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BŘEVNOVAN
Počasí v září, říjnu
a listopadu 2014
Počasí v září 2014.
Září bylo velmi teplé převážně v první polovině měsíce. Průměrná teplota byla 15,8 °C o 1,9 °C nad
normálem. Příjemných dní s prům. teplotou nad
15 °C bylo 19 – 172 %. Max. teplota byla 27,4 °C dne
6. a min. teplota byla 3,8 °C dne 24.
Byly 4 letní dny – 154 % a poslední letní den byl
8. Na srážky byla bohatá především první polovina
září se 4 dny srážek vyšších než 10 mm – 400 %.
Spadlo 83,5 mm – 207 %. Max. množství 21,6 mm
spadlo dne 11. Září bylo velmi oblačné bez jasných
dní, kdežto zamračených dní bylo nadprůměrně 12.
Vyskytla se jen jedna vzdálená bouřka.

Mluví spolu? To je přeci dobrá zpráva. Doufejme, že to nové radě m. č. vydrží v pohodě po celé příští čtyři
roky. Na redakční fotografii vede řeč známá pražská osobnost strany Zelených a dnes místostarostka Petra
Kolínská s novým radním Jaromírem Vaculíkem z TOP 09. Uprostřed sleduje debatu nový starosta Ondřej
Kolář z TOP 09. Tak tedy: Pán Bůh Vás natřes!

Počasí v říjnu 2014.
Říjen byl velmi teplý. Průměrná teplota byla 11,6 °C
s teplotní odchylkou 2,6 °C. Po celý měsíc panovaly nadprůměrné teploty. Max. teplota byla 21,3 °C
dne 9. a již 12. nastal poslední den s teplotou vyšší
než 20 °C. O teplém průběhu října lépe vypovídá 21
dní s průměrnou teplotou vyšší než 10 °C – 172 %
a ještě lépe 4 dní s průměrnou teplotou vyšší než
15 °C – 308 %. Byl jen 1 den mrazový – 40 % normálu. Spadlo 61,2 mm srážek – 183 %. Max množství
spadlo 18 mm dne 22. Říjen byl nadprůměrně oblačný. Byl jen 1 den jasný – 20 % ale 16 dní zamračených – 144 %.
Počasí v listopadu 2014.
Listopad byl velmi teplý s průměrnou teplotou
7,1 °C. Teplotní odchylka byla 4,1 °C. Max. teplota
byla 13,9 °C dne 4. a min. 0,0 dne 26. Přísun velmi teplého vzduchu od jihu vyvrcholil od 11. do 15.,
kdy teplotní odchylka dosáhla 8,1 °C, což bylo vůbec
nejvíce v poválečné době. Pak se pozvolna začalo
ochlazovat k normálu koncem měsíce. Velké oteplení charakterizuje 6 dní s prům. teplotou nad 10 °C –
315 %. Nadprůměrná oblačnost s výrazným počtem
zamračených dní 22 – 134 % způsobila, že se nevyskytl ani jediný mrazový den a 4 dny s mlhou ovlivnila vysoká vlhkost vzduchu. Spadlo celkem 23,2 mm
srážek – 73 %. Počet srážkových dní byl 9, byly málo
vydatné s výjimkou dne 18., kdy za přechodu tlakové
níže spadlo 18,3 mm. Ani jednou nesněžilo
V Praze dne 17. 11. 2014.
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Redakční uzávěrka
příštího čísla jest
20. 1. 2015!
25. 11. se představila na krátké besídce ve 4. patře m. č. zaměstnancům úřadu kompletní rada Prahy 6. Každý z noviců se osobně představil a řekl pár slov. Objektiv zachytil jen část sestavy zleva: radní Milena Hanušová TOP 09, zdravotnictví, sociální věci, radní Ing. Roman Mejstřík, ANO, správa majetku, byty, nebyt.
prostory, sport, volný čas, radní MUDr. Marián Hošek, KDU-ČSL, koordinátor rozvojové a soc. politiky, radní
Ing. Jaromír Vaculík, TOP 09, finance, majetky, rozpočty, zástupce starosty Mgr. Jan Lacina, STAN, školství,
vzdělání, kultura, starosta Mgr. Ondřej Kolář, TOP 09, právní a zahraniční vztahy, EU, granty, místostarostka
Mgr. Petra Kolínská, SZ, doprava, bezpečnost, památky. Z úředníků žádné dotazy.

časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888
Vydávání obnoveno v březnu 1990

Zajímavost
pro vás

Před sto lety – naši předkové stáli pod kasárnami na Pohořelci a fasovali výstroj do pole. Bude to Halič, Srbsko nebo nakonec Itálie? Mnozí to prošli všechno. Na vzácném snímku z r. 1915 jsou vidět vpravo kasárna
zeměbrany pražského pluku č. 8 a vlevo dole budova jezdeckých kasáren Na Panenské. Muži na obrázku
dávno nežijí , ale vojenské objekty na štěstí stojí dodnes.
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BŘEVNOVAN

Rychle se přiblížil konec roku a s ním tradiční rodinné a společenské události: dušičky, zabíjačky, bohoslužby, návštěvy, vycházky do Šárky či Hvězdy, ještě poslední
práce na zahrádce a stihnout Martinskou husičku v některé hospodě. V dnešním fotokvartetu to lze přiblížit buky ve Hvězdě, zabijačkou Na Valše, redakčním stánkem
na posvícení a beatovým koncertem Funebráků v Kaštanu. Brzy budem u Vánoc.

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • 9. 10. 2014 u sv. Markéty oslaveno při mších sv. v 7.00 a v 18 hod.
257. výročí posvěcení kostela. 12. 10. v 9 hod.
při slavné mši sv. účinkoval chrámový sbor
s orchestrem a varhanami. Zazněla mše Jos.
Haydna. • 12. 10. – celkem 695 osob se účastnilo nedělních bohoslužeb. • 12. 10. v 19 hod.
ve Vojtěšce přednáška o sv. Hildegardě. • 19.
10. v 15 hod. na setkání Seniorklubu hovořila o sv. Janu Bosco Mgr. Ivana Rabiňáková.
Týž den o misijní neděli při prodeji misijních
kalendářů a zápalek bylo vybráno 2 754,– Kč
na misie v Keni. • 1. 11. v 7.00 a v 18.00 hod.
oslaven svátek Všech svatých. • 2. 11. Při mši
sv. v 9 hod. zaznělo requiem F. Grubera v podání chrámového sboru za řízení A. Melichara.
Při bohoslužbách vzpomenuto na všechny věrné zemřelé na hřbitově. • 5. 11. na Bílé Hoře
od 19.30 hod. se konalo pásmo témat setkání „Co nás rozdělilo, může nás dnes spojit“.
O Bílé Hoře v literatuře promluvil Martin Bedřich. Projekt byl ukončen • 8. 11. v 18 hod.
ekumenickou bohoslužbou za účasti pražského kardinála Dominika Duky a předsedy rady
církví Daniela Fajfra. • 7. – 9. 11. ve Vojtěšce
proběhla burza dětského oblečení, sportovních
potřeb a hraček. Výtěžek věnován na charitní účely. • 10. 11. v 18 hod. sloužil P. Prokop
Siostrzonek zádušní mši sv. u sv. Markéty za
zakladatelku Domova, sestru Akvinelu L. Loskotovou. Po mši sv. zazněl varhanní koncert
v podání Marka Čihaře. Zazněly skladby J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Faure a Markova improvizace na závěr. • 17. 11. při bohoslužbách
vzpomenuto 25. výročí Dnu boje za svobodu
a demokracii. • 23. 11. o slavnosti Krista Krále
v 9 hod. účinkoval chrámový sbor s orchestrem a varhanami. Vyslechli jsme Nikolas messe Jos. Haydna a slavné Kristus vítězí. Dirigoval A. Melichar.
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• 29. 11. v 18.00 hod. sloužena mše sv. z vigilie I. neděle adventní se žehnáním adventního
věnce. Sloužil P. Václav Snětina. Též se konalo rozsvícení vánočního stromu v Břevnově se
zpěvem koled a přivítáním adventního období
P. Prokopa Siostrzonka a předsedy živnostenského spolku T. Hudery. • 30. 11. v 9 hod. při I.
neděli adventní byla mše sloužena se zaměřením na děti, na ČT 1 byl odvysílán I. adventní
koncert z Tereziánského sálu Břevnovského
kláštera. • Od 30. 11. denně ráno při mších sv.
jsou zpívány staročeské roráty po celý advent.
Biblické hodiny na faře se konají 1x za měsíc
pod vedením Jiřího Šamonila. Výuka náboženství probíhá vždy ve středu. Společenství
maminek s dětmi (Sedmikrásek) je vždy ve
středu. Setkávání seniorů se konají v průběhu
roku na faře. Příští setkání bude • 14. 12. 2014.
P. Václav připravuje na svátosti křtu, biřmování, manželství a udílení svátosti nemocných.
Pozvánka. Zdravíme Vás z břevnovské fary, píše nám paní farářka Sandra Silná
z Církve československé husitské. Každý týden začínáme nedělní bohoslužbou od 10 hodin. Po jejím skončení máme stále ve zvyku
zdržet se společně na faře, pít fair trade čaj
a kávu a povídat si. Vždy jednou měsíčně
slavíme tzv. dětskou neděli. První polovina
bohoslužby je zaměřena na děti, které jsou
v Břevnově vždy vítány. Po bohoslužbě se připojujeme k celostátnímu projektu „Celé Česko
čte dětem“ a společně s dětmi si předčítáme
z kvalitní literatury, která je pro ně určena.
Rádi přivítáme Vás i Vaše děti či vnoučata.
Neváhejte však s dětmi přijít i v jinou neděli,
každých 14 dní máme zajištěné hlídání s programem pro děti.
Každé úterý od 15 hodin a v pátek dopoledne,
od 9 hodin, nás najdete na faře během úředních
hodin. K dispozici jsme i v neděli po bohoslužbách, případně jindy na telefonních číslech
a ne e–mailu: husitibrevnov@seznam.cz. Středa je v Břevnově dnem modlitby. Každý týden
se setkáváme od 19 hodin ke křesťanské meditaci. Co je to křesťanská meditace? Křesťanská
meditace je starobylá duchovní disciplína, která tvoří součást křesťanské tradice už od dob
Pouštních otců církve. Je to jednoduchá cesta

k nalezení pokoje uvnitř každého člověka. Je
to cesta ke spojení s Duchem Krista. Každé
naše setkání je otevřeno všem nově příchozím.
Jednou v měsíci čteme dětem a jednou v měsíci čteme i dospělým. Čtenářský klub se koná
jedenkrát měsíčně ve čtvrtek od 18 hodin. Vyprávíme si nad čajem o knihách, na jejichž přečtení jsme se předem společně dohodli. Co nás
čeká o čase adventním? Adventní i vánoční čas
bude mít v Břevnově dva vrcholy. Kromě nedělních bohoslužeb se můžete těšit na Vánoční
posezení v prostorách fary, které se uskuteční
v neděli 21. prosince po bohoslužbě. Narození
Ježíše Krista pak společně oslavíme až v neděli 28. prosince v 10 hodin. Novoroční bohoslužbu budeme slavit 4. ledna od 10 hodin.
A včely? Pán Bůh zaplať za optání. Teplý
podzim ale nenese nic dobrého. Včely nespí,
vyletují pro vodu, shánějí, prokřehnou a nevrací se. Teplo znovu oživilo hmyz, lítají vosy,
komáři, nová invaze varoázy likviduje celé
včelí roje. Úl s plnými zásobami na zimu zůstane tak prázdný. Před několika týdny jsem
otevřel jeden redakční úl, jsa veden neblahou
předtuchou. Včelí královna ležela na dně úlu
a chvěla se v třasu posledního zápasu. Kolem
pokračování na straně 4

BŘEVNOVAN
pokračování ze strany 3

ní zmateně pobíhaly včely. Vstrčil jsem hned
ruku do úlu a položil matku na rámek, včely
za ní, dotýkaly se jí jakoby jí pomáhaly vstát.
Všechny včely byly velmi rozčilené, zděšené
a já s nimi. Znovu a znovu ji včely pobízely
k životu, ale marně. Nechal jsem včelí maminku mezi svými a druhý den spojil osiřelý roj se
sousedním. Taková, velmi smutná překvapení,
patří ke včelařské práci. Až přijde zima, včely
se schoulí do hroznu a uprostřed zůstane jako
drahokam chráněný poklad včelí královna, jak
říkáme, maminka. S novým jarem začne klást
novou generaci včel. Ale to už bude teplo,
spousta květů a vůní kolem. Těšíte se také?
Kam na big beat, pivo a country
29. 12. 2014 pondělí 18.00 – 22.00
OK Club U Prezidentů •country
5. 1. 2015 pondělí od 19.00
U Holečků – 50 let The Undertakers
1964 – 1968 • big beat
16. 1. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin
OK Club U Prezidentů • country

Vlastní, docela malou chmelnici, vypěstovali a očesali v hospodářském dvoře provozovatelé klášterního pivovaru v Břevnově. Štoky byly pěkné, ale
chtělo by jich více, k tomu pořádné přidávačky, věrtel, rukavice a sesli k česání. A pak ta úžasná vůně
chmele! Když česáči česali ručně, voněly celé vesnice chmelem, podobně jako když se o žních mlátilo, české vsi voněly obilím.

Sdružení Tejnka a Spolek pro Břevnov /mezi lidmi též zván Mladý Břevnov/, uspořádali opět akci Zažít Břevnov jinak. V oblasti Drinopolu probíhala 20. září setkání mladé i starší generace, provázené kulturními akcemi, viz článek ve zpravodajství listu.
Znáte je? - No, ovšem!
Osobnosti, které patří ke společenskému
životu v Břevnově. Jitka Šťastná vede spolkový stan při posvícení, výzdoby a tomboly
o masupustě, Franta
Albrecht, znamenitý
konferenciér, hudební
všeuměl a bavič, kterého znáte z pódia, plesu
a masopustu. Oba aktivní a vítaní členové
zdejšího živnostenského spolku. Redakční
snímek je z letošního
posvícení.

4

2. 2. 2015 pondělí
U Holečků – 50 let The Undertakers
1964 – 1968 • big beat
23. 2. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin
OK Club U Prezidentů • country
Reprezentační ples Prahy 6 bude! Přes
různé fámy a zvěsti, že už tento ples se nebude
konati, opak je pravdou. Podle sdělení dr. Aleny Svobodové z Břevnova bude 7. února 2015
v hotelu Pyramida.
Ze spolku. Po Břevnovském posvícení
pokračuje činnost zdejšího spolku dalšími
tradičními akcemi. 14. listopadu se pořádala
v hostinci Na Hládkově Martinská husička,
oblíbený večer s večeří, která nemůže zklamat. 29. listopadu se odbýval první adventní
večer – rozsvěcení vánočního stromu za velké účasti Břevnováků a 6. prosince se koná
spolkový autobusový zájezd do Mnichova na
vánoční trhy.
Nové včely v klášteře. Ke klášterní včelnici, která je v bývalé správcovské zahradě vedle baziliky, přibylo nové stanoviště čtyř úlů,
jež se nachází ve svahu za oranžerií. Včely se
tu budou mít určitě dobře, úly jsou na sluneční
straně klášterní zahrady. Připomeňme, že vedle schodů předposledního parkánu je zachovalá kamenná podlaha původního včelína, který
už ale dávno není.
Stejně jako vloni – i letos se předvedla
mladá skupina vandalů a jejich bojový pes.
Sloupal v srpnu kůru z mladého doubku na
břehu Pivovarského rybníka. Doubek uschl.
Redakce hodlá požádat příslušný odbor
o vysazení nového stromu dubu i uschlé lípy
z loňského roku. Že takové vandalství stojí desetitisíce, netřeba zdůrazňovati.

