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Podzimní výlet zahrádkářů
se zaměřil na jih a kousíček do Rakouska
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.
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Počasí v prosinci
a lednu

2. 2. 2016. Čtyřicátý den po Božím Hodu vánočním připomíná se v kostelích Hromnice a světí svíčky, které
se doma rozsvěcují při letních bouřkách, aby neuhodilo. Také v naší bazilice stála velká krabice se svíčkami,
každý si bral podle svého, jednu zapálil a poslouchal promluvu Patera Václava Snětiny. Všichni by si měli projít křesťanským rokem. Pán Bůh z kostela nikoho nevyžene.

Počasí v prosinci
Prosinec z klimatického pohledu vůbec nebyl. Panovalo počasí odpovídající teplému listopadu. Průměrná teplota byla 6,1 °C, teplotní odchylka byla
5,6 °C! Max teplota byla 14,6 °C dne 26. a min
teplota –4,6 °C dne 31. Ledový den nebyl vůbec,
Byly jen 3 mrazové dni.
Při výrazném oteplení byly 3 dni s průměrnou
teplotou nad 10 °C, které se v prosinci normálně
nevyskytují. Srážek spadlo 9,6 mm, což odpovídá
33% normálu. Max. množství spadlo 3,1 mm dne
9. Srážky byly málo vydatné, bylo 12 srážkových
dní a 1 den se sněžením. Nového sněhu spadl jen
1 cm dne 31.
Oblačnost byla zmenšená, Byly 2 dni s mlhou, 7 dní
s rosou,a 3 dni s jíním.
Počasí v lednu
Leden byl teplotně nadnormální se dvěma mrazovými periodami. Jedna krátká na začátku měsíce
a druhá od 16. do 23. Závěr měsíce byl neobyčejně
teplý s teplotní odchylkou 9,2 °C. Průměrná teplota
byla 0,8 °C 2 °C nad normálem.
Max. teplota byla 13,6 °C dne 27. Min. teplota byla
– 12,9 °C dne 23. Počet dní ledových bylo 10 …
88%.
Počet dní mrazových bylo 18 … 80 % Počet dní se
silným mrazem pod – 10°C …2 … 44%.
Srážek spadlo 32,3 mm…. 120%. Srážky byly četné, ale méně vydatné. Max. množství spadlo 4,4
mm dne 23. Počet dní se sněžením byl 11. Celkem
spadlo 28 cm nového sněhu, nejvíce 6 cm dne 23.
Nejvyšší výška sněhové pokrývky dosáhla 10 cm
dne 19. Sněhová pokrývka trvala 18 dní. V lednu
panovala zvýšená oblačnost. Byl jen 1 den jasný ale
20 dnů zamračených.
12. 2. 2016 SM

Redakční uzávěrka
příštího čísla jest
9. 3. 2016!
9. února se konal v Břevnově Masopustní průvod. Přijel pan starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (na snímku vlevo) a udělil účastníkům Masopustní právo, tuto akci bez postihu a zábran konati. Na to se průvod masek
s rambajzem a kultivovaným řevem dal do pohybu od Kaštanu po Bělohorské k Pyramidě, kde se po zabijačkovém pohoštění v pokoji rozešel.

Zajímavost
pro vás
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časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888
Vydávání obnoveno v březnu 1990
Ročník 27, číslo 1 – 2 / 2016
Datum uzávěrky: 11. ledna 2016

Starý Břevnov mizí, ať zde vládnou Turci, rudí, praví nebo leví. Vzpomínáte na tyto domy v Radimově ulici? Už
nevypadaly hezky, byly určeny k demolici. V činžovním domě býval obchod Bratrství, později Látky – prádlo.
Vlevo je památkově chráněný dům zubaře Martínka, k zemi nešel, ale byl prodán a přestavěn tak, že byste
ho dnes nepoznali. U nás je to možné.

