s 696 podpisy. Více na: http://ladronka.unas.cz/
2. Objízdná trasa Myslbekova – následkem našich početných intervencí a přičiněním MČ Praha 6 ukončí objízdná trasa svou dlouhou
a obtížnou existenci v prosinci tohoto roku. Doprava nadále pojede
po stávající provizorní komunikaci až ke vjezdu do Myslbekovy a dál
do Patočkovy po nové provizorní komunikaci, která se staví.
3. Rok od zveřejnění Výzvy Malovanka 2010 http://www.sppzo.
cz/Vyzva–Malovanka–2010/Vyzva–Malovanka–2010–stav–rok–
od–zverejneni Měřicí bod – “měření” magistrátu: Ondřej Bojar se
19. 10. zúčastnil jednání Výboru pro životní prostředí na magistrátu.
Přednesl stížnost na způsob, jakým jsou prováděna oficiální měření
koncentrací oxidů dusíku (měří se o svátcích, v místech, kde je zákaz
vjezdu apod.) a žádost o zřízení oficiálního měřicího bodu v blízkosti
křižovatky Malovanka. Bylo mu ze strany magistrátu přislíbeno další
jednání. Prezentace k vidění na www.sppzo.cz/Aktualni–temata(Prekracovani–imisnich–limitu–v–oblasti–krizovatky–Malovanka – naše
měření – měřák na objízdné trase, kterým jsme dlouhodobě zaznamenávali až dvojnásobné překročení limitů oxidů dusíku, po zániku
objízdné trasy tak trochu pozbude opodstatnění. Vzhledem k tomu,
že naděje na zřízení oficiálního měření v sousedství křižovatky Malovanka je zatím mizivá, bylo by dobré najít nový bod, kam měřák
umístit. Jedná se o železný držák cca 30 cm x 50 cm, s plechovou krabičkou, který musí být přivrtán zvenčí na dům v místě, kde je možné
na něj dosáhnout. Přijímáme návrhy na jeho umístění.
Zeleň – zakrytí Malovanky – o realizaci tohoto předvolebního projektu,
který pořídila Městská část Praha 6, se po volbách přestalo hovořit,
město na něj nemá peníze, ale přesto chce utrácet za stavbu zbytných
kanceláří pro Technickou správu komunikací
prezentace SpPZO na Komisi pro životní prostředí MČ Praha 6 – výsledkem je zasazení několika stromů v parku v Parléřově ulici. Návrh
na zavedení zóny Tempo 30 a na spolupráci s MČ na výsadbě stromů
a úpravách v okolí bude MČ projednávat. Celá prezentace na http://
www.sppzo.cz/Aktualni–temata/Zelen–v–okoli–MUK–Malovanka
Výsadba – prosíme sousedy, aby nám své nápady na rozšíření zeleně
hlásili tak, abychom je mohli zapracovat do modelu spolupráce Sdružení–MČ, který se snažíme zavést. Hledáme dobrovolníky na zpracování grantu na výsadbu zeleně v roce 2012.
Regulace dopravy – V roce 2012 budou v Praze 6 zavedeny parkovací zóny, snad se podaří zavedení zkušební zóny Tempo 30 – viz prezentace v předchozím bodě.
Stavby v okolí – Náš požadavek urbanistické studie zůstal bez odezvy – radní pro územní rozvoj MUDr. Gebouský (ODS) si myslí,
že všechno víme a všechno je již rozhodnuto. Sdružení pro podporu
zeleně a ovzduší v Praze 6 proto zpracovalo studii podoby okolí Malovanky podle představ MČ Praha 6. Jen pro otrlé k vidění na našem
webu http://www.sppzo.cz/Vyzva–Malovanka–2010/Vyzva–Malovanka–2010–stav–rok–od–zverejneni. Naše představa je zásadním
způsobem odlišná a budeme prosazovat zeleň místo staveb.
MOS Malovanka – velmi obsažná kapitola o budově, která by
měla stát v proluce vedle hotelu Pyramida. Využití této budovy
není zcela jasně známo, ale záměr ji stavět zůstává. Předpokládané náklady jsou cca 500 000 000 korun. Více na http://www.
sppzo.cz/Aktualni–temata/Multifunkcni–operacni–stredisko–
MOS–Malovanka
Hotel Petynka – viz náš web, nemáme novinky
4. Břevnovská radiála (BR) – Stále probíhá proces hodnocení vlivu
stavby na životní prostředí EIA – i díky připomínkám SpPZO byla
dokumentace vrácena k přepracování. Připomínáme, že v případě realizace hloubené varianty Břevnovské radiály by byla na nejméně tři
roky vyřazena z provozu Patočkova ulice, veškerý provoz by jezdil
Bělohorskou ulicí, která by se tak stala na tři roky dálnicí o čtyřech
proudech a se zákazem zastavení. Nová dálnice by přivedla na Břevnov a do Prahy dalších 25 000 aut navíc.

5. Mimoúrovňová křižovatka Vypich – na Vypichu se v tichosti a pod
rouškou stavby metra a dalších dopravních staveb, které nás obkličují, připravuje mimoúrovňové řešení křižovatky. Jeho nebezpečí tkví
v tom, že je to prakticky zakončení hloubené varianty Břevnovské
radiály! Stavbu lze realizovat i mimo proces EIA, a jakmile bude
jednou stát, bude velmi těžké vrátit se k eventuelní ražené variantě
radiály a vůbec této stavbě vzdorovat. Pro úplnost poznamenáváme,
že řešení křižovatky je pro chodce krajně nepříznivé a je to jeden
z dalších příkladů, jak dopravní stavba definitivně a ničivě oddělí dvě
oblasti spolu přirozeně a historicky související.
6. Další: v rámci festivalu Živé město jsme uspořádali dvě komentované procházky s vysokou účastí veřejnosti a za účasti médií. Více
na http://www.sppzo.cz/SpPZO–v–mediich. Plánujeme další akce
http://www.sppzo.cz/Akce
Kolega Bojar přednesl lekci „občanské výchovy“ na Keplerově gymnáziu. Shodně si myslíme, že cesta vzdělávání je velmi důležitým
úkolem.
Diskuse: zaujal zejména příspěvek pana souseda, kterému při stavbě
domova seniorů při Patočkově ulici bylo odebráno právo na chodník,
existující od nepaměti, a následně mu do očí popřena předchozí existence chodníku… Probrány byly možné strategie a modely chování
tváří v tvář takovýmto situacím, kterým neotupělý občan musí čelit.
Prosíme pana kolegu, aby to nevzdával a ozval se nám, až bude mít
další zprávy. – Všichni přítomní nabídli pomoc s eventuelním roznášením letáků a podobnou pomocí. Míst, kde se dají šířit informace,
je spousta. Plány: rádi bychom v zimním období zorganizovali přednášky na blízká témata, nebo přátelská či diskusní setkání. Hledáme
prostory k setkávání, které jsou příjemnější než underground Za Pohořelcem!
7. Organizační: Do výboru SpPZO byli jednomyslně zvoleni další členové: Josef Filip a Lucie Baláková.
8. Zajímavé odkazy:
Občanské sdružení Tejnka http://www.tejnka.cz/
OS Praha 6 ztrácí tvář http://praha6ztracitvar.cz/praha–6–ztraci–tvar
OS Životní prostředí Střešovice – Ořechovka http://www.stresovice.
info/
OS Letná sobě www.letnasobe.cz
Divadelní interpelace http://aktualne.centrum.cz/blogy–a–nazory/interpelace/
Při této schůzi jsme nezaznamenali žádné příspěvky do pokladny SpPZO. Naše finanční zdroje se blíží k bodu vyčerpání.
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 – sppzo.p6@
gmail.com, www.sppzo.cz