BŘEVNOVAN
Výstava „Zimní světlo“ od žáků Věry
Dubské z výtvarného oboru v Brixiho ulici
(detašované pracoviště Základní umělecké
školy Nad Alejí, Praha 6, www.zuspetriny.cz)
bude instalována v Informační kanceláři m. č.
na Bělohorské 110 ve druhém prosincovém
týdnu t. r. Výstava vystřídá tematickou kolekci
fotografií z Břevnova a okolí z let I. sv. války nazvanou Dnes válka! Po ní bude v lednu
následovat soubor fotografií „Starý včelín na
naší zahradě“, což budou zase historické fotografie. – Přijďte…
Masáž je terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zranění,
zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní
oběh, navíc pak uvolňovat napětí.
Tolik obecně. Masáží je samozřejmě spousta
druhů. U nás v Břevnově je jedno masérské
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je díky
tomu Pravní−
ba, zapříčinila
ukončení
provozu
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a zároveň
je
udržet
i mimo vězení
to se
daří hlavně
díky
turní centrum,
kdy by– se
pořádaly
koncerty,
pestré
nabídce
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že k volbám užslužeb,
ani nechodí.
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mandáty,s ředitelkou
které však přesto
mohou
přispět
Elišky
Purkyňové Evou
prohlédli
k odpovědnému
vedeníKalhousovou
naší městské
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částmiŽatecký
patří Praha
6 k nejstarším
Praze.
odrůdou
poloraný
červeňák av novějJsem
rád, žeSládek.
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mělo! Kolotoče
Městské
policie
sídlišti
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Jako překvapení
Břevnovský
pivovar
vyhrastrážníky
městskésipolicie,“
potvrdil
ředitel
MP
právo
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přijít jen nauž
pivo.
Domov−
peníze.
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tom jepři
největší
a výsledek
vPrávě
roce v2002
stoletépřínos
povodni.
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muzea,
připravilo
u příležitosti otevření
je práce
a které
poslání
celoživotní.
Pro
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
m.díla
č. Praha
6 jeautorů.
pak takový
vidět
jedenadvaceti
Otevřena člověk
je do 31. 1.šťast2010 út
– ným
so: 12.00
– 18.00 hodin,
– 16.00
hodin. hlasů
řešením.
(P. ne:
S.12.00
Podle
sčítání
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve
výstavu prezentující
sbírku fotografií volbách
PPF. DRAHOMÍR
v nanedávných
komunálních
by
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
zvolen
starostou
jednobyl
Ateliér
Josefasedleckým
Sudka, Újezd 30,
Praha 1, vystavuje:
MARIE
KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
myslně...)
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin.

KULTURNÍ SERVIS

 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.pokračování na straně 6
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Zahánění tmy a zimy. Sdružení Tejnka
uspořádalo v hospodě na fotbalovém hřišti
tradiční sousedské setkání, spojené s ochutnávkou svatomartinských vín. Zchátralou
tribunu osvětlily lampiony, k tanci vyhrávala flašinetářskká kapela TheBodorBrothers,
zhruba stovka hostů se dočkala i oblíbeného guláše, který přichystal hostinský Venca.
A společná síla zabrala, tmu se zahnat podařilo:
nadprůměrné teploty vydržely po celý listopad.
A jakou další akci připravují sousedé z Tejnky? Podvečerní koledy a svařák na svatého
Štěpána u pítka v ulici Za Strahovem. Přineste
cukroví a přijďte si zazpívat, podrobnosti na
www.tejnka.cz, na facebooku, i na tamní nástěnce.
Zažít město jinak. Přibližně čtyřicítka
míst po celém hlavním městě se rozhodla, že
20. září nebudou ulice ulicemi tak jako obvykle, tedy rušným místem, kde ráno i večer
sviští auto za autem. Kde není čas se zastavit
na popovídání se sousedem z domu, posadit
se na zahrádku cukrárny a dopřát si desert
s kávou. To vše na popud sdružení Auto*mat,
které příští rok oslaví už desáté výročí od první akce tohoto druhu. Letošní ročník, byť mu
počasí nějak zvlášť nepřálo, lze jednoznačně
označit za úspěšný, neboť dokázal vylákat
z bytů až 20.000 návštěvníků. Za velkého
zájmu probíhala akce také v Břevnově. Díky
obětavé práci všech účinkujících, soutěžících,
těch kteří akci připravovali už týdny dopředu,
se podařilo záměr sdružení naplnit. Lidé se
bavili, diskutovali, závodilo se do schodů, hrála muzika, soutěž byla o nejchutnější štrůdl.
Nepotřebné věci jedněch, udělaly na „blešáku“ velkou radost druhým, pokud je někdo na

Adventní čas začal. 29. 11. se sešli Břevnováci v blízkosti budovy Kaštan, aby se zúčastnili slavnostního rozsvícení vánočního stromu, který zde zasazen už několik let zdárně roste. Sem také přišli noví zástupci Prahy
6 i se svými dítkami jako asi na první společenské setkání. Na snímku je starosta Ondřej Kolář, jeho zástupce
Jan Lacina. V davu jste se mohli pozdravit s rodinou MUDr. A. Nechvátala, paní arch. Evou Smutnou a dalšími . Slovo měli převor kláštera P. Prokop Siostrzonek a T. Hudera.

50 let The Undertakers! 20. října v budově Kaštanu si
slavnostním koncertem členové kapely s více jak stovkou fandů – vrstevníků, připomněli vznik této břevnovské kapely, jejich pravidelné a hojně navštěvované
koncerty v Praze, hlavně v sále Ořechovky. O skupině
pojednáno též ve filmu V. Chytilové Bílá místa v příběhu Plastic People of the Universe, který je ČT vyslán
v těchto dnech /5., 7., 12. 12./, neboť někteří plastici
jsou z původních Funebráků – Undertakers.
Už jen skuteční pamětníci si pamatují největší řetízkový kolotoč na Matějské pouti v Dejvicích za I. republiky, který patřil pánům Werthaimům z Břevnova. Starý
kolotoč je dávno pryč, ale kontinuita rodiny drží pevně
svoji tradiční živnost, bez které bychom si např. Břevnovské posvícení neuměli představit. Nemusíme mít
obavy. Na snímku: Bohumil Werthaim se synem Janem a vnukem Bohouškem.

Bělohorskou přinesl, stejné to bylo s knihami.
Současně bylo možné navštívit Pop Muzeum,
kde se tento den neplatilo vstupné, případně
zajímavou výstavu v Oranžerii u kláštera.
Také se promítal krátký film o Břevnovu. Ještě
ke sportovní části:byly zde ukázky ze cvičení jógy, hrál se kroket, líté boje sváděli hráči
u pingpongového stolu. /Příští rok se určitě
turnaje zúčastním/! Hladem ani žízní nikdo
netrpěl. O to se postarala Farma na Kajetánce,
tradiční zboží ze Středových pekáren včetně
cukrovinek, Klášterní pivovar a restaurace Na
Marjánce dodaly výborné pivo. Tak tedy lze
jen poděkovat Spolku pro Břevnov, Sdružení
Tejnka a všem, díky kterým jsme zažili Břevnov jinak!
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Redakční rozhovor
Tentokrát odpovídá na otázky Břevnovanu zpěvačka a herečka Petra Černocká, která:
vystudovala operní zpěv a klavírní hru, po absolvování konzervatoře účinkovala ve skupině Pastýři Petra Hanniga. Zpívala a hrála v Semaforu,
ztělesnila nezapomenutelnou Saxanu ve filmu
Dívka na koštěti. Dlouhou dobu vystupovala se
skupinou Kardinálové Zdeňka Merty. V současnosti ji vídáme na pódiu s manželem Jiřím Pracným, který také obstarává kytarový doprovod.

1. Paní Černocká, víte přibližně kolikrát
jste během kariéry zpívala Náklaďák
nebo Koukej, se mnou si píseň broukej?
2. Účinkovala jste v muzikálu Ať žije rock
and roll. Nemáte chuť znovu zkusit tento
žánr?
3. Vystupujete i v jedné ze skladeb vokálního seskupení Yellow Sisters, kde zpívá
vaše dcera.
4. Na Fresh Senior festivalu zazněla také
Vaše jedna novější věc. Slibujete v ní, že
si pořídíte cukrárnu. Co Vy a sladké?
5. Jak intonuje Vaše malá vnučka Olivie
Coco?

6. V Praze 6 jste zpívala ve známém sále
Na Marjánce, a to s velkým úspěchem.
Těším se spolu s našimi čtenáři, že se
v Břevnově opět setkáme.
Odpovědi Petry Černocké:
1. Čistě matematicky vzato jsem obě písničky mohla zpívat tak 5000 x. Má to ale
stejnou výpovědní hodnotu, jako když se
zeptáte zubaře, kolik za svou praxi vyvrtal zubů. Rozdíl je jen v tom, že vrtání bolí
a písnička potěší.

věnuji svým koncertům, je to svobodnější
a více mě to naplňuje. Dva muzikály jsem
zatím odmítla, ale nikdy neříkej nikdy.
3. Abych vystupovala v klipu Laktační
psychóza, mne přemluvila dcera a byla to
velká legrace. Víc se mi ale líbilo natáčet
s Bárou CD Usínačky. Autorkou tohoto nápadu byla také dcera a tak nazpívala s maminkou ukolébavky pro děti. Měla to zcela
ve své režii: od pěkného obalu, přes výběr
písniček, až po netradiční aranžmá. Ještě
že tu Báru mám!
4. Sladké bohužel miluju! Snažím se ale
ovládat, zvlášť na návštěvách kde se na
stole objeví bábovka, případně koláč. Hostitelům je také zapotřebí něco nechat!
5. Coco k mé radosti zpívá krásně čistě.
Umí už hodně písniček. Když se k ní ale
chceme s Bárou připojit, je to dost náročné, má hlásek posazený tak vysoko, že se
blíží spíš k frekvenci netopýrů. Jestli jednou, stejně jako já, půjde studovat zpěv
na konzervatoři, bude to jasný kololaturní
soprán.
6. U vás Na Marjánce se mi zpívalo a povídalo moc krásně, protože senioři jako publikum jsou milí, pozorní a vstřícní!
A. Matějka

2. Rock se bohužel moc dlouho nehrál. Ale
na to abych zjistila, co obnáší život muzikálové zpěvačky, to bohatě stačilo. Raději se

VÝZNAČNÝ DEN PRO ELIŠKU
Slavnostní odpoledne pořádané k příležitosti devadesátého výročí založení
Útulného domova osamělým ženám se
uskutečnilo 6. 10. v právě otevřeném
Domovu pro seniory Elišky Purkyňové
v Břevnově. Při této příležitosti byly
předány dva nové vozy Ford. Učinila
tak ředitelka „Konta Bariéry“ Mgr.
Božena Jirků, za přítomnosti zástupců
společnosti GLOBUS která nákup vozů
financuje. V programu zazpíval soubor
Daňetáček z Hradce Králové. /Daneta
je organizace která převzala druhý vůz/.
Klíčky od toho prvního dostala ředitelka
Dps EP, Eva Kalhousová. Starostka naší
m. č, ing. Marie Kousalíková se poté ujala
křtu knížky „Devadesátileté ohlédnutí.“
Knížka citlivě mapuje dějiny slavného
domu od jeho založení. Přítomen byl
i bývalý primátor Prahy, doc. B. Svoboda.
Využil jsem možnosti a požádal paní
ředitelku o zodpovězení otázek, které
jak doufám budou pro čtenáře zajímavé.
1. Paní ředitelko, spadl Vám dnešním
oficiálním otevřením Domu pro seniory
Eliška v Břevnově kámen ze srdce?
Vše je tedy hotovo? Hotovo ještě zdaleka
není. Proběhla kolaudace prádelny, která
v objektu chyběla, plánujeme úpravy v kuchyni, postrádáme myčku černého nádobí
včetně vzduchotechniky. Nutná je bezbariérová úprava zahrady, ta však musí počkat
do příštího roku.
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2. Získáním nového vozu Ford získáváte
úžasného pomocníka. Jaký bude jeho
úkol?
Nový Ford potěší hlavně naše obyvatele.
Zjednoduší se doprava k lékařům a na úřady, plánujeme výlety, exkurse. Ještě je nutné dovybavit vůz plošinou pro vozíky, která
umožní přepravu imobilních obyvatel.
3. Je již nové zařízení plně obsazeno?
Jaké služby navíc poskytuje?
Nové zařízení se zaplnilo prakticky okamžitě. Kapacita je o několik míst vyšší než byla
v Šolínově ulici, ale po přestěhování jsme
nová místa obsadili obratem. Vedle pobytové klasické služby Domova pro seniory
poskytujeme službu odlehčovací, která je
krátkodobá a má za cíl „odlehčit“ na přechodnou dobu rodinám, které o seniory
pečují doma.
4. Jak dlouho čekají
žadatelé na umístění
v něm? Poplatek za
ubytování je stejný
jako v Šolínově ulici?
Čekací doba je různá.
Vždy se snažíme posoudit sociální a zdravotní situaci žadatelů
a reagovat s maximální mírou vstřícnosti

a pomoci. Nejsme ale schopni vyhovět každému ihned, naše kapacita je daná a nelze Domov nafouknout. Platba se přestěhováním z objektu v Šolínově ulici nemění.
5. Jaká je kapacita Domova ve Cvičebné
ulici?
Kapacita je 170 lůžek pobytové služby
a 19 lůžek odlehčovací služby.
Paní ředitelko, chtěl bych jménem redakce
poděkovat Vám a kolektivu lidí z Elišky za
způsob, jakým naplňujete odkaz zakladatelky a první ředitelky Útulného domu osamělých žen– paní Elišky Purkyňové. Ať se
Vám daří nadále!
A. Matějka

