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

21. 11/12

TOP 09

Babinec
Zprávy z kláštera

Neobvyklý výlov
Budoucí činnost v Radosti

Očkovací centrum pro Prahu

Výsledek voleb? 

Tomáš Chalupa 

opět v čele 

Prahy 6

Foto: A. Matějka

TOP 09

Babinec
Zprávy z kláštera

Neobvyklý výlov
Budoucí činnost v Radosti

Očkovací centrum pro Prahu



2

BŘEVNOVAN

časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888

Vydávání obnoveno v březnu 1990

Ročník 21, číslo 11 - 12 / 2010
Datum uzávěrky: 24. listopadu 2010

Vydává Vydavatelství a redakce časopisu Břev-
novan • Adresa: Bělohorská 195/147, 169 
00 Praha 6 – Břevnov, dočasně změněný 
e-mail: krchov@seznam.cz, www.brevnovan.
net • Povoleno odborem kultury NVP r. č. 
50/90 • Rozšiřují prodejny tabáku, potravin 
aj. • Vydavatel a redakce: Mgr. P. Krchov, 
mobil 732 243 922, tel./fax: 233 358 350, 
redaktor Antonín Matějka, tel.: 721 703 728 
• Grafická úprava: M. Wágner • Foto: Mgr. 
P. Krchov, M. Wágner a A. Matějka • Ilustra-
ce: M. Wágner • Sazba: IT Design • Otiš-
těné názory nemusejí být totožné se stano-
visky redakce. Za věcnou správnost textů 

odpovídají autoři článků.
Naše konto: 1939 122 339 / 0800

Počasí v září, říjnuPočasí v září, říjnu
a listopadu 2010a listopadu 2010
Počasí v září 2010
Celkové ochlazení, které způsobilo předčasné 
ukončení léta o 14 dní, pokračovalo i v září. Průměrná 
teplota září byla 12,9 °C o 1 °C pod normálem a tak 
září bylo zřetelně podnormální. Výrazně se snížily 
zejména denní max. teploty. Max. teplota byla 22,5 
°C dne 12. a byla o 4 °C nižší než je normál, kdežto 
min. teplota byla 5,3 °C a ta je ale nadnormální. Bylo 
to způsobeno zvýšenou oblačností, která výrazně 
snižovala max. teploty, ale současně zvyšovala 
min. teploty, protože omezovala noční vyzařování. 
Nevyskytl se ani jediný letní den a byly jen 4 teplé dny 
s průměrnou teplotou nad 15 °C tj. 36 % normálu.
Srážky byly značně nadnormální. Spadlo 87,8 mm 
– 214 % normálu. Počet srážkových dní byl sice málo 
zvýšený, ale srážky byly neobyčejně vydatné. Byly 3 dny, 
kdy spadlo více než 10 mm srážek ( 300 % normálu). 
Max. množství srážek spadlo 32,7 mm dne 25. Byly 4 
dny jasné a 10 dní zamračených. Předčasné ukončení 
léta vedlo k dřívějšímu odletu tažných ptáků a vedlo 
k domněnkám o příchodu kruté zimy, která je ale vlivem 
globálního oteplení nepravděpodobná.

Počasí v říjnu 2010.
Říjen byl podnormální s průměrnou teplotou 7,7 °C. 
Max. teplota byla také značně podnormální 17,7 °C 
dne 8. Min. teplota byla – 1,2 °C dne 27. Celkem byly 
3 mrazové dny. Srážkově byl velmi suchý, spadlo jen 
7,2 mm srážek – t.j, jen 22 % normálu. Negativně se 
neprojevilo, protože byly k dispozici velké srážkové 
přebytky ze září. Max. srážek spadlo 4,1 mm dne 16. Při 
přechodu studené fronty 21. padal při přeháňce déšť se 
sněhem. Měsíc byl velmi málo větrný, protože jsme se 
nacházeli většinou v oblasti vysokého tlaku V důsledku 
toho se vlivem nočního vyzařování vyskytlo 11 dní 
s jíním a 9 dní s rosou.

Počasí v listopadu 2010.
V průběhu listopadu panovalo nadprůměrně teplé 
počasí, které bylo ukončeno vpádem studeného vzduchu 
dne 25. Průměrná teplota byla 5,8 °C. Max. teplota 
byla 18 °C dne 14 a min. teplota -6,0 °C dne 28. Byl 1 
den ledový a 6 dní mrazových. Ve vrcholném období 
listopadového oteplení ve třetí pentádě byly dokonce 
2 dny s průměrnou teplotou nad 15,0 °C, což se dosud 
vůbec nevyskytlo.
Listopad byl nadprůměrně deštivý, spadlo 69,3 mm 
srážek – 218 % normálu. Srážky byly nejen časté, ale 
i vydatné. Koncem měsíce napadlo množství sněhu. 
Velké množství sněhu totiž napadne jen jednou za 20 
let. Napadlo 21 cm nového sněhu – 636 % normálu.
Maximální množství nového sněhu napadlo 10 cm dne 
28. a největší výška sněhové pokrývky dosáhla 15 cm 
dne 30. Byly celkem 4 dny se sněhovou pokrývkou. 
Vyskytly se 2 dni se silným větrem a z toho byl 1 den 
s vichřicí. 
V Praze dne 4. 12. 2010.                                               SM 

Každý rok na 28. října se sejdou desítky lidí u Písecké brány k připomenutí chřadnoucího státního svát-
ku republiky. K nečetné účasti pamětníků a zastupitelů obvodu promluvil starosta Prahy 6 Tomáš Cha-
lupa. 

Na slavnostní mši Krista krále - vždy poslední neděli před adventem – jest uzavírán koloběh roku ve 
všech křesťanských kostelích světa. V nabité bazilice sv. Markéty vždy také zpívá a hraje chrámový 
sbor a orchestr.

V hospodě U Anduly na Patočkově 39 točí dobré smíchovské a chodí sem po generace jen chlapi z oko-
lí. Je to domácí břevnovská hospoda, která stejně jako dům patří České akademii věd. Ti nejstarší tu 
mají dva stoly, kam mladší zatím nesedají. Ještě nejsou staří Anduláci. Ale nikdo z nejstarších návštěv-
níků už paní Andulu Řánkovou, výraznou osobnost, která hospodu vedla od války po léta,  nepamatuje. 
Je pěkné, že zůstal název. /Její fotografie je ve výřezu/. 
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odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR

likvidace černých skládek

úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně

Dispečink, nepřetržitá služba:

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

Dispečink:  233 320 311
Mobil:  602 620 757

pokračování na straně 4

 Zprávy z kláštera. –  – Po celý podzim pokračuje Po celý podzim pokračuje 
rekonstrukce klášterní zahrady. Opěrné zdi, kaple rekonstrukce klášterní zahrady. Opěrné zdi, kaple 
Josefka a hlavně skleník, kde se již zdvíhají krovy. Josefka a hlavně skleník, kde se již zdvíhají krovy. 
Arci chybí tu májka, byť skromná - na znamení, Arci chybí tu májka, byť skromná - na znamení, 
že se staronová stavba opět zdvíhá a vonné dřevo že se staronová stavba opět zdvíhá a vonné dřevo 
stoupá do štítu. Tak přeci bývalo a je u tesařů v Če-stoupá do štítu. Tak přeci bývalo a je u tesařů v Če-
chách zvykem. A jak se krátí den a přibývá noci, chách zvykem. A jak se krátí den a přibývá noci, 
farníci, co chodí na ranní a večerní bohoslužby, farníci, co chodí na ranní a večerní bohoslužby, 

jdou již potmě. Ti, co sedí vpravo, nikdy si nesed-jdou již potmě. Ti, co sedí vpravo, nikdy si nesed-
nou vlevo a ty, co sedí v bazilice vlevo, byste těžko nou vlevo a ty, co sedí v bazilice vlevo, byste těžko 
přemluvili, aby si sedli do pravé řady lavic. Tak přemluvili, aby si sedli do pravé řady lavic. Tak 
to chodí v Břevnově, možná po generace, určitě to chodí v Břevnově, možná po generace, určitě 
však po léta, po celý život. Co se událo ve farnosti však po léta, po celý život. Co se událo ve farnosti 
v závěru letošního roku? v závěru letošního roku? •  2. 10.2. 10. v 8,30 sloužena  v 8,30 sloužena 
mše sv. u sv. Markéty u příležitosti dalšího setkání mše sv. u sv. Markéty u příležitosti dalšího setkání 
k zahájení Opus bonum. - 3.10. v 9 hod. při farní k zahájení Opus bonum. - 3.10. v 9 hod. při farní 
mši sv. zpívala dětská schola pod vedením M. Sa-mši sv. zpívala dětská schola pod vedením M. Sa-
lákové, s promluvou pro děti, kterou měl P. Václav lákové, s promluvou pro děti, kterou měl P. Václav 
Snětina. - Týž den odpoledne od 15 hod. v bazilice Snětina. - Týž den odpoledne od 15 hod. v bazilice 
uskutečněn koncert 2. ročníku cyklu komorních uskutečněn koncert 2. ročníku cyklu komorních 
koncertů. Účinkovali Eva Thornová – cemballo koncertů. Účinkovali Eva Thornová – cemballo 
a Pavel Černý- varhany. Zazněly skladby barok-a Pavel Černý- varhany. Zazněly skladby barok-
ních autorů - J. S. Bacha, G. B. Lucchiniteho, J. P. ních autorů - J. S. Bacha, G. B. Lucchiniteho, J. P. 
Sweelincka, A. Forquearyho a A. Solera. Sweelincka, A. Forquearyho a A. Solera. •  6. 10. 6. 10. 
od 19,30 od 19,30 v bazilice zazněl varhanní koncert Pavla v bazilice zazněl varhanní koncert Pavla 
Kohouta s presentací jeho nového CD se skladba-Kohouta s presentací jeho nového CD se skladba-
mi J.S. Bacha. mi J.S. Bacha. •  8. - 10. 10 8. - 10. 10 v okolí kláštera slaveno v okolí kláštera slaveno 
břevnovské posvícení. břevnovské posvícení. •  10. 10. v 9 hod. 10. 10. v 9 hod. v podání v podání 
chrámového sboru, orchestru a varhan zazněla mše chrámového sboru, orchestru a varhan zazněla mše 
J. Haydna s dirigentem A. Melicharem. J. Haydna s dirigentem A. Melicharem. •  16. 10. 16. 10. 
přijal jáhenské svěcení br. Vojtěch Malina O.S.B. přijal jáhenské svěcení br. Vojtěch Malina O.S.B. 
v rajhradském klášteře. v rajhradském klášteře. •  20. 10. v 18 hod. 20. 10. v 18 hod. Při Při 
večerní mši sv. si připomněli manželé Holubovi večerní mši sv. si připomněli manželé Holubovi 
20. výročí sňatku. 20. výročí sňatku. •  24. 10. v 15 hod. 24. 10. v 15 hod. v bazilice v bazilice 
uskutečněn koncert jihlavského pěveckého sboru uskutečněn koncert jihlavského pěveckého sboru 
Melodie pod vedením Pavla Saláka. Na varhany Melodie pod vedením Pavla Saláka. Na varhany 
hrál Petr Sobotka. hrál Petr Sobotka. •  2. 11. 2. 11. při vzpomínce na všech-při vzpomínce na všech-
ny věrné zemřelé byly slouženy mše sv. v 7,00, ny věrné zemřelé byly slouženy mše sv. v 7,00, 
v 16 a v 18 hod. V 18 h. zazpíval chrámový sbor v 16 a v 18 hod. V 18 h. zazpíval chrámový sbor 
Requiem A. Říhovského. V 15 h. se konala pobož-Requiem A. Říhovského. V 15 h. se konala pobož-
nost v kapli sv. Lazara na hřbitově. Na Bílé Hoře nost v kapli sv. Lazara na hřbitově. Na Bílé Hoře 
byla mše sv. V 17,30 hod. byla mše sv. V 17,30 hod. •  5. - 7. 11. 5. - 7. 11. uskutečněna uskutečněna 
burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hra-burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hra-
ček ve Vojtěšce. ček ve Vojtěšce. •  11. 11. 11. 11. v bazilice konán pohřeb v bazilice konán pohřeb 
pana Vladimíra Pecha (81 let), a 12. 11. pohřeb pana Vladimíra Pecha (81 let), a 12. 11. pohřeb 
dlouholetého varhaníka z Bílé Hory pana Josefa dlouholetého varhaníka z Bílé Hory pana Josefa 
Vacka (73 let). Zazpíval chrámový sbor, dechové Vacka (73 let). Zazpíval chrámový sbor, dechové 
kvinteto a sólistka ND. Hrál Marek Čihař na varh-kvinteto a sólistka ND. Hrál Marek Čihař na varh-
any a celebroval P. Augustýn Gazda. any a celebroval P. Augustýn Gazda. •  11. 11. 2010 11. 11. 2010 
v 18 hod. v 18 hod. slouženo requiem za sestru Akvinelu – slouženo requiem za sestru Akvinelu – 
L. Loskotovou. Poté následoval benefiční varhanní L. Loskotovou. Poté následoval benefiční varhanní 
koncert Pavla Černého na podporu rekonstrukce koncert Pavla Černého na podporu rekonstrukce 
Domova Svaté Rodiny na Petřinách. Domova Svaté Rodiny na Petřinách. •  15. 11 v 19 15. 11 v 19 
hod. hod. se konal další benefiční koncert v bazilice sv. se konal další benefiční koncert v bazilice sv. 
Markéty na podporu rekonstrukce a revitalizace Markéty na podporu rekonstrukce a revitalizace 
památek. Zazněly skladby Tartiniho J. Hasse, J. S. památek. Zazněly skladby Tartiniho J. Hasse, J. S. 
Bacha a varhanní improvizace v podání houslisty Bacha a varhanní improvizace v podání houslisty 
Jaroslava Svěceného a pražského organologa Jaroslava Svěceného a pražského organologa 

a varhaníka Marka Čihaře. a varhaníka Marka Čihaře. •  21. 11. v 9 hod. 21. 11. v 9 hod. opět opět 
velmi úspěšně účinkoval při mši sv. chrámový sbor velmi úspěšně účinkoval při mši sv. chrámový sbor 
se smyčci a varhanami s Ordinariem K. Břízy, a to se smyčci a varhanami s Ordinariem K. Břízy, a to 
o svátku Krista Krále. Dirigoval A.Melichar. o svátku Krista Krále. Dirigoval A.Melichar. •  27. 27. 
11. 11. se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stro-se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu v Břevnově. mu v Břevnově. •  28. 11. v 18. hod. 28. 11. v 18. hod. byl přenášen byl přenášen 
Českou televizi I. advetní koncert z Tereziánského Českou televizi I. advetní koncert z Tereziánského 
sálu Břevnovského kláštera. Též 28. 11. sálu Břevnovského kláštera. Též 28. 11. v 9,00v 9,00  
se uskutečnil přímý přenos bohoslužby mše sv. se uskutečnil přímý přenos bohoslužby mše sv. 
z baziliky sv. Markéty v Českém rozhlase 2, stanice z baziliky sv. Markéty v Českém rozhlase 2, stanice 
Praha. - Praha. - Po celou dobu adventní Po celou dobu adventní ráno od 7 hod.ráno od 7 hod.
při konventních bohoslužbách zpívány Staročeské při konventních bohoslužbách zpívány Staročeské 
roráty. roráty. •  5. 12. v 16 hod. s5. 12. v 16 hod. se konalo setkání dětí e konalo setkání dětí 
z naší farnosti se sv. Mikulášem v bazilice. z naší farnosti se sv. Mikulášem v bazilice. •  12. 12. 
12. v 9 hod. 12. v 9 hod. sloužena dětská mše sv. se zpěvem sloužena dětská mše sv. se zpěvem 
malé scholy, s promluvou pro děti od P. Václava malé scholy, s promluvou pro děti od P. Václava 
Snětiny. Snětiny. •  18. 12. 18. 12. se uskuteční předvánoční úklid se uskuteční předvánoční úklid 
baziliky . Jsou zváni všichni, především mladí.baziliky . Jsou zváni všichni, především mladí.

 A včely? - Když ještě byly tu a tam teplé slu- - Když ještě byly tu a tam teplé slu-
neční podzimní dny, vylétly z úlu ven jak děti ze neční podzimní dny, vylétly z úlu ven jak děti ze 
školy. Pro vodu, obhlédnouti okolí. Nyní je kolem školy. Pro vodu, obhlédnouti okolí. Nyní je kolem 
včelnice ticho, chladno, jen větvemi okolních stro-včelnice ticho, chladno, jen větvemi okolních stro-
mů cloumá vítr. V barevných dřevěných úlech spí mů cloumá vítr. V barevných dřevěných úlech spí 

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

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

Prodej PO – PÁ 8 – 19 hod.
SO 8 – 12 hod.

✿

✿
✿

✿
✿

✿

telefon  233 350 146

Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

telefon: 233 350 146
www. kvetinarstvi- arnapi.cz

Zpravodajství 
Břevnovana

Malá pohlednice z Břevnova. Na letošním posvícení se představil poprvé ve svém stánku nový člen živnostenského spolku p. Marek Šoltés z Břevnova, jinak 
majitel starobylého pivovaru v Březnici, kde se dělá znamenité pivo Herold.- V říjnu bylo z podnětu pánů JUDr. I. Hrůzy a P. Ambrože dokončena oprava živič-
ného povrchu tramvajové zastávky Na Marjánce. Sice zde někdo ihned ukradl kovový poklop, ale po vytrvalém úsilí byla zjednána náprava.- Na žádost Břevno-
vana bylo z vypuštěného rybníka v Kolátorce, který je před rekonstrukcí, sebráno větší množství živých škeblí rybničných, jež jsou chráněné. Některé měly až 
20 cm a byly tudíž staré 40 – 50 let. Byly převezeny do rybníků u kláštera. – 10. 1. 2011 si připomeneme 25 let od smrti českého básníka Jaroslava Seiferta. 
Na jeho domě v Břevnově byla nedávno odhalena pamětní deska. Na snímku jsou dcera a syn: Jana a Jaroslav Seifertovi. 
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pokračování ze strany 3
kolem svých maminek tisíce včel pevným spánkem kolem svých maminek tisíce včel pevným spánkem 
spravedlivých a čekají na nové jaro. Pochválen buď spravedlivých a čekají na nové jaro. Pochválen buď 
Pan Ježíš Kristus!Pan Ježíš Kristus!

 V celé Praze věru není nad břevnovské V celé Praze věru není nad břevnovské 
posvícení! /AM/posvícení! /AM/  Posvícení- původně “výroční Posvícení- původně “výroční 
slavnost s hody na památku posvěcení místního slavnost s hody na památku posvěcení místního 
kostela“ se letos vydařilo jako snad dosud nikdy kostela“ se letos vydařilo jako snad dosud nikdy 
v historii. Ideální slunečné počasí, dostatek atrakcí v historii. Ideální slunečné počasí, dostatek atrakcí 
všeho druhu, jakož i báječný kulturní program z něj všeho druhu, jakož i báječný kulturní program z něj 
udělalo událost, na které si dávali dostaveníčko jak udělalo událost, na které si dávali dostaveníčko jak 
místní, tak i lidé z opačného konce hlavního města. místní, tak i lidé z opačného konce hlavního města. 
K dostání byly pamlsky všech druhů a velikostí, K dostání byly pamlsky všech druhů a velikostí, 
gumovými hady počínaje, cukrovou vatou a obřími gumovými hady počínaje, cukrovou vatou a obřími 
lízátky konče. Hlad se snadno zahnal klobáskami, lízátky konče. Hlad se snadno zahnal klobáskami, 
vepřovou pečínkou či uzeným kolenem, žízeň pak vepřovou pečínkou či uzeným kolenem, žízeň pak 
hašena byla několikerým druhem piva, u stánku na-hašena byla několikerým druhem piva, u stánku na-
šeho časopisu mohli obnovit síly milovníci medu šeho časopisu mohli obnovit síly milovníci medu 
a medoviny a zhodnotit tak práci pilných včeliček a medoviny a zhodnotit tak práci pilných včeliček 
z úlů vydavatele Břevnovana. Nejvíce si „podzim-z úlů vydavatele Břevnovana. Nejvíce si „podzim-
ních hodů,“ jak se také posvícení říká, užívaly děti. ních hodů,“ jak se také posvícení říká, užívaly děti. 
Tajemný hrad, lochneska, kolotoče, jakož i ostatní Tajemný hrad, lochneska, kolotoče, jakož i ostatní 
lákadla nezahálela ani chvilku, skoro až k sv. Vojtě-lákadla nezahálela ani chvilku, skoro až k sv. Vojtě-
chu nad fortnou, který dění s chápajícím úsměvem chu nad fortnou, který dění s chápajícím úsměvem 

pozoroval, vznášely se běloskvoucí labutě s malý-pozoroval, vznášely se běloskvoucí labutě s malý-
mi pasažéry, pištícími nadšením. Milovníci hudby mi pasažéry, pištícími nadšením. Milovníci hudby 
a zpěvu si pak mohli vybrat z celé škály hudebních a zpěvu si pak mohli vybrat z celé škály hudebních 
skupin a zpěváků. Zájem byl jak o dechovku, tak skupin a zpěváků. Zájem byl jak o dechovku, tak 
třeba o maximální „Maxim turbulenc“, tanečníci třeba o maximální „Maxim turbulenc“, tanečníci 
všech žánrů si určitě přišli na své. Závěrečným všech žánrů si určitě přišli na své. Závěrečným 
„majstrštykem“ se večer pochlubili ohňostrůjci. „majstrštykem“ se večer pochlubili ohňostrůjci. 
Duhové květy na velebné obloze, lemované kon-Duhové květy na velebné obloze, lemované kon-
turou kláštera, to byla tečka přenádherná. Posvíce-turou kláštera, to byla tečka přenádherná. Posvíce-
ní v Břevnově skončilo, těšme se na to osmnácté ní v Břevnově skončilo, těšme se na to osmnácté 
v roce 2011!v roce 2011!