2

Vydává Vydavatelství a redakce časopisu
Břevnovan • Adresa: Bělohorská 195/147,
69 00 Praha 6 – Břevnov,
e–mail: krchov@seznam.cz, www.brevnovan.cz •
Povoleno odborem kultury NVP r. č.
50/90 • Rozšiřují prodejny tabáku, potravin
aj. • Vydavatel a redakce: Mgr. P. Krchov,
mobil 732 243 922, tel. /fax: 233 358 350,
redaktor Antonín Matějka, tel. : 721 703 728
• Grafická úprava: M. Wágner • Foto: Mgr.
P. Krchov, M. Wágner a A. Matějka • Ilustrace:
M. Wágner • Sazba: IT Design • Otištěné
názory nemusejí být totožné se stanovisky
redakce. Za věcnou správnost textů odpovídají
autoři článků. List vychází s velmi mírnou
grantovou podporou M.Č. Praha 6
Naše konto: 1939122339/0800

BŘEVNOVAN

Co nového v dnešním kvartetu? V Břevnově jsme si mysleli, že máme nejmenší vánoční stromek v Praze, ale nemáme. Ještě menší rozsvítil v Sedlci na plácku před
obecním domem Jarda Holý. – Pospěšte, ještě to můžete stihnouti! Výstava kreseb nazvaná Michal Hrdý a Praha 6 (autor je na snímku), potrvá v kanceláři M. Č.
Praha 6 na Bělohorské 110 jen do konce února. Časy se tu změnily. – Narození Ježíše Krista mohli 24. prosince v bazilice účastníci mše prožít úžasně. K oltáři přišli
mladí rodiče s dítkem v podobenství Svaté Rodiny a lidé na nich mohli oči nechat. – A našinec? Ušli jsme kus cesty. Dá–li Pán Bůh zase se v Břevnovanu sejdeme.

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • 1. 1. 2016 na Nový rok
o svátku P. Marie byly slouženy mše sv.
v 8.00, v 10.00 a v 18.00 hod. v 10 hod.,
účinkoval chrámový sbor pod vedením
Adolfa Melichara. Zazněla Missa pastoralis
R. Fuhrera, Adeste fideles a slavné Narodil
se Kristus Pán Jana Hanuše. Mše celebrovali P. Prokop Siostrzonek, P. Václav Snětina
a na varhany hráli Marie a Marek Čihařovi.
• 2. 1. v 16 hod. v Tereziánském sále koncertovala Irena Budweiserová. • 3. 1. v 9
hod. při dětské mši účinkovala Schola pod
vedením M. Salákové. • 6. 1. o svátku Zjevení Páně (Tří králů) při mších sv. v 7.00
a v 18 hod byly požehnány voda, křída, kadidlo a zlato. Týž den v 17.15 připravili rodiče s dětmi z farnosti Živý Betlém s tříkrálovým průvodem před bazilikou. • 7. 1. od
19 hod. zazněl v bazilice Novoroční koncert
pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a ZŠ Marjánka. Zazněly skladby J. B.
Locilleta, M. A. Charpentiera, A. Michny
z Otradovic, P. Ebena a G. B. Viviani v podání Marka Čihaře – varhany, Marka Zvolánka – trubka, Ivana Tatara – klavír. Zpíval Pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka
pod vedením Miloslavy Pospíšilové. • 8. 1.
v 18 hod. byla sloužena zádušní mše sv. za
P. Jana Kohla v den 3. výročí úmrtí. 10. 1.
o svátku Křtu Páně se konala u sv. Markéty
Tříkrálová sbírka na dobročinné účely. Vybráno 29 500 Kč.
10. 1. též končí vánoční doba. • 13. 1. v 16
hod. se uskutečnil v bazilice koncert varhaníka Pavla Černého s houslemi a smyčci ve skladbách D. Buxtehude, J. S. Bacha,