BŘEVNOVAN

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře
ZPO VOLBÁCH
Odvolání jedné ze stran, která nepřekročila ve volbách pěti procentní
hranici, způsobilo, že ještě měsíc po
volbách nemůže nově zvolené zastupitelstvo zvolit radu a další orgány
a ujmout se tak své práce. Stane se
tak (pravděpodobně) až někdy v první
prosincové dekádě. Zatím to vypadá na
koalici, v níž nebudou zástupci ODS
a ČSSD, tedy stran, které vládly minulé
volební období. Abychom si udělali
představu o cestě, kterou se radnice
hodlá v dalším období ubírat, musíme počkat až na programové
prohlášení nově zvolené rady, nicméně některých závěrů se můžeme
dopustit už nyní. Především je nutné konstatovat, že nově vzniklá
koalice v čele s TOP09 nebude mít vůbec snadnou pozici. Obávám
se, že se s jejím nástupem pojí až příliš velká očekávání, která nebude
snadné naplnit. Začněme tím nejdůležitějším – rozpočtem. I v době,
kdy bylo zřejmé, že stamiliony vložené do Key Investmens budou
ztraceny, odmítala vládnoucí koalice výzvy opozice k sestavení
úsporného rozpočtu. Bodejť by neodmítala, blížily se volby a voličům
bylo nutné něco nabídnout. A tak se sahalo do rezerv, vzniklých
především z prodeje majetků. Jenže tohle nelze dělat donekonečna.
Takže každého, kdo bude vládnout na radnici, čeká šetření. Ale
nebude to lehké a bude to bolet. Problémem je, že rozpočet na příští
rok je už v podstatě připraven a s jeho základními parametry lze
v prosinci jen obtížně hýbat. A to je jeden z hlavních problémů, před
kterými bude nová representace stát.
Michal Tryml, OS Konzervativní Klub

na chodníky, které k tomu nejsou stavebně přizpůsobeny, čímž
dochází k jejich poškozování a zároveň ke snižování průchodnosti.
Nikoli všechny opravy a rekonstrukce chodníků v naší MČ přitom
financuje její vlastník, město Praha. MČ Praha 6 pro tzv. chodníkový
program, ale i ke zkvalitnění místních komunikací vyčleňuje
z rozpočtu vysoké částky. MČ byla mimo jiné investorem také jedné
z posledních velkých rekonstrukcí v křížení ulic Hošťálkova Štefkova,
která by měla přinést zklidnění tohoto prostoru. Nepřehlédnutelným
problémem Břevnova je prohlubující se nedostatek parkovacích míst,
který navíc významně komplikuje provoz zdejší polikliniky. Na
posledním jednání ZMČ před volbami jsem v dané věci interpeloval,
ale odpověď vedení radnice vyzněla do ztracena. Mám za to, že bez
výstavby garáží se v budoucnu neobejdeme. Považuji za potřebné
rovněž upozornit na vážné ohrožení stávající podoby pěšího spojení
mezi ul. Ve Střešovičkách (Kusá) a ul. Talichova prostřednictvím
hojně užívané cesty, která vede v pískovcové stráni, nad odděl. PČR.
Jsem zásadně proti snižování průchodnosti územím. Proto jsem již
dvakrát důrazně na komisi územního rozvoje odmítl polovičatá řešení
navržená investorem stavby nového domu a požadoval zachování
současného spojení. Investor navrhuje technické řešení spočívající
v zachování části cesty a vybudování výtahu (v dříve předložené
variantě měla být dokonce pouze malokapacitní jezdící plošina).
Zápis sice obsahuje závěr, že zřízení věcného břemene pro zachování
nově vybudovaného pěšího propojení bude podmínkou MČ P 6
jako účastníka územního řízení, není však spojen s požadavkem
dosavadního trasování. Zbývá dodat, že se s občany nikdo jako
obvykle nebavil a nic nekonzultoval, i když stavba bude mít vlivmimo
jiné také na sousední objekt. Proto si myslím, že politika na Praze
6 opravdu potřebuje změnu. Chci pro tuto chvíli doufat, že široká
koalice, která na naší radnici vzniká, bude opozici a občanům nejen
více naslouchat, ale nalezne přitom sílu pro korekce vlastních představ
a záměrů.
JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP

POLITICI DOSTALI VÝSTRAHU

CHODNÍKOVÝ PROGRAM – SKVĚLÁ VĚC, ALE…

Děkuji všem, kteří v říjnových komunálních volbách podpořili kandidátku
KSČM, ale i těm ostatním, kteří využili
svého práva a rozhodli se jít volit.
Účast ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 6 dosáhla 43,93%, když
volební účast v Praze při volbě ZHMP
jen 37,72%. Neumím si představit, že
by ona narůstající neúčast byla spojena
se spokojeností občanů. Myslím, že
volič, který ztratil víru a naději, že
může společné věci ovlivnit, že má
smysl a důvod hlasovat, k volbám
nepřišel. Politici, nejen ti profesionální,
ale také my, kteří komunální politiku vykonáváme vedle svého
povolání, dostali výstrahu. Soudím, že v politice je mnoho slov
sebechvály, pocitu vlastní neomylnosti a politikům se nedostává
pokory. Neschopnost přiznat si vlastní chyby přitom znemožňuje
provádět tolik potřebnou včasnou nápravu. Střídající se vládnoucí
koalice berou častokrát kritiku opozice jen jako nutné zlo, se
kterým si poradí při hlasování, nikoli jako zdroj podnětů a poučení,
že lze věci dělat jinak a lépe. Na Bělohorské ulici zase přibývají
nebytové prostory MČ, které jsou opuštěné a kde se nepodniká.
Jen mezi domy Bělohorská 90 až 92 jsou 3 výklady zcela prázdné.
Příznivější zprávou je to, že těsně před volbami přistoupila TSK
k opravě několika vážně poškozených chodníků. Byl jsem rád, že
do nich byla zahrnuta místa, která jsem požadoval opravit. Jednak
před domem Pod Marjánkou 10, směrem do ul. Kolátorovy, kde byly
popraskané a k zemi neukotvené dlaždice, a dále prostor chodníku
přiléhající k Patočkově ul. a to z obou stran ul. Pod Drinopolem, od
prodejny SW až ke stanici autobusu Kajetánka, kde byly početné díry.
Zejména před domem Patočkova 55 bývalo při deštích velké jezero,
takže se chodník stával neprůchodným. Potěšily mne ale i opravy na
jiných místech. Mám důvod se domnívat, že potíže s chodníky jsou
systémový problém. Řidiči nemají kde parkovat, a tak často zajíždějí
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Praha 6 již delší dobu provádí svůj chodníkový program. Nápad je
to velmi dobrý. Mnoho starých záplatovaných chodníků již zmizelo
a				
místo nich vzniklo mnoho pěkných ulic. Bohužel, jak napovídá
i název článku, v poslední době se zřejmě častěji projevuje
nedomyšlenost mnoha takových akcí. Sice na první pohled hezké, ale
přesto velmi nepraktické. .
První příklad je např. chodník před mateřskou školkou v Parléřově
ulici. Mezi tímto chodníkem a silnicí se vytvořil dlouhý pás pro
trávník a zábradlí. Jaksi se však zapomnělo, že je zde místo určené
k parkování těch, co jedou do školky. A tak jedni se rozčilují, že
nemají kudy přejít na chodník a druzí, že čerstvě osetý trávník je
rozdupán. Přitom stačilo tak málo, vydláždit jeden přechod přes tento
trávník nebo zkrátit zábradlí, a bylo by po problému.
Další mistrovský kousek se povedl na křižovatce Sibeliova a Nad
Hradním vodojemem. Zde si někdo moudrý vymyslel ostrůvek
uprostřed silnice. Chápu tyto ostrůvky na některých rušných
víceproudých silnicích. Tam to smysl pro bezpečnost chodců má.
Ale kdo zná provoz na tomto místě, potvrdí, že zde je to dosti drahý
nesmysl, který dopravu naopak dosti komplikuje. V místě jsou totiž
umístěny i kontejnery na tříděný odpad, a tak např. popeláři, kteří sem
musí několikrát týdně složitě zacouvávat, protože jinak se neotočí,
mají o zábavu postaráno.
Rekonstrukce ul. Nad Hradním vodojemem je obzvlášť povedeným
kouskem. Zajímalo by mne, zda se zde byli odpovědní pracovníci
vůbec podívat. Záliv pro parkování je nepřiměřeně velký na jedno
auto, ale na dvě je zase příliš malý. Byly vytvořeny zkratky pro
pěší, ale ty byly utvořeny mimo stávající cesty, takže je lidé stejně
nepoužívají a dál se brodí bahnem a mokrou trávou podle plotu. Nový
chodník zvláště u Loosovy vily je zbytečně široký a silnice úzká, tak
i řidiči, kteří se míjejí, mají také o zábavu postaráno, když musí různě
vycouvávat.
U podobných akcí mi napadá stále platné české přísloví: “Práce
kvapná, …“ 					
J. B.
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TŘI MĚSÍCE POTÉ ANEB OHLÉDNUTÍ SE
ZA REKONSTRUKCÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ
S jistou nadsázku si troufám říct, že
největším plusem celé rekonstrukce
byl okamžik, kdy opět začaly jezdit
tramvaje. Léto v Břevnově se dopravně nepovedlo, dochvilnost náhradních
autobusů byla zoufalá a ty zácpy na Vypichu netřeba komentovat.
Naopak ten největší problém nastal už
dávno předtím. Fakt, že veřejnost se
o plánovaném záměru dozvěděla až ve chvíli, kdy měl projekt platné stavební povolení, budiž varovným mementem do budoucna. Téměř
rok jsme se snažili přinutit DPP k dílčím změnám především co se
přechodů pro chodce a přístupnosti ostrůvků týče, bohužel marně. Všechny trumfy byly na straně DPP, nikomu vstříc vycházet
nemuseli a tak to ani neudělali. Zklamáním však bylo, že DPP několik změn v průběhu vyjednávání přislíbilo, aby se pak od nich
v posledním okamžiku distancovalo.
Věc by se zřejmě také vyvinula jinak, pokud by se (již naštěstí bývalé) vedení radnice alespoň trochu snažilo na DPP tlačit. S řadou našich
připomínek se radnice ztotožnila, pro jejich uskutečnění však téměř
nic neudělala.
Nyní několik pozitiv. Tramvaje jsou teď na Bělohorské výrazně tišší
a sdružená zastávka Vypich i pro autobusy je jednoznačně vítaná.
A tráva v kolejišti zatím také vypadá hezky, otázka zní, jak dlouho
jí to ještě vydrží. Je ale škoda, že prakticky ve stejnou chvíli, kdy se
v kolejišti objevila, na několika místech na pláni před Hvězdou doslova vymizela. Už žádné megakoncerty, prosím.
Samostatnou kapitolou je zábradlí. Můžeme polemizovat, zda zábradlí
po celé délce ostrůvku jsou nutná. Především tam, kde vystupují děti,
se toto řešení jeví jako žádoucí. Nezapomínejme však na to, že pokud
bychom zpomalili před ostrůvkem auta, nemuseli bychom instalovat
zábradlí, ale třeba jen volně stojící sloupky. Jenže to by se dopravní zásahy v ulici musely synchronizovat, tedy nedělat pouze tramvajou trať,
ale logicky s tím upravit i ostatní druhy dopravy včetně tolik kritizovaného parkování a zásobování.
Jedno zábradlí ale naopak zmizelo, k milému překvapení, a to ani nebylo ve správě DPP. Zřejmě neustálo stavební práce ve své blízkosti
a zpátky už ho nikdo nevrátil. Mám na mysli to souvislé mezi Billou
a zastávkou Drinopol. Jaký hezký pohled se naskytl, když najednou
byly vidět pouze kmeny urostlých kaštanů. A jaké zděšení vzápětí vyvolalo, že na nyní uvolněném pásu trávy mezi stromy a vozovkou začala parkovat auta. Místo trávy je tam nyní oraniště, které trumfuje Kabáty, a naše městská policie si toho asi ještě nevšimla.
Jako největší mínus rekonstrukce ale vítězí přístupnost tramvajových
ostrůvků. S kravími ohrádkami (mám na mysli ty cik–cak přechody
přes vozovku a trať)se člověk ještě nějak popasuje, ale možnost dostat
se na zastávku pouze z jednoho konce je hrubá chyba. Celé to korunuje situace zastávky U Kaštanu, kde byl přechod k ostrůvku proveden
na jeho mnohem méně používaném konci blíže klášteru. To nikdo nechápe. Že by naschvál vůči iniciativě místních, která prosadila zachování původní zastávky?
Po bitvě je každý generálem, říká se. Já ale doufám, že ještě není dobojováno a že se nové vedení radnice podaří přesvědčit, aby se alespoň
ty největší nešvary nově rekonstruované tratě co nejdříve napravily.
Michal Volf, Spolek Pro Břevnov
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SPPZO

DĚKUJE–INFORMUJE–DOUFÁ–GRATULUJE
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 bere na sebe milý
úkol poděkovat Městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města Prahy za zřízení nového parku v sousedství bývalých Vojenských
hřbitovů na ploše někdejší zahrádkářské kolonie podél Patočkovy ulice
v křížení s Myslbekovou. Park nese jméno po nizozemském ministru
zahraničních věcí Maxu van der Stoelovi, který byl prvním západoevropským politikem, jenž kontaktoval v Praze Chartu 77, přesněji jejího
mluvčího profesora Jana Patočku.
Děkujeme jménem malých i velkých dětí, kterým ještě nebylo dopřáno
stavět hráze a mlýnky na potoce. Děkujeme jménem cestujících v přeplněných autobusech. Omdlévají s útěchou pohledu na krásné panorama, které horní zeď krásně podtrhla. Děkujeme jménem památného
potoka Brusnice, který si zde připomíná svou bývalou slávu a vrhá se
do jezírka jako dravý vodopád. Jménem porfyrových balvanů děkujeme za to, že ze stavebního materiálu byly povýšeny na horský masiv
u alpského jezera.
Návštěvníky, kteří si nad zurčícím potokem kladou otázky, informujeme, že náhlé zbytnění skomírajícího potoka není zázrakem. Brusnice
se tu mísí se zdrojem, který nám poskytuje soustava nově vybudovaných tunelů v rámci komplexu Blanka, pod nimiž se spodní voda musí
odčerpávat. Proto ta čistota. Tytéž návštěvníky informujeme, že v parku jsou plánovány ještě další úpravy a péči o něj převzala MČ Praha 6.
Jménem zdemolovaného hvězdicovitého náhrobku na místě posledního odpočinku pruských vojáků v původních Vojenských hřbitovech
pak doufáme, že se mu dostane také náležité péče. Abychom pro nové
nezapomněli na staré, doufáme v případnou informační tabuli sdělující, že se nacházíme v okolí historického opevnění a kulturní nemovité památky Vojenského hřbitova, ne ve výběhu pro pejsky s možností
volné aktivity.
Tvůrcům parku samotným gratulujeme k neotřelému a mladistvého
ducha prozrazujícímu pojetí díla. Vaše SPPZO • www.sppzo.cz

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V PRAZE – TAIZÉ
Zveme všechny, kteří mají chuť udělat něco pro mladé
lidi z celé Evropy, aby se zapojili do příprav setkání,
které se uskuteční v Praze od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
Máte–li možnost u sebe dva poutníky ubytovat nebo
chcete–li nám pomoci např. s překládáním, zpěvem atp. ,
hlaste se Báře Janákové: Janakova. Bara@seznam.cz
Ubytování poutníků není vůbec náročné, stačí místo
v obýváku na zemi, poutníci mají s sebou karimatky
a spacáky. Nejedná se o lidi, kteří by zneužili Vaší
pohostinnosti! Pro bližší informace nás kontaktujte.
Budeme vděčni za jakoukoli pomoc!
Organizátoři setkání
Taize aneb dny důvěry nejen na Břevnově
Na konci tohoto roku přijedou do Prahy tisíce mladých křesťanů
ze všech zemí Evropy. Přijedou jako poutníci míru s velkou
nadějí, vírou a láskou.
I Vy jste bez ohledu na věk srdečně zváni na chystaný program,
který bude probíhat 30. a 31. od 8.30 do 11.30
v Břevnovském klášteře a v ty stejné dny od 19.00 do 22.00 na
výstavišti v Letňanech. Vstup je zdarma
a není třeba se hlásit předem.
‚Před samotným setkáním se uskuteční ještě 2 modlitební
večery v Břevnovském klášteře, a sice 27. 11. a 11. 12. od 19.00.
Na programu bude společný zpěv, čtení z Bible, chvíle pro
rozjímání a varhanní doprovod.
Pro další dotazy pište na Janakova.Bara@seznam.cz
Těší se na Vás nejen organizátoři setkání
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KDE JE TATRA SMÍCHOV –
RAGBY