 Poslední letošní čištění Bělohorské,Poslední letošní čištění Bělohorské,  které které 
probíhalo v neděli 24. října, se neobešlo bez pil-probíhalo v neděli 24. října, se neobešlo bez pil-
né asistence odtahové služby a městské policie. né asistence odtahové služby a městské policie. 
Řada majitelů aut opět nedbala a nechala své vozy Řada majitelů aut opět nedbala a nechala své vozy 
na ulici. Odtaženo bylo 55 aut, což majitele stojí na ulici. Odtaženo bylo 55 aut, což majitele stojí 
za jedno odtažení včetně parkovného 1.450 Kč. za jedno odtažení včetně parkovného 1.450 Kč. 
A navíc čeká řidiče pozvání do kanceláře městské A navíc čeká řidiče pozvání do kanceláře městské 
policie, kde ho stíhá pokuta za dopravní přestupek, policie, kde ho stíhá pokuta za dopravní přestupek, 
a to možná až do výše 2000 Kč.a to možná až do výše 2000 Kč.

 V ulici Nad ZávěrkouV ulici Nad Závěrkou došlo k likvidaci stromů  došlo k likvidaci stromů 
a keřů v místním parku. Rostly zde desítky let, nyní a keřů v místním parku. Rostly zde desítky let, nyní 
dostala přednost stavba nového domu. Co dělat, dostala přednost stavba nového domu. Co dělat, 
další kus zeleně mizí. Při stávajícím tempu je otáz-další kus zeleně mizí. Při stávajícím tempu je otáz-
ka, zda v blízké době bude ještě co kácet a řezat. ka, zda v blízké době bude ještě co kácet a řezat. 
Zdejší lokalitu si developeři oblíbili, nedaleko, na Zdejší lokalitu si developeři oblíbili, nedaleko, na 
bývalém parkovišti stadionu E.Rošického vyrostly bývalém parkovišti stadionu E.Rošického vyrostly 
dvě další budovy…                   dvě další budovy…                   

 V Liborově ulici,V Liborově ulici, v její dolní části, se objevily  v její dolní části, se objevily 
těžké stavební stroje aby odstranily „památku“ na těžké stavební stroje aby odstranily „památku“ na 
minulé století. Nevábně vyhlížející opuštěná ba-minulé století. Nevábně vyhlížející opuštěná ba-
rabizna nad dobře prosperujícím asijským obcho-rabizna nad dobře prosperujícím asijským obcho-
dem/ před revolucí sídlo OPBH/ konečně ustoupila dem/ před revolucí sídlo OPBH/ konečně ustoupila 
novostavbě, která doufejme spolu s novými domky novostavbě, která doufejme spolu s novými domky 
ve Fastrově ulici brzy zkrášlí tuto část Břevnova. ve Fastrově ulici brzy zkrášlí tuto část Břevnova. 

 Na pohádku do knihovny.Na pohádku do knihovny. Břevnovská knihovna  Břevnovská knihovna 
pořádá pravidelná čtení pohádek pro rodiče s dět-pořádá pravidelná čtení pohádek pro rodiče s dět-
mi. Děje se tak každou středu, vždy od 17 hodin. mi. Děje se tak každou středu, vždy od 17 hodin. 
Milé zastavení zvláště nyní, v době předvánočního Milé zastavení zvláště nyní, v době předvánočního 
shonu, přijde všem zúčastněným zcela jistě vhod. shonu, přijde všem zúčastněným zcela jistě vhod. 

 Do seznamu lepších břevnovských restau-Do seznamu lepších břevnovských restau-
rací rací se od 25. listopadu zařadila další. Živnostník, se od 25. listopadu zařadila další. Živnostník, 
rodák ze Střešovic, otevřel ve zděděném secesním rodák ze Střešovic, otevřel ve zděděném secesním 
domě na Bělohorské 105 pěknou restauraci, kde domě na Bělohorské 105 pěknou restauraci, kde 
čepují plzeňské pivo a kde se jistě dobře najíte. Re-čepují plzeňské pivo a kde se jistě dobře najíte. Re-
staurace je na místě původních potravin U Votrubů, staurace je na místě původních potravin U Votrubů, 
a když se dělala generální oprava celého domu, sta-a když se dělala generální oprava celého domu, sta-
rý nápis byl doře vidět. Je třeba řící, že celý dům je rý nápis byl doře vidět. Je třeba řící, že celý dům je 
velmi pěkně opraven a patří k ozdobám Bělohor-velmi pěkně opraven a patří k ozdobám Bělohor-
ské ulice. Tím spíše stojí za to, Valchu, jak se tento ské ulice. Tím spíše stojí za to, Valchu, jak se tento 
nový podnik jmenuje, navštívit.nový podnik jmenuje, navštívit.

 Velká krása v Malém Břevnově.Velká krása v Malém Břevnově.  V ní se zá-V ní se zá-
sluhou specializované firmy proměnil park přímo sluhou specializované firmy proměnil park přímo 
proti tramvajové zastávce č. 22. Upravená travnatá proti tramvajové zastávce č. 22. Upravená travnatá 
plocha, nové osvětlení, lavičky ještě chráněné ige-plocha, nové osvětlení, lavičky ještě chráněné ige-
litovým „povlečením“. To vše tvoří koutek jako litovým „povlečením“. To vše tvoří koutek jako 
stvořený pro zastavení se, zamyšlení, lásku.  stvořený pro zastavení se, zamyšlení, lásku.  

pokračování ze strany 3

Horní a prostřední fotografie přibližuje spěšné sousedské setkání, které  uspořádalo občanské sdružení 
Tejnka v Břevnově v ulici Za Strahovem. Důvodem byla nová uliční dlažba o kterou usilovali místní už 
dlouhá léta. To stálo i za uzavření ulice. 
Spodní fotografie – Mnoho lidí Vám potvrdí, jak se cítí v Drážďanech příjemně. Tam a do severních Čech 
zamířil podzimní zájezd Břevnováků, kteří tradiční jarní a podzimní výlety mají ve velké oblibě. A vede-
li je dr. Michal Dobiáš, který zná v Čechách každý kámen, účastníci se hodně dozví. Na snímku: dr. M. 
Dobiáš při výkladu o Drážďanech v Drážďanech. 
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BŘEVNOVAN

Bohumil Wertheim, ročník 1951, je zdejší, je ze 
známé kolotočářské rodiny, která nabízí pouťové 
pobavení lidem v páté rodové generaci. Už jeho 
předci se zúčastnili Matějských poutí u kostela 
sv. Matěje v Dejvicích, a později za 1. republiky 
na „Kulaťáku“. Pamětníci si dobře vzpomínají na 
mohutný řetízkový kolotoč, který vévodil poutím, 
a který nevynechal v záběrech žádný kamera-
man starých filmových žurnálů : to byl Fratišek 
Wertheim senior. Po něm nastoupil syn Jan, 
který vedl živnost po válce, a po něm pak dlou-
há léta Bohumil. Od 20. let bydlí rodina na Bílé 
Hoře, ale babička, paní Němečková, byla z Břev-
nova a v Markétské ulici měla dům. Na každém 
břevnovském posvícení představí Bohouš Wer-
theim něco nového. Letos to byl obří řetížkový 
kolotoč, který se točil s lidmi ve výšce 35 metrů, 
dále extrémní houpačku s výkyvy desítek met-
rů nad zemí, anebo Brag dance - bláznivý tanec. 
Technické vynálezy, za kterými se hrnou mladí, 
a ti starší užasle zírají – tohle za nás nebylo... 
Však je také Bohumil Wertheim na své králov-
ství, kam chodí davy, pyšný. „Jsem rád, že mě 
k této živnosti naši vedli, a věřím, že jsou lidé 
spokojeni. Vždy jsme to dělali s čistým štitem 
a se ctí. Všichni v rodině se tomu věnujeme 
naplno. Jedna dcera vdaná v Polsku, druhá na 
Ukrajině. Po mně vše převezme syn Jan – junior, 
a ten už má také potomky. Když byl na posvícení 
v Břevnově v roce 2003 pan prezident Klaus, vy-
jádřil mně osobně uznání a poděkování za práci 
pro region. Na tak pěknou každoroční akci, jako 
je posvícení, nejsem sám. Proto musím při této 
příležitosti rovněž poděkovat za spolupráci před-
sedovi živnostenského spolku Tomáši Hudero-
vi, starostovi Prahy 6 Tomáši Chalupovi, a snad 
také trochu Pavlu Krchovovi, bez jehož nápadu 
a scénáře v roce 1994 by na posvícení před kláš-
terem dodnes „nic nebylo“.

PORTRÉT
listu

Bohumil Wertheim

torických vinných sklepů spojených s ochutnávkou torických vinných sklepů spojených s ochutnávkou 
nejlepších žernoseckých vín, kde vše organizoval nejlepších žernoseckých vín, kde vše organizoval 
výborný průvodce pan Kupsa, který obětavě zvlád-výborný průvodce pan Kupsa, který obětavě zvlád-
nul i naše zpoždění! Jistě se ptáte, kam máme na-nul i naše zpoždění! Jistě se ptáte, kam máme na-
mířeno napřesrok. Začátkem května bychom za-mířeno napřesrok. Začátkem května bychom za-
mířil do kraje Plzeňského, do historických Klatov, mířil do kraje Plzeňského, do historických Klatov, 
do muzea Františka Křižíka v Plánici, k vodnímu do muzea Františka Křižíka v Plánici, k vodnímu 
hradu Švihov a dále na oběd do Plzně, kde by ne-hradu Švihov a dále na oběd do Plzně, kde by ne-
mělo chybět tentokráte zaměření na symbol města mělo chybět tentokráte zaměření na symbol města 
– pivo a zdejší Pivovarské muzeum. Odpoledne by – pivo a zdejší Pivovarské muzeum. Odpoledne by 
pak patřilo Plzeňsku severnímu, kde vyniká Rab-pak patřilo Plzeňsku severnímu, kde vyniká Rab-
štejn, Manětín a Mariánská Týnice! Snad se i vše štejn, Manětín a Mariánská Týnice! Snad se i vše 
podaří připravit a opět se všichni ve zdraví sejde-podaří připravit a opět se všichni ve zdraví sejde-
me. RNDr. Michal Dobiáš, organizátor zájezdume. RNDr. Michal Dobiáš, organizátor zájezdu

 „Pejskaři,“ tedy členové l. P. K. Břevnov„Pejskaři,“ tedy členové l. P. K. Břevnov,,  
slaví devadesát let od svého založení. Těžko ně-slaví devadesát let od svého založení. Těžko ně-
kdo spočítá, kolik za tu dobu prošlo nenápadný-kdo spočítá, kolik za tu dobu prošlo nenápadný-
mi vrátky na cvičiště lidí a čtyřnohých studentů,mi vrátky na cvičiště lidí a čtyřnohých studentů,
v současné době je členů kolem sedmdesáti.Ovšem v současné době je členů kolem sedmdesáti.Ovšem 
bývaly doby, před r. l989, kdy to bývalo i pětkrát bývaly doby, před r. l989, kdy to bývalo i pětkrát 
více! Cvičí se v úterý a v sobotu, díky umělému více! Cvičí se v úterý a v sobotu, díky umělému 
osvětlení, celoročně. Z plemen převažuje němec-osvětlení, celoročně. Z plemen převažuje němec-
ký ovčák, zastoupena jsou i tzv. bojová plemena. ký ovčák, zastoupena jsou i tzv. bojová plemena. 
Klub pravidelně organizuje Trpišovkého memoriál, Klub pravidelně organizuje Trpišovkého memoriál, 
průběžně se hodnotí soutěž o nejlepšího psovoda. průběžně se hodnotí soutěž o nejlepšího psovoda. 
Ve svém středu má Václava Šobra, vítěze ME ve Ve svém středu má Václava Šobra, vítěze ME ve 
všestrannosti z r. l97l. Stranou nezůstává ani život všestrannosti z r. l97l. Stranou nezůstává ani život 
společenský, po výcviku ožívá klubovní místnost společenský, po výcviku ožívá klubovní místnost 
zpěvem za doprovodu kytary, pokud počasí dovolí, zpěvem za doprovodu kytary, pokud počasí dovolí, 
na pořadu je oblíbené grilování pod širým nebem. na pořadu je oblíbené grilování pod širým nebem. 
„Cvičák“ je strategicky umístěn, psí štěkot nemá „Cvičák“ je strategicky umístěn, psí štěkot nemá 
koho rušit.Obě hřiště v sousedství, lépe řečeno koho rušit.Obě hřiště v sousedství, lépe řečeno 
fotbalové kluby na nich hrající z různých důvodů fotbalové kluby na nich hrající z různých důvodů 
ukončily činnost.Doufejme,že něco podobného ne-ukončily činnost.Doufejme,že něco podobného ne-
postihne l. P. K. Břevnov.                  postihne l. P. K. Břevnov.                  

 GYMNÁZIUM ARABSKÁ – SLONI 2010. GYMNÁZIUM ARABSKÁ – SLONI 2010. 
Když začal nový školní rok, slyšel jsem, jak se mé Když začal nový školní rok, slyšel jsem, jak se mé 
nové kolegyně a mí noví kolegové baví „o jakýchsi nové kolegyně a mí noví kolegové baví „o jakýchsi 
slonech“. Rozhodnul jsem se tedy, že se zeptám, slonech“. Rozhodnul jsem se tedy, že se zeptám, 
oč vlastně jde. Dostalo se mi velmi vyčerpávají-oč vlastně jde. Dostalo se mi velmi vyčerpávají-
cí odpovědi, s jejichž nejdůležitějšími částmi chci cí odpovědi, s jejichž nejdůležitějšími částmi chci 
seznámit i Vás. Dozvěděl jsem se, že se jedná seznámit i Vás. Dozvěděl jsem se, že se jedná 
o benefiční zahradní akci, jejímž cílem není je-o benefiční zahradní akci, jejímž cílem není je-
nom získání určitých finančních prostředků pro nom získání určitých finančních prostředků pro 
školou adoptovaného slona (odtud ostatně název školou adoptovaného slona (odtud ostatně název 
celé akce), rozšíření školní knihovny (vstupenkou celé akce), rozšíření školní knihovny (vstupenkou 
byla vybraná kniha), seznámení veřejnosti s tímto byla vybraná kniha), seznámení veřejnosti s tímto 
skvělým gymnáziem a s kuchařským uměním na-skvělým gymnáziem a s kuchařským uměním na-
šich kolegyň (skvělé občerstvení po celou dobu), šich kolegyň (skvělé občerstvení po celou dobu), 
ale zejména možnost setkání byvších absolventek ale zejména možnost setkání byvších absolventek 
a absolventů s jejich oblíbenými kantory.a absolventů s jejich oblíbenými kantory.
Neoficiálním začátkem byla vernisáž fotogra-Neoficiálním začátkem byla vernisáž fotogra-
fií studentského kroužku spojená s milým pře-fií studentského kroužku spojená s milým pře-
kvapením. Po necelých čtyřiceti minutách se kvapením. Po necelých čtyřiceti minutách se 
pak návštěvníci na školním nádvoří dozvěděli, pak návštěvníci na školním nádvoří dozvěděli, 
co všechno je v odpoledních a podvečerních ho-co všechno je v odpoledních a podvečerních ho-
dinách čeká. Po tanečních kreacích jsme mohli dinách čeká. Po tanečních kreacích jsme mohli 
vyslechnout krásné, ale opravdu velmi krásné pě-vyslechnout krásné, ale opravdu velmi krásné pě-
vecké vystoupení a vychutnat si kytarové umění vecké vystoupení a vychutnat si kytarové umění 
jednoho z našich studentů. A zvláště nezapome-jednoho z našich studentů. A zvláště nezapome-
nutelným okamžikem bylo, když se nad školním nutelným okamžikem bylo, když se nad školním 
nádvořím, doslova i obrazně, rozléhala nádherná nádvořím, doslova i obrazně, rozléhala nádherná 
melodie „Kouře nad vodou“ nesmrtelné rockové melodie „Kouře nad vodou“ nesmrtelné rockové 
legendy – Deep Purple. Krátce po 19. hodině pak legendy – Deep Purple. Krátce po 19. hodině pak 
bylo možno shlédnou vernisáž obrazů školních bylo možno shlédnou vernisáž obrazů školních 
mistrů, opět co úvod k hlavnímu kulturnímu pro-mistrů, opět co úvod k hlavnímu kulturnímu pro-
gramu.Ten zahrnoval jak vytoupení klavíristů, tak gramu.Ten zahrnoval jak vytoupení klavíristů, tak 
i hudebně-dramatické vystoupení „Malá, ale pri-i hudebně-dramatické vystoupení „Malá, ale pri-
ma sezóna na GA“ za účasti stávajících i byvších ma sezóna na GA“ za účasti stávajících i byvších 
studentů. Po fotografiích, obrazech, hudbě, tanci studentů. Po fotografiích, obrazech, hudbě, tanci 
a divadle si na své přišli i milovníci literatury, a divadle si na své přišli i milovníci literatury, 
a to v literární kavárně ve vstupní hale, kde proběh-a to v literární kavárně ve vstupní hale, kde proběh-
lo autorské čtení. Vězte, že neuvádím ani zdaleka lo autorské čtení. Vězte, že neuvádím ani zdaleka 
všechny části programu. Pokud jej v budoucnu tedy všechny části programu. Pokud jej v budoucnu tedy 
chcete vidět celý, pak se přijďte podívat. O místu chcete vidět celý, pak se přijďte podívat. O místu 
a čase konání budete pochopitelně informováni a čase konání budete pochopitelně informováni 
s dostatečným předstihem. Jste tedy srdečně zváni s dostatečným předstihem. Jste tedy srdečně zváni 
a nezbývá, než:“Na shledanou na dalších slonech“. a nezbývá, než:“Na shledanou na dalších slonech“. 
PhDr. Martin Kudláček PhDr. Martin Kudláček 

 16. října došlo k neobvyklému výlovu.16. října došlo k neobvyklému výlovu. Do  Do 
vypuštěného rybníka Kajetánka, zaneseného přes vypuštěného rybníka Kajetánka, zaneseného přes 
metr hlubokou vrstvou bahna, neohroženě vstou-metr hlubokou vrstvou bahna, neohroženě vstou-
pili rybáři a pomocí keserů vytahovali mrskající se pili rybáři a pomocí keserů vytahovali mrskající se 
ryby. A ty nebyly jen tak ledajaké. Tři sumci cel-ryby. A ty nebyly jen tak ledajaké. Tři sumci cel-

 Babinec.Babinec. Takový název zvolila pro svůj nový  Takový název zvolila pro svůj nový 
obchod na Bělohorské ulici č. 93, majitelka pí. obchod na Bělohorské ulici č. 93, majitelka pí. 
Kirchnerová. Jak vyplývá z názvu, jde o zboží pro Kirchnerová. Jak vyplývá z názvu, jde o zboží pro 
ženy, které zde mohou nejen nakupovat, ale pokud ženy, které zde mohou nejen nakupovat, ale pokud 
třeba něco hezkého vytvářejí, je zde možnost věci třeba něco hezkého vytvářejí, je zde možnost věci 
prodat v tzv. komisním prodeji. Najdete tady korál-prodat v tzv. komisním prodeji. Najdete tady korál-
ky, věci pletené, oblečení nové i nošené. Rozhodně ky, věci pletené, oblečení nové i nošené. Rozhodně 
se zastavte, vítáni jsou i pánové. Proč? Mají přece se zastavte, vítáni jsou i pánové. Proč? Mají přece 
možnost dámám jimi vybranou nádheru zaplatit!možnost dámám jimi vybranou nádheru zaplatit!

 Sdružení Tejnka z ulice Za StrahovemSdružení Tejnka z ulice Za Strahovem je  je 
sdružení čilé.V říjnu uspořádalo „Uliční slavnost“ sdružení čilé.V říjnu uspořádalo „Uliční slavnost“ 
a to na počest nové dlažby která zde byla v horní a to na počest nové dlažby která zde byla v horní 
části ulice položena. Občerstvení dodáno svépo-části ulice položena. Občerstvení dodáno svépo-
mocí, ulička navíc vyzdobena barevnými fáborky, mocí, ulička navíc vyzdobena barevnými fáborky, 
květinami,prostě fantazii se meze nekladly.Pro-květinami,prostě fantazii se meze nekladly.Pro-
gram zajištěn na celé odpoledne a večer.Pro děti gram zajištěn na celé odpoledne a večer.Pro děti 
loutkové loutkové divadlo, kouzelník, slyšet jste loutkové loutkové divadlo, kouzelník, slyšet jste 
zde mohli harfenistku, nebo výběr operních árií pro zde mohli harfenistku, nebo výběr operních árií pro 
ty starší.Vystoupení slíbila i Anna Polívková. Pro ty starší.Vystoupení slíbila i Anna Polívková. Pro 
bezpečnost bylo samozřejmě nutné zastavit nebo bezpečnost bylo samozřejmě nutné zastavit nebo 
alespoň omezit průjezd aut slavící uličkou. Díky alespoň omezit průjezd aut slavící uličkou. Díky 
pochopení a ohleduplnosti řidičů, kteří raději zvo-pochopení a ohleduplnosti řidičů, kteří raději zvo-
lili objížďku, se podařilo vyřešit i tento problém. lili objížďku, se podařilo vyřešit i tento problém. 
Dobrá věc se zkrátka zase jednou podařila!Dobrá věc se zkrátka zase jednou podařila!