JUDr. Ivan Hrůza

Mám trvale radost z toho, že

v Břevnově žije stále hodně lidí, kterým nejsou věci veřejné lhostejné.
Mezi nejaktivnější občanská sdružení, z nichž uvádím jen některé, náleží
např. Sdruženi pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6, EKO Břevnov,
Spolek břevnovských živnostníků a Sdružení nájemníků ČR (SON). Posledně uvedené sdružení napomáhá spoluobčanům v těžkých životních
situacích poradenstvím v oblasti bytové a organizovaně hájí na veřejnosti
skupinová práva nájemců bytů. Spolek břevnovských živnostníků dlouhodobě obohacuje různými aktivitami společenský život v Břevnově.
Další zmíněná občanská sdružení se především zabývají ochranou životního prostředí, věnují se harmonickému rozvoji a ochraně kulturních
hodnot Břevnova.
Nejsou však sama, v prostředí obyvatel Tomanovy a okolních ulic vznikla nedávno petice, která požadovala, aby byl odmítnut záměr investora
vystavět v prostoru severní části sportovně rekreačního areálu Ladronka,
v sousedství tenisových kurtů, zastřešenou halu s ocelovou rámovou konstrukcí s výškou 3,5 m po stranách a 11,5 m ve hřebeni, s víceúčelovou
hrací plochou a parkovištěm pro osobní automobily. Občané upozornili
rovněž na to, že se tak má stát na pozemcích ve vlastnictví města Prahy,
které jsou ve správě MČ Praha 6. Tyto pozemky byly před časem Radou MČ dlouhodobě pronajaty za takových podmínek, že za ně nájemce
nemá dosud povinnost platit nájem. Petice proti zastavění východní části
parku Ladronka stavbou multifunkční haly získala mezi občany velkou
podporu. Mám důvod se domnívat, že měla určující podíl i na říjnovém
odmítnutí tohoto soukromého investorského záměru radnicí.
Dne 26. října 2011 proběhlo setkání obyvatel Břevnova se starostkou
a radními MČ Praha 6. Dotazy směřovaly mimo jiné do oblasti bytové
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BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor
10 odpovědí z Dukly Praha
1. Pane sportovní řediteli, jak těžce se bojovalo Dukle
Praha o postup do nejvyšší soutěže?
Dukla Praha po svém návratu do profesionálního fotbalu v roce
2007, kdy získala licenci od rodiny Hájků, majitelů klubu z Jakubčovic, nastoupila cestu stabilizace a výstavby nové Dukly. Jeden
z cílů byl i plán postupu do Gambrinus ligy v horizontu pěti let.
Systematickým nabudováním klubu se letos povedlo postoupit.
Tento úspěch je výsledkem společné a trpělivé práce našeho
klubu.
2. Odpovídá vaše současné umístění prvního mužstva
předpokladům?
Pro většinu našich hráčů je to první zkušenost s ligovým fotbalem. Jsme velice rádi, že naše mužstvo po třetině soutěže ukázalo svou konkurenceschopnost. Současný bodový zisk našeho
týmu nás samozřejmě těší. Budeme se i nadále snažit nabízet
divákům co nejlepší výkony a pokračovat ve stabilizaci týmu
v nejvyšší soutěži.
3. Duklu jste trénoval, podařilo se nahradit útočníka černé
pleti Daniho Chiqou?
Dani byl pro nás důležitým hráčem v loňské sezoně a svými góly
nám velice pomohl k postupu, ale rozhodl se pokračovat ve své
kariéře v jiném klubu. Nahradit“ střelce“ je vždy velice složité,
ale myslím, že příchodem nových útočníků do našeho týmů se
to podařilo. Je otázkou, zda by byl Dani stejně produktivní i v
nejvyšší soutěži.

7. Některé zápasy hrajete v důsledku rekonstrukce tribuny
na Strahově. Kdy bude opět Juliska připravena?
V současné době se rekonstrukce stadionu rozjela na plné obrátky a do konce roku by mělo být vše připraveno na jarní start
ligy tak, abychom divákovi poskytli maximální pohodlí.
8. Viděl jsem odvetný zápas s Jabloncem o semifinále
Ondrášovka cupu. Jak hodnotíte účast Dukly?
Pohár má určitou odlišnost od pravidelné soutěže. V dvojzápase
s Jabloncem jsme odehráli vyrovnanou partii a o jednu branku
nám utekl postup. Škoda jen, že výsledek z Julisky jsme nezopakovali na Strahově v lize.
9. Legenda Dukly Praha, Josef Masopust na jedné besedě
řekl, že moci vrátit čas, ještě více by trénoval. Kolikrát
týdně mužstvo trénuje? Ještě se běhají schody na
tribunu?
Tréninkové metody stejně jako fotbal se postupem času mění
a nelze srovnávat jednotlivá období.V průběhu týdne mají naši
hráči 5 až 6 tréninkových jednotek různého zaměření. V přípravném období tento objem narůstá na takřka dvojnásobek.
Pověstné schody na Dukle jsou dodnes využívány k silovému
tréninku jenom už ne tak často, jako tomu bylo dříve.
10. Pane sportovní řediteli, jak víte fotbal v Břevnově
po stu letech skončil. Co vzkážete fanouškům,
kterým se po nedělních utkáních stýská?
Chce to věřit, že se podaří tradici břevnovského fotbalu obnovit
stejně jako pár obětavých funkcionářů udržovalo po dlouhá léta
naději na návrat velkého fotbalu na Julisku. Podařilo se a za to
jim patří veliké poděkování.
Pane Bittengele, děkuji Vám za odpovědi.
A. Matějka

4. Jak hodnotíte naši ligovou úroveň v kontextu
s fotbalovou Evropou?
Zcela pochopitelně se nelze rovnat vyspělým ligám Německa či Španělska. Naše domácí soutěž je podle mne
na dobré evropské úrovni, vezmu–li v potaz počet obyvatel naší země a ve srovnání s okolními státy i finanční prostředky investované do struktury celého našeho
fotbalu.
5. Petr Malý začínal s fotbalem u nás v Břevnově.
Řekněte o něm pár slov.Jak se vám trénuje na
Břevnově?
Petr Malý je „pláckový“ fotbalista s velice dobrou technikou a tvrdou střelou. Jsem potěšen tím, že šanci, kterou mu Dukla poskytla, chytil pevně do rukou a dnes je
stabilním hráčem našeho A mužstva. Jinak je to slušný,
skromný a sympatický člověk. V Břevnově trénovat je
příjemné, což je dáno fotbalovým prostředím areálu.
6. FK Dukla Praha ale není jen mužský fotbal. Máte
i tým žen!
Na jaře tohoto roku nás oslovily ženy SK Nusle s přáním
přejít pod hlavičku FK Dukla Praha. V létě se pak skutečně přeregistrovaly a tím vzniklo mužstvo žen Dukly,
které úspěšně působí ve druhé ženské lize.
politiky, občané vznášeli kritické připomínky ke stavu komunikací a dále
k životnímu prostředí, které je postiženo velmi vážnými následky z trvale
narůstající dopravní zátěže. V tuto chvíli se zdá být reálné splnění příslibu stavebních firem, že do konce tohoto roku vybudují přeložku komunikace s odklonem dopravy zpět do ulice Patočkova. Věřím, že po realizaci
tohoto opatření dojde ke zklidnění ulice Bělohorské a Myslbekovy a ke
zlepšení životního prostředí v přiléhajícím okolí.
S ohledem na budoucí vývoj jsem se chtěl radních před veřejností zeptat, co konkrétního připravují udělat pro ochranu občanů Břevnova
v souvislosti s plánovaným otevřením tunelu Blanka. Jak známo v roce
2014, bez existence vnějšího okruhu kolem Prahy, má být zprovozněn
tunelový systém Blanka, pro který se stane nepochybně Bělohorská
a zejména Patočkova ulice významným přivaděčem. Lze proto očekávat,

že v této části Břevnova dojde k fatálnímu zhoršení životního prostředí. Ke slovu jsem se nedostal, neboť byla dána přednost občanům, kteří
nejsou členy ZMČ a tak otázku vyslovím během některého z budoucích
zasedání zastupitelstva.
V současné době na vybudování podzemní varianty Břevnovské radiály, která by auta z onoho přivaděče odvedla pod zem, dnes nemá město
Praha finanční prostředky. Varianta raženého tunelu v trase mimo stopu Patočkovy ulice, která by během výstavby významně šetřila život
v Břevnově, není také na pořadu dne. A tak si kladu otázku, jak se jinak
vymanit z fatálních následků, do kterých budeme, nikoli vlastní vinou,
vtaženi uvedením tunelu Blanka do provozu. Soudím, že nemají pravdu ti
spoluobčané, kteří se domnívají, že k odvrácení vážného ohrožení Břevnova bude stačit regulace pouhými dopravními opatřeními.
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Mezi náXmIVi.
v Břevnově X
Filomena Jičinská:

Tramping na Kačáku
za 2. světové války.
Tramping na Kačáku
za 2. světové války.
Osada Starý Potok
byla založena v roce
l941, ale předcházely
tomu
souvislosti
s německou okupací.
V roce l939–40 byla
totiž zastavena činnost Sokola, a proto
jeho členové hledali
náhradní možnosti
za pobyt v sokolských chatách na Kačáku. A protože mladí
pánové
moc
nehleděli na svůj
vzhled, dali si název
„Drbani“. Jejich oblečení tomu názvu
odpovídalo. Pronajali si v Osadě Starý
Potok sroubek a začali tam jezdit. Každý týden v létě Honza Kubíček, jehož
otec měl v Holešovicích holičství, a celá osada se nechávala u něj stříhat, zahnal „Drbany“ do
potoka, postavil si je do řady a tam jim postupně myl hlavy. Na jaře 1941
si v osadě postavil chatu také Břevnovák Zdeněk Loskot. Zdeněk s Tončou a Marta s Jožkou Červenkovými ji začali obývat, přestože zpočátku
měli místo oken pouze plachty. Jožka Červenka vyrobil pro chatu tajný
zámek bez klíče. Bylo už dost pozdě odpoledne,
kdy se mělo jet domů, a dveře byly stále ještě rozebrané. Tonča už to viděla černě. Ale Jožka najednou řekl: „Hotovo“ a dveře se Zdeňkem zasadili. Zámek skutečně fungoval. Jožka byl velice
šikovný. Pro chatu postavil také větrnou elektrárnu. A nejen tady, ale i mnohým místním v Podkozí. U sedláka Proška si za tu práci mohla Marta
přijít s bandaskou pro půllitr mléka. – V údolí po
proudu Kačáku pod Dolním Podkozí a pod strání
Horního Podkozí stojí od věků Dolní podkozský
mlýn, známý jinak jako Fajmanův. Během války
tady vařila mlynářka Fajmanová pro okolní chataře obědy, které ve válečném nedostatku byly
velice vítány. Oběd stál 14,– K, nebyly za něj vyžadovány potravinové lístky a kromě masa si
mohl každý nabrat jídla, kolik snědl. Na cestu
domů ještě každý dostal jednu velkou buchtu
s mákem, s povidly nebo s tvarohem, velkou jak
cihla. – Ne každý však byl tak slušný, jako byla
mlynářka Fajmanová. Potraviny byly na lístky,
byl jich nedostatek. U sedláků byla mouka, mléko, zelenina a vejce. Proto hodně trempů vozilo
do Podkozí různé boty, šaty, kožešiny a jiné cenné
věci, aby je nechávaly sedlákům za potraviny. –

Mnoho trampů slavilo válečné Vánoce na své osadě. Stejně tak to bylo
i na Starém potoce. Válka byla pociťována všude. Už ani ve mlýnech
nebyly ryby. Proto Tonda Koníček na tento večer přivezl mlynáři Fajmanovi kapra až z Prahy. – Od r. 1942 se kamarádi na osadu sjížděli v různých dnech v týdnu, protože každá firma za války měla jinak stanoveny
dny volna. Například Tonda Koníček jezdil na osadu ve čtvrtek. – Ze
Sokola přišla také nějaká děvčata, která žádnou známost neměla, a chtěla
také jezdit do přírody. Protože děvčata neměla kde spát, rozhodlo se, že
je nutno obstarat 2 – 3 podsady. Celty zapůjčili členové osady, slamníky
se pořídili z darů členů. Aby ale nespala v chladných dnech v chatě
s chlapci, přistěhoval Tonda Brousek boudu asi tak 2,5 x 3 metry, kterou
postavili do stráně. Děvčata se v chatě zařídila, a chatě se začalo říkat
„Děvín“. Byla to chata maličká, jenom na vyspání. – Jirka Erlebach s Rudou Floriánem, kteří měli velice malé chaty vedle sebe nahoře na stráni
u Podkozí, se pohádali pro nějaké nedorozumění mezi svými manželkami. Jirka se dopálil a rozhodl se svoji chatu, která měřila asi 3,5 x 3 metry, přestěhovat. – Na jaře 1941 totiž velká voda odnesla opět lávku v Batalionu, proto si tamní chataři koupili na novou lávku dva desetimetrové
kmeny – kulatinu, a oholili je, aby se do nich nedal červotoč. Zatím je
dolů nestěhovali a nechali je ležet na parcele poblíž Floriánovy chaty při
cestě k Větrníku. A ležely tam právě v době, kdy Jirka Erlebach se rozhodl chatu přestěhovat, a už měl postavenu i podezdívku v místech, kde
nyní jeho chata stojí. Sebralo se tehdy asi 28 kluků a kmeny přitáhli po
poli za chatou Floriána k Erlebachově chatě. Potom je polili vodou, chatu
zvedli a přenesli jí na ty kulatiny. Není pravda, jak se traduje, že chatu
stěhovali i s nádobím, všechno bylo vystěhováno. Nebyla to lehká práce
a všichni měli co dělat, aby všechno unesli jenom v rukách, i když to bylo
ke kládám jen pár metrů. Pak se klády polévaly vodou a po kmenech se
chata posunovala. Bylo to celkově asi 50 metrů, ale do oblouku. Když
byla chata co nejblíže postavené podezdívky, opět se vzala do rukou
a zase se ten kousek poponesla. – V roce l942 byla nad osadním hřištěm
postavena „osadní“ chata pro ty trempy, kteří neměli vlastní chatu a neměli ani ke komu jezdit a kde spát. Prvními obyvateli osadní chaty, byli
členové osadního pěveckého kroužku „Maják“. Byli to Zdeněk Bezvald,
Pepík Zelený, Jarda Vrbata, a ještě další chlapci z Břevnova. Když se hrál
na osadním hřišti Osady Starý Potok volejbal, děvčata fandila z horní
i dolní verandy osadní chaty. – Byla válka a začalo se říkat, že nebudou
moci vlakem jezdit ti lidé, kteří nemají někde pole nebo nedojíždějí do
práce. V místech, kde louka pod strání od Podkozí přechází do roviny
a které někdy v roce l941 přikoupili Rudla Pokorný s Tondou Brouskem,
byla pole, která původní majitelé – sedláci – obdělávali. Když je Rudla
s Tondou koupili, nechtěli je nechat ladem a tak tam zasázeli brambory.
Tak se předešlo případnému problému, který by mohl nastat s dopravou
na chaty. – Do Batalionu jezdíval starý Šlapánek s kolečkem, v němž vozil uhlí a prodával ho chatařům za 5 K. Šlapánek ale chodil zároveň hlídat, aby nikdo nechodil po osázeném poli nad strání nad Batalionem,
protože to pole mu patřilo. Když zjistil, že mu někdo šel po poli, chtěl za
to 5,– Kč. Osadníci tehdy směli chodit jenom strání. Do Batalionu jezdil
nějaký Štěpina – byla to jeho přezdívka, příjmením se jmenoval Štěpánek
– a vždycky, když Šlapánek přišel hlídat, Štěpina oběhl osadu, přeběhl
strání na druhou stranu údolí a volal odtamtud: „Šlapánku, Šlapánku, šlapou ti lada.“ – V létě 1942 však konečně došlo k dohodě mezi panem
Františkem Šlapánkem a Osadou Starý Potok o uvolnění průchodu přes
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pozemek za úhradu 70,– K ročně bez dalších finančních nároků. Majitel
byl spokojen. – Ve stejné době Sláva Beran, který dříve jezdil do Batalionu k řezníku Tatíčkovi, si postavil chatu na svahu v louce mimo habrovou stráň. Protože Beran za války pracoval u Vaňhy (majitele rybářské
restaurace na Václavském náměstí v Praze), tvrdili zlí jazykové, že postavil chatu z bedýnek od sleďů. Není to ovšem pravda. Sláva Beran postavil chatu kvalitně a velkoryse a byla to v té době největší chata široko
daleko. – Ve stejné rovině jako Beranova chata, byla na louce nad Batalionem postavena také ještě ve válce malinkatá chatička. Patřila Doksanským a byla natřena žlutě. Podle toho se tam říkalo „U žluté chaty“. Protože byly kolem vysazeny túje, říkali jí někteří Krematorium. – Již od
počátku roku 1943 začaly členům osady, kteří patřili mezi ty šťastné
a nebyli totálně nasazeni do říše, docházet pozdravy od jejich kamarádů,
kteří to štěstí neměli. Od Marie Janečkové přišel dopis „jenom“ z Pardubic, ovšem od Jardy Vrbaty přišel z Lipska. – Ota Vašák, který psal Jindrovi Faitovi, byl totálně nasazen v Norsku u Trondheimu a stavěl tam
ponorkové kryty. Všichni tam zkusili jako psi. Pracovali dole v bunkrech,
do kterých vplouvaly německé ponorky a ukrývaly se před bombardováním.. Ota tam dokonce ležel se zápalem plic. Jeho dopisy se zachovaly.
– Mezi trempy se dost často používaly přezdívky. Tondovi Brouskovi,
šerifovi osady, se přezdívalo „Číča“ a vžilo se to tak, že občas někdo
nevěděl, jak se ve skutečnosti jmenuje. Ruda tak jednou v neděli dopoledne chodí kolem chaty, když tu náhle ho osloví nějaký cizí člověk.
„Prosím Vás, kde tu má chatu pan Brousek?“ „Brousek? …Toho neznám.
Tady žádný Brousek chatu nemá“ „Ale to není možné, on mi přesně vysvětlil, jak se k němu dostanu. A já jdu pěšky až z Unhoště.“ „To máte
smůlu, ale budete se muset vrátit. Já tady žádného Brouska neznám“.
„Ale to přece nejde, já za ním jedu takovou dálku… Počkejte, on něco
říkal, jako že mu říkají „Číča“. „Číča? – Ježíš, to jste měl říct hned! Číča
má chatu támhle.“ – a Ruda mu ochotně chatu ukázal. – Tonda Brousek
dělal na jatkách a míval lůj. Tenkrát bylo všechno na lístky. No a Tonda
nechtěl lůj prodat za rozumnou cenu. A tak ho trempové, když šel u Skrčených na záchod – tenkrát byl ještě dřevěný – hodili i se záchodem do
splavu. – V jednom horkém letním odpoledni Zdeněk Loskot cosi na chatě opravoval. Do ospalého údolí se rozléhalo jen klepání kladívka při
zatloukání hřebíků. Tonča s Martou se potichu domluvily, že se půjdou