Smíchovský oddíl se na ragbyové mapě tehdejšího
Československa objevil relativně pozdě – v roce 1958,
v posledních letech však patří k tomu nejlepšímu, čím se české
ragby prezentuje. Vždyť muži Tatry se od roku 2004 stali
třikrát mistry ČR, dvakrát skončili na druhém místě a jednou
na místě třetím. K tomu se navíc ve stejném období třikrát stali
i mistry ČR v olympijské variantě ragby o sedmi hráčích. Klíčem
k těmto úspěchům je práce s mládeží.
V současné době se v mládežnických kategoriích na hřišti
pod Strahovem připravuje více než 250 dětí. Co Tatra pro
mladé ragbisty a ragbistky nabízí? Není to jen ragby jako
takové, vždyť u dětí je potřeba dříve než specifické ragbyové
dovednosti a smysl pro ragbyovou taktiku a strategii
vypěstovat všeobecnou pohyblivost, obratnost a zdatnost,
smysl pro aktivní styl života. Je to především pestrost tréninků,
týmovost a kamarádství, rodinné prostředí klubu a celá řada
mimo sportovních společenských aktivit, jako jsou dětské
dny a podobně. Jsou to také kvalitní trenéři, kteří se dětem,
a pochopitelně nejen jim, věnují.
Jedním ze stěžejních bodů strategie klubu je kvalitní obsazení
trenérských postů odpovídající počtům a potřebám hráčů
a hráček. Smíchovští jsou jedním z nejaktivnějších klubů v oblasti
vzdělávání trenérů. Klub investuje do odborných školení svých
trenérů a taktéž sám pořádá speciální kurzy. Od loňského roku
tak třeba Tatra spolupracuje s Institutem sportovního lékařství.
Trenéři se pod dohledem špičkových odborníků učí, jak správně
sestavit kondiční trénink pro různé somatotypy sportovců, učí
se jak správně a efektivně rehabilitovat po utkáních a podobně.
Díky zátěžovým testům hráčů, které v Institutu proběhly,
detailně poznávají své svěřence a jejich fyzický fond a učí se
s ním pracovat. Vzdělávání trenérů, to je investice do budoucna.
K rozvoji klubu je velmi důležité i zázemí. V minulých dvou
letech oddíl investoval nemalé peníze do svého zázemí,

v klubovně byly
mimo jiné vybudovány nové sprchy
a toalety. Sportovní rozpínavost Tatry již překračuje kapacitu
domovského stadionu na Císařce a klub v loňském roce začal
spravovat a zušlechťovat druhé ragbyové hřiště na Praze 6
Strahově, jen několik minut chůze vzdálené od areálu Tatry.
Po nezbytných úpravách zázemí a trávníku tak mají smíchovští
k dispozici další tréninkovou a hrací plochu. Každá kategorie
tak má k dispozici dostatečný časový rámec pro své tréninkové
jednotky, aniž by svůj trénink musela časově či prostorově
přizpůsobovat jiným kategoriím.
A teď z jiného soudku…
V září navštívili mladí Tatrováci a Tatrovačky Domov pro
seniory Elišky Purkyňové, aby zde pomohli s přípravou
grilování a zúčastnili se malého příjemného posezení na
terase. Po přivítání od pečovatelek se hráči a hráčky vydali do
pokojů klientů s pozváním na svůj program, pomohli i s jejich
přemístěním na místo děje. Mezitím se dva ragbisté ve slušivých
zástěrách chopili grilu a za chvíli už se všude linula příjemná
vůně klobásek. K dobrotám byly podávány i nápoje dle chuti,
náladu ještě umocnila hudba, v podání kytarového doprovodu
tatrováckého pěveckého sboru. Samozřejmě se také povídalo
o životě nebo třeba i o ragby. Šlo přece o to vzájemně se trochu
poznat, vychutnat chvilku vybočení z každodenního stereotypu,
to u obyvatel Domova. Odpoledne příjemně uplynulo,
dědečkové a bábinky se pomalu vraceli do svých pokojů. A ti
kteří se o ně zasloužili, tedy hráčky a hráči Tatrovky? Rozloučili
se s ošetřujícím personálem, který jim poděkoval, pak zamířili
s příjemným pocitem domů. Mezi dobrými sousedy není třeba
velkých slov.
Pavel Chaloupka – RC Tatra Smíchov

Výprava Nízké Tatry aneb kdo přežije
Je brzké ráno září sedmnáctého Léta Páně 2014 a skupina
mladých horalů svižně vyráží na výpravu. Naše skupina pod
vedením pana profesora Kvajsara a Kalouska se hrdinsky začala
škrábat do kopců Nízkých Tater. Nádherné slovenské ráno
a zdejší překrásná krajina uchvátila snad všechny účastníky.
Celou skupinu ovládala dobrá nálada a každý sršel vtipem. Tedy
až do té doby než přišel Očistec. Více než hodina chůze pouze do
kopce. Mnozí z nás zvládli výstup na výbornou. O jiné (rozumějte
o mě) se pokoušel infarkt, mrtvice a bůh ví co ještě. Cestou
vzhůru jsem určitě ztratila plíce (případný nálezce bude štědře
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odměněn) a odhalila přítomnost svalů v mém těle, o kterých jsem
ani nevěděla. Po namáhavém pochodu jsme všichni uvítali malou
přestávku. Mí milí druhové v klidu usedli k odpočinku, jen já jsem
se svalila jak balvan s pocitem, že už se nikdy nehnu. Moje vlastní
svaly mně proklínaly a řvaly bolestí. Po krátké zastávce se naše
výprava zvedla a pokračovala v pouti. Energicky jsme překonávali
jeden kopec za druhým a kochali se přenádhernou přírodou
kolem nás.
Ke konci dne jsme konečně dorazili k našemu prvnímu cíli, tedy
k vytouženému noclehu v přívětivé Útulně Ďurkové. Jen pro
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zajímavost v tuto chvíli jsme se nacházeli v 1623 metrech nad
mořem. Po vyčerpávajícím dni, kdy jsme překonali převýšení asi
750 metrů, všichni uvítali teplou polévku a chvíli klidu.

v dobré náladě a čas
jsme si krátili hrami
(nejčastěji kartami).

Další den, po vydatné večeři a spánku, všichni opět vyrazili na
cestu. Zprvu to vypadalo na krásný den, ale zdání občas klame.
Jen co jsme překonali krátké převýšení, začal na nás útočit snad
sám velký Stribog. Vítr se do nás opíral plnou silou. Všichni jsme
na sebe navlékli teplé oblečení, a i přes prudký vítr hrdinsky
postupovali dál. Nejenže se do nás po celý den nelítostně opíral
vítr, ale ještě nám výhled zahalila mlha svým temným pláštěm.
Kolem poledne jsme celí promrzlí dorazili do útulné hospůdky
na vrcholu Chopku. Každý z nás si pochutnal na teplé polévce
a jiných výborných pokrmech. Největší ohlas však měl dezert
Buchta chopok. Téměř nikdo neodolal a skoro každý ochutnal
tento lahodný dezert. Jen pro zajímavost, Buchta chopok se
skládá z velké kynuté knedle s povidly, ta je politá pudinkem
a ještě ozdobená čokoládovou polevou a šlehačkou. Kdo by mohl
takové pochoutce odolat?

Poslední den jsme
v krásném slovenském
ránu už pouze klesali.
Na cestě zpět jsme
však museli překonat
poslední překážky. Všichni horalové si museli
proklestit cestu bujnou
vegetací a přebrodit se
přes říčky, které křížily
naši cestu. Někdo vy-vázl se suchou nohou, jiní zase ladně zahučeli
rovnou do potoka. Nikdo však nedovolil, aby mu malý rybníček
v botě zkazil náladu a poslední den naší slavné výpravy. Cestu
zpět jsme zvládli poměrně rychle, všechny nás nejspíš hnala
kupředu vidina teplé postele a sprchy.

Po bohatém obědě se naše skupina vydala k naší další zastávce,
Štefánikově chatě, která nám měla pro naší poslední noc posloužit
jako noclehárna. Někteří členové naší výpravy se blíže seznámili
s místními přátelskými domorodci a zbytek poctil svou přítomností
místní kamzíky. Ti však z našich horalů neměli velkou radost
a dali se na útěk. Na chatě na nás po našem příchodu už čekala
teplá večeře a pohodlné postele. Poslední noc jsme všichni prožili

Když jsme se už všichni pohodlně usadili ve vlaku a ohlédli se
za těmi majestátními kopci, které jsme pokořili, a naposledy se
rozloučili s tou nádherou, každého z nás pomalu začal ovládat
smutek a stesk po tomto slovenském ráji. Doufejme, že se sem
ještě někdy vrátíme a zpětně děkujeme našim milým profesorům,
že s námi tuto cestu absolvovali. Děkujeme vám.
Tereza Procházková, 3. D, Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

INTERNÍ ODDĚLENÍ

STRAHOV

VFN V PRAZE 6
E LS K
O Š E T Ř O V AT

Á LŮŽK A

Oddělení poskytuje na 19 lůžkách ošetřovatelskou péči
především dialyzovaným pacientům, kteří nezvládají
ambulantní dojíždění na dialýzu z různých důvodů.
Výhodou je, že dialyzační středisko je přímo v budově
této nemocnice.
Je také určeno pacientům po překonání akutní fáze
jejich onemocnění, kteří potřebují rehabilitace
a ošetřovatelskou péči.
Je zde zajištěna:
u ošetřovatelská péče
u fyzioterapeutická péče s cílem zlepšení soběstačnosti
a zapojení pacienta do běžného života po propuštění
u pomoc v závažných životních situacích
včetně péče psychologické
Více na www.dialyza–strahov.cz
Kontakt: Interní odd. Strahov VFN,
prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA,
tel. 225 003 222
vedoucí lékař oddělení: MUDr. Šaková,
telefon 225 003 111, 775 178 386

POMÁDA ZNOVU ŽIVÁ
Pomáda patří k těm muzikálům, které zasáhly hluboko
do naší kultury a nejen, že patří k častěji opakovaným
a vyhledávaným filmům, ale zároveň nachází i připomínání
v podobě různých divadelních adaptací. Jednu takovou
nám zprostředkovali studenti Gymnázia Arabská. Dobře
si pamatuji na ten krásný letní podvečer. Byl den před
vysvědčením a jako každý rok se letos u nás pořádala
Zahradní slavnost, kde Pomáda z nastudování Jaroslavy
Matouškové, naší letošní maturantky, byla očekávaným
zlatým hřebem večera. A jakožto nadšený divák musím
říci, že daleko překročila význam tohoto slovního spojení.
Děj se držel linky tak, jak ji všichni známe, ale přesto
byl obohacen – buď projevy herců, nebo kulisami, které
nebyly sice tolik realistické jako ve slavném filmu, za to
často přivedly k humorným chvilkám. A nakonec momenty
improvizace, které však nebylo možné odhalit. Všichni
k nastudování přistoupili skutečně velice profesionálně
a výsledek byl skvělý. Nemluvě o předvedení písní
z muzikálu. Opravdu byla nejen herecká, ale především
pěvecká část předvedena precizně. V předních rolích
bychom našli nejeden nezaměnitelně silný a krásný hlas.
Celkový dojem byl úžasný a téměř všichni byli překvapeni.
Není tedy divu, že se naše Pomáda dočkala hned dvou
dalších nabídek k zopakování. Jedna proběhla 12.
listopadu na ZŠ Dědina, kde sklidila podobný úspěch.
A ta druhá bude odehrána v pátek 21. listopadu v Domově
dětí a mládeže na náměstí Míru. Kdo budete mít možnost,
rozhodně přijďte. Sama za sebe říkám, že je krásné na
chvíli opustit realitu a nechat si vlít do srdcí trochu klidu
a hezkého pocitu z jednoho představení, které na první
pohled vypadá male, ale později ukáže svou skutečnou sílu
a výjimečnost.
Denisa Lukáčová, 3. B, Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
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BŘEVNOVAN
Vánoční
inzertní příloha časopisu Břevnov
n

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

ord

Poskytujeme služby:

Ing. Václav Jandáček

 pneuservis
 opravy a údržba
motorových
vozidel
 příprava na STK,
emise
včetně zajištění
 odtahová služba nonstop
 likvidace autovraků
f

Ing. Václav JANDÁČEK

tel.: 603 469 715

Přejeme našim
PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
spolupracovníkům,
A INŽENÝRSKÁ
zákazníkům
kancelář
v Břevnově
aPřejeme
čtenářům
našim
spolupracovníkům,
vše nejlepší
zákazníkům a čtenářům listu
v roce 2015
vše nejlepší v roce 2014

Otevírací doba:
Po – Pá 7.30 – 17.00 hod.

Břevnovská 1088/5,
Břevnovská
1088/5,Praha
Praha6 6
tel.: 233
233 353
tel.:
353309
309

f

f
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Hodně zdraví a úspěchů
v roce 2015
všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům
Praha
Břevnov
Praha
6 6––Břevnov
Bělohorská
142,
tel.
233 354
Bělohorská 142, tel.: 233
354185
185
Bělohorská 148, tel. 220 514 901

přeje firma

PROPOS, spol. s r. o.
Bělohorská 60
Praha 6
tel./fax: 220 512 753
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Děkujeme všem
našim zákazníkům
za stálou přízeň
a zároveň
si dovolujeme
popřát hodně zdraví
v roce 2015