 Očkovací centrum pro PrahuOčkovací centrum pro Prahu bylo otevřeno  bylo otevřeno 
dne 20. l0. 20l0 v ulici Stamicova l968/2l v budově dne 20. l0. 20l0 v ulici Stamicova l968/2l v budově 
Polikliniky DAM. Očkovat se můžete nechat proti Polikliniky DAM. Očkovat se můžete nechat proti 
žloutence typu A, B, A+B, proti tetanu, meningo-žloutence typu A, B, A+B, proti tetanu, meningo-
kokové meningitidě, proti vzteklině atd. V součas-kokové meningitidě, proti vzteklině atd. V součas-
né době máte nejvyšší čas nechat se „píchnout“ né době máte nejvyšší čas nechat se „píchnout“ 
a mít jistotu, že tuhle zimu nad vámi sezónní chřip-a mít jistotu, že tuhle zimu nad vámi sezónní chřip-
ka nezvítězí…                          ka nezvítězí…                          

 Česká společnost kardiovaskulární chi-Česká společnost kardiovaskulární chi-
rurgie (CSKVCH)rurgie (CSKVCH) letos oslavila 30. výročí letos oslavila 30. výročí
svého vzniku. V Břevnovském klášteře se 3. 11. svého vzniku. V Břevnovském klášteře se 3. 11. 
2010 konala tisková konference České společ-2010 konala tisková konference České společ-
nosti kardiovaskulární chirurgie a Nemocnice Na nosti kardiovaskulární chirurgie a Nemocnice Na 
Homolce na téma Současná role aortokoronárního Homolce na téma Současná role aortokoronárního 
bypassu v léčbě ischemické choroby srdeční.Též bypassu v léčbě ischemické choroby srdeční.Též 
bylo připomenuto, že již uběhlo 40 let od provede-bylo připomenuto, že již uběhlo 40 let od provede-
ní prvního bypassu. ní prvního bypassu. 

 Zájezd do česko-saského Švýcarska se Zájezd do česko-saského Švýcarska se 
opět vydařil! opět vydařil! Dlouho jsme hledali vhodný ter-Dlouho jsme hledali vhodný ter-
mín našeho letošního podzimního zájezdu. Po-mín našeho letošního podzimního zájezdu. Po-
svícení, volby, povinnosti někoho z organizátorů, svícení, volby, povinnosti někoho z organizátorů, 
sanace škod po povodních v navštíveném kraji i sanace škod po povodních v navštíveném kraji i 
úraz jednoho z tradičních spoluorganizátorů, Ing. úraz jednoho z tradičních spoluorganizátorů, Ing. 
Skrly, kterému všichni přejeme zdárné zotavování Skrly, kterému všichni přejeme zdárné zotavování 
z nešťastné zlomeniny! Nakonec se našel termín až z nešťastné zlomeniny! Nakonec se našel termín až 
ve druhé polovině října, a to sobota 23. října! Oba-ve druhé polovině října, a to sobota 23. října! Oba-
vy z klimatické nestabilnosti se však opět ukázaly vy z klimatické nestabilnosti se však opět ukázaly 
liché – opět patří náš veliký dík svatému Petrovi, liché – opět patří náš veliký dík svatému Petrovi, 
který opět nad námi držel ochrannou ruku a při-který opět nad námi držel ochrannou ruku a při-
pravil nám krásný slunečný podzimní den, v němž pravil nám krásný slunečný podzimní den, v němž 
zvlášť vynikly všechny barvy podzimu! Původní zvlášť vynikly všechny barvy podzimu! Původní 
program bylo však maličko nutné modifikovat program bylo však maličko nutné modifikovat 
– pobřežní silnice přes Hřensko je po povodních – pobřežní silnice přes Hřensko je po povodních 
a destrukci skal stále neprůjezdná! Po tradičním a destrukci skal stále neprůjezdná! Po tradičním 
odjezdu v půl sedmé od Kaštanu jsme zamíři-odjezdu v půl sedmé od Kaštanu jsme zamíři-
li přímo směrem na sever a mířili k prvnímu cíli li přímo směrem na sever a mířili k prvnímu cíli 
– historické Míšni. Již při příjezdu od Willsdruf-– historické Míšni. Již při příjezdu od Willsdruf-
fu se nám otevřelo panoráma města s hradem Al-fu se nám otevřelo panoráma města s hradem Al-
brechtsburgem a dómem, malá procházka historic-brechtsburgem a dómem, malá procházka historic-
kým centrem nám dále přiblížila půvab Míšně. Do kým centrem nám dále přiblížila půvab Míšně. Do 
metropole Saska jsme ještě nezamířili přímo, malá metropole Saska jsme ještě nezamířili přímo, malá 
zajížďka k zámku Moritzburg byla jistě důstojnou zajížďka k zámku Moritzburg byla jistě důstojnou 
náhradou za Hohnstein a údolí Křinice. Je spojen náhradou za Hohnstein a údolí Křinice. Je spojen 
s filmem Tři oříšky pro Popelku a Libuška Šafrán-s filmem Tři oříšky pro Popelku a Libuška Šafrán-
ková je zde stále populární! Představovat dnešní ková je zde stále populární! Představovat dnešní 
Drážďany by bylo jistě nošením dříví do lesa. Ale Drážďany by bylo jistě nošením dříví do lesa. Ale 
ti, kteří zde nebyli více než 10 let, nestačili žasnout ti, kteří zde nebyli více než 10 let, nestačili žasnout 
– nejen obnovená Frauenkirche, ale zkultivované – nejen obnovená Frauenkirche, ale zkultivované 
okolí a řada obnovených a obnovovaných staveb okolí a řada obnovených a obnovovaných staveb 
budí úctu i úžas! Po společné procházce bylo budí úctu i úžas! Po společné procházce bylo 
i volno a po občerstvení jsme pokračovali dále na i volno a po občerstvení jsme pokračovali dále na 
výšinu Bastei s nádhernou vyhlídkou na údolí Labe výšinu Bastei s nádhernou vyhlídkou na údolí Labe 
i na okolní stolové hory Saských Švýcar, jež byla i na okolní stolové hory Saských Švýcar, jež byla 
zdůrazněna podzimním sluníčkem. To jsme se již zdůrazněna podzimním sluníčkem. To jsme se již 
stáčeli k návratu do Čech a nejeden z nás proklel stáčeli k návratu do Čech a nejeden z nás proklel 
všechny ty broučkaře, kteří brání dostavbě dálni-všechny ty broučkaře, kteří brání dostavbě dálni-
ce Středohořím! Nucená náhlá objížďka pro jednu ce Středohořím! Nucená náhlá objížďka pro jednu 
zácpu, nepomohli jsme si ani u Bořislavi a málem zácpu, nepomohli jsme si ani u Bořislavi a málem 
propásli vyvrcholení zájezdu - zastávku ve Velkých propásli vyvrcholení zájezdu - zastávku ve Velkých 
Žernosekách, kde byla připravena exkurze do his-Žernosekách, kde byla připravena exkurze do his-

kem vážili kolem třiceti kilogramů, někteří kapři kem vážili kolem třiceti kilogramů, někteří kapři 
byli dvanáctikiloví! Celkem vydala Kajetánka čtyři byli dvanáctikiloví! Celkem vydala Kajetánka čtyři 
metráky ryb, které vzhledem k bagrování rybníka metráky ryb, které vzhledem k bagrování rybníka 
byly převezeny do dalšího, k Vincentinu. Lze jen byly převezeny do dalšího, k Vincentinu. Lze jen 
litovat, že během stavebních prací v Kajetánce litovat, že během stavebních prací v Kajetánce 
bylo zdejšímu rybníku notně „odlehčeno“ pyt-bylo zdejšímu rybníku notně „odlehčeno“ pyt-
láckou cháskou. 22. října pak vydal své bohatství láckou cháskou. 22. října pak vydal své bohatství 
„Vincek,“ jak je rybáři familiárně nazýván rybník „Vincek,“ jak je rybáři familiárně nazýván rybník 
v blízkosti křižovatky Malovanka. Zde rybářům šla v blízkosti křižovatky Malovanka. Zde rybářům šla 
práce lépe od ruky, výtěžek přibližně stejný jako práce lépe od ruky, výtěžek přibližně stejný jako 
v Kajetánce. Konečně 5. listopadu došlo na Pivo-v Kajetánce. Konečně 5. listopadu došlo na Pivo-
varský rybník.. Krásné, nezvykle teplé ráno, modrá varský rybník.. Krásné, nezvykle teplé ráno, modrá 
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obloha nad klášterem. Rybáři nastupují už od osmé obloha nad klášterem. Rybáři nastupují už od osmé 
hodiny, není jim co závidět. Když jsou za tři hodiny hodiny, není jim co závidět. Když jsou za tři hodiny 
šupináči včetně dvou sumců v kádích, prvňáčkové šupináči včetně dvou sumců v kádích, prvňáčkové 
ze školy J. A. Komenského, kteří přišli s paní uči-ze školy J. A. Komenského, kteří přišli s paní uči-
telkou na exkurzi, mají o podívání postaráno. Peč-telkou na exkurzi, mají o podívání postaráno. Peč-
livě sledují rybáře, kteří váží, co voda vydala, malá livě sledují rybáře, kteří váží, co voda vydala, malá 
holčička sděluje kamarádce, že tenhle kapr vypadá holčička sděluje kamarádce, že tenhle kapr vypadá 
zrovna jako ten u nich doma ve vaně o loňských zrovna jako ten u nich doma ve vaně o loňských 
vánocích. Má totiž stejný čumáček.vánocích. Má totiž stejný čumáček.
A jaký že tedy ten letošní rybářský účet byl? Cel-A jaký že tedy ten letošní rybářský účet byl? Cel-
kem jedenáct metráků ryb vylovili břevnovští vy-kem jedenáct metráků ryb vylovili břevnovští vy-
znavači mokrého cechu! Petrův zdar!znavači mokrého cechu! Petrův zdar!

 Segway? Co je to?Segway? Co je to?  Na Bělohorské ulici č. 39 Na Bělohorské ulici č. 39 
se nyní prodává i půjčuje, v Praze se prvně objevila se nyní prodává i půjčuje, v Praze se prvně objevila 
dvoukolka Segway roku 2003. Majitel obchodu pan dvoukolka Segway roku 2003. Majitel obchodu pan 
Drozd informuje: vynálezcem tohoto „zázraku“ je Drozd informuje: vynálezcem tohoto „zázraku“ je 
američan Dean Kamen, jízdu zvládne každý za pár američan Dean Kamen, jízdu zvládne každý za pár 
minut. Segway vyjede bez obtíží třeba z Újezdu na minut. Segway vyjede bez obtíží třeba z Újezdu na 
Petřín, Nerudova ul. je pro něj lahůdkou. Dobíjí se Petřín, Nerudova ul. je pro něj lahůdkou. Dobíjí se 
přibližně osm hodin, dojezd po nabití - čtyřicet ki-přibližně osm hodin, dojezd po nabití - čtyřicet ki-
lometrů. Praktické využití? Elektrický pohon je ze lometrů. Praktické využití? Elektrický pohon je ze 
své podstaty ekologický,tedy šetrný k přírodě při své podstaty ekologický,tedy šetrný k přírodě při 
cestách na dovolené, pohybuje se tiše, bez jakého-cestách na dovolené, pohybuje se tiše, bez jakého-
koli poničení terénu. Báječným pomocníkem je na koli poničení terénu. Báječným pomocníkem je na 
golfových hřištích, využití má v rozsáhlých prů-golfových hřištích, využití má v rozsáhlých prů-
myslových komplexech jak pro manažery, tak pro myslových komplexech jak pro manažery, tak pro 
bezpečnostní agentury, v různých městech jezdí na bezpečnostní agentury, v různých městech jezdí na 
těchto upravených dvoukolkách policie. Ovšem těchto upravených dvoukolkách policie. Ovšem 
není výjimkou, že u některých lidí zvítězil Segway není výjimkou, že u některých lidí zvítězil Segway 
coby dopravní prostředek pro každodenní cestu do coby dopravní prostředek pro každodenní cestu do 
zaměstnání!zaměstnání!

 TOP 09. TOP 09. V uplynulém období se mimo jiné V uplynulém období se mimo jiné 
konaly komunální volby a také doplňující volby konaly komunální volby a také doplňující volby 
do Senátu. Pan Schwarzenberg by rád poděkoval do Senátu. Pan Schwarzenberg by rád poděkoval 
všem spoluobčanům, kteří ve volbách podpřili všem spoluobčanům, kteří ve volbách podpřili 
TOP 09 a přispěli tak k vítězstí TOP 09. Bohužel, TOP 09 a přispěli tak k vítězstí TOP 09. Bohužel, 
i přes vítězství TOP 09 ve volbách do zastupitel-i přes vítězství TOP 09 ve volbách do zastupitel-
stva hl.m. Prahy, však doposud není známo v jaké stva hl.m. Prahy, však doposud není známo v jaké 
koaliční podobě bude pražská radnice zasedat. Ve koaliční podobě bude pražská radnice zasedat. Ve 
vobách do senátu za obvod Prahy 6 aktivně pod-vobách do senátu za obvod Prahy 6 aktivně pod-
poroval pan Schwarzenberg jako svého nástupce poroval pan Schwarzenberg jako svého nástupce 
pana profesora Bedřicha Moldana, takže občané se pana profesora Bedřicha Moldana, takže občané se 
s oběma pány mohli potkat v ulicích Prahy 6.s oběma pány mohli potkat v ulicích Prahy 6.
V poslanecké sněmovně Pralamentu ČR se kona-V poslanecké sněmovně Pralamentu ČR se kona-
ly 2 schůze, a to 7. řádná schůze a 8. mimořádná ly 2 schůze, a to 7. řádná schůze a 8. mimořádná 
schůze, na které, ve stavu legislativní nouze, byly schůze, na které, ve stavu legislativní nouze, byly 
schváleny 4 zákony, které mají zajistit úspory schváleny 4 zákony, které mají zajistit úspory 
v rozpočtu ve výši 45 miliard.v rozpočtu ve výši 45 miliard.
Počátkem listopadu pan Schwarzenberg spolu Počátkem listopadu pan Schwarzenberg spolu 
s ministrem obrany Alexandrem Vondrou navštívil s ministrem obrany Alexandrem Vondrou navštívil 
Provinční rekonstrukční tým v afghánské provincii Provinční rekonstrukční tým v afghánské provincii 
Lógar, kde se přesvědčili o výsledcích fungující Lógar, kde se přesvědčili o výsledcích fungující 
meziresortní spolupráce.meziresortní spolupráce.
Ve dnech 9. - 10. listopadu 2010 se zúčastnil v čele Ve dnech 9. - 10. listopadu 2010 se zúčastnil v čele 
delegace vlády České republiky Národní pouti ke delegace vlády České republiky Národní pouti ke 
Svatému stolci., a to jako poděkování Svatému otci Svatému stolci., a to jako poděkování Svatému otci 
za jeho loňskou návštěvu České republiky. za jeho loňskou návštěvu České republiky. 
Dne 10. listopadu 2010 se pan Schwarzenberg zú-Dne 10. listopadu 2010 se pan Schwarzenberg zú-
častnil na pozvání nadace Roberta Bosche a Ně-častnil na pozvání nadace Roberta Bosche a Ně-
mecké společnosti pro zahraniční politiku akce na mecké společnosti pro zahraniční politiku akce na 
oslavu letošních 90. narozenin bývalého prezidenta oslavu letošních 90. narozenin bývalého prezidenta 
Spolkové republiky Německa Richarda von Weiz-Spolkové republiky Německa Richarda von Weiz-
säckera.säckera.
Program pana Schwarzenberga je stále velmi nabi-Program pana Schwarzenberga je stále velmi nabi-
tý, snad o Vánočních svátcích si najde nějaký čas tý, snad o Vánočních svátcích si najde nějaký čas 
na odpočinek.                                                   na odpočinek.                                                   L. W.L. W.

 U slávistů v jídelně.U slávistů v jídelně.  V oblíbené denní jídelně V oblíbené denní jídelně 
na Bělohorské 122, která sluje jako slávistická, je na Bělohorské 122, která sluje jako slávistická, je 
v poslední době spíše zaražený klid. Nejsou sly-v poslední době spíše zaražený klid. Nejsou sly-
šet veselé výkřiky, fábory ze stěn nevlají, na ta-šet veselé výkřiky, fábory ze stěn nevlají, na ta-
buli, kde je polední menu, nejsou nabízena jídla buli, kde je polední menu, nejsou nabízena jídla 
na počest vítězných fotbalových utkání slávistů. na počest vítězných fotbalových utkání slávistů. 
Naopak, tuhle měli m.j. mišmaš, rýži s masem Naopak, tuhle měli m.j. mišmaš, rýži s masem 
a zeleninou nazvanou smutně vršovická šlamasti-a zeleninou nazvanou smutně vršovická šlamasti-
ka. To po prohře Slávie s Mladou Boleslaví. Kromě ka. To po prohře Slávie s Mladou Boleslaví. Kromě 
chutných jídel tady nabízejí různé pečivo, chlebíč-chutných jídel tady nabízejí různé pečivo, chlebíč-
ky a nápoje. Také na 120 druhů koření pro život ky a nápoje. Také na 120 druhů koření pro život 
a to už je něco. Jenže jídlo tam vydává kuchařka a to už je něco. Jenže jídlo tam vydává kuchařka 
Kateřina a ta je koření vůbec nejlepšíKateřina a ta je koření vůbec nejlepší..

pokračování ze strany 5

pokračování na straně 9

Kdo se v Břevnově účastní výlovů, může spatřit krásné ryby, které se hned tak nevidí. Na snímku je nád-
herný sumec a pěkný tolstolobik, ryby k pohledání. –V neděli 5. 12. krátce po 16 hodině vstoupil do ba-
ziliky sv. Mikuláš. Více jak stovka dětí už ho vyhlížela a mnozí měli nachystány říkanky a písničky. Fotoa-
paráty rodičů jen blýskaly a řada dárků ještě zbyla. – Na fotbalovém hřišti v Břevnově se po celý podzim 
trénuje, mladí, starší, všichni bývalí fotbaloví hráči Břevnova v našich červenobílých dresech, jako by se 
ještě v neděli hrál mistrák. Ale břevnovský fotbal není, jen se vracejí zdejší hráči na místo, kde nechali 
kus života. Na snímku Melounek s Vondráčkem: stále je o čem mluvit. 
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Hana Zvolská je předsedkyní 
strany Věci veřejné. 
Přestože v komunálních 
a senátních volbách v Praze 
6 Véčkaři neuspěli, zapustili 
u nás kořínky. 
Ptejme se paní Zvolské 

blíže ….

  

Věci veřejné neuspěly v komunální a magistrátních volbách. Věci veřejné neuspěly v komunální a magistrátních volbách. 
V čem vidíte příčiny?V čem vidíte příčiny?
Věci veřejné bohužel nesplnily očekávání voličů, nestačily se Věci veřejné bohužel nesplnily očekávání voličů, nestačily se 
vyprofilovat ve vládní koalici a to mělo dopad na výsledek vyprofilovat ve vládní koalici a to mělo dopad na výsledek 
v komunálních volbách.V předvolebním období byly uveřejněny v komunálních volbách.V předvolebním období byly uveřejněny 
v novinách cílené kauzy viz .firma ABL, které oslabily stranu VV. v novinách cílené kauzy viz .firma ABL, které oslabily stranu VV. 
Komunální volby dle mého byl boj o Prahu mezi ODS a TOP. Komunální volby dle mého byl boj o Prahu mezi ODS a TOP. 
Letošní volby se změnily na byznys, bylo to vidět na reklamní Letošní volby se změnily na byznys, bylo to vidět na reklamní 
(volební) kampani a nyní na po volebních vyjednáváních. My (volební) kampani a nyní na po volebních vyjednáváních. My 
jsme v Praze 6 vsadili na kontaktní kampaň, bohužel jsme voliče jsme v Praze 6 vsadili na kontaktní kampaň, bohužel jsme voliče 
nepřesvědčili.nepřesvědčili.

Jaké cíle si dáte v příštím roce v Praze 6?Jaké cíle si dáte v příštím roce v Praze 6?
V příštím roce chceme navázat na spolupráci s občanskými sdru-V příštím roce chceme navázat na spolupráci s občanskými sdru-
ženími v Praze 6.ženími v Praze 6.

Budete se prezentova něčím také v Břevnově?Budete se prezentova něčím také v Břevnově?
V Břevnově se chceme zabývat bytovou problematikou.V Břevnově se chceme zabývat bytovou problematikou.

Co byste hlavně prosazovali jako VV v Praze?Co byste hlavně prosazovali jako VV v Praze?
V Praze bychom prosazovali náš volební program, to je důsledná V Praze bychom prosazovali náš volební program, to je důsledná 
kontrola hospodaření radnice v Praze 6 a vyvinuli bychom maxi-kontrola hospodaření radnice v Praze 6 a vyvinuli bychom maxi-
mální úsilí k vyrovnání letošního schodkového rozpočtu.mální úsilí k vyrovnání letošního schodkového rozpočtu.