W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a J. Segera. •
14. 1. v 18. hod oslaveno mší sv. 1023 výročí založení Břevnovského kláštera. Spolu
s Benediktiny celebroval arciopat Edmund
Wagenhofer OSB. • 16. 1. na ČT 1 ve 12
hod. v pořadu z Metropole vysíláno o společenských akcích v Praze Břevnově. Hovořil
Tomáš Hudera – předseda Živnostenského
spolku, pan převor Prokop Siostrzonek, restaurátor starožitného nábytku pan Schmidt
a též zazněly varhany v bazilice sv. Markéty
v podání Marka Čihaře. • 17. až 24. 1. se
konal týden modliteb za Jednotu křesťanů. •
24. 1. P. Václav Snětina sloužil mši v 9 hod.
se zaměřením na děti, účinkoval chrámový
sbor za řízení A. Melichara. Zazněla Missa
brevis A. Breziny. • 2. 2. o svátku Uvedení
Páně do chrámu (Hromnic) slouženy mše
sv. v 7 a 18 hod. se svěcením svící. • 7. 2.
v 15 hod. ve Vojtěšce se konal Dětský karneval. • 9. 2. v 15 hod. se uskutečnil již 22.
Masopustní průvod od Kaštanu k hotelu
Pyramida s připravenou zabíjačkou a posezením. pořádal Spolek břevnovských živnostníků. • 10. 2. o Popeleční středě v den
přísného postu slouženy mše sv. u sv. Markéty v 7.00, v 16.00 a v 18 hodin s udílením
popelce. • 13. 2. od 19 hod. v Kongresovém
sále hotelu Pyramida pořádán Maškarní bál
masek na téma „Od pohádky k filmu“ s bohatou tombolou. V době postní vždy v pátky
a neděle od 17.15 konány v bazilice pobožnosti Křížové cesty.
Vídeňská inspirace pro Bělohorskou.
V polovině prosince zavítali členové pracovní skupiny pro novou koncepci Bělohorské do Vídně, aby se na vlastní oči
přesvědčili, jak se podobné koncepce dělají v rakouské metropoli. Pražská delegace postupně navštívila tři nové a úspěšné
projekty revitalizace ulic a jejich parteru.
Ukázalo se, že klíčem k úspěšné realizaci
je ve Vídni především otevřená komunika-

ce se všemi dotčenými stranami. Budeme si
přát, aby nová koncepce Bělohorské, která
by měla být hotova letos v červnu, a především její uskutečnění v letech následujících,
byla podobně úspěšná. Za českou stranu se
zúčastnili např. radní Martin Polách a Petra Kolínská (MČ Praha 6), architekti Petra
Hrubešová (IPR Praha) a Michal Volf (Spolek Pro Břevnov) nebo dopravní specialista
Tomáš Cach.
Bazááár v Semaforu. Kdo koncem minulého roku zavítal do divadla SEMAFOR,
možná byl překvapen. Po dva dny se zde
totiž odehrával Vánoční Bazááár organizovaný MČ Praha 6 a nadačním fondem Šestý
smysl. Mnoho věcí doma již nepotřebných
odnesli jejich majitelé do prostor divadla,
aby se tyto opět staly potřebnými pro majitele nové! Výtěžek akce pak pomohl dětem
z Prahy 6, které jsou nuceny trávit své dny
v dětských domovech. Jenže to nebylo
všechno. V obou dnech zde bylo možné zastihnout mnoho umělců a umělkyň, třeba Sipokračování na straně 4
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11. ledna v Památníku
Národního písemnictví konala se tisková
konference na počest
paní Jiřiny Hořejší,
dcery básníka Jindřicha Hořejšího. Paní
Hořejší se rozhodla věnovat Památníku svoji
knihovnu a knihovnu
a archiv svého otce,
jeho rukopisy, fotografie a obrazy, které mají
hodnotu několika miliónů korun, viz zprávu
ve zpravodajství. Na
snímku je paní Jiřina
Hořejší a ministr kultury D. Herman.

Tak jako po mnoho
desetiletí před tím i o
posledním Štědrém
dnu dokázali se bývalí břevnovští fotbalisté sejít v hospodě
na hřišti, promluvit si
a popřát si. Také
shlédnout zanedbané
hřiště, kde zanechali
svá mladá léta. Jenže
noví hráči už nejsou:
hřiště pryč, sportovní trofeje pryč, stoletý
klub pryč. U nás je to
možné…
První řada: Hric, Trpišovský, Treitner, Šindelář, Vrbický

Výlov Pivovarského rybníka v Břevnově v závěru roku vzbudí vždy pozornost dospělých a dětí. Rybáři se
nyní snaží přitáhnouti trvalejší zájem dětí novinkou – rybářskými povolenkami zdarma. Dobrých hospodářů: mladých rybářů, včelařů či myslivců není nikdy dost.