bývala
stručná,
ale trefná aavýstižná
a dovedla
vzít za srdce.
ka na trhu.
svým
zákazníkům
čtenářům
Břevnovana
V
soukromém
životě
býval
milým
a
velmi
vtipným
společní−
Chystáte
v
příštích
měsících
nějaké
novinky?
Praha 6 – Břevnov
kem. Proto měl všude mnoho přátel: měli jej rádi mladí i sta−
V prosinci tu pro naše klienty máme speciální akci. Každý nový klient,
Bělohorská
58 svůj první běžný účet na naší pobočce a to buď
ří, jeho ministranti i studenti – a velmi oblíbený byl i mezi
který
si bude zakládat
BŘEVNOVAN
pražskými a plzeňskými herci (jedním z jeho nejbližších ka−
Tel.:Konto,
233 nebo
350 ČSOB
084 Aktivní konto a přinese sebou tento
ČSOB
výtisk
marádů byl například herec Boris Rösner, který jej před ne−
Břevnovanu, dostane poplatkové prázdniny na vedení tohoto balíčku.
To znamená, že bude mít veden účet 6 měsíců zdarma.
dávnem předešel na věčnost). V den pohřbu 7. listopadu se
Kdyby se někdo chtěl stát bankovním úředníkem, co musí
řada herců zúčastnila dopolední zádušní mše svaté v Hole−
splňovat a udělat?
šovicích i odpoledního uložení do hrobu na Vinohradech.
Každopádně takový člověk musí mít vůli na sobě pracovat a chtít se
Je známo, že otec Alois ztratil svou matku již v útlém věku.
zlepšovat. Maturita je dnes základním požadavkem. Poté stačí vyplnit
Je symbolické,
zvláštní náhoda,
že zemřel
přesně
na den
Bělohorská
1688/122,
Praha
6
na webových stránkách ČSOB formulář s životopisem, případně
jejích jmenin, na svátek Štěpánky – a byl pak uložen k ní, do
Břevnov,
tel: 233knězi
320se
466
může zajít na některou z našich poboček.
rodinného hrobu.
Jako mladému
Textil
– pletací
přízemu často pokou−
Jste v lednu nově jmenovaný ředitel, máte nějaké předsevzetí?
šely nahradit jeho vlastní rodinu některé starší manželské
Určitě mám.
Chci, aby PRODEJ,
se u nás klienti cítili
dobře, a kdykoli něco bu−
NÁKUP,
PRONÁJEM
páry v „jeho“ farnostech: v průběhu kněžské služby v Plzni,
dou chtít, neváhali se obrátit na mé kolegy, nebo na mě. Aby k nám
v Břevnově, Roztokách a Úněticích, v Bubenči i v Holešovi−
chodili
rádi,
a
pokud
mají
námět
na
zlepšení,
rádi
ho
uslyšíme.
Jsme
 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
cích se řada věřících rodin snažila suplovat mu jeho rodiče
tu pro ně a jejich názor je pro mě a mé kolegy hodně důležitý. Ve
a moc si přála, aby
se Břevnov,
v jistém smyslu
mohli
považovat ne−
DOMY
ČINŽOVNÍ
 aCHATY,
CHALUPY
Bělohorská
96,
tel.:
220513083
svém
životějsem
vždy měl rádDOMY
otevřenost
od druhých
si ji velmi vá−
jen za přátele, ale za jeho „vlastní“ rodinu. Pro každého bylo
žím.  RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
Nabízí
pletacíchpokud
přízí přijal
také pozvání
pánské na
a dámské
velkým kromě
vyznamenáním,
nedělní
Jak jste spokojeni jako banka na Břevnově?
 POZEMKY
oběd. Při kapesníky,
bohoslužbáchpunčochové
míval desítky ministrantů,
museli
se
prádlo,
zboží, dále
široký
Léta jsme jeho součástí a jsme hrdí, že k němu patříme. Cítíme se na
střídat. Kdyžkojeneckého
sloužil mši svatou
a kázal, mívalo
pří−
pobočce být všichni součástí „Břevnovské rodiny“. Obyvatelé této
sortiment
a dětského
zbožíto apro
velký
169
00
Praha
6
–
Břevnov,
Patočkova
1953/45
tomné zvláštní kouzlo a není divu, že do jeho nových far−
části Prahy jsou pro nás více, než jen klienti.
výběr
prádla.
nabízíme
prošívané pro−
tel.:závěrem?
233 357 071, 233 352 063, 220 515 440
ností založního
ním jezdívali
lidé zDále
působišť
předchozích.
Co řeknete
tialergické
deky
a
polštáře
Klinmam.
obchodě
je
602 361
• fax:
220hodně
514 576
Při zádušní mši svaté u sv. Antonína nebylo vVkostele
k hnu−
Blíží se čas mobil:
Vánoc. Rád
bych733
všem
popřál
zdraví, pohody
e−mail: vinfosolork.cz
zavedena
čistírna a katalogový
prodejMalý
Quelle.
a spokojenosti
rodinném kruhu• ainternet:
ať je rok www.solork.cz
2009 pro nás všechny
tí. Hlavním celebrantem
byl biskup Václav
(před lety
ještě mnohem lepší než ten současný. No a v roce 2009 opět nashle−
rovněž svatoantonínský farář) spolu s asi šesti desítkami
danou na pobočce Bělohorská a tradičních akcích na Břevnově.
00 i odjinud.
30
00
30
kněží – z pražské arcidiecéze
Kněžská
slova
roz−

REALITNÍ AGENTURA

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

Solo, spol. s r. o.

Irena SLUKOVÁ

Praha 6
s. r. o. Bělohorská 65

PILOUN
HODINÁŘSTVÍ
vchod ze Zúžené ul.
Pþejeme
Vladimír Neureutter
všem zákazníkûm Opravy
starožitných
hodin
vše nejlepší v roce
2009!
 Zlatnické
opravy
tel./fax: 233 356
236na počkání
Bělohorská 148, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: 233 355
620
VETERINÁRNÍ
OŠETŘOVNA

BŘEVNOV
8Bělohorská 61 (Drinopol) – MVDr. Josef Kubeček
Tel.: 233 352 424
– MVDr. Zora Urbanová

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit
na změnu ordinačních hodin během
vánočních svátků
22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.
24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)
29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.
31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)
24. 12.
9 – 12
Příjemné
vánočních svátků
25 – 26.prožití
12.
ZAVŘENOa mnoho
štěstí
novém roce 2009 vám přeje
27.v12.
9 – 12 kolektiv
28. 12. veterinární ošetřovny
9 – 12
29. 12. – 30. 12.
8 – 20
31. 12
9 – 12
1. 2013
zavřeno
inzertní
příloha
10 1.
Provádíme interní, chirurgická, gynekologická, porodní, RTG,
sonografická, cytologická, stomatologická a další vyšetření.
Očkování, označování zvířat mikročipy, vydávání europasů.
Biochemické a hematologické vyšetření krve, parazitologické
vyšetření kůže a srsti,
odstranění zubního kamene ultrazvukem.

www.veterina – praha6.cz
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Vám všem přeje
krásnéPovánoční
Otevřeno:
– Pá 9 – 12 , 13 – 17 hod.
loučení pronesl P. prof. Dr. Ignác Hrdina z premonstrátské−
svátky
ho kláštera na Strahově, herec Dalibor Gondík zavzpomínal
Přejeme našim
zákazníkům
na nezapomenutelná
dobrodružství,
jež prožili před lety
a
hodně
štěstí
s páterem
Aloisem v Břevnově;
za holešovickou
farnost se
příjemné
vánoční
svátky
rozloučil pan Jiří Beran. Jejich procítěná slova obdivu, uzná−
v
roce
2015
a
hodně
zdraví
v
roce
2009
ní, vděčnosti, přátelství a lásky k zemřelému i příspěvky!dal−
šíchDovolujeme
přátel otce Kánského
uveřejněna
ve Farních lis−
si Vámbyla
nabídnout
kompletní
tech svatoantonínské farnosti (ročník XVII, č. 9); krásná
vánoční sortiment na štědrovečerní
slova paní Martiny Špinkové připomínající především kaza−
stůl:
telské
mistrovství zemřelého byla publikována i v Katolic−
kém týdeníku (roč. XIX, č. 47). Stovky a stovky smutečních
• přišly
rybí na
polévku,
smaženého
		 hřbitov.
hostů
pohřeb svého
kněze na kapra,
Vinohradský
bramborový
salát,
Smuteční
obřad vykonal
karlínský děkan P. Jiří Cúth s mno−
ha dalšími duchovními. Nekonečná řada lidí se pak vystřída−
•PRODEJ
domácí
vánoční
cukroví,
chlebíčky,
la nad
otevřeným
hrobem
se svými vzpomínkami
a tichou
NADMĚRNÉ
OBUVI
modlitbou.
• obložené mísy
Pro Břevnovan
zapsalaIng.
Karel Voplakal
Široký výběr
pánské
dámské

Pánská, dámská a dětská

❉ OBUV IVA ❉
obuvi značky ARA

Bělohorská 97/232, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: 220 513 913
Prodejní doba: Po – Pá 9.00 – 18.00 hodin

Mezi náXmIVi.

v Břevnově XX

Filomena
Jičínská
(Vzpomínky víc
jak 60 let staré)