Co byste chtěla sdělit čtenářům podle svého uvážení?Co byste chtěla sdělit čtenářům podle svého uvážení?
Chceme poděkovat voličům Věcí veřejných v Břevnově, kde jsme Chceme poděkovat voličům Věcí veřejných v Břevnově, kde jsme 
v komunálních volbách získali přes osm procent.v komunálních volbách získali přes osm procent.
Jaký je kontakt na Véčkaře v Praze 6?Jaký je kontakt na Véčkaře v Praze 6?
hzvolska@veciverejne.cz - tel.: 725 895 960hzvolska@veciverejne.cz - tel.: 725 895 960

Redakční rozhovor

Mgr. Jana Bartůška z Břevnova 
zná spousta lidí. Po léta pra-
cuje pro komunální politiku 
a ještě déle učí v ZŠ Norber-
tov ve Střešovicích, takže ho  
zná dobře mnoho mladých. 
Je otcem malého Jeníčka 
a Mařenky. Ale ani „jeho“ 

strana v místních volbách 
neuspěla ….

vali, že jejich hlas propadne. Tomu nasvědčuje skutečnost, že řada vali, že jejich hlas propadne. Tomu nasvědčuje skutečnost, že řada 
našich kandidátů dostala docela dost preferenčních hlasů, ale málo našich kandidátů dostala docela dost preferenčních hlasů, ale málo 
voličů nás volilo jako celek. (I když v několika okrscích jsme získali voličů nás volilo jako celek. (I když v několika okrscích jsme získali 
i dvoucifernou podporu.) Mně například mnoho lidí říkalo, i dvoucifernou podporu.) Mně například mnoho lidí říkalo, 
že mi dalo svůj hlas. Bohužel, ale hlas pro jednoho kandidá-že mi dalo svůj hlas. Bohužel, ale hlas pro jednoho kandidá-
ta nestačí... Druhou příčinou je skutečnost, že jsme se nedo-ta nestačí... Druhou příčinou je skutečnost, že jsme se nedo-
kázali dostatečně dostat do podvědomí lidí. Naše možnosti kázali dostatečně dostat do podvědomí lidí. Naše možnosti 
v kampani těžko mohou konkurovat např. ODS, ČSSD či TOP v kampani těžko mohou konkurovat např. ODS, ČSSD či TOP 
09. Smutné je, že se nikdo nepozastaví nad tím, kde tyto stra-09. Smutné je, že se nikdo nepozastaví nad tím, kde tyto stra-
ny vzaly takovéto obrovské finanční prostředky - z nezištných ny vzaly takovéto obrovské finanční prostředky - z nezištných 
darů? Jako další a zřejmě hlavní příčinu bych viděl, že v Pra-darů? Jako další a zřejmě hlavní příčinu bych viděl, že v Pra-
ze lidé většinou volí podle obliby některé politické strany. ze lidé většinou volí podle obliby některé politické strany. 
K tomu možná přidají svůj hlas někomu známému i na jiné kandi-K tomu možná přidají svůj hlas někomu známému i na jiné kandi-
dátce. (Na venkově, kde lidé volí spíše konkrétní kandidáty, je KDU dátce. (Na venkově, kde lidé volí spíše konkrétní kandidáty, je KDU 
- ČSL - jedna ze stran Dohody pro Prahu 6 - výrazně úspěšná). Nu - ČSL - jedna ze stran Dohody pro Prahu 6 - výrazně úspěšná). Nu 
a pohled na celostátní politiku lidovců není dobrý. Myslím, že a pohled na celostátní politiku lidovců není dobrý. Myslím, že 
zejména kauzy dnes již bývalého předsedy strany mnoho našich zejména kauzy dnes již bývalého předsedy strany mnoho našich 
tradičních voličů odradily, řadu z nich dokonce přivedly ke kon-tradičních voličů odradily, řadu z nich dokonce přivedly ke kon-
kurenční TOPce.kurenční TOPce.

2. Jaké cíle si proto dáte do příštího roku?2. Jaké cíle si proto dáte do příštího roku?
Přestože nejsme v Zastupitelstvu m.č. Prahy 6, pokusíme se Přestože nejsme v Zastupitelstvu m.č. Prahy 6, pokusíme se 
v maximální možné míře plnit body našeho programu.v maximální možné míře plnit body našeho programu.

3. Budete se prezentovat také více v Břevnově?3. Budete se prezentovat také více v Břevnově?
Určitě. Vždyť hlavní body našeho programu se týkají i Břevnova Určitě. Vždyť hlavní body našeho programu se týkají i Břevnova 
- např. veliký úbytek zeleně, která se stále více a více nenávratně - např. veliký úbytek zeleně, která se stále více a více nenávratně 
proměňuje ve staveniště různých společností. Břevnovem jistě proměňuje ve staveniště různých společností. Břevnovem jistě 
hýbe dopravní situace zejména podél Patočkovy, Bělohorské hýbe dopravní situace zejména podél Patočkovy, Bělohorské 
a Myslbekovy ulice, Vypichu a vyústění tunelu.a Myslbekovy ulice, Vypichu a vyústění tunelu.

4. Co byste hlavě prosazovali jako Dohoda pro Prahu 6 v našem 4. Co byste hlavě prosazovali jako Dohoda pro Prahu 6 v našem 
obvodu?obvodu?
Náš program myslím dobře vyjadřuje naše heslo - Praha 6 je náš Náš program myslím dobře vyjadřuje naše heslo - Praha 6 je náš 
domov. Je to těžké řici jen několika větami. Něco jsem zmínil již v domov. Je to těžké řici jen několika větami. Něco jsem zmínil již v 
předcházející otázce. To jsou samozřejmě problémy i jiných částí předcházející otázce. To jsou samozřejmě problémy i jiných částí 
Prahy 6. Podporujeme také co nejrychlejší dokončení vnějšího Prahy 6. Podporujeme také co nejrychlejší dokončení vnějšího 
automobilového okruhu kolem celé Prahy, od kterého si slibujeme automobilového okruhu kolem celé Prahy, od kterého si slibujeme 
zejména omezení tranzitní dopravy. Ale samozřejmě nás zajímá zejména omezení tranzitní dopravy. Ale samozřejmě nás zajímá 
a řešíme i mnoho dalších oblastí.a řešíme i mnoho dalších oblastí.

 5. Jak to přišlo, že jste kandidovali jako známí lidovci pod no- 5. Jak to přišlo, že jste kandidovali jako známí lidovci pod no-
výmnázvem Dohoda pro Prahu 6?výmnázvem Dohoda pro Prahu 6?
Chtěli jsme oslovit i jiné spoluobčany. Spolu s našimi partnery Chtěli jsme oslovit i jiné spoluobčany. Spolu s našimi partnery 
jsme se shodli na hlavních problémech Prahy 6 i na způsobu je-jsme se shodli na hlavních problémech Prahy 6 i na způsobu je-
jich řešení. Myslím, že se nám podařilo vytvořit velmi dobrou jich řešení. Myslím, že se nám podařilo vytvořit velmi dobrou 
kandidátku - mladé studenty i ty starší. Lidi, kteří nejdou za kari-kandidátku - mladé studenty i ty starší. Lidi, kteří nejdou za kari-
erou (to by byli na jiných kandidátkách), ale kterým není lhostej-erou (to by byli na jiných kandidátkách), ale kterým není lhostej-
né, co se kolem nich děje. Kteří nechtějí jen všechno a všechny né, co se kolem nich děje. Kteří nechtějí jen všechno a všechny 
kritizovat, ale nabízejí své schopnosti a svoji energii k řešení.kritizovat, ale nabízejí své schopnosti a svoji energii k řešení.

6. Co byste chtěl říci čtenářům?6. Co byste chtěl říci čtenářům?
Chtěl bych všem, kteří nám dali důvěru, poděkovat. Popřejme Chtěl bych všem, kteří nám dali důvěru, poděkovat. Popřejme 
všem zvoleným zastupitelům hodně úspěchů a dobrých nápadů všem zvoleným zastupitelům hodně úspěchů a dobrých nápadů 
ve prospěch Prahy 6 a sil k jejich uskutečnění. Jsme připraveni ve prospěch Prahy 6 a sil k jejich uskutečnění. Jsme připraveni 
spolupracovat se všemi iniciativami, které mají podobný pohled spolupracovat se všemi iniciativami, které mají podobný pohled 
na problémy našeho obvodu a jejich řešení.       na problémy našeho obvodu a jejich řešení.       

7. Jaký je kontakt na Dohodu pro Prahu ?7. Jaký je kontakt na Dohodu pro Prahu ?
jan-bartusek seznam.czjan-bartusek seznam.cz

1. Vaše Dohoda pro Prahu 6 neuspěla v komunálních volbách. 1. Vaše Dohoda pro Prahu 6 neuspěla v komunálních volbách. 
V čem vidíte příčiny?V čem vidíte příčiny?
Neúspěch Dohody pro Prahu 6 (získala pouze 4,1%) má podle mého Neúspěch Dohody pro Prahu 6 (získala pouze 4,1%) má podle mého 
názoru několik příčin. Jednou z nich je velký neúspěch KDU - ČSL názoru několik příčin. Jednou z nich je velký neúspěch KDU - ČSL 
ve volbách do Poslanecké sněmovny. Voliči se nyní jednoduše obá-ve volbách do Poslanecké sněmovny. Voliči se nyní jednoduše obá-
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Mladý
sloupek

Jarmila
Häringová

PODLETNÍ ZÁKMIT

Voníš mi loukou plnou řebříčku,
červnové slunce z očí ti září,
pel motýlů se chytí na víčku
a samet broskve hladím ti v tváři.

Už zítřek setře ten nazlátlý prach,
odvane křehkost, vysaje šťávu.
Zachyťme chvilku – prchavý vzmach
a skloňme pokorně hlavu.

Redakce architektu B. Beránkovi, vedoucímu odboru územ-
ního rozvoje m.č. Praha 6: Co bude s břevnovskými fotbalo-
vými hřišti – TJ Břevnov a Slavoj Břevnov ?

Odpověď: Hřiště Dragoun Břevnov je na privátních pozemcích 
a vlastník (vlastně vlastníci, protože je na dvou pozemcích) vypo-
věděl nájem v roce 2007 ke stoletému výročí (nejen Břevnova, ale 
i oddílu). Pozemek je ve stávajícím platném Územním plánu HMP 
stabilizován jako SP – sportovní plocha, takže je nelze zastavět 
bytovými objekty. Navíc okolní pozemky již povolení na zástavbu 
mají a záměr investora byl z této plochy udělat zelené zázemí 
bytovek – park s dětským hřištěm. Tento stav nelze garantovat 
v příštím územním plánu (za dva a více let). 

Plocha hřiště býv. P.U.Š. a Slavoje je dlouhodobě nevyužívaná pro 
původní účel, což samozřejmě víte. Záměrem Prahy 6 je dosáh-
nout prodloužení ul. Tomanovy až k ulici Běžecké, a pozemky na 
jih zazelenit (prodloužení parku Ladronka), pozemky na sever od 
tohoto prodloužení, které nejsou součástí zeleně parku Královka, 
pak poskytnout k vilové zástavbě. Tento záměr byl součástí při-
pomínek MČ P6 ke Konceptu ÚPn, který se vytváří.

Vážení čtenáři Břevnovanu, břevnovští důchodci se scháze-
jí každou druhou středu v 15,00 h. ve škole U Dělnického 
cvičiště 1100. Každý další bude vítán. A teď bych Vám chtěl 
popsat jednu z několika aktivit našeho sdružení. Dne 3.9. někteří 
členové Svazu důchodců v Břevnově vycestovali s cestovní kan-
celáří “E. Šulcová s.r.o.” do Itálie, do krásného městečka Caor-
le na desetidenní pobyt k Jaderskému moři. Italie nás přivítala 
drobným deštěm a dobrou polévkou. Čekání než jsme měli při-
pravené pokoje jsme využili procházkou k moři, to už přestalo pr-
šet. Před polednem jsme už měli připravené pokoje a svítilo slu-
níčko. Každý, kdo si zaplatil plážový servis, se šel podívat na pláž, 
který slunečník a lehátka má a bude je celý týden používat. Pláže 
v Caorle jsou z jemného písku, báječné pro bosé nohy našich 
seniorů. Odpoledne uteklo jako mořský příboj. Po výtečné večeři 
jsme šli do rozzářeného městečka, které nás okouzlilo. Někteří 
okusili vínečko v některé vinárničce a někteří se stavili v mnohých 
cukrárničkách na zmrzlinu nebo v kavárničce na večerní kávičku. 
Kdo si dal zmrzlinu, tak byl překvapen, jaké množství dostává, až 
to přetéká z kornoutku chutné oplatky. Zmrzlina je velmi dobrá, 
prostě italská. Druhý den v sobotu, když jsme byli po snídani, 
která se skládá ze švédských stolů a místních chřupavých žemli-
ček, jsme šli na místní trh, který je zde každou sobotu dopoled-
ne. Na trhu je zboží všeho druhu, od kůže, porcelárnu, oblečení, 
ovoce, sýrů, hraček, nápojů, potravin a různého občerstvení. Po 
obědě, který si připravil každý sám a nebo se postil, protože jsme 
měli polopenzi, jsme využili krásného počasí a šli jsme k moři 
natáhnout se na lehátko, nastavit sluníčku naše bledá těla. Se 
střídavým nasolováním v moři jsme zůstali až do večeře. Ta byla 
výborná. Následovala cesta do městečka na výbornou zmrzlinu 
před spaním. Neděle byla krásná se sluníčkem. V pondělí se 
obloha zatáhla, a prožili jsme tři dny deštivé s bouřkou. Využili 
jsme nabídky cestovky a vyjeli jsme si do sklípku na ochutnávky 
vína. Příjemné přijetí od majitelů a celý autobus z různých hotelů 
- dobře jsme se bavili. Jsou tam různé záiezdy Benátky, Terst, zá-
meček Miramare. Ve čtvrtek ráno nás probudilo sluníčko a blan-
kytně modrá obloha. A tak hurá k moři, nasolovat se a odpočívat 
na lehátkách a přijímat blahodárné slunění, načerpávat teplo, ať 
nám vydrží do naší zimy. Škoda, že večer už jsme museli balit, 
abychom byli ráno připraveni opustit pokoj, aby ho mohl personál 
po nás uklidit. Zavazadla jsme hned ráno dali na určená místa. 
V tomto hotýlku jménem “Tereza” jsme prožili krásný týden. Ješ-
tě jsme využili na pláži lehátka a dýchali mořský vzduch. Příliv 
na pláž přinesl dvě šedomodré krásné meduzy. Mohli jsme si je 
zblizoučka prohlédnout. Dvě děvčátka se pokoušela je vrátit do 
moře, ale nepodařilo se to. Chodilo tam spousta lidí, kteří si je 
fotili na mobil, byl to zážitek. Potom jsme se pomalu vrátili do ho-
telu. Čekali jsme na osmnáctou hodinu, nastoupili do autobusu 

a jeli směr Praha. Rozloučení s personálem hotelu a kuchařem 
bylo velmi srdečné a my jsme slíbili, že se za rok vrátíme. - Břev-
novští důchodci, přijďte mezi nás, ať taky můžete s námi prožít 
krásné letní dny. S pozdravem Bušek Ladislav. 

Vzpomínka na generála Aloise Eliáše

V souvislosti s odhalením pamětní desky čestného občana MČ 
Prahy 6 armádního generála Aloise Eliáše uvádím na stránkách 
našeho časopisu několik mých vzpomínek na tohoto vynikající-
ho člověka a vlastence. Generál Eliáš byl členem naší tělocvičné 
jednoty Sokola Praha Střešovice. V těžkých dobách nacistické 
okupace mu byla svěřena funkce předsedy protektorátní vlády, 
kterou vykonával v letech 1939-1941. Během svého působení se 
maximálně snažil v mezích svých možností pomáhat našemu pro-
tinacistickému odboji, jakož i některým našim lidem, zatčeným 
gestapem za svou činnost v organizaci Sokola. Činnost Eliášovy 
protektorátní vlády byla i přes omezení ze strany říšského protek-
tora i co do svého účinku ilegální. Ku příkladu se Eliášovi podařilo 
zřídit štáb obrany národa, včetně zpravodajské služby, složené 
z bývalých vojenských zpravodajců. Po zakázané oslavě 28. října 
1939 a protiněmeckých demonstracích, následných nepoko-
jích při pohřbu Jana Opletala a popravě devíti studentů, podala 
Eliášova vláda jako výraz protestu demisi, kterou ale president 
Hácha nepřijal. Znovu začal generál Eliáš o demisi uvažovat na 
jaře 1940 po aféře, kdy jeden z jeho ministrů, shodou okolností 
rovněž člen střešovického Sokola, Ladislav Karel Feierabend, na 
poslední chvíli uprchl do Anglie, kde se stal členem Benešovy vlá-
dy. Z této naší vlády však ministr Feierabend vystoupil na protest 
proti tomu, že president Beneš neuposlechl jeho rady nejezdit na 
mezistátní jednání do Moskvy. V Praze se po zatčení primátora 
Klapky, který byl rovněž napojen na odboj, situace pro generá-
la Eliáše značně zhoršila. 27. září 1941 byl generál Eliáš zatčen 
a odvezen do budovy gestapa, pak převezen do pankrácké věz-
nice. 27. května 1942 bylo po atentátu na Heydricha vyhlášeno 
stanné právo, v rámci kterého byl Eliáš 19. června na příkaz K. H. 
Franka převezen na Kobylisskou střelnici, kde byl postaven před 
popravčí četu a zastřelen. Generál Eliáš byl nositelem Českoslo-
venského válečného kříže z r. 1923 a v r. 2002 vyznamenán in 
memoriam Řádem Bílého lva.          

                                                                                          Sl. Halášek  
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BŘEVNOVAN

 Budoucí činnost Teen Challenge International a Sboru Otevřených Budoucí činnost Teen Challenge International a Sboru Otevřených 

dveřídveří, , Apoštolské církve v bývalých prostorách Country klubu Radost.Apoštolské církve v bývalých prostorách Country klubu Radost.

V prvé řadě bychom rádi představili organizaci Teen Challenge International V prvé řadě bychom rádi představili organizaci Teen Challenge International 
Kdo jsme? Křesťanská organizace Teen Challenge začala svou působnost ve Kdo jsme? Křesťanská organizace Teen Challenge začala svou působnost ve 
Spojených státech amerických v roce 1958. V České republice pak oficiálně Spojených státech amerických v roce 1958. V České republice pak oficiálně 
vzniká v roce 1994. Cílem Teen Challenge je pomoci ztraceným lidem na-vzniká v roce 1994. Cílem Teen Challenge je pomoci ztraceným lidem na-
jít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím, nenávistí, jít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím, nenávistí, 
drogami a alkoholem. Snaha Teen Challenge směřuje k pomoci lidem stát se drogami a alkoholem. Snaha Teen Challenge směřuje k pomoci lidem stát se 
duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkč-duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkč-
ními a duchovně živými. Dále pak se TC snaží informovat veřejnost o pro-ními a duchovně živými. Dále pak se TC snaží informovat veřejnost o pro-
blémech spojených se zneužíváním návykových látek. Našim cílem je pokud blémech spojených se zneužíváním návykových látek. Našim cílem je pokud 
možno předcházet problémům spojeným s pozdějším zneužíváním návyko-možno předcházet problémům spojeným s pozdějším zneužíváním návyko-
vých látek. Více se můžete dozvědět na www.teenchallenge.cz.vých látek. Více se můžete dozvědět na www.teenchallenge.cz.

Teen Challenge International bude prostory v ulici Břevnovská využívat hlav-Teen Challenge International bude prostory v ulici Břevnovská využívat hlav-
ně pro Národní kancelář a velký sál pro prevenční protidrogové přednášky ně pro Národní kancelář a velký sál pro prevenční protidrogové přednášky 
a semináře pro školy a veřejnost. a semináře pro školy a veřejnost. 

Rádi bychom v budoucnu ve foyer otevřeli nekuřáckou kavárnu v příjemném Rádi bychom v budoucnu ve foyer otevřeli nekuřáckou kavárnu v příjemném 
duchu, s dobrou kávou a čajem a s mnoha různými domácími i nedomácími duchu, s dobrou kávou a čajem a s mnoha různými domácími i nedomácími 
moučníky a malým občerstvením. Výtěžek této kavárny půjde na boj proti moučníky a malým občerstvením. Výtěžek této kavárny půjde na boj proti 
drogové epidemii, což je hlavním posláním Teen Challenge. V této kavárně drogové epidemii, což je hlavním posláním Teen Challenge. V této kavárně 
bude možné zakoupit různé výrobky studentů z programů TC. bude možné zakoupit různé výrobky studentů z programů TC. 

Společně s organizací Teen Challenge zde bude sídlit Sbor Otevřených dveří, Společně s organizací Teen Challenge zde bude sídlit Sbor Otevřených dveří, 
který je součástí Apoštolské církve v ČR. Každou neděli bude sál využíván který je součástí Apoštolské církve v ČR. Každou neděli bude sál využíván 
pro Bohoslužby, které budou plně přístupné veřejnosti. V průběhu týdne zde pro Bohoslužby, které budou plně přístupné veřejnosti. V průběhu týdne zde 
budou probíhat i jiná společná setkání a semináře. Pastor sboru zde bude mít budou probíhat i jiná společná setkání a semináře. Pastor sboru zde bude mít 
svou kancelář. Náplní Bohoslužeb jsou společné písně, četba z Bible, kázání svou kancelář. Náplní Bohoslužeb jsou společné písně, četba z Bible, kázání 
a modlitby. Doufáme, že tato naše činnost bude i pro vaši oblast přínosem. a modlitby. Doufáme, že tato naše činnost bude i pro vaši oblast přínosem. 