dolů do potoka vykoupat – jen tak. Seběhly dolů, shodily šaty a ponořily
se do vody. Najednou ťukání kladívka ustalo. Holky se podívaly nahoru
– a Zdeněk sledoval, co se v potoce děje. – Jednou si děvčata vyprávěla,
jak se v chatách, když tam náhodou večer zůstanou samy, někdy bojí.
Většinou se každá ubední a nevystrčí ani nos. Jen Tonča se pochlubila se
svým zážitkem: Jednou také zůstala v chatě sama a najednou slyší nějaký
podezřelý šramot. A místo toho, aby jako jiné ztichla a ani nedutala, otevřela dveře u chaty a v otevřených dveří začala pálit z poplašňáku jako o
život. I tak se dá řešit strach. – Později se zjistilo, že Tonču vyděsil štrachající ježek. – V sobotu se dopoledne ještě pracovalo a tak se vyjíždělo
odpoledne. Unhošťský autodopravce Fafejta prováděl odvoz z nádraží do
Unhoště jen od některých vlaků, takže znalost jeho odvozů byla velmi
důležitá. Od Unhoště z nádraží do města před restauraci Obecnice jezdíval ke každému vlaku Fafejtův autobus za 1,– K. V neděli a v sezóně
jezdil až na Nouzov. Když bylo chatařů více, asi tak deset, dal každý 1,50
K a pan Fafejta je odvezl až k trianglu na rozcestí cest z Unhoště k Novému a k Bočkovu mlýnu. Někdy i trochu dál. Občas, když se s ním dohodli, přijel tam pro ně i v neděli pro zpáteční cestu domů. Sešli se i osadníci
z White Staru, Údolí Oddechu a vzdálenější. Pan Fafejta trempům velice
fandil a někdy, zejména ve špatném počasí, je odvezl až na kraj lesa. Ba
někdy vozil i ty, co neměli peníze na připlacení. V Unhošti byl ještě taxikář Olič, který měl Tatru, a u něj stála cesta na rozcestí cest ke mlýnu
a do Batalionu 10,– K za celé auto. Někdy také vozil chataře svým kočárem mlynář Boček. Pokud autobus nejel, muselo se jít pěšky. Z unhošťského nádraží následovala 3 km dlouhá cesta pěšky po silnici do Unhoště a potom ještě dalších 5 km mezi poli a podél lesa na osadu. Celkem 1
1/2 hodiny pěší cesty. V zimě, v dešti, ve sněhu a v blátě byla to cesta
obzvlášť namáhavá. Salačovi, kolem kterých se v Unhošti chodívalo do
chat, mívali kyselé zelí. Proto mnozí trempové chodívali kolem s bandičkou, do které si zelí kupovali. Ale obvykle než se došlo do chaty, bylo
zelí snědeno. – Z osady se jezdívalo domů také vlakem z Unhoště. Tomu
předcházela dlouhá cesta pěšky od Kačáku na unhošťské nádraží. V zimě
ta cesta byla obzvlášť krušná. Dokud se šlo, bylo to ještě dobré, ale na
nádraží se muselo čekat na příjezd vlaku do Prahy. Na další koleji se
připravoval vlak směrem ke Kladnu a párou se vytápěly vagóny. Jaruška
Pokorná, tak jako ostatní, podupávala zimou na peróně. Najednou dosta-
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la nápad, přiskočila k hadici s párou, kterou se vytápěl vagón, vytáhla ji
a strčila si ji pod sukni. Pára ji celou okamžitě zahalila a z jejích oblaků
bylo slyšet jen blahem výskající Jarušku. Zbytek osadníků se tím náramně bavil. – Někteří jezdívali z Prahy na kolech. – Jednou jeli Jožka Červenka s Martou domů z chaty na kolech a Jožka vezl na zádech plný
ruksak mouky do Prahy. V Ruzyni přijeli k akcízu (čára potravní daně)
a „financ“ Jožku zastavil. „Co máte v tom ruksaku?“ – ptá se „financ“.
„Mouku“ – s úplným klidem odpovídá Jožka. „Ptám se vás, co máte
v tom ruksaku?“ – zase na to „financ“. „No mouku“ – opakuje Jožka.
„Chlape, nedělejte si tu ze mě legraci, a koukejte mazat“. – a Jožka
opravdu rychle šlápl do pedálů a „mazal“, aby si to „financ“ nerozmyslel.
– Slavná hospoda na Kačáku u starého mostu, U Skrčených (bohužel
v současné době ustoupila novostavbě pana Kellnera). Rod Skrčených
tam byl usazen již v 19. století. Hostinský se jmenoval Skrčený, ale byl
to chlap jak hora, ale obrovský dobrák. Těžko je popsat takového skvělého člověka, který byl pravým trampským tátou. Vlastnil kousek půdy
a stráně s křovisky, které za pár halířů pronajímal na chajdy. Měl asi šest
dětí a jeho žerna Andula Skrčená byla moc dobrou kuchařkou. Menu
z jídelního lístku – pět kaček a knedlíků, co kdo chtěl. V hospodě se hrávalo až do rána a dělaly psí kusy. Pantáta Skrčený byl nejšťastnější, když
měl v hospodě asi jen tak deset lidí. To vzal do ruky starou harmoniku
a začal vyhrávat. Ale jak se v sobotu začali trempové sjíždět začal bědovat: „Do prdele, klid je v hajzlu! Mámo, dej na plotnu polívku! Slávo,
roztoč pivo a vařte kafe!“ – Nemíval velkou zásobu piva, a tak když se
tam sešla větší parta, bylo hned po pivu, a on musel zapřáhnout do bryčky
a jet si vypůjčit nějaký soudek do Podkozí nebo do Unhoště. Pro srandičky a kanadské žertíky trempů měl pochopení. –
Jeho chloubou byl
„dvouhlavňový“ záchod u hnoje. To aby prý se tam návštěvníci netlačili.
Hostinská tam měla navíc i zrní pro slepice. A jednou tam byl zrovna
Míla Vápenka. Seděl tam důstojně a tlačil, a lekl se, když tam hostinská
vpadla. Chtěl vstát, ale ona bodrá žena mu jen řekla: „Ale serte, serte,
pane Vápenka, já si vemu jenom zrní!“ – Tak Vápenka zase usedl a pokračoval! – Ložnice pro trempy byla ve stáji za žebřinami, a na koho se
nedostalo, spal ve stodole. – Další hospoda byla v Podkozí u Míly Proška. Jednou takhle – přesně v jednu hodinu po půlnoci – chtěli kluci něco
vyvést místnímu sedlákovi Vaškovi Hrudkovi, zvanému „Pašák“. Vplížili se do statku u Hrudků, pes je znal a tak se snadno podařilo vyvést
z chlíva jejich kozu. Kozu hezky upravili sazemi tak, že polovina byla

�

černá a druhá polovina zůstala bílá. Všem se hrozně líbila, hlavně Vaškovi Pašákovi. Nepoznal ji! Kluci dávali koze pít z tupláku, taky několik
panáků rumu dostala. Pepa Hrkal „Bask“ ze Starého Potoka, starý mariňák, si vlez pod kozu a dojil jí přímo do huby. Nadával: „Potvoro!
Chlastáš pívo a rum, a mlíko je bez chutě! Nemá to říz!“ – Teď nastalo to
pravé: Vyděšená koza ho počůrala a i bobek po něm hodila. No to byl
rachot! Nakonec se přiřítila žena Vaška Hrudky, a že jim někdo z chlívka
ukrad kozu. Rozhlédla se a vidí, že všichni jsou černí od sazí, poznala
jejich kozu a za velkého jásotu si ji odvedla domů. – Za týden se druhou
obětí stal známý pekař z Chyňavy. Bylo to zrovna o posvícení. Rozvezl
chleba a rohlíky a nakoupil asi dvacet hlávek zelí k naložení. Před hospodou měl uvázaného koně s bryčkou a milí hošánkové mu bryčku zatáhli
do rybníka a zelí dali všechno sežrat koníčkovi. Potom koně odvázali
a zadem přes dvůr ho přivedli do sálu. Pekaře na něj posadili a ten se
projížděl vznešeně po sále. Když toho měl dost, tak při odjezdu zapomněl
na horní část futra dveří, vrazil do něj a spadl z koně. Byla to hrozná rána
a pekař zůstal bez sebe. Holt to nebyl kovboj! Doma dostal ještě přidáno
a čtrnáct dní nosil zavázanou hlavu. Uhodil se prý o dížku na chleba a na
Podkozí vozili pečivo jeho tovaryši. – Takže…. Takhle se žilo ve válečných letech v Osadě Starý Potok na Kačáku u Podkozí.
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BŘEVNOVAN

papírnictví
Tomáš Pokorný

Bělohorská 126, Praha 6 – Břevnov, tel: 233 358 211

Zveme Vás na nákup
do naší prodejny

jídelna bělohorská
Bělohorská 1688/122, Praha 6 – Břevnov
Tel.: 233 320 466

Jídelna Bělohorská
Vám přeje
krásné Vánoční svátky
a vše nej v roce 2012
Zveme Vás na

n hračky pro kluky i holčičky za dobré ceny

DOMÁCÍ ZABIJAČKU

n velký výběr stolních a nástěnných kalendářů a diářů na rok 2012

Sobota 17. 12. 2011 /8.00 – 15.00/

n dárkové psací soupravy zn. Parker, Pilot,
Waterman, Pentel

Otevírací doba:
Pondělí – Pátek:
Sobota :