4

monu Babčákovou, zazpívali TATA/BOJS.
Děti zde měly svůj dětský koutek, navíc pro
ně bylo připraveno pohoštění! Žádné vstupné se neplatilo.
Vzácná akvizice! Ministr kultury Daniel Herman zahájil 11. ledna v Památníku
národního písemnictví tiskovou konferenci
konanou na počest paní Jiřiny Hořejší, dcery básníka Jindřicha Hořejšího/1886–1941/.
Ta se rozhodla věnovat velkorysý dar do
sbírek PNP v podobě: Knihovny po svém
otci a knihovnu vlastní, dále jeho osobní věci, rukopisy, doklady, fotografie a.j.
Další část akvizice – to jsou čtyři obrazy.
Od J. Čapka: Předměstské zahradnictví
a Hvězdy, malíř Jindřich Štýrský je zastoupen dílem Smrt Orfeova, obraz Toyen
má název Přezimování. Daniel Herman,
stejně jako ředitel PNP Z. Freisleben
a iniciátor akvizice Petr Kotyk vysoce ocenili význam donátorství pro naši společnost.
Ne každý je ochoten něco ze svého osobního
bohatství dávat k dispozici pro dobro celku.
Vážím si této slavnostní chvíle. Čin paní doktorky Hořejší je velmi dobrý příklad toho,
jak bychom měli přistupovat k obohacování
rodinného stříbra naší země a naší kultury, konstatoval ministr. Získávat akvizice
z darů se ovšem Památníku písemnictví docela daří, zejména pak v posledních letech.
V r. 2014 to byla korespondence Jaroslava
Seiferta od jeho dcery Jany, dále byly získány deníky Karla Teigeho, Zahradníčkova
korespondence nebo archiv Františka Listopada, jehož pozůstalost zde tvoří padesát
kartonů. Mimořádně cenný je rovněž fakt,
že dr. Hořejší přináší navíc také osobní příběhy, které se k artefaktům váží! Na můj dotaz, ohledně Švejka, kterého právě její otec
Jindřich Hořejší do francouzštiny přeložil,
odpověděla: „Víte, asi ho špatně nepřijali!
Ve Francii vychází v dalších a dalších vydáních, stále v původním překladu mého
otce.“
A. Matějka
Dětská povolenka zdarma! Pan M.
Melichar z MO ČRS nás seznámil se zajímavou novinkou. Český rybářský svaz
z.s. Územní svaz města Prahy, poskytne
v roce 2016 dětem do 15 let první územní
MP povolenku zdarma! Co ale musí zájemce
splňovat? Podmínkou je, aby dítě bylo členem ČRS, není vůbec podstatné, jak dlouhý
časový úsek. Některým dětem totiž rodiče
platili členství, aniž by děti vlastní povolenku vlastnily, do 10 let věku mohou využívat
mladí rybáři možnost lovit na prut dospělého rybáře, držitele povolenky. Tedy–jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu,
kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo.
Na systému v jednotlivých místních organi-
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zacích se nic nemění, vše probíhá podle dosavadní praxe MO ČRS, výsledkem však je,
že jakmile žadatel splní podmínky pro výdej povolenky, neobdrží povolenku v místní
organizaci za úplatu, ale zdarma. Pokud se
ovšem rozhodne pro získání mimopstruhové povolenky celosvazové, pak uhradí pouze rozdíl cen obou povolenek.To znamená,
že místo 700,– Kč, zaplatí pouze 400,– Kč.
Navíc může nový zájemce po splnění všech
podmínek pro výdej první povolenky ještě