 Co nového na Hradčanech?Co nového na Hradčanech? Hradčany, na rozdíl od Břevnova, který se  Hradčany, na rozdíl od Břevnova, který se 
rozrůstá, se vylidňují. Mnoho neschází a stanou se pouhou kulisou. Genium rozrůstá, se vylidňují. Mnoho neschází a stanou se pouhou kulisou. Genium 
loci se vytrácí. Jsme proto rádi my, ubývající „Hradčaňáci“,že múžeme sle-loci se vytrácí. Jsme proto rádi my, ubývající „Hradčaňáci“,že múžeme sle-
dovat břevnovské akce, že můžeme chodit nakupovat do obchodů a obchůdků dovat břevnovské akce, že můžeme chodit nakupovat do obchodů a obchůdků 
v Břevnově a že můžeme nasát tu atmosféru, která i u nás bývala. Akce, kte-v Břevnově a že můžeme nasát tu atmosféru, která i u nás bývala. Akce, kte-
ré zde u nás probíhají, většinou uveřejňuje tisk (Malá scéna na Novém světě ré zde u nás probíhají, většinou uveřejňuje tisk (Malá scéna na Novém světě 
i divadelní představení na Pražském hradě, které probíhají přes léto). Minulý i divadelní představení na Pražském hradě, které probíhají přes léto). Minulý 
měsíc v klášteře premonstrátů byla velice zajímavá výstava bonsaí. V kapucín-měsíc v klášteře premonstrátů byla velice zajímavá výstava bonsaí. V kapucín-
ském klášteře na Loretánském nám. bývají zase vždy jednu středu v měsíci od ském klášteře na Loretánském nám. bývají zase vždy jednu středu v měsíci od 
19 hod. koncerty jejíž výtěžky jdou na různé charitativní účely. Bývá při tom 19 hod. koncerty jejíž výtěžky jdou na různé charitativní účely. Bývá při tom 
velice pěkná atmosféra. V současné době probíhá na Loretánském nám. úprava velice pěkná atmosféra. V současné době probíhá na Loretánském nám. úprava 
pozemku po bývalém zahradnictví. Prý tam bude v budoucnu park slíbil minu-pozemku po bývalém zahradnictví. Prý tam bude v budoucnu park slíbil minu-
lý starosta Dvořák. V sousední nádrži jsou velice krásně kvetoucí lekníny.Bylo lý starosta Dvořák. V sousední nádrži jsou velice krásně kvetoucí lekníny.Bylo 
taktéž p.starostou přislíbeno, že nebudou zničeny. Tak uvidíme jak tyto sliby taktéž p.starostou přislíbeno, že nebudou zničeny. Tak uvidíme jak tyto sliby 
se splní. Vím, že má Praha 6 také svoje problémy, vždyť kde nejsou, ale podle se splní. Vím, že má Praha 6 také svoje problémy, vždyť kde nejsou, ale podle 
pozorování zvenku vidím, že váš úřad na rozdíl od jiných pracuje dobře a tak pozorování zvenku vidím, že váš úřad na rozdíl od jiných pracuje dobře a tak 
vám přejeme ať se se vám i nadále daří.                vám přejeme ať se se vám i nadále daří.                BuBu

 Fotbal v Břevnově – smutná kapitola!Fotbal v Břevnově – smutná kapitola! A to navzdory tradici více jak sto- A to navzdory tradici více jak sto-
leté. Hřiště SK Břevnova, později FC Dragoun Břevnov, skončilo v okamži-leté. Hřiště SK Břevnova, později FC Dragoun Břevnov, skončilo v okamži-
ku,kdy majitel p. Dragoun prodal tehdy třetiligovou soutěž mladoboleslavské ku,kdy majitel p. Dragoun prodal tehdy třetiligovou soutěž mladoboleslavské 
kopané. Od té doby se zde pravidelná soutěž nehraje, břevnováci zvyklí na své kopané. Od té doby se zde pravidelná soutěž nehraje, břevnováci zvyklí na své 
nedělní fotbalové hody, přišli zkrátka. To paradoxně v okamžiku, kdy se mělo nedělní fotbalové hody, přišli zkrátka. To paradoxně v okamžiku, kdy se mělo 
bujaře slavit sté výročí založení klubu. Místo slávy - konec. Dnes, čas od času, bujaře slavit sté výročí založení klubu. Místo slávy - konec. Dnes, čas od času, 
slouží hřiště k zápasům „staré gardy,“ zrovna nedávno si bývalí hráči pozvali slouží hřiště k zápasům „staré gardy,“ zrovna nedávno si bývalí hráči pozvali 
mladíky hrající II. futsalovou ligu. Bylo vidět, že Čížek,Vondráček nebo Me-mladíky hrající II. futsalovou ligu. Bylo vidět, že Čížek,Vondráček nebo Me-
lounek své umění nezapomněli, ovšem více jak o generaci mladším „zajícům“ lounek své umění nezapomněli, ovšem více jak o generaci mladším „zajícům“ 
v rychlosti konkurovat nemohli. Sousední hřiště bývalého Slavoje Břevnov v rychlosti konkurovat nemohli. Sousední hřiště bývalého Slavoje Břevnov 
rsp. jeho zázemí, sloužilo po revoluci jako ubytovna stavebních dělníků,čemuž rsp. jeho zázemí, sloužilo po revoluci jako ubytovna stavebních dělníků,čemuž 
odpovídá současný stav. Plevel, nepořádek, bezútěšnost. Nástěnka informuje odpovídá současný stav. Plevel, nepořádek, bezútěšnost. Nástěnka informuje 
o záměru jisté společnosti zřídit zde fotbalovou školu pro mládež.o záměru jisté společnosti zřídit zde fotbalovou školu pro mládež.

Budoucnost obou hřišť je tedy zahalena rouškou tajemství, na dotaz redakce Budoucnost obou hřišť je tedy zahalena rouškou tajemství, na dotaz redakce 
ohledně jejich dalšího osudu odpověděl vedoucí OÚR Prahy 6, ing. arch. Be-ohledně jejich dalšího osudu odpověděl vedoucí OÚR Prahy 6, ing. arch. Be-
ránek. - viz rubriku Z naší a vaší korespondence.ránek. - viz rubriku Z naší a vaší korespondence.

pokračování ze strany 6

V těchto dnech dokončují se tesařské práce v klášterní oranžerii a do konce 
února by měla být základní kostra hotová. Nyní se ve stavebnictví pracuje 
v zimě v létě, prakticky ve dne v noci. 

Působení bývalého senátora pana Karla Schwarzenberga se nyní „trochu“ 
rozšířilo. Minulý měsíc jako ministr zahraničí navštívil Afganistán a vyfaso-
val povinně helmu s neprůstřelnou vestou. V Břevnově i v Praze 6 zůstává 
velmi oblíbeným politikem.

Také v Jandáčkově Radosti v Břevnovské ulici jsou práce u konce. Takto 
vypadá sál bývalého známého biografu dnes, je jako nový, jen zhasnout 
a spustit třeba nějakou pěknou francouzskou detektivku….
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Mezi námi
v Břevnově XX.

Mistr 
světa 

z
Drinopolu

Takhle… Jezdil jsem původ-Takhle… Jezdil jsem původ-
ně za klub v Břevnově. Členo-ně za klub v Břevnově. Členo-
vé tehdy na cvičišti Úl, nad ma-vé tehdy na cvičišti Úl, nad ma-
gistrátem, předváděli své umění gistrátem, předváděli své umění 
a současně probíhal nábor nových čle-a současně probíhal nábor nových čle-
nů. Já se přihlásil a uspěl. Jenže také nů. Já se přihlásil a uspěl. Jenže také 
jsem dělal atletiku,tak to rozhodnutí jsem dělal atletiku,tak to rozhodnutí 
nebylo nijak jednoduché. Nakonec nebylo nijak jednoduché. Nakonec 
jsem zvolil kolo a nikdy nelitoval.jsem zvolil kolo a nikdy nelitoval.
Tehdy se psal rok l942, mně bylo tři-Tehdy se psal rok l942, mně bylo tři-
náct let. Břevnovský klub, tedy ČKV-náct let. Břevnovský klub, tedy ČKV-
Břevnov l898 vlastnil původně dráhu Břevnov l898 vlastnil původně dráhu 
nahoře u sv. Markéty, ale pak přesíd-nahoře u sv. Markéty, ale pak přesíd-
lil na už zmiňovaný Úl. Tam stávala lil na už zmiňovaný Úl. Tam stávala 
bouda, v ní se hrávalo loutkové di-bouda, v ní se hrávalo loutkové di-
vadlo pro děti..Trénování- no hrůza, vadlo pro děti..Trénování- no hrůza, 
v zimě tam fičelo rozbitým oknem, v zimě tam fičelo rozbitým oknem, 
ale já vydržel, nakonec jsem zůstal ale já vydržel, nakonec jsem zůstal 
ze všech tehdy přijatých kluků nej-ze všech tehdy přijatých kluků nej-
déle. Přicházely úspěchy, první tituly déle. Přicházely úspěchy, první tituly 
a v r. l95l pozvánka do Dukly Praha. a v r. l95l pozvánka do Dukly Praha. 

Jen tak to nebylo. Pokorný už byl trojnásobný mistr republiky! Pod-Jen tak to nebylo. Pokorný už byl trojnásobný mistr republiky! Pod-
mínky v Dukle ? Samozřejmě dobré. Dnes by se řeklo nadstandardní. mínky v Dukle ? Samozřejmě dobré. Dnes by se řeklo nadstandardní. 
Hned nějak po příchodu mě velitel poslal Hned nějak po příchodu mě velitel poslal 
jako elektrikáře něco opravit na Minis-jako elektrikáře něco opravit na Minis-
terstvo národní obrany. Přijdu tam, říkám terstvo národní obrany. Přijdu tam, říkám 
kdo jsem, že jim mám něco opravit. Oni kdo jsem, že jim mám něco opravit. Oni 
mne vyhnali! Prý mají své lidi, já ať jdu mne vyhnali! Prý mají své lidi, já ať jdu 
raději trénovat! V Dukle to trvalo pět let. raději trénovat! V Dukle to trvalo pět let. 
Moje celková bilance v té době? 11x mistr Moje celková bilance v té době? 11x mistr 
republiky, 3 x třetí místo na světě, světo-republiky, 3 x třetí místo na světě, světo-
vý rekordman v krasojízdě ( hodnotila se vý rekordman v krasojízdě ( hodnotila se 
náročnost provedené sestavy)- tenhle titul  náročnost provedené sestavy)- tenhle titul  
mně patřil celý jeden rokmně patřil celý jeden rok
Pospíšilové? Zkrátka nepřekonatelní fe-Pospíšilové? Zkrátka nepřekonatelní fe-
noméni v kolové-dvacetinásobní mistři noméni v kolové-dvacetinásobní mistři 
světa! Oni nepocházeli z velkého města světa! Oni nepocházeli z velkého města 
a bývalo pravidlem, že třeba vesnická ko-a bývalo pravidlem, že třeba vesnická ko-
lová nebo krasojízda, byly výborné. Proč?  lová nebo krasojízda, byly výborné. Proč?  
To je jednoduché. Závodníci tam neměli To je jednoduché. Závodníci tam neměli 
tolik možností k rozptylování, trávili v tě-tolik možností k rozptylování, trávili v tě-
locvičně každou volnou chvilku. Samo-locvičně každou volnou chvilku. Samo-
zřejmě u těchto kluků byl ohromný talent, zřejmě u těchto kluků byl ohromný talent, 
byli to dříči a pak měli Hartla, trenéra, byli to dříči a pak měli Hartla, trenéra, 
který měl na výsledcích obrovský podíl. který měl na výsledcích obrovský podíl. 
Dvacetkrát mistry světa, komu se to podaří Dvacetkrát mistry světa, komu se to podaří 

? Vezměte si, že našim fotbalistům zatím ani jednou! Odměny? Teh-? Vezměte si, že našim fotbalistům zatím ani jednou! Odměny? Teh-
dy a dnes - nelze vůbec srovnávat. Sport obecně. Jistě, jsou sporty dy a dnes - nelze vůbec srovnávat. Sport obecně. Jistě, jsou sporty 
„bohaté, pak takové, ty kde se tolik peněz netočí. Rodiče samozřejmě „bohaté, pak takové, ty kde se tolik peněz netočí. Rodiče samozřejmě 
preferují první kategorii, tam děti přihlásí. Výsledkem je, že třeba na preferují první kategorii, tam děti přihlásí. Výsledkem je, že třeba na 
MS se naše gymnastky ani nedostanou do finále a skončí třicáté. Nic MS se naše gymnastky ani nedostanou do finále a skončí třicáté. Nic 
veselého. Dám příklad. Jeli jsme závodit na Moravu. Máma udělala veselého. Dám příklad. Jeli jsme závodit na Moravu. Máma udělala 
na cestu řízek,v místě jsem koupil limonádu,spalo se u členů morav-na cestu řízek,v místě jsem koupil limonádu,spalo se u členů morav-
ského klubu.Tak to bylo. Dneska se vše točí kolem peněz. O dnešní ského klubu.Tak to bylo. Dneska se vše točí kolem peněz. O dnešní 
morálce, fair-play hře raději mlčím.Vždyť silniční cyklistika je celá morálce, fair-play hře raději mlčím.Vždyť silniční cyklistika je celá 
prolezlá dopinkovými aférami! Ale dokud nebudou hříšníci trestáni prolezlá dopinkovými aférami! Ale dokud nebudou hříšníci trestáni 
doživotním zákazem, budou to zkoušet další. Nemluví se mi o tom doživotním zákazem, budou to zkoušet další. Nemluví se mi o tom 
dobře.dobře.
V roce l956? Forma jako hrom. Jenže náš rozhodčí Štěpán se pod V roce l956? Forma jako hrom. Jenže náš rozhodčí Štěpán se pod 
můj výkon neslavně podepsal. A tak jsem z MS v Kodani odjížděl můj výkon neslavně podepsal. A tak jsem z MS v Kodani odjížděl 
s bronzovou medailí. Bodová ztráta minimální, vítěz, Švýcar Tschop, s bronzovou medailí. Bodová ztráta minimální, vítěz, Švýcar Tschop, 
po chybách, které udělal, mohl právě panu Štěpánovi poděkovat za po chybách, které udělal, mohl právě panu Štěpánovi poděkovat za 
titul. Tímhle končí moje etapa amatérská. R. l957 mně známý doporu-titul. Tímhle končí moje etapa amatérská. R. l957 mně známý doporu-
čil jako instruktora do artistického učiliště. Tam jsem rok „vyučoval“ čil jako instruktora do artistického učiliště. Tam jsem rok „vyučoval“ 
jízdu na všech kolech bez rozdílu tvarů a velikostí, jednokolky nevy-jízdu na všech kolech bez rozdílu tvarů a velikostí, jednokolky nevy-
jímaje. Přesvědčovali mne a přesvědčili,že bych byl sám proti sobě jímaje. Přesvědčovali mne a přesvědčili,že bych byl sám proti sobě 
kdybych si neudělal artistické zkoušky. Poslechl jsem a začíná má éra  kdybych si neudělal artistické zkoušky. Poslechl jsem a začíná má éra  
profesionální. Teď už to vezmu zkrátka. Dělal se konkurz do varieté profesionální. Teď už to vezmu zkrátka. Dělal se konkurz do varieté 
u Drahňovských, zájem mělo asi čtyři sta artistů. Vybrali mne, při-u Drahňovských, zájem mělo asi čtyři sta artistů. Vybrali mne, při-
šla i lákavá finanční nabídka, jenže možnost podívat se po světě mne šla i lákavá finanční nabídka, jenže možnost podívat se po světě mne 
lákala víc. První štace byla paradoxně v Brně v r. l958, vyhrál jsem lákala víc. První štace byla paradoxně v Brně v r. l958, vyhrál jsem 
a získal cenu Zlatý krokodýl. Pak už to začalo doopravdy.Z jednoho a získal cenu Zlatý krokodýl. Pak už to začalo doopravdy.Z jednoho 
státu do druhého,z jednoho kontinentu na druhý. Zkrátka závodnický státu do druhého,z jednoho kontinentu na druhý. Zkrátka závodnický 
kolotoč, v r. l965 jsem v USA získal titul mistra světa profesioná-kolotoč, v r. l965 jsem v USA získal titul mistra světa profesioná-
lů, tam hodnotili dohromady všechny discipliny související s jízdou lů, tam hodnotili dohromady všechny discipliny související s jízdou 
na kole. Celkem mám projeto přes padesát zemí. Zranění? Nic co by na kole. Celkem mám projeto přes padesát zemí. Zranění? Nic co by 
se nedalo vydržet. Plakáty visí, lístky jsou prodané, jet prostě musíš! se nedalo vydržet. Plakáty visí, lístky jsou prodané, jet prostě musíš! 
Ale přesto mne něco bolí. Pět let jsem psal knihu vzpomínek “Kolem Ale přesto mne něco bolí. Pět let jsem psal knihu vzpomínek “Kolem 
dokola okolo kola“ se měla jmenovat. Měla. Rukopis se ztratil, kopii dokola okolo kola“ se měla jmenovat. Měla. Rukopis se ztratil, kopii 
nemám. A potom, víte v loňském roce mi bylo osmdesát let. V Praze nemám. A potom, víte v loňském roce mi bylo osmdesát let. V Praze 
6 si nevzpomněl nikdo. Ani z novin ani z časopisů….6 si nevzpomněl nikdo. Ani z novin ani z časopisů….
P. S. Redakce časopisu Břevnovan opožděně přeje panu Adolfu Po-
kornému vše nejlepší k životnímu jubileu, hlavně pak zdraví a hodně 
šťastných kilometrů na kole při přojížďkách v okolí chaty!  

                                                                            Zpracoval A. Matějka

Patriot tělem i duší, 
který sjezdil téměř 
celý svět, aby se po 
ukončení své kariéry 
vrátil znovu do Břev-
nova..
Dnes  bydlí v ulici Pod 
Drinopolem. Kdo? Pře-

ce mistr sportu, mistr republiky,dr-
žitel světového rekordu a konečně 
- profesionální mistr světa v cyklis-
tické všestrannosti, pan Adolf Po-
korný. Jak že to vlastně bylo?

BŘEVNOVAN
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Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.
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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.

JÍDELNA BĚLOHORSKÁ

Vás zve k dobrým obědům
za velmi slušné ceny

Denní nabídka:

polévky, široký sortiment hlavních jídel,
dietní jídlo

možnost jídel do termoboxů
nebo vlastních nádob

bohatý výběr nápojů, prodej koření

Vánoční a novoroční nabídka:

objednávky na chlebíčky, saláty, řízky,
kapry, obložené mísy

Otevírací doba: Po – Pá 8.00 – 17.00

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

♦

♦

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

Zveme Vás na nákup
do naší prodejny

� hračky pro kluky i holčičky za dobré ceny

� velký výběr stolních a nástěnných kalen-
dářů a diářů na rok 2011

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

Otevírací doba:

Pondělí – Pátek:
Sobota – Neděle:

 P A P Í R N I C T V Í

80.30 – 18.00 hod.
9.00 – 17.00 hod.

24. 12. – 26. 12.
27. 12. – 30. 12.
31. 12. – 2. 1. 2011

SO, NE, SVÁTKY
s pohotovostním příplatkem

9 – 12
8 – 21
9 – 12

VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro malá zvířata

RESTAURACE „U ZELENÉ BRÁNY“RESTAURACE „U ZELENÉ BRÁNY“
Miloslav ZábranskýMiloslav Zábranský

Bělohorská 1069/7, 169 00 Praha 6Bělohorská 1069/7, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 350 574Tel.: +420 233 350 574

Mob.: +420 605 290 950Mob.: +420 605 290 950
e-mail: zabransky.milan@seznam.cze-mail: zabransky.milan@seznam.cz