80.30 – 18.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

Vánoční a Novoroční nabídka:
objednávky na chlebíčky, řízky,
vánoční kapry,
domácí vánoční cukroví, obložené
mísy, saláty
S I L V E S T R – sobota – 3.12. 2011
O T E V Ř E N O : 8.00 – 12.00

VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro malá zvířata
MVDr. JOSEF KUBEČEK
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel./fax: 233 352 424
provoz během vánočních
a novoročních svátků
24. 12. – 26. 12.
9 – 12
27. 12. – 30. 12.
8 – 21
31. 12. – 1. 1. 2012
9 – 12
So, Ne, svátky s pohotovostním příplatkem
Provádíme interní, chirurgická, gynekologická, porodní, RTG, sonografická, cytologická, stomatologická a
další vyšetření.
Očkování, označování zvířat mikročipy, vydávání europasů.
Biochemické a hematologické vyšetření krve, parazitologické vyšetření kůže a srsti, odstranění zubního
kamene ultrazvukem.

Pozvání na prosinec.
Z tiché ulice Na Petynce 41 v Břevnově míří právě k Vám
vánoční a novoroční pozvání k sousedskému posezení a výběru z 16 druhů sudových vín. Řeč je o vinotéce U Dvou
andílků, jejíž název se ztotožňuje s domovním označením
na obnovené fasádě krásného secesního domu z roku
1908. Ostatně i vinotéka je zrekonstruovaná. Pan Ladislav
Máčai, člen Břevnovského živnostenského spolku, který ji
provozuje Vám nabídne mnoho jiných laskomin: stáčenou
medovinu, stáčené Prosecco, Lambrusco, kolekci sýrů,
klobásy, či slané pečivo k tomu, anebo řadu jiných druhů
cizokrajných vín.
Otevřeno je denně,
po – pá: 13.00 – 20.00
so – ne: 14.00 – 18.00
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brevnovan9.indd 14

12.12.2011 10:10:52

do hledání cest ke splnění jejich přání. Velmi atraktivní je pro klienty
ČSOB Půjčka na cokoli, kdy si klient může za výhodné garantované
úrokové sazby půjčit bez ručitele až 600 tisíc Kč a ČSOB Hypotéka
rovněž s garantovanou úrokovou sazbou a neomezenou výší úvěru.
Pevně věřím, že není třeba zmiňovat, že v oblasti investic jsme jednič−
ka na trhu.
Chystáte v příštích měsících nějaké novinky?
V prosinci tu pro naše klienty máme speciální akci. Každý nový klient,
který si bude zakládat svůj první běžný účet na naší pobočce a to buď
BŘEVNOVAN
ČSOB Konto, nebo ČSOB Aktivní konto a přinese sebou tento výtisk
Břevnovanu, dostane poplatkové prázdniny na vedení tohoto balíčku.
21.znamená,
8. O půlnoci
navštívila
patrolazdarma.
erotický klub Astra ve
To
že bude
mít vedenpolicejní
účet 6 měsíců
Zbuzanské
ulici zachtěl
účelem
kontroly
sexuálních
pracovnic.
Kdyby
se někdo
stát
bankovním
úředníkem,
co Jedna
musí
z těchto pracovnic
splňovat
a udělat?příslušná do Kryr u Loun předložila doklady a zjiš−
těno, že se o ní
zajímáčlověk
soud vmusí
Plznimít
a vvůli
Lounech.
Předvedena
zane−
Každopádně
takový
na sobě
pracovat apro
chtít
se
zlepšovat.
Maturita
je dnes
základním
požadavkem.
Poté stačí vyplnit
dbání
povinné
výživy.
•
Do
sklenářství
na
rohu
Myslbekovy
ulice
30.  9.  Denní
bytaři vykrádali
krátcezepoStrahovského
poledni dům v ulici
Pětidomí.
Jenom
no14. 7. odpoledne
na výjezdu
tunelu
patrolou
zasta−
na
webových
stránkách
ČSOB
formulář
s životopisem,
v noci
přišli zloději.
Vytlačili
a zdvihli
ochrannou
stahovací případně
mříž před
sili
přistavili si
k tomuExpace
červenou
dodávku.
Po oznámení
patrolou
MPjako
(Městské
poven– Renault
Grand
tmavě
modrý,
který byl
ohlášen
krade−
může
na některou
z našich
poboček.
dveřmizajít
provozovny,
vypáčili
vstupní
dveře a hned k pokladně. Byly
licie)
dostiženi
ve
Veletržní
ulici.
V
dodávce
vezli
m.j.
přes
300
kg
materiálu
z
kovu.
ný. Řidič musel vystoupit. • Autař v Talichově 15 v Břevnově roz−
Jste
lednuCelková
nově jmenovaný
ředitel, máte nějaké předsevzetí?
tam 2vtisíce.
škoda: 10 tisíc.
bil boční okno Renaulta Megana, vlezl dovnitř a vymontoval mobilní
Určitě mám. Chci, aby se u nás klienti cítili dobře, a kdykoli něco bu−
1. 10. Jiný denní bytař před polednem vlezl do zahrady v Přední Kopanině,
22. 8.
Zeneváhali
zahrádky
restaurace
Na Marjánce
v Břevnově
autorádio,
různé oděvy.
22 tisíc.
• Sadu
golfových
dou
chtít,
se obrátit
na mé kolegy,
nebo na
mě. Aby k kdosi
nám
anavigaci,
hned k domu,
kde se pokusil
vypáčit Škoda:
okno. Pozorná
sousedka
si ho
však všimla
odnesl rádi,
6 ks proutěných
židlí.
Škoda:
15 tisíc. rádi ho uslyšíme. Jsme
chodili
a pokud mají
námět
na zlepšení,
Allanay
vytáhl
zloděj
z černého
aholí
zavolala
policii.
Bytař,neznámý
když uviděl
patrolu,
snažil seBMW
spasit nedaleko
útěkem, alehospo−
marně.
tu
jejich názor
je proPod
měMarjánkou
a mé kolegy
hodněspecialista
důležitý. Ve
dy Na Hřišti v Malém Břevnově, když předtím rozbil zadní sklo. Ško−
24.pro
8. ně
Doabytového
domu
39 zavítal
na
Předveden.
svém
jsem elektromagnetický
vždy měl rád otevřenost
od druhýchdveří,
si ji velmi
vá−
da: 20 tisíc hole, 30 tisíc poškození auta.
sklepy.životě
Odstranil
zámekavchodových
ve skle−
žím.
pě demontoval tabuli, přeštípl řetěz vybrané kóje a odvezl si pěkné
5.
druhé hodině
zahlédla
patrola MP
jednořadéulice
ulici amuže,
jak
15.10.7.Povečer
autařiranní
zajeli
do Břevnova
do vJunácké
rozbili
Jak
jste
spokojeni
Břevnově?
okouní
u
Pegueta
a
kradmo
sleduje
strážníky.
Jakmile
popojeli,
vskočil
do
auta
jízdní
kolo
Sukmanojako
za 15banka
tisíc. •na
Hned
dva dětské kočárky odve−
sklo pravých dveří u Fabie, kde odmontovali airbag, stejně tak si vy−
Léta
jsme
jeho
součástí a ulice
jsme č.
hrdí,
že Šemberovy
k němu patříme.
Cítíme
se na
a snažil se zmizet. Na to ovšem hlídka čekala. Při nastalé honičce musela patrola
zl
si
poberta
z
Radimovy
8.
Ze
ulice zase
odvezen
Praha
6
–
Břevnov
hlédli Fabii v Anastázově ulici, kde stejným způsobem vzali další air−
pobočce
být
všichni
součástí
„Břevnovské
rodiny“. Obyvatelé této
nakonec autem zatarasit vozovku. Když muži zákona přistoupili k autu, řidič zařaautaři
Renault
Zceniv
za
247
000
Kč.
bag. Celková škoda: 60 tisíc. • Plynové trubky a příslušenství za 52
části
Prahy jsou pro58
nás více, než jen klienti.
Bělohorská
dil zpátečku a hnal se zpět, zá-chranu hledal ve Vokovické vozovně, kde vjezdem
tisíc si závoru,
zloději aodnesli
pozemku
vysokotlaké
regulační
plynu
25.řeknete
8. Ze sklepních
Co
závěrem? prostor v Řipské 12 zloději odnesli ozvučova−
přerazil
snažil sez utéci.
Strážníky
však citlivě
vyvlečen stanice
z auta, spoután
233 200
350tisíc.
084
ulici Moravanů.
• Před
domem v Žufanově ulici v Řepích hádal
cí Tel.:
techniku
Blíží
se časzaVánoc.
Rád bych všem popřál hodně zdraví, pohody
av předán
policii. Byl opilý
a zdrogovaný.
se v pravé poledne manžel s manželkou. Známý zastal se ženy slovně,
a26.
spokojenosti
v
rodinném
kruhuneznámý
a ať je rok
2009
všechny
8. Dlažební kostku vrhl
zloděj
do pro
oknanás
přízemního
ještě mnohem lepší než ten současný. No a v roce 2009 opět nashle−
načež
manžel
vytáhl
obušek
a nabančil
známému
ručně,
6.
10. Před
osmou
ranníteleskopický
na přechodu před
bývalou
školou Magistrát
v Břevnově
bytu
v
ulici
Pod
Bateriemi.
Uvnitř
pokoje
na
parapetu
okna
ležela
danou na pobočce Bělohorská a tradičních akcích na Břevnově. pr−
až musel
do nemocnice.
z ublížení
zdravíškolačka
a výtržnictví.
řidič
auta Passat
srazil dívenku,Obviněn
ani nezastavil
a jel dál.na
Zraněná
odvezena