Břevnovské
vánoce

Vánoce – kolik spisovatelů již popsalo různé vánoční zvyky
nejen z našich zemí, ale i jinde ve světě, z dob dávno minulých i současných. Nejsem spisovatel, ale přesto bych chtěla zavzpomínat na to, jak jsme slavívali Vánoce my doma
v Břevnově, v době po 2. světové válce, v době nástupu komunismu, kdy bylo všechno
na lístky a mnozí obyvatelé
Břevnova začali chodit do
kostela s obavami o existenci. – To však v naší rodině neplatilo. Pro nás byly Vánoce
křesťanským svátkem a jako
k takovému se i veřejně přistupovalo.
Zima pro mě začínala příjezdem
mého dědečka Leopolda z Brtník do
Prahy. Jeho příjezd pár dní předem
ohlásila velká krabice, která přišla
poštou, ve které již byly nastříhané
větvičky mahonie, slaměné kruhy na
věnce, mechy, barevné listí a bodláky a také menší krabice ještě předválečných umělých chryzantém. Moc
jsem se na dědečkův příjezd těšila,
protože jsem věděla, že spolu budeme chodit na vlastivědné vycházky
a budeme spolu vyrábět věnce a kytice na Dušičky. Děda byl totiž velice šikovný zahradník, měl úžasný
vkus a kytice, uvázaná od něj, byla malé umělecké dílo.
Samotné ovzduší Vánoc přišlo do naší domácnosti již s adventem. V té
době se již začínal v Břevnově objevovat první sníh. Moje tetička, jinak
„hlava a ruce“ naší rodiny, vylovila ze skříně teplé boty a teplý kabát
a ráno co ráno spěchávala do kostela na roráty, ranní předvánoční mše
v břevnovském kostele, které sloužil farář Dr. Jedlička.
Můj dědeček Leopold, bratr tety Fily, měl zase nachystanou hromadu
knížek, které si vypůjčil v místní knihovně podle předem připraveného
seznamu, a každý den některou z knih prolistoval a založil záložkou.
V podvečer, když se začínalo šeřit, přicházelo jeho předvánoční čtení.
A tak jsem slýchávala popis půlnoční mše v Klenčí, jak jej popisuje
J. Š. Baar v Paní komisarce, popisy pražských vánoc a předvánočního
období od Ignáta Hermanna a Popelky Biliánové a dalších autorů píšících o českém venkově. Některé pasáže o Vánocích měl připravené
z knížek, které tehdy byly těžko dostupné, jako např. Věčně zpívají lesy
nebo Údolí rozhodnutí. Tyto knížky mu půjčovali každoročně jeho přátelé a děda je po přečtení okamžitě vracel. Sedával u kuchyňského stolu,
zády ke dveřím, s kulatými brýlemi na nose a předčítal. Dodnes slyším
jeho měkký příjemný hlas s bezvadnou výslovností. Dost často se zaposlouchala i moje matka a teta. V kuchyňských kamnech praskalo dříví,
matka obvykle něco pletla, teta na stoličce u kamen spravovala ponožky.
Dokud byl živ ještě můj pradědeček, který měl svou postel v kuchyni,
aby byl ve středu dění v případě, že mu někdy nebylo dobře a potřeboval
odpočívat, zaposlouchal se i on. Byly to krásné večery.
Koncem listopadu, na svatou Kateřinu, jsme hlídali počasí. Jaká byla
Kateřina, takové byly Vánoce. Na Barborku to bylo obráceně.
Na svatou Barboru, 4. prosince v podvečer, jsme řezávali na zahradě
„barborky, třešňové nebo jabloňové větvičky, někdy i zlatici, což je
správný český název pro forzýtii, jak mě vždycky upozorňoval děda
Leopold. Mnozí tomuto keři říkají zlatý déšť, ale zlatý déšť je lidový
název pro štědřenec, který kvete krásnými zlatými hrozny v květnu
a červnu. – Barborky jsme stavěly ve sklenici nahoru na kuchyňskou
kredenc a na Štědrý den je teta dávala do ozdobné vázy. Božena Němcová ve své Pohorské vesnici moc hezky popisuje chodský zvyk, kdy rozkvetlé barborky si dávala svobodná děvčata, která měla čas na vdávání,
za šněrovačku, když šla o vánocích na půlnoční mši. Který mládenec se
její rozkvetlé větvičky zmocnil, byl jí souzený.
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Dokud jsme bydleli ve starém Břevnově, Mikuláš s čertem a andělem
k nám nechodili. Dávala jsem si 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, za okno punčochu a s netrpělivostí očekávala, co mi do ní do
rána nadělí. Byla jsem hodná, nebo jsem zlobila? Budou tam ořechy,
ovoce a cukroví, nebo jen brambory a uhlí, jak mi prorokovaly Papyša
s tetou Betynkou. Jejich předpovědi se ale nikdy nevyplnily, ale to napětí a dětská starost byly nádherné.
Později, když jsme se přestěhovali do vilek nad klášterem, bylo mi
oznámeno, že už jsem dost velká a že tedy i ke mně přijde Mikuláš
s čertem. Moc mě mrzelo, že strýc Vláďa, který se mnou býval celé dny,
musel najednou večer k lékaři a slečna Anička Zelenková musela jít na
tenis a ještě k tomu večer. A tak jsem v pokoji s pradědečkem očekávala
příchod svatého Mikuláše. Otevřely se dveře a vešel důstojný světec
v nádherném rouchu (dnes už to mohu prozradit – vypůjčeném z kostela
od faráře Jedličky, protože soused byl jeho spolužákem z arcibiskupského gymnázia) s nádhernou zlatou berlou (podezřele podobnou berle
jedné svaté na bočním oltáři břevnovského kostela) a pro jistotu zůstal
stát u dveří. Že měl Mikuláš světlebéžové letní polobotky strýce Vládi
a že v ruce držel naši starou rodinnou bibli, která stávala na psacím stole
a nyní tam nebyla, to bych jim bývala ještě skousla. Ale oči strýce Vládi,
které jsem znala víc jak kdokoliv z rodiny, a jeho hlas, který – přestože
byl výborný amatérský herec a snažil se ho změnit – se změnit nedal, mi
vzaly všechny iluze o svatosti tohoto okamžiku. Zachovala jsem však
chladnou hlavu a odehrála všem divadlo s modlením a slibováním, že
už nebudu zlobit s jídlem.
Když Mikuláš odešel do sousední vily, naivně jsem své domněnky svěřila pradědečkovi. Ale i ten se u mě shodil, naprosto všechno popřel.
Moc mi vadilo, že ze mě udělali troubu, a začala jsem přemýšlet nad tím,
v čem všem mi ještě neříkají pravdu.
Po smrti strýce Vládi převzal Mikulášskou berlu můj děda Leopold
a po jeho smrti se stala Mikulášem Bláža Vovsová. To už jsme byly starší a s její starší dcerkou Janou jsme jí dělaly čertovský doprovod. Na to
jsme se vždycky moc těšily. Teta Fila nás důkladně nalíčila divadelními
líčidly na černo, aby nás sousedovy děti nepoznaly. V této sestavě jsme
navštívily i další Blaženčiny přátele, které měly malé děti, Vadasovy,
Foitovy a Keclíkovy. Jeden rok jsme dokonce měly sebou i anděla, kterého dělala moje kamarádka Helenka Hartlová, která bydlela na opačné
straně Břevnova a kterou děti neznaly. Že se při návštěvách tohoto světce a jeho doprovodu udály i různé příhody a nedopatření, není třeba ani
popisovat. Nepříjemnou součástí Mikulášského putování však bylo jeho
zakončení – důkladné odstraňování černého líčidla z obličeje.
Po Mikuláši už nastávalo jen čekání na Ježíška. A v té době se projevila
nápaditost domácí mé matky, paní Neťukové. Protože jsem ji pravidelně
navštěvovala, obvykle se mě zeptala, jestli jsem již napsala Ježíškovi.
Po pravdě jsem řekla, že nepsala; poprvé jsem po tomto dotazu ani nevěděla, že je možné Ježíškovi napsat.
„Tak to tedy musíme hned napravit“ nechala se slyšet paní domácí
a hned přinesla s psacího stolu tužku, malou obálčičku a stejně velkou
tvrdou kartičku, stejnou jako bývají vizitky.
„Tak, tady si sedni a hezky Ježíškovi napiš“ pobídla mě a odsunula stranou věci na stole.
„Jenže, já ještě neumím psát“ suše jsem jako předškolák, upozornila.
„To nevadí, Ježíšek umí číst po všech dětech, i po těch, které psát neumějí. No tak, co bys chtěla, aby Ti Ježíšek přinesl? “ nenápadně vyzvídala paní domácí. Seděla jsem a smolila na kartičku klikyháky a paní
domácí se při té příležitosti dovídala moje tajná přání. Pak jsme spolu
kartičku vložili do obálky a zalepili.
„Tak, a až teď přijdeš domů, dáš dopis pro Ježíška mezi okno a v noci
přijde anděl – pošťák a Ježíškovi dopis odnese“ dál radila paní Neťuková.
„A jak se dostane ten anděl skrz sklo? “ vyzvídala jsem. Paní Neťuková
se zamyslela a pak suverénně pronesla:
„On má takovou vlastnost, že sáhne skrz sklo, vezme dopis a sklu se vůbec nic nestane“. Když mě v poledne volala matka k obědu, vyšla paní
Neťuková ze dveří: „Mladá paní…. . na slovíčko“… Mamka tedy sešla
dolů, zatímco já jsem byla už nahoře.
„Aby to Bobeček neslyšel…“ – a už špitala polohlasně mamce takřka do
ucha, co bych chtěla od Ježíška a postup celé andělské procedury. Druhý
den ráno jsem skutečně dopis pro Ježíška už za okny nenašla a mamka
dělala jakoby nic.
V předvečer Štědrého dne jsem už bývala u mamky v Markétské ulici.
Mamka vždycky chystala všechno tak, abychom na Štědrý den již neměly žádné povinnosti, aby se pouze dodělala večeře. Úzkostlivě dbala
na to, aby nikde na Štědrý den neviselo prádlo, protože věřila v pověru,
že by někdo do roka zemřel.
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Ten večer už byt voněl postaveným a ozdobeným vánočním stromkem.
Jo, tehdy vánoční stromky ještě voněly! Po skromné večeři už byl byt
příjemně vytopen, násypná kamna Oranierky házela prasklými dvířky
pablesky po pokoji a venku za Bažantovic zahradou už obvykle poletoval sníh pod rozsvícenou lampou. Nahoře nad pískovnou svítila okna
vojenské nemocnice a skrze holé větve jindy zelených keřů bezu svítilo
okno Hartlovic pokoje. Chystalo se velké koupání. Mamka natáhla od
dveří do bytu ke dveřím do pokoje šňůru na prádlo a na ní zavěsila prostěradla, která byla stažena s postelí od toho, jak převlékala peřiny. Za
prostěradla se na podlahu položily velké plechové necky, vedle se postavila židle s ručníky, mýdlem a kartáčem. V prádelním hrnci na sporáku
a v kamnovci se hřála voda. Nejdříve vydrhla v neckách mne, vysušila
a uložila mne do postele. Rozsvítila mi malou lampičku a pustila tichounce rádio. Pak se šla koupat sama.
Běžně se v té době ještě na Štědrý den pracovalo, ale moje matka si – pokud to jen trochu bylo možné – předem napracovala čas, po který měla
být na Štědrý den v práci, a proto mívala na Štědrý den volno.
Ráno jsme vstávaly kolem půl deváté a snídaly jsme bílou kávu a vánočku. Mamka prohrábla kamna, důkladně do nich přiložila a přichystala
si potřebné věci na večer. Mezitím se kamna rozpálila a my jsme se oblékly na cestu ven. Pak mamka ještě jednou důkladně naložila do obou
kamen – jak v pokoji, tak v kuchyni – a před polednem jsme vyrazily.
Byla jsem moc šťastná, protože na Štědrý den mě nikdo nenutil obědvat.
My jsme se totiž vždycky postily.
Nikam jsme nepospíchaly, šly jsme na hřbitov do Liboce a na příležitostné vánoční návštěvy, většinou k mamčině tetičce, zahradnici Lehmanové. Vyšly jsme schody, které spojovaly Markétskou ulici s Veleslavínskou, minuly jsme Hartlovic domek a došly do úvozu Jeptišky. Ať
bylo krásně a svítilo sluníčko, nebo bylo pod mrakem a z břevnovských
komínů se valil kouř, byl to vždycky shora na Břevnov sváteční pohled.
Asi to bylo tou vánoční náladou.
Prošly jsme Jeptiškou a zastavili jsme se. Dole pod námi se krčily nízké
domky Veleslavína a Vokovic, o sídlišti na Petřinách nebo Červenému
Vrchu nebylo ještě ani potuchy. Jedinými výraznějšími body dole pod
námi byla vokovická škola a veleslavínský zámeček.
Po návštěvě libockého hřbitova jsme zamířily k Lehmanovům na Bořislavku. Maminčiny tety a strýc nás vždycky velice vřele uvítali a radostí nevěděli, co by nám snesli dobrého na zub. Návštěvu jsme končily
v pozdním odpoledni, abychom do tmy byly zase doma, protože v domácnosti mé matky se Štědrovečerní večeře začínala tak, jak má být:
„s východem první hvězdy“.
Do pokoje se zavřely, mamka si oblékla černé šaty (které jí moc slušely,
protože byla blondýna) a i já jsem se musela převléknout do svátečních
šatů. Nastala štědrovečerní večeře, která se odbývala v kuchyni a kterou
matka zahajovala krátkou modlitbou: „Ježíšku, přistup k nám a požehnej nám tyto dary, které požívati budeme. “ Byla to pro mě zkrácená
a upravená verze delší štědrovečerní modlitby, kterou se nahlas modlívala u štědrovečerního stolu její matka, která ji opět převzala od své
rodiny a která se udržovala na Táborsku.
Jídlo bylo tradiční: rybí polévka a bramborový salát se smaženým
kaprem. Pro mě matka připravila kousek, ve kterém neměly být kosti,
ale stejně jsem vždycky na nějakou narazila a od té doby nemám ryby
ráda a jím je jen jedenkrát do roka, coby „vánoční daň“. Na stole se vždy
objevil ještě jeden talíř, to prý pro někoho, kdyby někdo náhodou přišel.
Po večeři se šla mamka podívat, jestli už náhodou Ježíšek nepřišel
a jestli nepotřebuje pomoci. Asi potřeboval, protože za mléčným sklem
dveří do pokoje se pomalu objevovala teplá záře od svíček na stromečku. Ozval se zvonek a mamka volala: „Honem sem pojď, právě odletěl
oknem“. Váhavě jsem šla do pokoje. Okno zavřené… takže Ježíšek také
umí proletět okenní tabulí. Sedly jsme si do křesel u kamen a začaly zpívat koledy. Mamka viděla, jak pošilhávám po věcech pod stromečkem,
proto po několika koledách náš zpěv ukončila. V době, kdy jsem začala
brát rozum, mě překvapilo, že Ježíšek nic mamce nepřinesl, vždyť přece
nezlobila. A tak jsem se matky na to zeptala. Od dalšího roku už na ni
Ježíšek nezapomínal a obvykle tam pro ni také něco bylo.
Po šesté hodině mamka naložila do kamen a šly jsme k tetě File, kam
vždycky přicházel i můj otec. I tady panovalo sváteční ovzduší. Teta
měla na sobě také černé šaty, sváteční růžovou atlasovou zástěrku a byla
i trochu nalíčená. Všichni pánové, včetně mého pradědečka, byli v tmavých oblecích s bílou košilí a kravatou. Venku na domě nechávala teta
Fila mimořádně svítit světlo. Tajně doufala, že by jejího synovce Tondu
mohli tehdejší mocipáni už konečně pustit z kriminálu domů.
Tady se také před večeří modlilo, ale každý potichu jen pro sebe. Do
jídla mě už nikdo moc nenutil, protože se respektovalo, že jsem již jednu
večeři absolvovala u matky. I tady zvonil Ježíšek zrovna v době, když
někdo odešel z kuchyně, ovšem tady byl hlas jeho zvonku trochu jiný,
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protože zřejmě svůj zvonek někde
v tom fofru ztratil a vypůjčil si zvonky tety Fily. Tři, které byly připevněné na prkénku. Proto ten lahodný
zvuk.
Ježíškovské kouzlo pro mě pominulo poměrně záhy. Bylo to tak trochu
nedbalostí mého okolí. – Jednou
jsme totiž s tetou Filou našly na ulici
pohozenou hračku – poměrně velkou
pannu. Teta ji vzala k sobě s tím, že
ji dá dítěti, které se o ni přihlásí. Nepřihlásilo se žádné a panna zůstala
ležet v prádelníku. Asi po dvou letech jsem si přála od Ježíška pannu
– selku. A tak teta, které peněz neměla nazbyt, vybavila milou pannu
z prádelníku tajně po nocích krásným moravským selským krojem
a ta se objevila potom pod stromečkem. Bylo mi asi 8 let a bylo mi
jasné, že nemohu tetě zkazit radost,
i když jsem pannu hned na první pohled poznala. A tak jsem zase předstírala, že věřím, že mi pannu nadělil
Ježíšek. Když jsem sečetla dohromady všechny nesrovnalosti s Ježíškem, bylo mi jasné, že mě dospělí opět
podvádějí, stejně jako s Mikulášem. A to mě mrzelo víc, než poznání,
že Ježíšek je jen nádherná tradice nadělujícího novorozence – i když
velice jedinečná.
Zazpívali jsme koledy, později je však otec pouštěl na gramofonu. To
když nás postupně ubývalo a o Štědrém večeru byli všichni tzv. naměkko. Jedny Vánoce jsme dokonce seděli u vánočního stolu jen tři – teta
Fila, matka a já: během sedmi let zemřeli v rodině čtyři blízcí příbuzní
a dva byli ve vězení.
Vánoční dárky nebývaly drahé. Nějaká hračka pro mě, ostatní dárky
byly většinou potřebné. Do roku 1953 bylo všechno na potravinové
lístky a na tzv. body (oblečení a boty). Dost často se stalo, že díky šikovnosti rodinných rukou se dárky vyráběly doma. Upletlo se, ušilo…
Vzpomínám, jak teta jásala, když od mého otce dostala na vánoce v roce
1952 pod stromeček husu. To byla tehdy vzácnost a ví Bůh, kde ji otec
tehdy bez potravinových lístků sehnal.
Pak se sedělo v pokoji, kde v růžovém mramorovém krbu svítila svými
okénky americká kamna. Aby hřála, musela teta Fila vyvinout velké úsilí na to, aby někde sehnala antracit nebo koks. Nic jiného v nich nehořelo, ale to bylo úředníkům na Národním výboru jedno. I uhlí bylo totiž
na příděl a koks nebyl běžně k mání, antracit již vůbec ne. Proto jsme
obvykle v mrazech spávali v pokoji, kde se topilo jen někdy v neděli,
pod dvěma peřinami, s šátkem na hlavě a někdy i v županu.
S dědečky jsem hrávala Člověče nezlob se, Halmu a později i žolíky.
To se přidal i otec a matka. Teta Fila s námi nikdy nehrála hru žádnou.
Nebavilo ji to. Během večera jsme také zašly k sousedům popřát vánoce
a pomalu jsme čekaly na odchod do kostela na půlnoční. Chodívali jsme
všichni, kromě starého dědečka a otce, který se vracel do svého domova
ke své další rodině.
Břevnovská půlnoční mše u svaté Markéty bývala jedinečná. Nejprve se
přesně o půlnoci ozvalo z kůru troubení a od vchodu do místností fary
vycházel průvod ministrantů seřazených podle stáří a velikosti, a čtyř
andělů (většinou děvčata Buhrovy a Trepkovy), které nesly na ramenou
desku s ležícím Ježíškem. Zazněly varhany a oslavný zpěv. Na konci
průvodu kráčel farář ThDr. František Jedlička. Ježíška pak andělé před
oltářem položili do připravených jesliček a poklekli u něj k modlitbám.
Dr. Jedlička začal sloužit půlnoční mši, která byla mezi jednotlivými
díly proložena nádherným zpěvem břevnovského chrámového sboru. Já
sama si pamatuji období, kdy jej vedl člen orchestru Národního divadla
Černický a Dr. Jiří Vyskočil. V té době zpívávala na kůru o vánocích
i sólistka Národního divadla, paní Ludmila Hanzalíková.
Po půlnoční mši jsem s matkou odešla domů do jejího bytu v Markétské
ulici a těšila jsem se na Helenku Hartlovou, se kterou si druhý den budu
hrát. Boží hod vánoční a druhý vánoční svátek na sv. Štěpána už pro mě
takové kouzlo neměly. Přicházely návštěvy, případně jsme na návštěvu
šly my s matkou. Většinou jsme ale zůstávaly doma, v Markétské ulici.
Já jsem si hrála s Helenkou a matka si užívala sváteční volno od zaměstnání obvykle s nějakou hezkou knížkou.
Takové bývaly moje dětské Vánoce v tehdejším Břevnově.
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velkým ulicí
zrcadlem
našli
trezor,jen
který
ro−
14.
NOČNÍ
AUTAŘ
šel půlnoční
Krocínovou
a bral auta
popořadě,
krátce
BylTuale
prázdný.
Vypáčili
dveře
místnostítašku
a v patře
našli
sezřízli.
zastavil.
vyndal
autorádio,
tu navigaci,
zdedalších
zase zapomenutou
či prkenici.
fotoaparát
Nikon
s pěkným
optickým
příslušenstvím
a notebook. Cel−
Kamerový
systém
si všiml
činnosti autaře
a patrola
brzy předvedla dvaačtyřicetiletého
ková škoda:
200 Zjištěno,
000 Kč.že za svoje řemeslo autaře byl již potrestán 12x a stejně
specialistu
i s lupem.
27.tomu
8. bude
Ráno
páté
vracela
žena
Prahy
tramvají
č. 22.
Tram−
tak
i po po
třinácté.
Policisté
mu se
přímo
řekli,z že
je obviněn
a soudce
mu rovnou
vaj byla
napaří
až dvapoloprázdná,
roky vězení. seděla, v klíně položenou kabelku, ruce na ní.
Trošku zabrala. Když se pak probudila ve stanici Břevnovský klášter
2.byla
11. KRÁTCE
OSMÉ
VEČERNÍ
VOLÁNO
L. 158,
že ve Strahovském
kabelkaPO
pryč,
doklady
pryč,
penízeNApryč.
Škoda:
přibližně 4 tunelu
tisíce.
se• Toyota
nachází opilý
muž. Patrola
vjela dozatunelu
a zakrátko
spatřila
neznámého borce,
Avensis
stříbrná
140 tisíc
zmizela
na Břevnovské
plá−
jak
po krajnici.
Byl ihned
vyzván,
opustil
tunel, ale
odpovědínapatrole
byla
ni se
57.motá
• Mladý
muž
vracel
se aby
k ránu
z Prahy
taxíkem
Bělohor−
sprška
nečekali,
pomocí
chvatů,před
hmatů
skou, vulgárních
ale penízeukrajinských
už neměl, výrazů.
došly. Policisté
Jako jistinu
nechal
taxikáři
do−
amem
želízekmobil
borce azmákli
odvezli napro
oddělení
Když mu
zde přiběhl
sundali
že si adoběhne
penízeCizinecké
domů kpolicie.
mamince.
Když
zpět, šibal
bylzranil
dávno
Škoda:
6000
želízka,
muž setaxikář
začal prát,
dvapryč.
policisty
a musel
být Kč.
uklidněn taserem. Obviněn
z napadení policistů ve službě.