PROVOZ BĚHEM VÁNOČNÍCH
A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ

MVDr. JOSEF KUBEČEK
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel./fax: 233 352 424
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Jsem tady rád. Kromě bytu zde mám i malý atelier, byt je současně sídlem Jsem tady rád. Kromě bytu zde mám i malý atelier, byt je současně sídlem 
Českého klubu velocipedistů, jehož mám čest být předsedou. Letos oslavíme Českého klubu velocipedistů, jehož mám čest být předsedou. Letos oslavíme 
l30. výročí nejen svého vzniku ale i výroby kol značky Champion bicykl Ko-l30. výročí nejen svého vzniku ale i výroby kol značky Champion bicykl Ko-
hout. Jde o nejstarší klub Českého království vůbec. Pan Kohout /1819-1884/ hout. Jde o nejstarší klub Českého království vůbec. Pan Kohout /1819-1884/ 
byl továrník a spoluzakladatel Smíchovského pivovaru, zal. r. l87l. K němu byl továrník a spoluzakladatel Smíchovského pivovaru, zal. r. l87l. K němu 
na návštěvu přijel jednoho dne r. l879 jistý anglický vikář se svým synovcem, na návštěvu přijel jednoho dne r. l879 jistý anglický vikář se svým synovcem, 
který měl na tehdejší dobu převratnou novinku: VYSOKÉ KOLO! Zdůrazňuji! který měl na tehdejší dobu převratnou novinku: VYSOKÉ KOLO! Zdůrazňuji! 
Vysoké kolo, nikoli kostitřas! Kostitřas má jak známo dřevěná kola opatřená Vysoké kolo, nikoli kostitřas! Kostitřas má jak známo dřevěná kola opatřená 
loukotěmi a obručí. Je těžkopádný, jde o jakéhosi tatínka vysokého kola. Pan loukotěmi a obručí. Je těžkopádný, jde o jakéhosi tatínka vysokého kola. Pan 
továrník byl otcem pěti synů v tom správném věku a tak se stalo, že přímo továrník byl otcem pěti synů v tom správném věku a tak se stalo, že přímo 

v areálu Smíchovského pivovaru l6. listopadu 1880 náš klub vznikl. Neměl v areálu Smíchovského pivovaru l6. listopadu 1880 náš klub vznikl. Neměl 
však díky minulému režimu na růžích ustláno. „Hostoval“ celá desetiletí po však díky minulému režimu na růžích ustláno. „Hostoval“ celá desetiletí po 
různých adresách, teď je posledních dvacet let na mojí, břevnovské. Kde to různých adresách, teď je posledních dvacet let na mojí, břevnovské. Kde to 
je, lze poznat snadno. Nad vchodem domu s novou fasádou se báječně vyjímá je, lze poznat snadno. Nad vchodem domu s novou fasádou se báječně vyjímá 
model vysokého kola. Když jsem jej před pěti roky instaloval, dávali mu ko-model vysokého kola. Když jsem jej před pěti roky instaloval, dávali mu ko-
lemjdoucí zhruba týden, maximálně měsíc, než jej někdo „přemístí“. Nestalo lemjdoucí zhruba týden, maximálně měsíc, než jej někdo „přemístí“. Nestalo 
se, já byl v té době sice dvakrát vykraden, nicméně kolo symbolizující sídlo se, já byl v té době sice dvakrát vykraden, nicméně kolo symbolizující sídlo 
klubu zůstává! Tedy zatím, musím to zaklepat. V padesátých letech minulého klubu zůstává! Tedy zatím, musím to zaklepat. V padesátých letech minulého 
století byla činnost klubu ukončena, veškeré materiály o něm zmizely, nezná-století byla činnost klubu ukončena, veškeré materiály o něm zmizely, nezná-
mo kam. Poslední stopa vedla do Sokola, jenže ten přišel ke zrušení také. Kdo mo kam. Poslední stopa vedla do Sokola, jenže ten přišel ke zrušení také. Kdo 
tedy prapor, stanovy a ostatní materiály zachránil? Boží prozřetelnost, jinak si tedy prapor, stanovy a ostatní materiály zachránil? Boží prozřetelnost, jinak si 
to neumím vysvětlit. R. l993 se pořádal v Praze mezinárodní sraz sběratelů his-to neumím vysvětlit. R. l993 se pořádal v Praze mezinárodní sraz sběratelů his-
torických kol.. Ohromná pocta, ohromná zodpovědnost. Sháněl jsem materiály torických kol.. Ohromná pocta, ohromná zodpovědnost. Sháněl jsem materiály 
kde se dalo, zvláště samozřejmě ty o našem klubu. Něco mi zapůjčili z Muzea kde se dalo, zvláště samozřejmě ty o našem klubu. Něco mi zapůjčili z Muzea 
sportu, ovšem jen ke zkopírování, na velmi krátkou dobu. A co se nestalo! sportu, ovšem jen ke zkopírování, na velmi krátkou dobu. A co se nestalo! 
Kopíruji na jedné ze dvou kopírek, které byly tehdy v této lokalitě k dispozici, Kopíruji na jedné ze dvou kopírek, které byly tehdy v této lokalitě k dispozici, 
když tu mně nějaká starší dáma zvědavě nakukuje přes rameno. Byla to Libuše když tu mně nějaká starší dáma zvědavě nakukuje přes rameno. Byla to Libuše 
Máchová, která o archivu ČKV věděla a hledala někoho kompetentního komu Máchová, která o archivu ČKV věděla a hledala někoho kompetentního komu 
by jej mohla předat. Našla a 29. března 1993 mohly být naše stanovy úředně by jej mohla předat. Našla a 29. března 1993 mohly být naše stanovy úředně 
registrovány. Není to zázrak? Jestli ne, určitě k němu má hodně blízko. Ale registrovány. Není to zázrak? Jestli ne, určitě k němu má hodně blízko. Ale 
KČV to není jen minulost. Samozřejmě, že ne. Klub žije, pořádáme dost akcí. KČV to není jen minulost. Samozřejmě, že ne. Klub žije, pořádáme dost akcí. 
Tou nejznámější je asi Pražská míle, která se koná letos již po devatenácté! Tou nejznámější je asi Pražská míle, která se koná letos již po devatenácté! 
Jde o rozloučení se sezonou, součástí Míle jsou i tzv. Reje na velocipedech. Jde o rozloučení se sezonou, součástí Míle jsou i tzv. Reje na velocipedech. 
Aniž bych si fandil, jde o světový unikát. Pánové doslova tančí na vysokých Aniž bych si fandil, jde o světový unikát. Pánové doslova tančí na vysokých 
kolech za zvuků Rossiniho hudby! Možno shlédnouti každoročně začátkem kolech za zvuků Rossiniho hudby! Možno shlédnouti každoročně začátkem 
listopadu v zadní části Letenské pláně, poblíž kyvadla. Také se snažíme po listopadu v zadní části Letenské pláně, poblíž kyvadla. Také se snažíme po 
vzoru našich předků, kteří žili bez rozhlasu, televize, pravda s novinami, které vzoru našich předků, kteří žili bez rozhlasu, televize, pravda s novinami, které 
si ovšem mezi sebou půjčovali, o vytváření zábavy vlastními silami. O tu se si ovšem mezi sebou půjčovali, o vytváření zábavy vlastními silami. O tu se 
kdysi starával „Zábavní výbor,“ s celou svou vážností a nasazením“. Nutno kdysi starával „Zábavní výbor,“ s celou svou vážností a nasazením“. Nutno 
říci, že tehdejší členové klubu byli lidé progresivní,vzdělaní,nikoliv bez ma-říci, že tehdejší členové klubu byli lidé progresivní,vzdělaní,nikoliv bez ma-
jetku. Ona totiž cena kola se dala srovnat s celoročním platem kvalifikova-jetku. Ona totiž cena kola se dala srovnat s celoročním platem kvalifikova-
ného dělníka! Ale k té zábavě...Viděl jsem vaše divadelní představení. Ano, ného dělníka! Ale k té zábavě...Viděl jsem vaše divadelní představení. Ano, 
už několik let náš klub pilně nacvičuje a v Únětickém divadelním sále, který už několik let náš klub pilně nacvičuje a v Únětickém divadelním sále, který 
se po naší produkci opět změní v sál hospodský, premiérově uvede nějakou se po naší produkci opět změní v sál hospodský, premiérově uvede nějakou 
žertovnou podívanou. Naposledy šlo o jednoaktovku od Dr. A. Pařízka z roku žertovnou podívanou. Naposledy šlo o jednoaktovku od Dr. A. Pařízka z roku 
l899. Název? Distanční jízda Londýn - Praha. Pro upřesnění: distanční jízdou l899. Název? Distanční jízda Londýn - Praha. Pro upřesnění: distanční jízdou 
byl tehdy označován etapový závod. Před diváctvo jsme předstoupili 6. února byl tehdy označován etapový závod. Před diváctvo jsme předstoupili 6. února 
po bezpočtu náročných zkoušek, včetně výjezdního soustředění mimo hlavní po bezpočtu náročných zkoušek, včetně výjezdního soustředění mimo hlavní 
město. Předstoupili, nicméně bylo čekáno až ochranka našeho spolku uzamk-město. Předstoupili, nicméně bylo čekáno až ochranka našeho spolku uzamk-
ne všechny východy a únik diváctva během představení bude vyloučen… ne všechny východy a únik diváctva během představení bude vyloučen… 
Ještě nikdy jsme nehráli před prázdným sálem! To také nehrozí, spíše neko-Ještě nikdy jsme nehráli před prázdným sálem! To také nehrozí, spíše neko-
nečné ovace po představení... (Jan Bejšovec hru režíroval, byl scénografem nečné ovace po představení... (Jan Bejšovec hru režíroval, byl scénografem 
a navíc přesvědčivě zvládl roli hostinského.) Ale teď tu nejožehavější otáz-a navíc přesvědčivě zvládl roli hostinského.) Ale teď tu nejožehavější otáz-
ku. Co ČKV a ženy? /J. B. se usmívá/ To jsem čekal! Od samého začátku, ku. Co ČKV a ženy? /J. B. se usmívá/ To jsem čekal! Od samého začátku, 
tedy od založení Českého klubu velocipedistů hovoří stanovy jasně. Členem tedy od založení Českého klubu velocipedistů hovoří stanovy jasně. Členem 
se může stát pouze muž! Já i dnes čelím snahám různých ženských hnutí se může stát pouze muž! Já i dnes čelím snahám různých ženských hnutí 
o prolomení řádu v tomto bodě. Podotýkám, dámy zřejmě nevědí, že devadesát o prolomení řádu v tomto bodě. Podotýkám, dámy zřejmě nevědí, že devadesát 
devět procent pádů z vysokého kola je na obličej. Víte, co s ním udělá asfalt devět procent pádů z vysokého kola je na obličej. Víte, co s ním udělá asfalt 
při čtyřicetikilometrové rychlosti? Tohle není sport vhodný pro ženy, byť už při čtyřicetikilometrové rychlosti? Tohle není sport vhodný pro ženy, byť už 
šněrovačky ani těžké sametové šatstvo nenosí!! Loučím se s Janem Bejšov-šněrovačky ani těžké sametové šatstvo nenosí!! Loučím se s Janem Bejšov-
cem v jeho miniatelieru, kde zrovna pracuje na záchraně vzácného obrazu. Ale cem v jeho miniatelieru, kde zrovna pracuje na záchraně vzácného obrazu. Ale 
jak sám říká, raději má zákazníky „se srdíčkem“než zakázky galerií. Zrovna jak sám říká, raději má zákazníky „se srdíčkem“než zakázky galerií. Zrovna 
nedávno zachránil dvěma mladým sourozencům z Břevnova památku na již nedávno zachránil dvěma mladým sourozencům z Břevnova památku na již 
nežijícího příbuzného. Na vesnici jezdili oba dva od školních let a už tehdy ob-nežijícího příbuzného. Na vesnici jezdili oba dva od školních let a už tehdy ob-
divovali nevelký obrázek italské sopky chrlící lávu. Autorem byl jejich děda, divovali nevelký obrázek italské sopky chrlící lávu. Autorem byl jejich děda, 
tehdejší student geologie, který v Itálii prožíval báječné prázdniny. Jistě, zna-tehdejší student geologie, který v Itálii prožíval báječné prázdniny. Jistě, zna-
lec by nad tímhle plátnem ohrnoval nos, jenže pro ty dva měl obrázek hodnotu lec by nad tímhle plátnem ohrnoval nos, jenže pro ty dva měl obrázek hodnotu 
nevyčíslitelnou .Měli ho totiž rádi! Jen se obávali, zda budou mít dost peněz na nevyčíslitelnou .Měli ho totiž rádi! Jen se obávali, zda budou mít dost peněz na 
zaplacení práce. „A přitom,“usmívá se Jan Bejšovec „cena ve většině případů zaplacení práce. „A přitom,“usmívá se Jan Bejšovec „cena ve většině případů 
nepřesáhne částku, kterou zaplatí majitel automobilu za plnou nádrž benzínu! nepřesáhne částku, kterou zaplatí majitel automobilu za plnou nádrž benzínu! 
“ Místnůstka je provoněna barvami a vším, co je pro restaurátorskou profesi “ Místnůstka je provoněna barvami a vším, co je pro restaurátorskou profesi 
zapotřebí. Na policích však mají místo i vývojky s ustalovačem, stejně jako zapotřebí. Na policích však mají místo i vývojky s ustalovačem, stejně jako 
digitální fotografická technika. Tady vznikají i vynikající fotografie! J. B. je digitální fotografická technika. Tady vznikají i vynikající fotografie! J. B. je 
totiž člověk renesanční, ovládající vícero řemesel na mistrovské úrovni! totiž člověk renesanční, ovládající vícero řemesel na mistrovské úrovni! 

Antonín MatějkaAntonín Matějka

  

Vše nejlepší do nového roku přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

Dům
u Vysokého 
kola

Známe se? Já tady na Břevnově byd-Známe se? Já tady na Břevnově byd-
lím třicet let, říká Jan Bejšovec. Takže lím třicet let, říká Jan Bejšovec. Takže 
proměny, které se udály v okolí Závěr-proměny, které se udály v okolí Závěr-
ky, vnímám dost detailně. Původně ni-ky, vnímám dost detailně. Původně ni-
kterak vzhledné náměstíčko s problé-kterak vzhledné náměstíčko s problé-
movou částí obyvatelstva se vylouplo movou částí obyvatelstva se vylouplo 
do krásy, nová chodníková mozaika do krásy, nová chodníková mozaika 
dokresluje úhlednost tohoto koutu dokresluje úhlednost tohoto koutu 
Břevnova.Břevnova.
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takto zdobené bývají chodníky na Vinohradech i Žižko-takto zdobené bývají chodníky na Vinohradech i Žižko-
vě, pouze v detailech se liší.Alespoň tak tomu bývalo. vě, pouze v detailech se liší.Alespoň tak tomu bývalo. 
Dnes bohužel tato dávná zákonitost nebývá ctěna, ani Dnes bohužel tato dávná zákonitost nebývá ctěna, ani 

projektanti ani firmy nemají o ni zájem.projektanti ani firmy nemají o ni zájem.
Ale zpět k panu Oldřichu Veselému. Pracoval Ale zpět k panu Oldřichu Veselému. Pracoval 
pilně, každý den již o čtvrté hodině ranní vy-pilně, každý den již o čtvrté hodině ranní vy-
cházel s kolečkem, vápnem, vyrovnávacím kří-cházel s kolečkem, vápnem, vyrovnávacím kří-
žem, dále bylo nutno dopravit na dílo kropicí žem, dále bylo nutno dopravit na dílo kropicí 
konev, šablony na chodníky, kladívka, pěch. konev, šablony na chodníky, kladívka, pěch. 
Tak se dělo samozřejmě pouze v sezoně.Tak se dělo samozřejmě pouze v sezoně.
V roce l935 pak založil obchod se stavební-V roce l935 pak založil obchod se stavební-
mi potřebami, zejména nezbytnými pro cech mi potřebami, zejména nezbytnými pro cech 
kameníků. Ten byl v ulici Veleslavínové. On kameníků. Ten byl v ulici Veleslavínové. On 
s rodinou bydlel v „České chaloupce“, což byl s rodinou bydlel v „České chaloupce“, což byl 
malý domek  tímto nápisem se pyšnící. V pří-malý domek  tímto nápisem se pyšnící. V pří-
zemí pak přebývala rodina Rakova. Je jasné, že zemí pak přebývala rodina Rakova. Je jasné, že 
dávno už nepracoval Oldřich Veselý sám. Parta dávno už nepracoval Oldřich Veselý sám. Parta 
dělníků, které šéfoval, čítala dle dobových foto-dělníků, které šéfoval, čítala dle dobových foto-

grafií až patnáct mužů! Mezi nimi byl i Karel Trpišovský, grafií až patnáct mužů! Mezi nimi byl i Karel Trpišovský, 
jeden z těch, kteří stáli takřka u zrodu fotbalu v Břevno-jeden z těch, kteří stáli takřka u zrodu fotbalu v Břevno-
vě. Dlažba na břevnovském hřišti, u kabin hráčů, je vlast-vě. Dlažba na břevnovském hřišti, u kabin hráčů, je vlast-
ně památníčkem téhle party. Další, kdo se zde činil, byl ně památníčkem téhle party. Další, kdo se zde činil, byl 
p. Jan Ulík. Tihle dlaždiči a fandové fotbalu ve svém vol-p. Jan Ulík. Tihle dlaždiči a fandové fotbalu ve svém vol-
nu, po práci a zdarma „sázeli“ dlažbu pro příští generace. nu, po práci a zdarma „sázeli“ dlažbu pro příští generace. 
Jako dnes slyším páně Ulíkovo: “Jo, jo, novinářskej, já Jako dnes slyším páně Ulíkovo: “Jo, jo, novinářskej, já 
měl včera kulíška!“ Což znamenalo, že málo platné, bylo měl včera kulíška!“ Což znamenalo, že málo platné, bylo 
po šichtě a nějaké to pivko navíc se vypilo! Tak tohle po šichtě a nějaké to pivko navíc se vypilo! Tak tohle 
byla dlaždičská mluva. Zlatí chlapi se srdcem na dlani!byla dlaždičská mluva. Zlatí chlapi se srdcem na dlani!
Smutnou skutečností zůstává, že ač parta pana Veselého Smutnou skutečností zůstává, že ač parta pana Veselého 
pracovala po celé Praze, mnoho už z jejich díla nezůsta-pracovala po celé Praze, mnoho už z jejich díla nezůsta-
lo. Některé chodníky překryl asfalt, jinde původní mozai-lo. Některé chodníky překryl asfalt, jinde původní mozai-
ku zrušili a nahradili jinou, modernější. Ale přece jen… ku zrušili a nahradili jinou, modernější. Ale přece jen… 
Půjdete-li někdy kolem Kajetánky která se mimochodem Půjdete-li někdy kolem Kajetánky která se mimochodem 
právě teď po dlouhých letech nezájmu šnoří do svátečního právě teď po dlouhých letech nezájmu šnoří do svátečního 
stavebního kabátku, nezapomeňte, že pod vašima nohama je stavebního kabátku, nezapomeňte, že pod vašima nohama je 
místy zachována původ-místy zachována původ-
ní dlažba, kterou tu vlast-ní dlažba, kterou tu vlast-
noručně pokládal mistr noručně pokládal mistr 
dlaždičský, pan Oldřich dlaždičský, pan Oldřich 
Veselý z Břevnova.Veselý z Břevnova.
P. S. Vzorku, který uvi-P. S. Vzorku, který uvi-
díte se říká „sedmdesát-díte se říká „sedmdesát-
ka s dámou!“ka s dámou!“
Dům je tzv. Česká cha-Dům je tzv. Česká cha-
loupka, stávala nad břev-loupka, stávala nad břev-
novskou návsí a chlapi novskou návsí a chlapi 
jsou Veselého parta, on jsou Veselého parta, on 
sám stojí zcela vlevo.  sám stojí zcela vlevo.  

Antonín MatějkaAntonín Matějka

Příslušníků tohoto cechu býval odjakživa nedostatek. Příslušníků tohoto cechu býval odjakživa nedostatek. 
V Praze roku l4l9 jich muselo zvládnout městskou dlaž-V Praze roku l4l9 jich muselo zvládnout městskou dlaž-
bu pouhých sedm, nadbytek těchto mužů není ani v době bu pouhých sedm, nadbytek těchto mužů není ani v době 
současné. O ženách v této souvislosti nelze hovořit vů-současné. O ženách v této souvislosti nelze hovořit vů-
bec. Jedná se totiž o řemeslo dlaždičské.bec. Jedná se totiž o řemeslo dlaždičské.
To, že dlaždiči nebývali zrovna vzorem pro slečinky To, že dlaždiči nebývali zrovna vzorem pro slečinky 
z dívčích penzionátů ohledně slovních výrazů, je věc z dívčích penzionátů ohledně slovních výrazů, je věc 
poměrně známá, ale jako všude i zde existovaly výjim-poměrně známá, ale jako všude i zde existovaly výjim-
ky. Ovšem zkuste pokleknout na sluníčkem rozžhavený ky. Ovšem zkuste pokleknout na sluníčkem rozžhavený 
chodník, sklonit hlavu,brát do rukou jednu kostku za chodník, sklonit hlavu,brát do rukou jednu kostku za 
druhou a kladívkem je zakládat do písku. Po několika druhou a kladívkem je zakládat do písku. Po několika 
hodinách zjistíte, že váš slovník se bude od slov doporu-hodinách zjistíte, že váš slovník se bude od slov doporu-
čovaných panem Guthem - Jarkovským, podstatně lišit. čovaných panem Guthem - Jarkovským, podstatně lišit. 
A přece byli takoví, kteří se tomuto řemeslu vyučili a po A přece byli takoví, kteří se tomuto řemeslu vyučili a po 
zbytek života mu zůstali věrni. Mnohdy do věku, který je zbytek života mu zůstali věrni. Mnohdy do věku, který je 
dávno opravňoval k sladkému nicnedělání.dávno opravňoval k sladkému nicnedělání.
Jeden z nich, pan Oldřich Veselý, narozen 22. 1. 1908 Jeden z nich, pan Oldřich Veselý, narozen 22. 1. 1908 
pocházel z Břevnova. Po vyučení dlaždičem a následné pocházel z Břevnova. Po vyučení dlaždičem a následné 
praxi, vstupuje do manželství se slečnou Jarmilou Slád-praxi, vstupuje do manželství se slečnou Jarmilou Slád-
kovou v roce l929, a už v r. l932 zakládá svoji živnost kovou v roce l929, a už v r. l932 zakládá svoji živnost 
dlaždičskou.dlaždičskou.
Jestli má někdo pocit, že tohle řemeslo je stereotypní, Jestli má někdo pocit, že tohle řemeslo je stereotypní, 
nudná práce, je od pravdy hodně daleko. Zkuste třeba nudná práce, je od pravdy hodně daleko. Zkuste třeba 
nějakého odborníka postavit v Praze nad mozaikou zdo-nějakého odborníka postavit v Praze nad mozaikou zdo-
bený chodník. Nepodívá se okolo, mrkne dolů a nejen že bený chodník. Nepodívá se okolo, mrkne dolů a nejen že 
pozná, o jaký vzor se jedná, dokonce vám řekne, ve které pozná, o jaký vzor se jedná, dokonce vám řekne, ve které 
části Prahy se nachází! části Prahy se nachází! 
To umění u vašich nohou má totiž svoji zákonitost, To umění u vašich nohou má totiž svoji zákonitost, 
a spatříte-li třeba hvězdy v kombinaci s kříži, vězte že a spatříte-li třeba hvězdy v kombinaci s kříži, vězte že 

Mistr dlaždičský
Oldřich Veselý z Břevnova

O S O B N O S T I
v  B ř e v n o v ě
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Všem čtenářům časopisu Břevnovan 
přejeme hodně zdraví i osobní 

spokojenosti v roce 2011 
a svým věrným pacientům

a zákazníkům
děkujeme za projevenou důvěru

Krajan František Mojžíš nabízí návštěvníkům z Čech
•   Celoroční ubytování ve vybavených zateplených chatách, 
 kde je veškeré zázemí: elektrické vytápění, teplá, studená voda, 
 sprchový kout, WC, atd.
• Bohaté snídaně a večeře výhradně z domácí výroby i s možností obědů
• Možnosti výletů do okolí s průvodcem – údolí Nery, Dračí údolí, 
 samostatné turistické cesty do sousední krajanské vesnice Gerník,  
 cesty podél Dunaje aj.
• Vyjížďky na voze s koňmi
• Přímo v Rovensku je možnost nákupu sýrů, medu, slivovice a dalších 
 potravin z místní produkce
• Cena za den se snídaní a večeří: 350 Kč.