Z policejního deníku

Studio Jemné Terapie

podpisové ak
máždění. Kně
z počátku ne
oblíbenosti na
bývala stručn
V soukromém
kem. Proto m
ří, jeho minis
pražskými a p
marádů byl n
dávnem před
řada herců zú
šovicích i odp
Je známo, že
Je symbolick
jejích jmenin,
rodinného hro
šely nahradit
páry v „jeho“
v Břevnově, R
cích se řada
a moc si přál
jen za přátele
v na
velkým vyzn
svým
oběd.
Při zák
boh
střídat. Když
tomné zvláštn
ností za ním j
Při zádušní m
tí. Hlavním c
rovněž svato
kněží – z pra
loučení prone
ho kláštera n
na nezapom
s páterem Al
rozloučil pan
ní, vděčnosti,
ších přátel ot
tech svatoan
slova paní M
Bělohorsk
telské mistro
kém týdeníku
Nabízí
krom
hostů přišly n
prádlo,
Smutečníkap
obř
sortiment
ha dalšími duk
výběr
la nad ložníh
otevře
modlitbou. d
tialergické
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DORNOVA METODA

Hezké
prožití
vánočních
přeje:
Vyřeší
Vaší
bolest vsvátků
zádech

Pavel
JAKL s klouby.
a problémy

optika
– kniha
Nově otevřené
terapeutické studio.
Poliklinika Pod Marjánkou
TEL. OBJEDNÁNÍ: 723 53 40 53
www.studio.snadno.eu

• Vnemocnice,
ulici Nařidič
Okraji
stál
zánovní
Megane
šedý. Přišli autaři
do
zadržen
v koloně
aut,Renault
ze které nemohl
ujet.
a odvezli ho. Škoda: 200 tisíc.

11. 10. večer prováděla pěší hlídka MP kontrolu v objektu dejvické železnič17.stanice.
7. mezi
osmou
jedenáctou
přiblížil
se profesio−
ní
V zadní
části a
nástupiště
objevendopolední
bezdomovec,
který zde
vegetoval,
autař
na parkoviště
ve Stamicově
uliciaalustrací
odvezlzjištěno,
si Audi
7 stříbr−
anální
značně
znečišťoval
prostranství.
Byl bez dokladů,
že ho
policie
noushání.
majitele
ze středočeského kraje. Škoda: 1 000 000 korun. • Do
ČR
Předán.

zahradního malířského ateliéru v ulici Osmého listopadu vlezl

zloděj.
Líbily
mu dvě
pěkné
nahých
ženkde
půljakási
století
starých
19.
10. Ve
13,25 se
volána
patrola
MP plastiky
k refýži na
Kulaťáku,
žena
srazila
a několik drobností.
17 pruhu,
tisíc. a ta utrpěla zranění na hlavě. Útočnice,
bezdůvodně
starší ženu Škoda:
do jízdního
která ještě byla na místě, když patrola přijela, se snažila ženu znovu napadnout.
19. 7. Do místnosti technického zázemí Dopravních podniků
Strážníci ji tzv. omezili na svobodě, a předali policii ČR k došetření.
vloupal se noční zloděj a to na konečné tramvaje na Petřinách. Teprve

odtud
proboural
do trafiky.
Odneslmuž
si kuřivo,
doutníky.
cigára,nabra−
31.
10. se
Odpoledne
vstoupil
asi třicetiletý
tmavé pleti
do autoservisu
Bětru za 60a tisíc.
• Novou
Oktávku
šedou
štípl autař
v Jiránkově
lohorské,
když nikoho
neviděl,
začal rychle
prohledávat
věci. Vtom
vstoupil ulici
starší
v Řepích. Škoda
přes
tisíc. • Fabii
černou
odvezli
autaři
Vod−
zaměstnanec,
a okřikl
ho. 360
Vystresovaný
zloděj vytáhl
kudlu,
několikrát
bodl zzaměstňanského
ulice.
Škoda:
200nebylo
000. •vážné.
Do garáže
v ulici
Slezanů vypravil
nance,
a prchl.
Zranění
naštěstí
Po pachateli
se pátrá.
se noční zloděj. Poškodil a vypáčil elektricky ovládané dveře a odvezl

4.
11. Kolem
půlnoci
dva třicetiletí
zloději
Břevnova Škoda
procházeli
2 horská
kola.
Vybavení
pro 2 osoby
nazmotorku.
i s Bělohorskou
vraty: 130
atisíc.
kontrolovali, co by zde mohli ukrást. S sebou vedli psa, a jako venčili. Ke mříži rolety obchodu se zdravou výživou na Drinopolu spatřili připoutané zajímavé
24. 7. Odstavený
kontejner
v Šermířské
ulici
elektrokolo.
Ten první sestavební
psem stoupl
na travnatý otevřel
pás uprostřed
ulice a hlídal,
zloděj.přeštípl
Vypáčil
obyčejné
visací zámky
si dvě
druhý
zámek
a s elektrokolem
odejel.aVodnesl
zastavárně
koloelektrocentrály
pěkně prodali za
desku.seŠkoda:
150
000.kamerové záznamy odhalily pouliční pych,
3a vibrační
tisíce a poctivě
rozdělili.
Jenže
a25.
i když
byly záběry zzloděj
dálky, kriminalisté
poznali podle
psa ovlezl
kohona
se Kajetánce
jedná. Byla
7. Kolejový
i během prázdnin
nelenil.
to
firma.
Zlodějinotebook
se při výslechu
přiznali,3000
museli
KOLO
VYdoznámá
pokoje
a odnesl
a hotovost
Kčzaze6 TISÍC
šuplíku.
Škoda:
KOUPIT
ZPĚT
A PŘIVÉZT
NA Zástřelu
KRIMINÁLKU.
ZA KRÁDEŽ
ELEKTROKOLA
18 000 Kč.
•U
hotelu Na
stál mikrobus
Mercedes
Sprinter
ZA 25 TISÍC JIM HROZÍ ODNĚTÍ SVOBODY AŽ NA DVA ROKY, ALE KDYŽ
stříbrný za více jak půl milionu. Autaři odvezen.
BUDOU VE VĚZENÍ HODNÍ, VRÁTÍ SE BRZY MEZI NÁS zpět.

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
Stálé
zdraví
plazmovou televizi a satelitní přijímač. Pak poškodil zahradní nábytek
a vybavení bytu.
Škoda: 109 400 Kč.roce
• Odpoledne
před třetí zaz−
v nadcházejícím
2012 přeje
vonili u starší paní v Kamerunské ulici ve Vokovicích dva muži s na−
svým
zákazníkům
bídkou instalace televizních
kanálů.
Žena je pozvala do kuchyně, jeden
usedl za stůl, vytáhladůležitě
z diplomatky
lejstra smluv, půjčil si ob−
čtenářům
Břevnovana
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 Vše
v posledních
měsícíchdo
kdosinového
odnesl či odvezl
různý stavební
materi−
nejlepší
roku
přeje
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.