Z policejního deníku

14. 7. odpoledne
na výjezdu
ze Strahovského
patrolou
ALKOHOL
ZA VOLANT NEPATŘÍ
• Dva
případy ve stejnýtunelu
den, tedy
v pátekzasta−
3. 10.
modrý,
který
byl deset
ohlášen
jako
krade−
aven
10. Renault
10. 2014,Grand
pouze sExpace
týdennímtmavě
odstupem.
Stejná
hodina,
minut
do půlnoci,
Řidič
musel vystoupit.
• Autař
v Talichově
15 v6Břevnově
roz−
aný.
stejný
jmenovatel
– alkohol. První
případ řešili
strážníci z Prahy
v ulici Matějská,
bil boční okno Renaulta Megana, vlezl dovnitř a vymontoval mobilní
kde si všimli vozidla černé barvy, které nebylo schopno udržet směr jízdy. Jezdilo ze
navigaci, autorádio, různé oděvy. Škoda: 22 tisíc. • Sadu golfových
strany
na stranu,vytáhl
přejíždělo
plnou bílou
dělicízčáru,
prudceBMW
brzdilonedaleko
a zrychlovalo.
Bylo
holí Allanay
neznámý
zloděj
černého
hospo−
zřejmé,
že
řidič
vozidla
bude
pod
vlivem
návykové
látky,
proto
se
strážníci
rozhodli
dy Na Hřišti v Malém Břevnově, když předtím rozbil zadní sklo. Ško−
vozidlo
Řidička,
která
se pokoušela
da: 20 zastavit.
tisíc hole,
30 tisíc
poškození
auta.své vozidlo řídit, mluvila s velkými
obtížemi
a
artikulací.
Strážníci
vyzvali
ženu
k provedení orientační dechové zkoušky,
15. 7. večer autaři zajeli do Břevnova do Junácké ulice a rozbili
se
kterou
mladá žena
souhlasila.
byl pozitivní s naměřenou
hodnotou
sklo
pravých
dveří
u Fabie,Výsledek
kde odmontovali
airbag, stejně
tak 0,82‰
si vy−
Na
místo
byla
přivolána
hlídka
Policie
ČR,
která
si
věc
na
místě
převzala.
Druhý
hlédli Fabii v Anastázově ulici, kde stejným způsobem vzali dalšípřípad
air−
se
stalCelková
přesně o sedm
dnů60
později.
Srbská xaJaselská
x Čs. Armády,
bag.
škoda:
tisíc.V• křižovatce
Plynovéulictrubky
příslušenství
za 52
zastavili
vozidlo, které
jelo bez rozsvícených
Z řidiče
byl silně
cítit
tisíc si strážníci
zloději odnesli
z pozemku
vysokotlakésvětel.
regulační
stanice
plynu
v uliciaMoravanů.
Před žedomem
v Žufanově
v Řepích
hádal
alkohol
hlídce se sám•přiznal,
požil několik
piv. Orientačníulici
dechovou
zkouškou
byla
v pravé
poledne
manžel
manželkou.
Známý
sePolicie
ženy ČR,
slovně,
usemuže
naměřena
hodnota
1,75‰,s proto
byla na místo
opět zastal
přivolána
která
manžel
vytáhlšetření.
teleskopický obušek a nabančil známému ručně,
sinačež
věc převzala
k dalšímu
až musel do nemocnice. Obviněn z ublížení na zdraví a výtržnictví.
ONANISTA
PŘED
GYMNÁZIEM
• V Renault
úterý odpoledne
10. 2014)
• V ulici Na
Okraji
stál zánovní
Megane(7.šedý.
Přišlipřevzali
autaři
strážníci
z Prahy
6 telefonické
oznámení, že v ulici Hládkova se u tamního gymnázia
a odvezli
ho. Škoda:
200 tisíc.
pohybuje onanující muž. Oznamovatelka podala podrobný popis onanisty. Strážníci, ač
17. 7. mezi osmou a jedenáctou dopolední přiblížil se profesio−
byli
na autař
místě během
několika minut,
na místě jižulici
mužea nenašli.
nální
na parkoviště
ve Stamicově
odvezlNicméně
si Audidelegováni
7 stříbr−
prostřednictvím
kamerovéhokraje.
systému
následně
V přítomnosti
nou majitele městského
ze středočeského
Škoda:
1 muže
000 nalezli.
000 korun.
• Do
hlídky
se pochopitelně
muž již žádného
protiprávního
jednání
nedopouštěl.
Vzhledem
ke
zahradního
malířského
ateliéru
v ulici
Osmého
listopadu
vlezl
svědectví
a záznamu
systému,
byl mužnahých
předán Policii
ČR kstoletí
dalšímustarých
šetření.
zloděj. Líbily
se kamerového
mu dvě pěkné
plastiky
žen půl
a několik drobností.
Škoda:
17 tisíc.
STRÁŽNÍCI
POMOHLI MUŽI
V TÍSNI
• V neděli (12. 10. 2014), hodinu po půlnoci,
19.
7.
Do
místnosti
technického
zázemí
Dopravních
spatřili strážníci z Prahy 6 muže, který zvláštně seděl
u dveří domu
v ulici Josépodniků
Martího.
vloupalkse
noční
zlodějaby
a to
na konečné
Petřinách.
Teprve
Strážníci
muži
přistoupili,
zjistili,
co se stalo.tramvaje
Muž velmina
ztěžka
dýchal a svěřil
se
odtud se proboural
do trafiky.
kuřivo,zavolali
doutníky.
cigára,službu
bra−
strážníkům
se silnou bolestí
na hrudi.Odnesl
Strážnícisiurychleně
záchrannou
za 60 muži
tisíc.první
• Novou
šedou
štípl autař
Jiránkově
atruposkytli
pomoc.Oktávku
Sanitka dorazila
na místo
běhemvpár
minut a ulici
muže
v
Řepích.
Škoda
přes
360
tisíc.
•
Fabii
černou
odvezli
autaři
z Vod−
odvezla do jedné z pražských nemocnic.
ňanského ulice. Škoda: 200 000. • Do garáže v ulici Slezanů vypravil
BĚHEM
DEMOLOVAL
ZAPARKOVANÁ
VOZIDLA. dveře
DOPADEN
BYL
se nočníKONCERTU
zloděj. Poškodil
a vypáčil
elektricky ovládané
a odvezl
2 horská kola.
Vybavení
osoby
Škoda
i s vraty:
130
STRÁŽNÍKY
• Sobotní
večerpro
(13.2 9.
2014)nanamotorku.
Vypichu byl
ve znamení
koncertu
tisíc. Kabát, což mimo jiné znamenalo posílení běžné směny o několik strážníků
skupiny
z24.
Prahy
navíc. Jedna zstavební
hlídek pražských
strážníků,otevřel
která měla
na starosti ulici
úsek
7. 6Odstavený
kontejner
v Šermířské
vzloděj.
křižovatce
ulic Bělohorská
značně opilého
Vypáčil
obyčejnéa Falcká,
visací spatřila
zámkyvea večerních
odnesl sihodinách
dvě elektrocentrály
a vibrační desku. Škoda: 150 000.
25. 7. Kolejový zloděj i během prázdnin nelenil. vlezl na Kajetánce
do pokoje a odnesl notebook a hotovost 3000 Kč ze šuplíku. Škoda:
18 000 Kč. • U hotelu Na Zástřelu stál mikrobus Mercedes Sprinter
stříbrný
za více
půl milionu.
Autaři odvezen.

 
jak


                       

 bytař
  

   okno
 
 domě
                 
14. 8. Noční
vypáčil
francouzské
v rodinném
v 
 

do
 V
firma,
  té
              
Hošťálkově
ulici
a vstoupil
objektu.
přízemí 
sídlila

vzal
2 notebooky a 4 balíčky stravenek za 6400 Kč. V bytě sejmul

plazmovou
poškodil zahradní nábytek
 televizi

  

  přijímač. Pak
a satelitní
 

 


  před
 
  třetí
bytu. Škoda: 109 400
    
 
  
a
vybavení
Kč.
•
Odpoledne
zaz−


 








 
vonili u starší paní v Kamerunské ulici ve Vokovicích dva muži s na−
bídkou
  instalace televizních kanálů. Žena je pozvala do kuchyně, jeden  

usedl
za stůl, vytáhl důležitě z diplomatky lejstra smluv, půjčil si ob− 

čanku a začal vyplňovat formuláře, zatímco druhý se šel „podívat“ na 

  
 
set−top
 box do vedlejší místnosti. Zde sebral drobné zlaté starožitnosti

   
– řetízky, prsteny,
náušnice, 5200
Kč k tomu a oba se rychle
rozloučili.
 

     
Škoda: 35 200 Kč.
 

  
 


 

  

15. 8. Jiný bytařpajcrem vypáčil
pevné plastové okno
suterénního

bytu v 
U Druhé baterie a uvnitř vzal trezorek s částkou 50
 Kč,domě
000
který byl zabudovaný v kuchyňské lince. Přibral k tomu šper−



ky,
100 tisíc. • Ze stavby vulici

2 notebooky a – zmizel. Škoda min.

 

Na
Klášterním
6
zmizel
motor
Geda
Komfort
ke
zdvihací
plošině.
 

 
 
    
Kdosi ho odmontoval a odvezl. Škoda: 80 000 Kč.
  
 
 
 
  
 


17.8. Stavbyvedoucím areálu KC Vypich Kaufland
oznámeno, 

  
 





 
 odnesl či odvezl různý stavební materi−
že v posledních měsících kdosi


 • Lištu s parkovacími

ál
za milion šest set třicet sedm tisíc korun.
 
 
 
 z černého BMW v ulici Heleny Malířové
čidly
vymontovali autaři

 
a odnesli. Škoda: 50 tisíc.
• Kolem osmé
večerní nejprve v prosto−



 
  


ru křoví za popelnicemi
v ulici
Za Vokovickou
vozovnou, později




  
muž se ztopořeným
 
v ulici José Martiho, chodil
údem a masturboval.
  
  
  punčo− 
Byl oblečen do zelených
punčoch
a
trenýrek,
na
hlavě
béžovou
  
 

 

chu a modrý pásek
na ruce. Za hrubou neslušnost na veřejném
místě 

   
patrolou
předveden.


 


  
19.
117 se chtěl v noci dostat
 8. Do prodejny sýrů na Bělohorské

zlodějíček, ale nešlo to. Páčil vchodové dveře, rval zámek, ale nic.
Do




 se nedostal. Škoda na dveřích: 3 tisíce.
krámu
 


CHVÍLE S KØÍOVKOU  Pøipravuje Olga Liková
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Tajenka: Zájezdní hostinec Kaštan

?
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BŘEVNOVAN

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
a – přání
niny – jubile

Naroze

Prosinec – Leden
Prosinec 2014 – Leden 2015
Dagmar Bartlová, Břevnov
Jaroslav Kochmann, Břevnov
Zdeněk Mahler, Břevnov
Alena Novotná, Břevnov
Květa Závorová, Břevnov

8. 12. 1925
23. 12. 1926
6. 12. 1928
28. 1. 1932
16. 1. 1933

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

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

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

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě
DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastníka, převody bytů, do
vlastnictví, zakládání SVJ, PASPORTIZACE – zaměřování bytů
a domů. Tel. : 724 304 603.
KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli
stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít.
Děkuji. Tel. : 602 361 733, 233 357 071
Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší. 1 + 1
v Břevnově, státní, 2. patro I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo
Praze 5. Tel. : 608 070 899.

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou
obzvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní
prázdniny každé pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod
vedením sbormistra pana Adolfa Melichara.
Bližší informace: pí Stanková, tel. : 257 219 622
Vánoční program Břevnovského kláštera
sboru a orchestru
Sobota 20. 12. 11 h – Libeň – koncert (koledy),
17 h – Písecká Brána – koncert (stejný program jako v Libni).
Pondělí 22. 12. 19h zkouška
Středa 24. 12. 24 h – sv. Markéta – půlnoční – Ryba
Čtvrtek 25. 12. 8 h – generálka s orchestrem
9 h – J. Hradil – Česká mše koledová
19 h – Klementinum – Ryba – Koncert
Pátek 26. 12. – Salvátor – Ryba – Koncert
Čtvrtek 1. 1. 2015 – 9 h – zkušebna – generálka s orchestrem
10 h – Mozart – Korunovační
18h – Salvátor – Mozart – Korunovační

BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech

1
127
150
152

Václavka Frenzlová – vzpomínky na Kusou ulici II:
Kusá, kdysi slepá ulice, začínala velkým paloukem (pískovcová
skála porostlá trávou). Nejvyšší svah byl směrem do Radimovy
ulice v sousedství vily a zahrady zubních lékařů Martínků,
nejnižší svah v místě, kde je dnes policie. Tento palouk jsme
celoročně využívali. Maminky s dětmi zde mohly sedět nebo
ležet na trávě nebo na dece, což tehdy v parcích možné nebylo,
dohlížel na to hlídač. My děvčata jsme si šily a pletly na
panenky, dělaly kotrmelce, hvězdy, stojky, hrály jsme stolní
hry a jiné. V zimě zde bylo několik skluzavek, různě náročných.
Ti nejzdatnější sjeli ve stoje nejdelší skluzavku. Kolem palouku
procházely pohřební průvody. Když jsme slyšely smuteční
hudební doprovod, běžely jsme na palouk a z něho sledovaly
černý vůz tažený koňmi a spolu s pozůstalými truchlily. Naproti
palouku, tam, kde začínala Kusá ulice, byly 2 studánky
s pitnou vodou ve skalách. Tato skála, pískovcové balvany,
různé druhy písků – to vše nám sloužilo k našim hrám. Po
skalách jsme se pohybovaly jako kamzíci, na Baterie a k
Vojenské nemocnici jsme chodily skalami a ne po schodech.
v šedesátém
osmém
Nikdy nedošloTenkrát
k žádnému
zranění, byly
jsme vytrénované
po mnoha
let nachází
Prahyzcela
6–
aJeště
tělesně
zdatné. desítkách
V naší slepé
ulici se obyvatelé
auto objevilo
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
vyjímečně,
takže jsme zde mohly hrát všechny možné hry,
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
včetně
a vybíjené. Též
jsme
cvičitstali
do Sokola
Aniž byodbíjené
si to uvědomovali,
skryti
zachodily
záclonami,
se mi−
Na
Andělku.
Vedle
sokolovny
bylo
divadlo
/loutky,
maňásky/,
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
kam
celávývoj
naše Československa
parta dětí v neděli
přestávce
jsme
ovlivnily
na chodila.
dlouhouOřadu
let.
mohly
zpívat s pomocí
mikrofonu,
nebo si
koupit
Celou recitovat
noc, jež apředcházela
onomu
osudovému
dni,
lidé
něco
dobrého.
Zpáteční
cesta
z divadélka domů
vedla kolem
rozčilením
nemohli
spát.
Nevysvětlitelný,
nepřetržitý
hukot
letadel,akterý
z nedalekého
ruzyňského
letiště,
zahrad
parkusenanesl
Bateriích,
kde bývala
v zimě tma,
myvydě−
děti
sil všechny
ranní
– při
jsme
zvládlyobyvatele.
strach jen Teprve
proto, že
nás rozbřesk
bylo víc. přinesl
U divadélka
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
17vým
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné

byly tenisové kurty, kde jsme
v zimě bruslily. V sousedním
domečku se topilo v kamnech.
Tam jsme se přezouvaly, sušily,
mohly si koupit i nějaké malé
občerstvení včetně horkého čaje.
Bruslit jsme jezdily i na Zimní
stadion na Štvanici, kde prodávali
výborné horké párky s chřupavým rohlíkem a hořčicí, což
byla velká pochoutka. V 70
letech, kdy jsem měla děti,
bohužel už nebyl ani palouk, ani
studánky. Ve skalách s pomocí
věznů stavělo min. vnitra pro své
zaměstnance atriové domy. Do
sokola na Andělku jsme cvičit
chodili, ale divadélko ani zimní
kluziště již neexistovalo. Bruslit
se chodilo na rybníček ke klášteru,
což bylo oproti kluzišti na Andělce nebe a dudy. Ve 2 nových státních domech sousedících
s našim domkem měli nájemníci tzv. byty pod uzavřením.
V předsíni byl klozet a koupelna, kde byl měděný válec /kamna na
pevná paliva/ na teplou vodu. V domech měli pěkné prádelny
s kotlem na vyvařování prádla a primitivní pračkou. Velké
prádlo se pralo cca 1x za 14 dní a byla to vždy práce na celý
den. Prostorná prádelna byla i v domě paní Rážové, v ostatních
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domcích byly malé prádelničky s kotlem na vyvaření prádla
a necky s valchou. Prádlo jsem takto prala ještě v r. 65, kdy
jsem měla 2 malé děti. Vyvářela a žehlila pleny. Většinou hned
po mateřské, tzn. když bylo dítěti 1/2 roku později 1 rok jsme
šly do práce. Děti do jeslí a pak do školky. Pracovala jsem
v Karlíně a jezdila tramvají č. 8. Pracovní doba byla od 8.30 do
16.30 hodin. Abych přišla do práce včas musela jsem se vydat
do jeslí s dětmi již v 6 ráno. Babičky byly zaměstnané, takže
žádné hlídání nepřipadalo v úvahu. V naší ulici bylo po válce
hodně dětí. Marcela Vavříčková, Jitka Vodičková, Jarka
Kořánová, Jiří Inkvort, Jára Šebek, Milena Soukupová, Zdena
Bělohlávková, Marcela Kosinová. Každý z nich měl ještě
sourozence a bydlely v těch nových domech. Ostatní děti, na
které si vzpomínám byly Jana Landová, Štěpán Kubeš, Oldřich
Svoboda, Pavel Zelenka, Milena Kadeřábková, Milka
Chládková, Dáša Smržová, Jana Minhová, Josef Krákora.
Někteří z nich měly též ještě sourozence. Moje hračky byly 2
panenky, váhy, necky, nádobíčko, knížky. Toužila jsem po
kočárku pro panenky, kuchynce, pokojíčku, což jsem neměla,
ale chodila jsem si hrát s Dášenkou, která měla mnoho hraček
včetně telefonku. Tatínek Dášenky byl vyučený natěrač, během
týdne byl za prací mimo domov a doma pouze o víkendech.
Maminka byla Polka, měla krásné vlasy a byla milá. Bydleli
v domě paní Rážové v 1 místnosti, kde měli krásně natřený
nábytek a obraz, jak anděl ochranuje děti. Cítila jsem se u nich
dobře. Dědeček Dášenky byl hudebník /hrál v hostinci Na
Marjánce na dechový nástroj a bydlel s babičkou u rybníka ve
Střešovicích. Tam bylo možno občas se svést na ponících.
S maminkou Dášenky jsme někdy chodily i do Hvězdy. Další
moje
kamarádka
a zpočátku
i spolužačkasvátků
byla Janapřeje:
Minhová.
Hezké
prožití
vánočních
Pan Minha byl pošták, který si potrpěl na novinky, takže jsme
si přehrávaly s Janou na gramofonu s jehlou desky a chodila
jsem k nim na televizi, když bylo krasobruslení, nebo soutěž 10
x odpověz. Bydleli v domě na schodech směrem na Baterie
v bytě 1+1 bez koupelny. Majitelé byli myslím Krbuškovi.
Praha 6 – Břevnov
Jana měla loutkové divadlo, s kterým jsme si my děti z Kusé na
Bělohorská
58 jsme často navštěvovaly kino Radost /
skále
hrály. S Janou
Tel.:
233
350
084ve frontě, abychom obdržely do 3. řady
Jandáček/. Stály jsme
uprostřed lístek, který stál 1 Kčs. Za další 1 Kčs jsme si pak
koupily 2 eskyma. Někdy jsme navštívily též kino Ořechovka,
ale cesta z kina v oblasti, kde byly parky, zahrady nás od příští
návštěvy odradila. Na cesty domů např. večer z divadla do
Kusé ulice bohužel krásné vzpomínky nemám. Spolužačky
bydlely vesměs kolem ulice Pionýrů a já pak šla sama. Volila
jsem různé
možnosti:PRODEJ,
vystoupit z tramvaje
U Drinopolu, přejít
NÁKUP,
PRONÁJEM
ul. Pionýrů, pak jít ve tmě ul. Na Zástřelu, Petynkou a po
 KOMERČNÍ
PROSTORY
 Sládků,
BYTY jítRODINNÉ
schodech
do Kusé, nebo
vystoupit U
nahoru návsí,
DOMY
ČINŽOVNÍ
DOMYa skaly,
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pak
úzkou uličkou,
kolem zahrad
další CHALUPY
možnost byla
 RESTAURACE,
HOTELY
 USEDLOSTI
vystoupit
z tramvaje u rybníka
ve Střešovicích
a jít nahoru na

POZEMKY
Baterie a pak opět kolem zahrad a po schodech dolů, nebo
vystoupit
u vojenské
kolem její velké
zahrady
169 00
Praha 6nemocnice,
– Břevnov,jítPatočkova
1953/45
a sejít pak
schodech.
jsem063,
měla
velmi
nepříjemný
tel.:po233
357 071,Vždy
233 352
220
515 440
pocit a v duchu
říkala,
příště
nikam
ale to
mobil:si 602
361že
733
• fax:už220
514 nepůjdu,
576
e−mail:
infosolork.cz
• internet:
www.solork.cz
nešlo, tak
abych
si dodala odvahu,
jezdila
jsem na Spartu na

kurz Džiudžici. Po absolvování kurzu jsem se bála méně. Na
rozdíl od těchto cest ráda vzpomínám na Matějské poutě.
Nejlepší byly v Dejvicích na kulatáku. My dívky jsme se moc
těšily, šetřily nějaké korunky, abychom si mohly dopřát
houpačky, loknesku, ruské kolo, řetízkový kolotoč, ev. si
koupit horký párek, turecký med, větrové bonbony, pendrek.
Na pouť jsme šly pochopitelně pěšky a nejraději již
v podkolenkách, abychom přivítaly jaro. Mnohdy nám bohužel
počasí příliš nepřálo, ale hřálo nás mládí... Další má vzpomínka
se týká vánoc, které jsem sama připravovala. Koupila stromek,
vyrobila papírové řetězy, koupila bonbony, které zabalila,
stejně jako doma vyrobenou čokoládu, do staniolu. V drogerii
paní Alexandrové Na Petynce byla krásná vánoční výzdoba.
S kamarádkou Jitkou jsme tam stály ve frontě, vychutnávaly
vánoční atmosferu a koupily nějakou skleněnou ozdobu,
prskavky, františka. Kolem cukrárny paní Opálecké v Radimově ulici, jsme chodily do školy, kochaly se pohledem do
výlohy, nejen o Vánocích, ale po celý rok. Výjimečně jsme si
koupily napr. fialky, višně v čokoládě, nugát, jahody se
šlehačkou, dortík, zmrzlinu. Naproti cukrárně byl obchod
s textilem paní Říhové, která nám vždy dobře poradila, když
jsme potřebovaly koupit nějaký dárek. Dárky, které jsme
kupovaly i dostávaly, byly vesměs praktické, např. oblečení.
V obchodě s potravinami v Radimovce jsme si na vánoce
objednávaly výborný vlašský salát, domácí majonézu, ořechy,
kokos. Ryby jsme kupovaly na Bělohorské v rybárně. Na
Štědrý den hned po večeři jsme se v domě vzájemně navštívili
a popřáli si krásné vánoce. S Katuškou jsem chodila o Vánocích
do kostela sv. Norberta nebo do kláštera U Markéty, všude byla
slavnostní vánoční atmosféra a v kostele krásné jesličky. Že
Příjemné
svátky
bychom nějak zvláště
slavili Nový
rok si nepamatuji..V naší
ulici byl obchod s potravinami,
další na schodech Na Viničce.
a stálé zdraví
Oba brzy zrušily. Na Petynce bylo několik obchodů včetně
v nadcházejícím roce 2009 přeje
zeleniny paní Krpatové. V Radimově ulici byli též 2 řezníci,
svým Horešovských,
zákazníkůmmandl,
a čtenářům
Břevnovana
mlékárna
tabák, hostinec.
Na Bateriích
zelenina, potraviny, drogerie, cukrárna, hospoda. V zelenině
toho moc neměli, když přivezli např. melouny, stály jsme na ně
frontu a první pomeranče jsme si mohly koupit na základě
poukazu, který dostaly ti nejlepší žáci ve škole... Do školy jsem
chodila na tzv. dvaadvacítku, což byla osmiletá stř. škola
U dělnického cvičiště. Tato škola byla propojená s tzv.
jednadvacítkou, která měla vchod v ulici Meziškolské, naproti,
školce. Na této straně byla i školní jídelna a podél obou škol
velké hřiště. Vzhledem
tomu, žepříze
jsme byli silný ročník,
Textil –k pletací
v prvních třídách jsme měli vyučování na směny
v dřevěném pavilonu / dnes je v tom místě myslím domov
důchodců/. Na školní stravování mám tyto vzpomínky: Patřila
jsem
k hubeným
které tel.:
neměly
chuť k jídlu
Bělohorská
96,dětem,
Břevnov,
220513083
aNabízí
užívalykromě
„železité
víno“
Naši
myslili,
že
když
budu
obědvat ve
pletacích přízí také pánské a dámské
školní
jídelně,
tak díkypunčochové
kolektivu buduzboží,
jíst lépe.
V široký
kolektivu
prádlo,
kapesníky,
dále
chuť
k
jídlu
získám.
Dopadlo
to
tak,
že
když
jsem
měla
sortiment kojeneckého a dětského zboží a velký
dopolední
vyučování,
odcházela
jsem
z
jídelny
jako
poslední,
výběr ložního prádla. Dále nabízíme prošívané pro−
před
odpoledním
začínaloVve
13 hod. je
jsem
tialergické
dekyvyučování,
a polštářekteré
Klinmam.
obchodě
čekala
už v 11
před školní
jídelnou, abych
se stihla
najíst. Když
zavedena
čistírna
a katalogový
prodej
Quelle.
jsem byla starší, byla jsem s jídlem rychle hotová a na pomalejší
30
Otevřeno:
Popřed
– Pá
900 –Na
12gymnáziu
, 1300 –jsem
1730
spolužáky
čekala
školou.
si hod.
dokonce
dávala přidat. Po této zkušenosti si myslím, že je zbytečné nutit
Přejeme
našim
zákazníkům
děti do
jídla. Jídlo, které
vařily kuchařky
v jídelně bylo chutné.
Moje první
paní učitelkavánoční
byla přísná Eva
Kornerová. Další,
příjemné
svátky
VěraaMaredová
bylazdraví
laskavější. Na
1. stupni2009
jsme nacvičovali
hodně
v roce
!
představení a tanečky s pomocí maminek paní Martínkové
a Novákové. Též fungoval pěvecký kroužek . Chodili jsme též
na náboženství, které brzy skončilo. Byla založena pionýrská
organizace. Zpočátku jsme to považovali za čest, stát se
pionýrem a našim vzorem byl Vaska Trubačov a jeho kamarádi.
Museli jsme splnit určitá kritéria, např. dobře se chovat ve
škole, doma i na ulici, dobře se učit. Později již pionýrem ne
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mohl, ale musel být každý. U nás doma se o politice nemluvilo,
abych prý neměla v hlavě zmatek. Můj dědeček hned zpočátku
vstoupil do KSČ rychle ho zklamali, takže vystoupil. Pak už
nikdo z naší rodiny do žádné strany nevstoupil. V naší ulici
uškodili komunisti pouze majitelům domků. Všichni jsme byli
chudí a žili celkem svorně. Hůře dopadli majitelé vil na
Ořechovce, Na Bateriích. Když se některému aktivnímu
proletáři zalíbil byt majitele získal ho. Majitel se musel spokojit
s horším bytem a v jeho domě nebo vile byli přidělení
nájemníci. Na vlastní kůži jsme to zažili v Radošovicích, ve
vilce mého druhého dědečka, která se zalíbila vlivnému
proletáři a s rodinou se tam nastěhoval. Na zahradě dědečka,
bývalého řídícího učitele a předsedy okrašlovacího spolku,
bylo plno krásných květin, které vnoučata angažovaného
straníka ničila. Naši se báli i mluvit, aby je dotyčný náhodou
neoznačil za nepřítele režimu. Psychicky se to nedalo vydržet,
tak tetička vilu za pakatel prodala v r. 58. Já jsem se za 5 let
vdala a neměla, kde bydlet. Na Bateriích měl vilu pan Aulický,
myslím, že byl architekt. S babičkou jsem k nim někdy chodila.
Do vily jim pochopitelně nastěhovali nájemníky, ale navíc
jejich děti měly problém studovat. Helenka zemřela, ale její
bratr Václav se přesto stal uznávaným architektem /Žižkovská
televizní věž/ z čehož mám upřímnou radost. Kromě proletářů,

naštěstí existovali i slušní komunisté a patřili k nim i moji
šéfové Jukla a Teska. Když se ještě vrátím do školy, tak na II.
stupni nás učila matematiku p.učitelka Ringlová, která říkala,
během výkladu musím vidět oči vás všech, a po výkladu musí
látce všichni rozumět. Výborná byla i pí. učitelka Iva Kubešová.
Při jejich hodinách dějepisu jsme ani nedutaly. Učitelka
tělocviku Kadeřábková k nám děvčatům měla mateřský
přístup. Náš třídní Cyril Kessl /chemik a fyzikář/ si nás získal
až když jsme ho poznaly na lyžařském výcviku, jako výtečného
společníka, který hrál krásně na klavír. Rádi jsme měly i pana
učitele Laxara a pana učitele Fialu. Pan učitel Staněk, místo
aby nás učil kreslit, nás celou hodinu umravňoval a výkres byl
jako domácí úkol. Školu i učitele jsem měla ráda. Na
gymnázium jsem chodila nejprve do nové školy Pod Marjánkou
a pak na Pohořelec /dnes gymnázium Keplera/. Odhlasovali
jsme si, že budeme všichni nosit bílé pláště, aby mezi námi
nebyly rozdíly. Se spolužáky se pravidelně scházíme. V roce
1976 jsem se s dětmi přestěhovala z horšího bytu v Kusé ulici
do lepšího /po mé tetičce/ na Zahradní Město. Naše srdce však
stále patří BŘEVNOVU.

Na první fotografii je obrázek
z mého prvního přijímání 17. 5.
1951 v Břevnovském klášteře. Na
str. 19 uprostřed je naše první třída
s paní učitelkou Evou Kornerovou
v roce 1951 a dole pohled na Kusou
ulici v 60. letech minulého století.
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Všem čtenářům časopisu Břevnovan
přejeme hodně zdraví i osobní
spokojenosti v roce 2015
a svým věrným pacientům
a zákazníkům
děkujeme za projevenou důvěru