NAVŠTIVTE ČESKOU VESNICI ROVENSKO V RUMUNSKÉM BANÁTĚ
Poznejte život našinců a čarovný kraj Karpat
NAVŠTIVTE ČESKOU VESNICI ROVENSKO V RUMUNSKÉM BANÁTĚ
Poznejte život našinců a čarovný kraj Karpat

 Adresa:  František Mojžíš
   tel.: 00407 6456 9920, 00407 4614 1313
   e-mail: terka.mojzisova@centrum.cz
   Caras Severin, Rovensko č. 31, Romania

Krajan František Mojžíš nabízí návštěvníkům z Čech
•   Celoroční ubytování ve vybavených zateplených chatách, 
 kde je veškeré zázemí: elektrické vytápění, teplá, studená voda, 
 sprchový kout, WC, atd.
• Bohaté snídaně a večeře výhradně z domácí výroby i s možností obědů
• Možnosti výletů do okolí s průvodcem – údolí Nery, Dračí údolí, 
 samostatné turistické cesty do sousední krajanské vesnice Gerník,  
 cesty podél Dunaje aj.
• Vyjížďky na voze s koňmi
• Přímo v Rovensku je možnost nákupu sýrů, medu, slivovice a dalších 
 potravin z místní produkce
• Cena za den se snídaní a večeří: 350 Kč.
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Solo, spol. s r. o.

KOMERČNÍ PROSTORY BYTY RODINNÉ
DOMY ČINŽOVNÍ DOMY CHATY, CHALUPY

RESTAURACE, HOTELY USEDLOSTI
POZEMKY

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel.:  233 357 071,  233 352 063,  220 515 440

mobil:  602 361 733 • fax:  220 514 576
e−mail: info solork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Tajenka: Dej více, dej více
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Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

Přejeme všem zákazníkům
vše nejlepší v novém roce 2011.

$OUSEDSKÉ $LUŽBY.CZ
Potřebujete pomoci a nemůžete si dovolit 

drahé služby firem? Najdeme Vám 
výpomoc při hlídání dětí, vaření, uklízení, 

mytí oken, údržbě domu i bytu, péči 
o domácí mazlíčky a mnoho dalšího. Vše 
za rozumné ceny, které si můžete dovolit.

Více na telefonu: 725 033 059

Stálé zdraví
v nadcházejícím roce 2011 přeje

svým zákazníkům 
a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA
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1. 9. Noční zloděj vloupal se do obchodu potravin1. 9. Noční zloděj vloupal se do obchodu potravin v ulici Na Malovance, když upiloval  v ulici Na Malovance, když upiloval 
oko visacího zámku a vypáčil dvoje uzamčené vstupní dveře. Pak už jen nosil lahve alko-oko visacího zámku a vypáčil dvoje uzamčené vstupní dveře. Pak už jen nosil lahve alko-
holu, ty lepší značky, luxusní čokolády, elektroniku, dva notebooky atd. Celková škoda holu, ty lepší značky, luxusní čokolády, elektroniku, dva notebooky atd. Celková škoda 
120 tisíc Kč.120 tisíc Kč.

3. 9. Do ulice Nad Kajetánkou3. 9. Do ulice Nad Kajetánkou přijeli ve večerních hodinách autaři a odvezli si Škodu  přijeli ve večerních hodinách autaři a odvezli si Škodu 
Felicii stříbrnou za 80 tisíc.Felicii stříbrnou za 80 tisíc.

5. 9. Ve dnech od 20. 8. do 5. 9. 5. 9. Ve dnech od 20. 8. do 5. 9. sklepaři navštívili kóje v Bělohorské a v jednom oddělení sklepaři navštívili kóje v Bělohorské a v jednom oddělení 
utrhli zámek a odnesli horské kolo Rock Machine Super v hodnotě 8 tisíc a 4 zimní pneu utrhli zámek a odnesli horské kolo Rock Machine Super v hodnotě 8 tisíc a 4 zimní pneu 
za 4.800 Kč.za 4.800 Kč.

8. 9. Z garáže hasičů 8. 9. Z garáže hasičů na Petřinách poberta štípl kompletní hasičský oblek s reflexními na Petřinách poberta štípl kompletní hasičský oblek s reflexními 
označeními. Cena: 18 tisíc.označeními. Cena: 18 tisíc.

10. 9. V ulici Ve Střešovičkách 10. 9. V ulici Ve Střešovičkách zaparkován Ford Mondeo zelený, uvnitř na sedadle zaparkován Ford Mondeo zelený, uvnitř na sedadle 
byl ponechán pěkný mobil za 14 tisíc. Autař vůz otevřel a mobil odnesl. Celková škoda byl ponechán pěkný mobil za 14 tisíc. Autař vůz otevřel a mobil odnesl. Celková škoda 
18 tisíc. -18 tisíc. - V Kauflandu na Vypichu  V Kauflandu na Vypichu vybírala z regálů zboží jedna paní, kabelku volně vybírala z regálů zboží jedna paní, kabelku volně 
v košíku. Když se k němu vrátila, byla kabelka pryč. Byly v ní doklady, platební karty, v košíku. Když se k němu vrátila, byla kabelka pryč. Byly v ní doklady, platební karty, 
dámská kosmetika, něco peněz. Škoda: 13.500. - dámská kosmetika, něco peněz. Škoda: 13.500. - Před vojenskou nemocnicí Před vojenskou nemocnicí odpoledne odpoledne 
zaparkoval majitel Octavie Combi šedé. Hodil do kufru notebook, zabouchl a odešel. zaparkoval majitel Octavie Combi šedé. Hodil do kufru notebook, zabouchl a odešel. 
Když se za několik hodin vrátil, kufr byl prázdný. Škoda: 15.000.Když se za několik hodin vrátil, kufr byl prázdný. Škoda: 15.000.

11. 9. V ústavu organické chemie AV 11. 9. V ústavu organické chemie AV v Dejvicích se patrně nešťastnou náhodou otrávil v Dejvicích se patrně nešťastnou náhodou otrávil 
ruský odborník. Šetřeno.ruský odborník. Šetřeno.

12. 9. Ze zahrady 12. 9. Ze zahrady domu v ulici Na Ostrohu zloději odvezli metr dvacet vysokou abstrakt-domu v ulici Na Ostrohu zloději odvezli metr dvacet vysokou abstrakt-
ní bronzovou sochu za 600.000 Kč.ní bronzovou sochu za 600.000 Kč.

14. 9. Studující M. K. n14. 9. Studující M. K. na bloku 4 strahovských kolejí přišel o notebook, když kolejový a bloku 4 strahovských kolejí přišel o notebook, když kolejový 
zloděj během krátké chvilky vnikl do pokoje. Škoda: 31.000.zloděj během krátké chvilky vnikl do pokoje. Škoda: 31.000.

15. 9. Denní bytař 15. 9. Denní bytař vlezl v Jílkově ulici do jednoho bytu v podkroví. V mezipatře si otevřel vlezl v Jílkově ulici do jednoho bytu v podkroví. V mezipatře si otevřel 
okno, vkročil na terasu, z terasy přes okno na záchod, kde vytlačil sklo dveří, odemkl okno, vkročil na terasu, z terasy přes okno na záchod, kde vytlačil sklo dveří, odemkl 
dveře bytu a odnesl dva notebooky a zlaté šperky. Škoda: 35 tisíc. - dveře bytu a odnesl dva notebooky a zlaté šperky. Škoda: 35 tisíc. - V ulici Na Malovance V ulici Na Malovance 
si nechal starší člověk vymalovat byt. Dva malíři přišli, vymalovali, a při tom šlohli ze si nechal starší člověk vymalovat byt. Dva malíři přišli, vymalovali, a při tom šlohli ze 
skříňky pod igelitem 11 tisíc na hotovosti. skříňky pod igelitem 11 tisíc na hotovosti. 

17. 9. Rozkazem policejního ředitelství 17. 9. Rozkazem policejního ředitelství vyhlášena akce Břevnov, které se zúčastnilo 21 vyhlášena akce Břevnov, které se zúčastnilo 21 
policistů. Během akce, která trvala od 20.00 do 2.00, kontrolováno 53 vozidel, 61 osob, policistů. Během akce, která trvala od 20.00 do 2.00, kontrolováno 53 vozidel, 61 osob, 
zjištěno 17 přestupků – vyřízeno blokovými pokutami za 15.100 Kč, a předvedena jedna zjištěno 17 přestupků – vyřízeno blokovými pokutami za 15.100 Kč, a předvedena jedna 
osoba. - osoba. - V ulici Šafránecké odpoledne V ulici Šafránecké odpoledne autaři odvezli Škodu Fabii bílou za 100 tisíc, kde autaři odvezli Škodu Fabii bílou za 100 tisíc, kde 
byly uvnitř potřeby studenta: sešity, učebnice, studentský průkaz, rýsovací potřeby, atd.byly uvnitř potřeby studenta: sešity, učebnice, studentský průkaz, rýsovací potřeby, atd.

19. 9. Při rekonstrukci bitvy 19. 9. Při rekonstrukci bitvy na Bílé hoře v jedné dramatické dějinné chvíli divákovi na Bílé hoře v jedné dramatické dějinné chvíli divákovi 
S.V. kapsář vyfoukl z vnitřní kapsy bundy portmonku, kde měl 600 Kč a OP. - S.V. kapsář vyfoukl z vnitřní kapsy bundy portmonku, kde měl 600 Kč a OP. - Do roze-Do roze-
stavěného domu seniorů Eliškastavěného domu seniorů Eliška na Patočkově ulici v noci vlezli zloději, odvezli tři kusy  na Patočkově ulici v noci vlezli zloději, odvezli tři kusy 
plastových oken, 25m prodlužovacího kabelu a napájecí kabel výtahu. Škoda: 30 tisíc.plastových oken, 25m prodlužovacího kabelu a napájecí kabel výtahu. Škoda: 30 tisíc.

24. 9. Večer po osmé 24. 9. Večer po osmé v Mařákově ulici nalezl otec v bytě oběšeného svého syna, ročník v Mařákově ulici nalezl otec v bytě oběšeného svého syna, ročník 
1977.1977.

26. 9. Parta zlodějů – autařů 26. 9. Parta zlodějů – autařů v ulici Chalupeckého se vloupala do Škody Octavie stříbr-v ulici Chalupeckého se vloupala do Škody Octavie stříbr-
né, škoda 30 tisíc, v Parléřové ulici do Audi A4 černé, škoda 43 tisíc, v ulici Gymnastické né, škoda 30 tisíc, v Parléřové ulici do Audi A4 černé, škoda 43 tisíc, v ulici Gymnastické 
do mikrobusu Ford Transit, škoda 2 tisíce, v ulici Pod Novým lesem do dalšího Fordu do mikrobusu Ford Transit, škoda 2 tisíce, v ulici Pod Novým lesem do dalšího Fordu 
Transit, které rovnou ukradli. Celková škoda: 97 tisíc. Z vykradených aut zmizelo navi-Transit, které rovnou ukradli. Celková škoda: 97 tisíc. Z vykradených aut zmizelo navi-
gační zařízení, notebooky atd.gační zařízení, notebooky atd.

28. 9. V ulici U Petřin 28. 9. V ulici U Petřin poškozen bílý Ford Mondeo nabořením pravého předního blatníku poškozen bílý Ford Mondeo nabořením pravého předního blatníku 
a poškozením zámku – škoda 25.000, v ulici Za Zahradou u menzy poškozen Fiat Punto, a poškozením zámku – škoda 25.000, v ulici Za Zahradou u menzy poškozen Fiat Punto, 
otevřen a vykraden. Byly zde tašky s fotbalovými potřebami. Škoda 50.000 Kč.otevřen a vykraden. Byly zde tašky s fotbalovými potřebami. Škoda 50.000 Kč.

29. 9. Sklepař v noci 29. 9. Sklepař v noci navštívil suterén domu v Patočkově 4 a z jedné kóje odnesl horské navštívil suterén domu v Patočkově 4 a z jedné kóje odnesl horské 
kolo za 20 tisíc. - kolo za 20 tisíc. - Z otevřeného výkopu Z otevřeného výkopu v ulici Za Hládkovem zloději kovů odvezli v ulici Za Hládkovem zloději kovů odvezli 
kabely za 30 tisíc korun.kabely za 30 tisíc korun.

3. 10. V nočních hodinách 3. 10. V nočních hodinách na Bělohorské ulici vypáčeny dveře a odcizena firemní výpo-na Bělohorské ulici vypáčeny dveře a odcizena firemní výpo-
četní technika v hodnotě 190 tisíc korun. - četní technika v hodnotě 190 tisíc korun. - V ulici Předvoje V ulici Předvoje ve Veleslavíně během polední ve Veleslavíně během polední 
pauzy nechal majitel pootevřené dveře garáže a jen si odskočil. Toho využil pohotový pauzy nechal majitel pootevřené dveře garáže a jen si odskočil. Toho využil pohotový 
autař a odvezl nové auto BMW za 1,600.000 Kč. autař a odvezl nové auto BMW za 1,600.000 Kč. 

4. 10. Zanedbaný průtokový ohřívač 4. 10. Zanedbaný průtokový ohřívač v domě v Patočkově ulici zapříčinil, že se bě-v domě v Patočkově ulici zapříčinil, že se bě-
hem večera přiotrávili hned tři vietnamští nájemníci v koupelně, a musela býti volána hem večera přiotrávili hned tři vietnamští nájemníci v koupelně, a musela býti volána 
záchranka. záchranka. 
5. 10. Sklepaři v suterénu 5. 10. Sklepaři v suterénu domu v ulici Mládeže vytrhali oka s petlicemi a vykradli domu v ulici Mládeže vytrhali oka s petlicemi a vykradli 
několik kójí, odkud odnesli lyžařská vybavení v hodnotě 19.500 Kč.několik kójí, odkud odnesli lyžařská vybavení v hodnotě 19.500 Kč.

7. 10. Kolem poledne 7. 10. Kolem poledne otevřel si žíly na obou zápěstích šestašedesátiletý muž v kočárkár-otevřel si žíly na obou zápěstích šestašedesátiletý muž v kočárkár-
ně v ulici Skuteckého. Dopis na rozloučenou nebyl nalezen. - ně v ulici Skuteckého. Dopis na rozloučenou nebyl nalezen. - Odpoledne ve tři Odpoledne ve tři nakoupila nakoupila 
si jedna paní v prodejně Ovoce-zelenina na Drinopolu. U kasy zaplatila, položila si port-si jedna paní v prodejně Ovoce-zelenina na Drinopolu. U kasy zaplatila, položila si port-
monku vedle na pult, a nákup si uložila do tašky. Když se podívala na pult – peněženka monku vedle na pult, a nákup si uložila do tašky. Když se podívala na pult – peněženka 
nikde. Myslela, že už ji má dávno na dně tašky, a odešla na tramvaj. Ale na zastávce nikde. Myslela, že už ji má dávno na dně tašky, a odešla na tramvaj. Ale na zastávce 
zjistila, že portmonku přeci jen nemá. Ihned se vrátila, avšak prodavačka sdělila, že neumí zjistila, že portmonku přeci jen nemá. Ihned se vrátila, avšak prodavačka sdělila, že neumí 
česky. V portmonce byly doklady, 2.300 Kč, platební karta spořitelny, ze které téhož dne česky. V portmonce byly doklady, 2.300 Kč, platební karta spořitelny, ze které téhož dne 
neoprávněně vybráno 20 tisíc korun, neboť u karty byl lístek s kódem PIN.neoprávněně vybráno 20 tisíc korun, neboť u karty byl lístek s kódem PIN.

8. 10. V Kolátorově ulici 8. 10. V Kolátorově ulici autaři odvezli dodávku Peugeot Boxer. Škoda 200.000. - autaři odvezli dodávku Peugeot Boxer. Škoda 200.000. - Mezi Mezi 
devátou a desátou dopolední devátou a desátou dopolední usnul v tramvaji č. 26 muž a kapsář mu prořízl boční kapsu usnul v tramvaji č. 26 muž a kapsář mu prořízl boční kapsu 
kalhot, vyjmul mu šrajtofli, kde byly 4 tisíce, zákaznická karta ČD, vstupní karta do TV kalhot, vyjmul mu šrajtofli, kde byly 4 tisíce, zákaznická karta ČD, vstupní karta do TV 
Nova a mobil. Škoda 10.000. - Nova a mobil. Škoda 10.000. - V 11 hodin dopoledne V 11 hodin dopoledne zazvonila neznámá podvodnice zazvonila neznámá podvodnice 
na starší paní v Čílově ulici a představila se jako pracovnice sociálního odboru, která jde na starší paní v Čílově ulici a představila se jako pracovnice sociálního odboru, která jde 

zkontrolovat úroveň bydlení. Vstoupila dále a ihned byla ve svém živlu. Stačila chvilka zkontrolovat úroveň bydlení. Vstoupila dále a ihned byla ve svém živlu. Stačila chvilka 
nepozornosti a odnesla si 14 tisíc na hotovosti a zlaté náušnice a prsten s brilianty za nepozornosti a odnesla si 14 tisíc na hotovosti a zlaté náušnice a prsten s brilianty za 
dalších 12 tisíc.dalších 12 tisíc.

10. 10. V půl šesté ráno 10. 10. V půl šesté ráno potkala v Malém Břevnově autohlídka vůz Audi A6 s pouze potkala v Malém Břevnově autohlídka vůz Audi A6 s pouze 
jedním rozsvíceným světlem. Policisté se otočili, dojeli Audi, a vyzvali řidiče, aby před-jedním rozsvíceným světlem. Policisté se otočili, dojeli Audi, a vyzvali řidiče, aby před-
ložil doklady. Už podle charakteru jízdy bylo zřejmé, že řidič není v pořádku, a z kabiny ložil doklady. Už podle charakteru jízdy bylo zřejmé, že řidič není v pořádku, a z kabiny 
byl cítit alkohol. Řidič si dýchl a přiznal, že si dal pár dvanáctek a “ňákého toho frťana”. byl cítit alkohol. Řidič si dýchl a přiznal, že si dal pár dvanáctek a “ňákého toho frťana”. 
Vzhledem k tomu byl tzv. omezen na osobní svobodě, podle starého zadržen a převezen Vzhledem k tomu byl tzv. omezen na osobní svobodě, podle starého zadržen a převezen 
na policejní oddělení v Břevnově, odkud byl nezraněn a v klidu převezen k odběru krve na policejní oddělení v Břevnově, odkud byl nezraněn a v klidu převezen k odběru krve 
do FN Bulovka. Tam mu bylo sděleno úředně podezření, že pil a byl propuštěn. - do FN Bulovka. Tam mu bylo sděleno úředně podezření, že pil a byl propuštěn. - Kapsář Kapsář 
využil tlačenice na posvícení v Břevnově, a vyfoukl z pánských kalhot prkenici, kde byly využil tlačenice na posvícení v Břevnově, a vyfoukl z pánských kalhot prkenici, kde byly 
osobní doklady, platební karty, 3 tisíce a různé písemnosti. O hodinu později se přihlásila osobní doklady, platební karty, 3 tisíce a různé písemnosti. O hodinu později se přihlásila 
paní, že ji na posvícení před Břevnovským klášterem někdo otevřel kabelku, kterou měla paní, že ji na posvícení před Břevnovským klášterem někdo otevřel kabelku, kterou měla 
přes rameno, a štípl mobil za 5.500 Kč.přes rameno, a štípl mobil za 5.500 Kč.

12. 10. V půl dvanácté v poledne 12. 10. V půl dvanácté v poledne ze dvora pneufirmy na Bělohorské někdo odejel ze dvora pneufirmy na Bělohorské někdo odejel 
s odstavenou Škodou Octavia Combi bílou, připravenou k výměně gum. Kliče byly ve s odstavenou Škodou Octavia Combi bílou, připravenou k výměně gum. Kliče byly ve 
startéru. Škoda 200 tisíc. - startéru. Škoda 200 tisíc. - V baru Klubu 01 V baru Klubu 01 na Strahově zloději po odstranění řetězu na Strahově zloději po odstranění řetězu 
odvezli nápojovou lednici v hodnotě 10 tisíc. - odvezli nápojovou lednici v hodnotě 10 tisíc. - Denní bytař Denní bytař vlezl otevřeným oknem do vlezl otevřeným oknem do 
domu v ulici 8.listopadu, celý ho prohledal a odnesl dvě starožitné sošky andělů a kera-domu v ulici 8.listopadu, celý ho prohledal a odnesl dvě starožitné sošky andělů a kera-
mický džbán a různé písemnosti k tomu. Škoda 30 tisíc.mický džbán a různé písemnosti k tomu. Škoda 30 tisíc.

13.10. Navečer 13.10. Navečer v ulici Pod Bateriemi vzal bytař pajcr, vypáčil vchodové bezpečnostní v ulici Pod Bateriemi vzal bytař pajcr, vypáčil vchodové bezpečnostní 
dveře jednoho domu, a vstoupil. Vnikl do společné garáže, kde odcizil dvě horská kola a 2 dveře jednoho domu, a vstoupil. Vnikl do společné garáže, kde odcizil dvě horská kola a 2 
kožené bagy s 25 golfovými holemi. Škoda 120.000. - kožené bagy s 25 golfovými holemi. Škoda 120.000. - V půdních prostorách domu V půdních prostorách domu Ju-Ju-
goslávských partyzánů zloděj vykopl dveře komory a odtud si odnesl 4 historické obrazy, goslávských partyzánů zloděj vykopl dveře komory a odtud si odnesl 4 historické obrazy, 
různé keramické výrobky, bratru za 30 tisíc.různé keramické výrobky, bratru za 30 tisíc.