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA
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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−
PRODEJ,
PRONÁJEM
ky. PakNÁKUP,
vypáčili dveře haly
a za velkým zrcadlem
našli trezor, který ro−
zřízli. Byl ale prázdný. Vypáčili dveře dalších místností a v patře našli
 KOMERČNÍ
PROSTORY
 BYTY  aRODINNÉ
fotoaparát
Nikon s pěkným
optickým příslušenstvím
Cel−
notebook.
Opravy
ková
škoda:200
000 Kč.
ČINŽOVNÍ
DOMY starožitných
 CHATY, CHALUPY
DOMY
hodin
RESTAURACE,
 USEDLOSTI
27. 8. Ráno
po páté vracelaHOTELY
se žena z Prahy
tramvají č. 22. Tram−
 Zlatnické
vaj byla poloprázdná, seděla,
v klíně položenou kabelku,
ruce na ní.
 POZEMKY
Trošku zabrala. Když se pak probudila opravy
ve stanici Břevnovský
klášter
na počkání
byla kabelka
doklady
peníze Patočkova
pryč. Škoda: přibližně
4 tisíce.
169 00pryč,
Praha
6 – pryč,
Břevnov,
1953/45
• Toyotatel.:
Avensis
stříbrná
za
140
tisíc
zmizela
na
Břevnovské
plá−
233 357
071,169
233
352
063,
220
440
148,
00
Praha
6taxíkem
–515
Břevnov
ni 57.Bělohorská
• Mladý
muž
vracel
se
k
ránu
z
Prahy
na
Bělohor−
mobil: 602 361 733 • fax: 220 514 576
skou, ale peníze už neměl,
jistinu
nechal taxikáři před do−
Tel.:došly.
233•Jako
355
620
e−mail: infosolork.cz
internet:
www.solork.cz
mem mobil a že si doběhne pro peníze domů k mamince. Když přiběhl
zpět, šibal taxikář byl dávno pryč. Škoda: 6000 Kč.

SolHODINÁŘSTVÍ
o, spol. s r. o.
Vladimír Neureutter
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Praha 6
s. r. o. Bělohorská 65

B

Ir

zavedena či
Otevřeno:

Přeje

PILOUN
Vánoční
inzertní příloha
časopisu
Břevnov
vchod ze Zúžené
ul.
příj

Pþejeme
Přejeme
všem
zákazníkům
Hezké všem
prožití zákazníkûm
vánočních
svátků přeje:
vše
v novém
roce2009!
2012.
Pavel
JAKL
všenejlepší
nejlepší
v roce
optikatel./fax:
– kniha
233 356 236
Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 58
Tel.: 233 350 084
VETERINÁRNÍ

OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

a hod

Pánsk

�O

vn
svým zák
PROD
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Široký

REALITNÍ AGENTURA

Bělohorsk

Solo, spol. s r. o.

Prodejní

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit
na změnuPRODEJ,
ordinačních hodin
během
NÁKUP,
PRONÁJEM
vánočních svátků
 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY
ČINŽOVNÍ
 CHATY,
22.12.
a 23. 12.DOMY
2008 ……
8 – 22CHALUPY
hod.
 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
24. 12. až 28. 12.
2008 …… 9 – 12 hod.
POZEMKY
(s pohotovostním příplatkem)
169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
29.
30.071,
12. 233
2008
– 22
tel.:12.
233a 357
352……
063, 8220
515hod.
440
mobil: 602 361 733 • fax: 220 514 576

e−mail:
infosolork.cz
internet:
www.solork.cz
31.
12. 2008
až 1. 1. •2009
……
9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)
Praha 6
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
65 15
13
s. r.vám
o. Bělohorská
štěstí v novém roce 2009
přeje kolektiv

PILOUN
vchod ze Zúžené ul.
veterinární ošetřovny
Pþejeme
všem zákazníkûm

I

Bělohorsk

Nabízí krom
prádlo, kap
sortiment k
výběr ložní
tialergické
zavedena č

Otevřeno:

Přeje
příj
a hod

12.12.2011 10:10:53

BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech
(dokončení z minulého čísla)
Dnes půjdeme do starého klášterního pivovaru od zadu,
od Kaštanu. Zajisté máte v paměti jeho zadní partii,
vedou k němu schody dolů. To před ním je navážka ze
zbořenišť, neboť Kaštan měl velký dvůr, který zabíral
značnou plochu dnešního parku s lavičkami, a sídlilo
v něm asi tucet místních řemeslníků – dílniček a dílen, kde jste sehnali a opravili leccos. Vše bylo ovšem
níže v úrovni zadních dveří Kaštanu. Hned za dvorem
Kaštanu podle obrázku (1) je vpravo zahrada, která
ještě ke Kaštanu patřila. Podél ní vedla cesta z Bělohorské do pivovaru, samotnou ulici lze rozeznat pod
Kaštany vlevo nahoře. Pod nimi je dům se zahrádkou
paní Grosové, kde měla malý koloniál a mandl. Břevnovští pamětíci vzpomínají, že to byl dosti skromný
Tenkrát v šedesátém osmém
krám
– pímnoha
Grosová
když něco
neměla,
běžela Prahy
to ho-6 –
Ještě po
desítkách
let nachází
obyvatelé
nem
koupit
Samotnéarchívech
budovy doposud
pivovarunevyvola−
nelze
Břevnova
ve naproti.
svých filmových
né černobílé
z osudového
srpna
1968. původními
na
fotografiifilmy
přehlédnout.
Byly
tvořeny
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
sýpkami
a množstvím
větráků
ve střechách
provýznamně
sušení
moděk účastníky
neblahých
událostí,
které tak
aovlivnily
skladování
a ječmene.
Vjezdová
vrata
vývojchmele
Československa
na dlouhou
řadu
let.vedla
Celou
noc,
jež předcházela
onomu
osudovému
dni, lidé
do
dvora
pivovaru,
a cesta dále
směřovala
k rybníku,
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
jak
se říkalo
V této přední
budověletiště,
měl pan
letadel,
který ke
se štěpnici.
nesl z nedalekého
ruzyňského
vydě−
Jirásko,
jinak
po roce 1918
navrátilec
z Vídně,přinesl
zavedesil všechny
obyvatele.
Teprve
ranní rozbřesk
– při
prvním
pohledu
na ulici – překvapivé
Po Bělo−
nou
výrobu
kancelářského
nábytku, vysvětlení.
včetně známých
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
psacích
stolů ssovětské
roletou.tanky.
V přízemi
bylnepřestával
také byt s okny
vým hukotem
Rozhlas
přinášet
na
dvůr, kde
bydleli
Svobodovi,
posledním
nájemníinformace
o náhlé
okupaci
vojsky Varšavské
smlouvy.
U obchodů
s potravinami
(např.
v místech,
kde je
v současné
kem
byl zedník
Sloup. Byl
zde
také prodej
uhlí,
tendobě Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
krát
bylo možné si koupit i jeden kýbl. Na fototografii
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
č.
(2)ajerozhodli
dvůr klášterního
pivovaru.
Vlevo
jsouvvysoká
pory
se, stejně jako
tomu bylo
tenkrát
pětačtyři−
cátém,sálu
vyrazit
dolů kde
do Prahy.
kde v orli,
současné
době
okna
orlovny,
cvičiliUlice,
břevnovští
a hrálo
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
se
často divadlo. Za ní byla hospoda, v patře bydleli
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
nájemníci
hospody
a rybníka,
bude situacepivovarské
vyvíjet. Čekala
nás neblahá
léta, Finkovi,
v nichž sepotříbily
lidskéTůmovi,
charaktery
a je na comalíř
vzpomínat.
pánbůh,
že je
tom
m.j.známý
pokojůZaplať
„Vény“
Tůma,

1
127
137

co špatně mluvil. Zděná vjezdová brána do pivovaru
je jasně vidět, stejně jako skupina stromů napravo, kde
byla nevelká zahrádka s altánem, kam se také nosilo
od výčepu pivo. V roce 1945 tady v objektech stodol
spali sovětští vojáci, a do altánku chodili handlovat
různou kořist za kořalku a cukr. Budova vpravo s lomeným štítem je bývalá sudárna, kde se hrálo pro děti
o nedělích loutkové divadlo, a kde zahradník pan Kadeřábek měl pronajatý seník. Na poslednií fotografii
č.(3) je panorama pivovaru zcela vlevo Kaštan – vysoké stromy stojí před ním dodnes, za ním nižší střechy
dvora. Budova čelem k rybníku už je pivovar, zídka
s kulatou jakoby hradební věží je studna, Bílá fasáda
je orlovna, domek je sudárna a čelo pivovaru s byty.
Vlevo od sudárny je sotva vidět přístavek, kde měl dílnu břevnovský policajt Hájek, co tahal utopené kluky
z rybníka – mrtvoly tehdy ležely v sudárně na márách,
ale Hájek do své dílny chodil často, měl rád řemeslo,
melouchařil, a také k němu chodili v zimě zdejší hokejisté z plochy rybníka na čaj. Mezi studnou a sudárnou
se čeřila malá tůň, kam chodili místní kluci lovit pulce,
žáby, salamandry, rybky a jinou havěť, které byl plný
rybník, přestože z kláštera sem prosakovala z chlévů
močůvka, arci nikomu to příliš nevadilo – rybám, klukům, dospělým, ani kachnám a husám, kterých bývalo
pořád plno, a zatímco dnes by se hygienici chytali za
hlavu a ekologové mocně svírali pěsti, nic se nikomu
tenkrát nestalo, protože ta močůvka od krav živených
ze zdravé země byla – „ekologická“...
(Zpracoval Pavel Krchov podle vzpomínek Václava Kadeřábka, roč. 1921. Fota ze 40. let jsou z archivu časopisu
Břevnovan.)

to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat!
L. K.

16
brevnovan9.indd 16

15

12.12.2011 10:10:55

BŘEVNOVAN

17
brevnovan9.indd 17

12.12.2011 10:10:59

BŘEVNOVAN

zwvslluzr ryvuprh

êÀêd5B



ê
êÀ


u
Prosinec 2011

Alena Novotná, Břevnov
Květa Závorová, Břevnov
Antonín Branžovský, Břevnov

Leden 2012

Různé
Přednášky, besedy, exkurze o ochraně přírody – Aleš Dvořák
a spol. Email: stepnik@seznam. Pro zájemce, seniory, studenty, maminky, žáky ZŠ a MŠ.

Prosinec – Leden
Dagmar Bartlová, Břevnov
Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov

Upozorňujeme čtenáře na možnost popřát v Břevnovanu
svým blízkým, přátelům či sousedům.
Tato rubrika je pro čtenáře zdarma.
Redakční číslo: Mgr. Pavel Krchov – tel. 732 243 922

8. 12. 1925
6. 12. 1928
28. 1. 1932
16. 1. 1933
10. 1. 1934

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 každé úterý od
19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana Adolfa
Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622
Oznámení

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

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

Prodám mrazák značky Liebherr Comfort, osm zásuvek, v dobrém
stavu. Cena : 2.000,– Kč. Č. Plachý, Hošťálkova 45, Břevnov, tel.:
212 237 996.

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

Za panem Oldřichem Hronkem
Dne 9. listopadu 2011 zemřel ve věku 91 let
pan Oldřich Hronek z Břevnova. Narodil se
21. 5. 1920. S redakcí časopisu Břevnovan
spolupracoval dlouho
v minulých letech
a měl na starosti inzertní stránky. Byl spolehlivý, pracovitý,
uměl to. Po jeho odchodu na odpočinek ho už nikdo nenahradil.
A tak nám i redakci trvale bude chybět.
Mgr. Pavel Krchov
Dne 12. 10. 2011 zemřela v Rakousku moje sestra paní Milada
Kuchařová, rozená Krulišová, břevnovská rodačka. Rozloučili
jsme se s ní v basilice sv. Markéty 26. 10. t. r. a je pochována
podle svého přání spolu se svým manželem na hřbitově v Břevnově. Prosím, kdo jste je znali, vzpomeňte na ně v modlitbě. R.
Kochmannová s rodinou

Za Vojtěchou Evou Hanelovou
Dne 30. 11. 2011 se konala v bazilice sv. Markéty v Břevnově zádušní mše svatá za sestru Vojtěchu Hanelovou (53
let), benediktinku. Sr. Vojtěcha – civilním jménem Eva
Hanelová – po promoci na Pedagogické fakultě Karlovy
Univerzity v Praze začala učit na Základní škole v Praze
– Slivenci. V té době se formoval i její duchovní život,
přijala svátost křtu, seznámila se s křesťanským hnutím
Focolare a aktivně se podílela na působení tohoto společenství. Po roce 1989 začala pracovat v katechetickém
středisku při Arcibiskupství Pražském. Její potřeba pomáhat druhým ji vedla ke vstupu do společenství sester
Matky Terezy. Po několika měsících však toto společenství opouští a v září 1998 vstupuje do kláštera mnišek benediktinek v Przemyšlu (jihovýchodní Polsko). Zde přijímá řeholní jméno Vojtěcha, neboť sv. Vojtěch (zakladatel
Benediktinského kláštera v Praze–Břevnově) jí byl velmi
blízký. V Polsku žila společně s dalšími třemi českými
sestrami a připravovala tak návrat benediktinek do Čech.
V roce 2003 se však změnila koncepce založení kláštera
v Čechách, ostatní tři české sestry odcházejí do Mnichova, odkud se později v roce 2007 uskutečnilo založení
kláštera benediktinek v Praze na Bílé Hoře. S. Vojtěcha
viděla své místo v Przemyšlu. Proto se rozhodla zůstat
a složit zde v roce 2004 věčné sliby. V klášteře zastávala
práci zdravotní ošetřovatelky starších sester, starala se
o klášterní knihovnu, pomáhala v exercičním domě,

pracovala na webových stránkách kláštera. Od srpna 2009
se stala novicmistrovou v jiném benediktinském klášteře
v Polsku, kde se věnovala především formaci nových sester.
Odsud přijela v květnu 2010 na první operaci nádoru na
mozku. Po půlroční rehabilitaci u sester voršilek v Praze
se vrací do kláštera v Przemyšlu. Znovu přijíždí do Prahy
v srpnu 2011. Lékařská prohlídka ukázala nutnost druhé
operace, která proběhla bez komplikací, s. Vojtěcha však
několik dnů po ní upadla na několik týdnů do hlubokého bezvědomí, ze kterého již neprocitla. Zemřela v neděli
20. 11 2011. Rozloučení se s. Vojtěchou se konalo dne 30.
11. v bazilice sv. Markéty a následně byla pohřbena v hrobě
sester benediktinek z Bílé Hory na Břevnovském hřbitově.
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BŘEVNOVAN

Jazykové a vzdČlávací
centrum
Kajetánka
Jazykové

restaurace „u zelené brány“

Všem
našim zákazníkům
současným
i budoucím
přejeme
příjemné prožití
Vánočních svátků
a vše nejlepší
v novém roce.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
RESTAURACE „U ZELENÉ BRÁNY“
Miloslav Zábranský
Bělohorská 1069/7, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 350 574
Mob.: +420 605 290 950
e–mail: zabransky.milan@seznam.cz

Výuka jazykĤ, pĜíprava na
amaturitní
vzdělávací
centrum
zkoušky, exkurze,
tematické jazykové a odborné
Kajetánka
kurzy a semináĜe.
Výuka jazyků, příprava na maturitní zkoušky, exkurze,
tematické
jazykové
odborné kurzycentra,
a semináře.
Výuka
probíhá
v aprostorech
ve vaší

spoleþnosti nebo u vás doma.

Výuka probíhá v prostorech centra, ve vaší společ-

Angliþtina,
þínština,
nosti nebo u vás
doma. nČmþina, þeština pro cizince,
vietnamština, jazyky v gastronomii, technice,
Angličtina, čínština, němčina, čeština pro cizince,
cestovním
další… technice, cestovvietnamština,ruchu
jazyky vagastronomii,
ním ruchu a další…

e–mail: info@jvckajetanka.cz tel.: 220 512 524,
602 815 427
Patočkova 1638/67, Praha 6 169 00
e-mail:
info@jvckajetanka.cz
www.jvckajetanka.cz
tel.: 220 512 524, 602 815 427

Patoþkova 1638/67, Praha 6 169 00
www.jvckajetanka.cz

……………………………………….………

$….……

Pozor!
Pozor! Při předložení tohoto kupónu získáPĜi
kupónu
získáte slevu
te pĜedložení
slevu 5% tohoto
z ceny
vybraného
kurzu nebo
5%
z
ceny
vybraného
kurzu
nebo
hodinu
hodinu zdarma. Více informací
na našich
zdarma.
Vícewww.jvckajetanka.cz
informací na našich stránkách
stránkách
www.jvckajetanka.cz
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BŘEVNOVAN

Velevážené panstvo, dámy a pánové,
Nadační fond Vincentinum a Městská část Praha 6
si Vás dovolují srdečně pozvat

v sobotu 4. února 2012 v 19,30
do Hotelu Pyramida, Bělohorská 24 na

XXI. reprezentační ples
který se koná pod záštitou starostky
Ing. Marie Kousalíkové
PROGRAM

Tradicional Jazz Studio

Ondřej Havelka & Melody Makers
Dražba uměleckých děl
Brand New Band
Výtěžek je určen na podporu činnosti NADAČNÍHO FONDU VINCENTINUM
Vstupenky v informačních kancelářích Městské části Praha 6, Čs. armády 23, tel.: 220 189 310, 220 189 855
Bělohorská 110, tel.: 233 352 610, případné další informace na telefonu 233 350 130
e-mail: ples6@seznam.cz, www.ples6.cz
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Všem čtenářům časopisu Břevnovan
přejeme hodně zdraví i osobní
spokojenosti v roce 2012
a svým věrným pacientům
a zákazníkům
děkujeme za projevenou důvěru
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