14. 10. Rozkazem ředitele 14. 10. Rozkazem ředitele obvodního ředitelství policie v Praze zahájena akce Šestka, při obvodního ředitelství policie v Praze zahájena akce Šestka, při 
níž bylo v rozsahu administrativního obvodu Prahy 6 kontrolováno 1785 aut, 137 osob, níž bylo v rozsahu administrativního obvodu Prahy 6 kontrolováno 1785 aut, 137 osob, 
zaznamenáno 18 přestupků, jež vyřízeny pokutami za 20.400 Kč. Dále nalezeno ukradené zaznamenáno 18 přestupků, jež vyřízeny pokutami za 20.400 Kč. Dále nalezeno ukradené 
vozidlo a zadrženy celkem tři osoby z důvodu podezření z trestné činnosti.vozidlo a zadrženy celkem tři osoby z důvodu podezření z trestné činnosti.

18. 10. Dospělý muž 18. 10. Dospělý muž v ulici Na Dělostřílnách začal večer vyhrožovat ženě a dceři, že si v ulici Na Dělostřílnách začal večer vyhrožovat ženě a dceři, že si 
tudle dojde pro železnou tyč a umlátí je. Podle všeho to nebylo poprvé, volána patrola, tudle dojde pro železnou tyč a umlátí je. Podle všeho to nebylo poprvé, volána patrola, 
která jednání hrubiánovi vytkla a sdělila podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vy-která jednání hrubiánovi vytkla a sdělila podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vy-
hrožování. O několik hodin později však policejně vykázán ze svého trvalého bydliště.hrožování. O několik hodin později však policejně vykázán ze svého trvalého bydliště.

19. 10. Přes poledne 19. 10. Přes poledne autaři ukraden nový Škoda Roomster šedozelený, který byl zapar-autaři ukraden nový Škoda Roomster šedozelený, který byl zapar-
kován na parkovišti v ulici Šafránecké. - kován na parkovišti v ulici Šafránecké. - Objekt Objekt v Malém Břevnově, Bělohorská 207 v Malém Břevnově, Bělohorská 207 
pomalován v místě vchodu hnědou barvou. Škoda 10 tisíc.pomalován v místě vchodu hnědou barvou. Škoda 10 tisíc.

20. 10. Do Čílovy ulice 20. 10. Do Čílovy ulice volal jeden darebák starší paní, a v telefonu se vydával za jejího volal jeden darebák starší paní, a v telefonu se vydával za jejího 
vnuka. Požádal ji o dvacetitisícovou půjčku na překvapení. Paní dala deset dvoutisícovek vnuka. Požádal ji o dvacetitisícovou půjčku na překvapení. Paní dala deset dvoutisícovek 
do obálky, vyšla na balkon a hodila ji dolů, kde čekal údajný kamarád jejího vnuka. Ten do obálky, vyšla na balkon a hodila ji dolů, kde čekal údajný kamarád jejího vnuka. Ten 
obálku převzal a odešel. Škoda 20 tisíc.obálku převzal a odešel. Škoda 20 tisíc.

22. 10. Krátce po 17. hodině byla 22. 10. Krátce po 17. hodině byla vyslána dejvická patrola do Lysolajské ulice, kde byl vyslána dejvická patrola do Lysolajské ulice, kde byl 
nedaleko volební místnosti na chodníku vysypán podezřelý bílý prášek. Na místě byla již nedaleko volební místnosti na chodníku vysypán podezřelý bílý prášek. Na místě byla již 
hlídka Městské policie, policejní patrola Fáze 225 a četa hasičů z chemického oddělení hlídka Městské policie, policejní patrola Fáze 225 a četa hasičů z chemického oddělení 
Petřiny. Chemici provedli rozbor látky a zjištěno, že se jedná o sůl kuchyňskou. Prove-Petřiny. Chemici provedli rozbor látky a zjištěno, že se jedná o sůl kuchyňskou. Prove-
dena rovněž řádná fotodokumentace. Na místě svědkem potvrzeno, že tudy šly dvě paní dena rovněž řádná fotodokumentace. Na místě svědkem potvrzeno, že tudy šly dvě paní 
z nákupu, a jedné se něco vysypalo. Sůl odklizena, průběh voleb nenarušen. - z nákupu, a jedné se něco vysypalo. Sůl odklizena, průběh voleb nenarušen. - V noci V noci 
přišli autaři přišli autaři v Gymnastické ulici k autu BMW, hned rozbili okno u zadních pravých dveří v Gymnastické ulici k autu BMW, hned rozbili okno u zadních pravých dveří 
a vyndali věci ze sedadla a kufru : luxusní oděvy, drahé boty, křišťálový servis, hanalog. a vyndali věci ze sedadla a kufru : luxusní oděvy, drahé boty, křišťálový servis, hanalog. 
fotoaparát, potraviny, dýchací přístroj aj. - za půl milionu korun. Našli i náhradní klíče k fotoaparát, potraviny, dýchací přístroj aj. - za půl milionu korun. Našli i náhradní klíče k 
vozu, ale nechali být.vozu, ale nechali být.

23. 10. Z kanceláří 23. 10. Z kanceláří v ulici Heleny Malířové nejmenované firmě zmizely 4 notebooky. v ulici Heleny Malířové nejmenované firmě zmizely 4 notebooky. 
Zloději je odnesli bez použití násilného postupu. Škoda 132 000.Zloději je odnesli bez použití násilného postupu. Škoda 132 000.

24. 10. V 17 hodin 24. 10. V 17 hodin patrolou zastaven řidič auta Opel Tigra v Gymnastické ulici, a měl patrolou zastaven řidič auta Opel Tigra v Gymnastické ulici, a měl 
si dýchnout. Řidiče to však natolik popudilo, že začal policistům nadávat a následně nej-si dýchnout. Řidiče to však natolik popudilo, že začal policistům nadávat a následně nej-
bližšího silně kopl do levého kolena, čímž mu způsobil pracovní neschopnost. Předveden, bližšího silně kopl do levého kolena, čímž mu způsobil pracovní neschopnost. Předveden, 
nadýchal 1,29%.nadýchal 1,29%.

26. 10. Specialista na nářadí, 26. 10. Specialista na nářadí, po předchozím rozlomení vložky FAB, vnikl do domu po předchozím rozlomení vložky FAB, vnikl do domu 
v Kochanově ulici a rychle z chodby odnesl složené stavební nářadí. Vybíral jen ty lepší v Kochanově ulici a rychle z chodby odnesl složené stavební nářadí. Vybíral jen ty lepší 
kousky – brusku, bourací kladivo, svářečku, a pod. Škoda 73 tisíc. - kousky – brusku, bourací kladivo, svářečku, a pod. Škoda 73 tisíc. - Do magazinu bloku Do magazinu bloku 
č. 3 č. 3 na kolejích na Strahově vnikl zlodějíček vypáčením dveří, ale byly tu jen prostěradla, na kolejích na Strahově vnikl zlodějíček vypáčením dveří, ale byly tu jen prostěradla, 
košťata, kýble a jiné věci k fasování. Prohlédl všechno pečlivě, ale nic neodcizil. Škoda košťata, kýble a jiné věci k fasování. Prohlédl všechno pečlivě, ale nic neodcizil. Škoda 
na dveřích 4 tisíce.na dveřích 4 tisíce.

27. 10. V 9 dopoledne 27. 10. V 9 dopoledne zastavila patrola na Evropské osobní auto, a při letmé prohlídce zastavila patrola na Evropské osobní auto, a při letmé prohlídce 
objevena na podlaze za sedadlem řidiče pistole – devítka. Řidič však překvapeně tvrdil, objevena na podlaze za sedadlem řidiče pistole – devítka. Řidič však překvapeně tvrdil, 
že o pistoli vůbec neví, ani kdo mu ji do auta vstrčil. že o pistoli vůbec neví, ani kdo mu ji do auta vstrčil. 

28. 10. Jiní specialisté na nářadí 28. 10. Jiní specialisté na nářadí vlezli do firemní vily na Hládkově, vypáčili silné ko-vlezli do firemní vily na Hládkově, vypáčili silné ko-
vové dveře, a odnesli speciální pomůcky: svářečku optických kabelů, soupravy závitoře-vové dveře, a odnesli speciální pomůcky: svářečku optických kabelů, soupravy závitoře-
zů, celé kufry nářadí různých typů – Hitachi a |Bosch, vrtačky, brusky, atd. Škoda min. zů, celé kufry nářadí různých typů – Hitachi a |Bosch, vrtačky, brusky, atd. Škoda min. 
490.000. - 490.000. - Z ulice Kafkovy Z ulice Kafkovy 45 přes noc zmizel Ford C-Max za 300 tisíc.45 přes noc zmizel Ford C-Max za 300 tisíc.

29. 10. V ulici 8. listopadu 29. 10. V ulici 8. listopadu ze zaparkovaného auta Volvo autaři během veče-ze zaparkovaného auta Volvo autaři během veče-
ra odmontovali oba přední světlomety. Škoda 80 tisíc. - ra odmontovali oba přední světlomety. Škoda 80 tisíc. - Na půdě rodinného Na půdě rodinného 
domu domu v Lysolajském údolí si vzala život padesátiletá žena. Na trám krovu v Lysolajském údolí si vzala život padesátiletá žena. Na trám krovu 
přehodila lano a oběsila se. přehodila lano a oběsila se. 

3. 11. Ráno v Socháňově ulici 3. 11. Ráno v Socháňově ulici v Řepích zjistil chlapec, že jeho 45letá mamin-v Řepích zjistil chlapec, že jeho 45letá mamin-
ka nedýchá. Volal honem záchranku, ale nebylo jí pomoci. Lékař určil před-ka nedýchá. Volal honem záchranku, ale nebylo jí pomoci. Lékař určil před-
běžně příčinu smrti embolii a zástavu kolem půl třetí ráno.běžně příčinu smrti embolii a zástavu kolem půl třetí ráno.

Z policejního deníku
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Za panem Josefem Vackem, 
dlouholetým hobojistou orchestru Ná-
rodního divadla, zakládajícím členem 
Dechového kvinteta Národního divadla 
a obětavým bělohorským varhaníkem. 
Dne 5.listopadu podlehl těžké nemoci 
ušlechtilý člověk, významný hudebník-
umělec. Smutek naplnil jeho nejbližší 
- manželku, dceru, zetě, milovaná 
vnoučata – ale nejen je: dotkl se srdcí 

mnohých lidí, pro něž zesnulý hodně znamenal. Osiřely i bělohorské 
kostelní varhany… Týden po jeho úmrtí- v pátek dne 12. XI. se v bazilice 
sv. Markéty konal smuteční obřad. Se zesnulým se přišly rozloučit 
stovky lidí: byli tam lidé z hudebních kruhů - kolegové z Národního 
divadla, byli tam příbuzní a přátelé, z nichž někteří přijeli na pohřeb 
i ze zahraničí; zúčastnila se také naprostá většina bělohorských 
i břevnovských farníků, někdejší spolužáci i četní sousedé, kteří 
si možná až teď, po jeho odchodu uvědomili, jakého člověka měli 
mezi sebou, a co v něm nyní ztrácejí … Vystavená rakev s tělesnými 
pozůstatky byla doslova zasypána kyticemi a věnci. Bazilika byla 
téměř zcela zaplněna. Z kůru zněla krásná hudba a zpěvy – m.j. 
i výběr z Dvořákových Biblických písní. Smuteční obřad vedl rajhradský 
převor Otec Augustin Gazda,OSB, s nímž koncelebrovali kněží 
břevnovského benediktinského arciopatství. Z pohřební promluvy 
Otce Augustina bylo zřejmé, jak hluboce si zesnulého vážil - a jak ho 
měl rád. Připomněl, že tehdy ještě mladý varhaník Josef Vacek býval 
velkou oporou jeho předchůdci v duchovní správě na Bílé Hoře - Otci 
ThDr. Václavu Bognerovi v těžkých dobách totality, když obětavě 
a nezištně doprovázel svou skvělou varhanní hudbou bohoslužby - 

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

zůstali s námi.

Alena Drtilová, Břevnov 24. 11. 1925Alena Drtilová, Břevnov 24. 11. 1925
Viktor Křivonoska, Malý Břevnov 27. 11. 1927Viktor Křivonoska, Malý Břevnov 27. 11. 1927
Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1946Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1946
Dagmar Bartlová, Břevnov   8. 12. 1925Dagmar Bartlová, Břevnov   8. 12. 1925
Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov   6. 12. 1928Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov   6. 12. 1928

Listopad – Prosinec 2010

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

Různé

  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

Byty - výměny - podnájmy - koupě

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 ho-
din ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana Adolfa Melichara. 

Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622

Výročí
Diamantová svatba: 60 let Diamantová svatba: 60 let 
společného životaspolečného života  
oznamují manželé Věra a Josef Kolářovi z Břevno-oznamují manželé Věra a Josef Kolářovi z Břevno-
va, kteří 20. prosince 1950 uzavřeli v Brně sňatek. va, kteří 20. prosince 1950 uzavřeli v Brně sňatek. 
Za břevnovský chrámový sbor, četné břevnovské Za břevnovský chrámový sbor, četné břevnovské 
přátele a hudebníky blahopřeje redakce. přátele a hudebníky blahopřeje redakce. 

Oznámení
Ing. Vladimír Josef Pech z Břevnova
* 6. 10.1929 + 5. 11. 2010
Dlouholetý pracovník ČKD Trakce zemřel 
po krátké těžké nemoci.

- a nic si nedělal z toho, že se to určitě nelíbí tehdejším mocipánům, 
a že mu to může ohrozit slibnou uměleckou kariéru v orchestru 
Národního divadla. Stejně tak i Otec Augustin po svém příchodu na 
Bílou Horu našel v tamním varhaníkovi spolehlivého partnera a přítele. 
Vzpomněl si, jak jej kdysi upozornil, že jedna pravidelná návštěvnice 
bělohorského kostela, devadesátiletá stařenka, leží v nemocnici, 
a že by jí jistě udělalo radost, kdyby ji společně navštívili. Vypravili 
se tedy za ní a tu ona - už téměř slepá paní - zaprosila: “Chlapci, já 
bych tak chtěla, abyste mne na rozloučenou políbili!” A tu se k ní pan 
Vacek sklonil s takovou něhou, jakoby to umírala jeho vlastní matka 
či babička… Zesnulý po sobě zanechal trvalou památku. Nejsou to 
jen opravené bělohorské varhany, či přestavěný rodinný dům pro své 
nejbližší: je to i vděk a uznání všech, kteří ho znali, jimž pomáhal, kteří 
si ho vážili a měli ho rádi.                   

Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal, CSc     

27. listopadu zazněly před Břevnovským klášterem koledy dětí ze 
ZŠ Marjánka, přišel pan převor P. Siostrzonek, starosta T. Chalupa, 

předseda pořádajícího živnostenského spolku T. Hudera, přišli stovky 
lidí, děti,přespolní, hosté, stánkaři, pejskaři, aby se zúčastnili slavnostního 
rozsvícení mohutného ozdobeného smrku a zahájení adventu v Praze 6. 

Jmenované osobnosti popřáli všem 
ke svátkům Vánočním a Novoročním.

Také redakce Břevnovana vinšuje Vám dnes klidné svátky a Boží 
požehnání do roku 2011.  

HODINÁŘSTVÍ
Vladimír Neureutter

Opravy

starožitných hodin

Zlatnické

opravy na počkání

Bělohorská 148, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Tel.: 233 355 620
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127132

Minule jsme přešli kolem Pauznerovic statku s předza-Minule jsme přešli kolem Pauznerovic statku s předza-
hrádkou a nyní přicházíme k proslulé holubárně – čp. 29. hrádkou a nyní přicházíme k proslulé holubárně – čp. 29. 
Nikdo zatím neprozradil, jak rozlehlý objekt k tomu názvu Nikdo zatím neprozradil, jak rozlehlý objekt k tomu názvu 
přišel. Čelní patrová budova se světlou fasádou však byla přišel. Čelní patrová budova se světlou fasádou však byla 
za l.republiky zavedenou autodílnou rodiny Vaverků, kde se za l.republiky zavedenou autodílnou rodiny Vaverků, kde se 
opravovala všechna auta, kdo s čím přijel. J. Císař uvádí, opravovala všechna auta, kdo s čím přijel. J. Císař uvádí, 
že stavení patřilo Vaverkům. Po válce se autodílny ujímají že stavení patřilo Vaverkům. Po válce se autodílny ujímají 
bratři Pondělíčkové, Zdeněk a Jaroslav. Po znárodnění bra-bratři Pondělíčkové, Zdeněk a Jaroslav. Po znárodnění bra-
tři zůstali, ale už to byl servis Wartburgů a Žigulíků, a byl tři zůstali, ale už to byl servis Wartburgů a Žigulíků, a byl 
sem dosazen soudruh vedoucí, který ale v roce 1968 utekl sem dosazen soudruh vedoucí, který ale v roce 1968 utekl 
do Kanady. Stará holubárna byla zemědělský grunt s klenu-do Kanady. Stará holubárna byla zemědělský grunt s klenu-
tým vjezdem širokých vrat. Asi pro potřeby autodílny bylo tým vjezdem širokých vrat. Asi pro potřeby autodílny bylo 
klenutí ubouráno, zůstaly vjezdové sloupy, a ty odstaněny klenutí ubouráno, zůstaly vjezdové sloupy, a ty odstaněny 
v 50. letech úplně. Uvnitř holubárny bydleli nájemní-v 50. letech úplně. Uvnitř holubárny bydleli nájemní-
ci, bratři Mackové, měli auto, koně. Holubárna bývala ci, bratři Mackové, měli auto, koně. Holubárna bývala 
plná bab, které tady šily před válkou a za války dám-plná bab, které tady šily před válkou a za války dám-
ské a pánské rukavice. Zůstalo zde zázemí stodoly, kra-ské a pánské rukavice. Zůstalo zde zázemí stodoly, kra-
vína a maštale. V patrech budovy bydleli nájemníci, vína a maštale. V patrech budovy bydleli nájemníci, 
v přízemí s jedinými vchodovými dveřmi býval mandl. v přízemí s jedinými vchodovými dveřmi býval mandl. 
S okny na náves bydleli Kohoutovi. Jeden z rodiny to po S okny na náves bydleli Kohoutovi. Jeden z rodiny to po 
roce 1948 dotáhl na místo vedoucího autoparku, který byl roce 1948 dotáhl na místo vedoucího autoparku, který byl 
zřízen na místě zrušené zahradní restaurace a Jandáčko-zřízen na místě zrušené zahradní restaurace a Jandáčko-
va biografu ve Stodole. Za holubárnou je rozcestí. - Kam va biografu ve Stodole. Za holubárnou je rozcestí. - Kam 

dále? Vlevo vzhůru ke Kaclům na žejdlík, dále? Vlevo vzhůru ke Kaclům na žejdlík, 
anebo zahnout vpravo anebo zahnout vpravo 

a uličkou dojít k třeba k Voskům na a uličkou dojít k třeba k Voskům na 
kus řeči - jak se tam kdysi točily episo-kus řeči - jak se tam kdysi točily episo-
dy filmu Váhavý střelec s Janem Třís-dy filmu Váhavý střelec s Janem Třís-

kou ? Ale ne, nesmíme minout selský grunt č. p. 8, kte-kou ? Ale ne, nesmíme minout selský grunt č. p. 8, kte-
rý měl po majitelích hned několik názvů: Herdovka, rý měl po majitelích hned několik názvů: Herdovka, 
u Součků, u Holečků. Pěkné stavení s barokní brá-u Součků, u Holečků. Pěkné stavení s barokní brá-
nou a trámy ve stavení mělo hned tři vjezdy do dvora – nou a trámy ve stavení mělo hned tři vjezdy do dvora – 
z Markétské ulice, z návsi a z východu od Vosků. Celý objekt z Markétské ulice, z návsi a z východu od Vosků. Celý objekt 
přísně památkově chráněný tenkrát koupil v dobré víře Jiří přísně památkově chráněný tenkrát koupil v dobré víře Jiří 
Hartl, vše pod dohledem památkářů opravil, zrestauroval. Hartl, vše pod dohledem památkářů opravil, zrestauroval. 
Nechal zde srdce a životní energii. A když přišel demoliční Nechal zde srdce a životní energii. A když přišel demoliční 
výměr na příkaz ministrstva vnitra, tak z toho umřel. Ne-výměr na příkaz ministrstva vnitra, tak z toho umřel. Ne-
byl jedinou obětí.. Vpravo od uličky stával atypický šikmý  byl jedinou obětí.. Vpravo od uličky stával atypický šikmý  
štít hospodářského stavení pana Taussiga. Pamětník Václav štít hospodářského stavení pana Taussiga. Pamětník Václav 
Kadeřábek (roč. 1921) si ho pamatuje jako silně sehnutého Kadeřábek (roč. 1921) si ho pamatuje jako silně sehnutého 
muže s rukama za zády. Taussigovi, byla jedna ze židov-muže s rukama za zády. Taussigovi, byla jedna ze židov-
ských rodin v Břevnově, která nepřežila válku. V opuštném ských rodin v Břevnově, která nepřežila válku. V opuštném 
stavení byla po roce 1945 zřízena sběrna surovin, kterou stavení byla po roce 1945 zřízena sběrna surovin, kterou 
vedla paní Felcmanová, nakonec sama, její muž se zabil vedla paní Felcmanová, nakonec sama, její muž se zabil 
v autě. Už jen vyjímečně byste našli někoho, kdo prožil celý v autě. Už jen vyjímečně byste našli někoho, kdo prožil celý 
život „ve vsi“, jak se zde také říkalo. Jsou jen potomci roz-život „ve vsi“, jak se zde také říkalo. Jsou jen potomci roz-
troušení po celé Praze. troušení po celé Praze. 
(Podle V. Kadeřábka zpracoval P. Krchov, pokračování dále)(Podle V. Kadeřábka zpracoval P. Krchov, pokračování dále)

Fota: Archiv hl. m. Prahy a archiv listu.Fota: Archiv hl. m. Prahy a archiv listu.

Břevnovská
náves
– páté pokračování
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