získat knihu Rybářství a rybolov nebo předzaměřovaly
na tuto
věkovou
však
platné časopisu
Rybářství,
na skupinu,
jeden rok.
To
v České republice stále ještě chybí.
vše za poloviční
Markéta ceny!
Adamová, o. s. Prev−Centrum
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mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou− V Ruzyni byla otevřena nová okrsková služebna
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří− Městské policie na sídlišti Dědina v Praze 6. Pro−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro− voz zde bude zajišťovat šest strážníků okrskářů,
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou kteří slouží v Ruzyni, Liboci, Divoké Šárce, ve
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým Vokovicích a na sídlištích Dědina a Červený
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem. vrch. „Služebna poskytne zázemí i pro okrskáře  Dne 17. listopadu bude otevřena výstava „Be Free“, vě−
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je z malé služebny na Petřinách. Uvedením této novaná touze člověka po svobodě. Národní muzeum ji připra−
vilo k 20. výročí pádu komunistického režimu. Dalším projek−
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu, služebny do provozu se značně odlehčí zázemí tem
v tomto roce bude výstava „Olympionici“.
který je spojený s trestnou činností. Albin Group strážníků v centrální služebně v Českomalínské  Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu− ulici a vytvoří se prostor pro nově přijímané nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem.
Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou, strážníky městské policie,“ potvrdil ředitel MP 
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov− v Praze 6 Viktor Richter. Strážníci dostali do uží− výstavu Český Banát. Život a tradice českých obyvatel ru−
Banátu. Výstava potrvá do 28. 5. 2010, je doplně−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních vání nové, moderní prostory, schopné poskytnout munského
na řadou tématických doprovodných akcí.
služeb završují poradenské, psychoterapeutické zázemí až 16 strážníkům Městské policie Praha  Národní galerie v Praze vystavuje ve Valdštejnské jízdár−
a psychologické služby, které Albin Group nabízí 6. Dobře by se zde měli cítit i občané, kteří se ně přes dvě stě padesát obrazů a kreseb Otakara Lebedy.
doprovází obsáhlý katalog. Výstavu s názvem Ota−
svým klientům díky dobré provázanosti všech budou na strážníky obracet se svými problémy Výstavu
kar Lebeda (1877 – 1901) můžete vidět do 24. ledna 2010.
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel− a požadavky v době jejich úředních hodin v pon−  Výstava „Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rych−
nad Kněžnou“ bude otevřena ve Sbírce starého evrop−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým dělí a ve středu v době od 10:30 do 12:00 a od nově
ského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je 15:30 do 18:00 hod. Strážníky lze rovněž oslovit dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do− telefonicky přímou linkou na služebnu, mobil− hodobě.
Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je ním telefonem nebo prostřednictvím e−mailu. 
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky Kontakty jsou k dispozici na webových strán− mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
pestré nabídce alternativních trestů spojených kách městské policie a Městské části Praha 6. ASYMETRICKÁ
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
s intenzivními resocializačními programy. Tuto „Domnívám se, že pro občany je otevření nové Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani− služebny vítanou událostí. Minulý rok byli totiž vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin.
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po− strážníci nuceni opustit prostory staré služebny –so:Galerie
fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro− z důvodu její rekonstrukce. Nová služebna je zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF
RŮŽIČKA.
denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
pojena, což usnadňuje poskytovat služby umístěna v jižní budově areálu Delta, kde souse−  Ateliér JosefaOtevřeno
Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou dí s informační kanceláří Prahy 6,“ dodal starosta MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin.
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši− Prahy 6 Tomáš Chalupa.
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
pokračování na str. 68 stava „Košický zlatý podklad“.
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
6.7.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
3.8.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
7.9.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
5.10.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
26.10.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
2.11.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
30.11.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
7.12.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
Odvárka
www.odvarka.cz
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KULTURNÍ SERVIS

Proč výhradně Česká?
Prodávám jen to,
čemu sama věřím
VĚRA GÄRTNEROVÁ
VÁŠ OSOBNÍ PORADCE
tel.: 776 373 756
Praha 6 – Břevnov
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BŘEVNOVAN
pokračování ze strany 5

Náměstíčko Wuchterlova – Kafkova.
Na tomto náměstíčku s koňmi a fontánou,
před kostelem církve československé–husitské v Dejvicích se letos místo na Vítězném náměstí uskutečnila řada kulturních
akcí adventních. Malí i velcí zde opět vděčně sledovali soubory i jednotlivé účinkující,
profesionály i děti základních škol. Zahrál
třeba orchestr Gymnázia Jana Keplera nebo
Ustřední hudba Armády. Hezkou, sousedskou atmosféru dotvářela řada stánků
s pochoutkami všeho druhu, mezi nimiž
se objevily třeba staročeské Lokše, uzené
klobásky, čepováno pivo ze sudů a vzduch
voněl svařeným vínem. Co jsem během své
přítomnosti stihl zaznamenat – nikdo si na
změnu místa nestěžoval!
Tradiční setkání fotbalistů BŘEVNOVA. Ano, je to pravda. Bývalí hráči našeho
klubu ctí tradice důstojným způsobem. Jako
každým rokem se na Štědrý den dopoledne opět sešli v klubové restauraci na hřišti,
aby zavzpomínali na kamarády, se kterými
sváděli před lety vítězné souboje pro čest
a slávu Břevnova! Vyprávěli si trenéři Kresa
s Vrbickým, přizvukoval jim teď už dlouholetý masér Bohemky Láďa Hric, předseda
hráčského klubu gólman v. v. Bóra Šindelář, pasoval na svého sekretáře Karla Trpišovského, bývalého dirigenta neprostupné
obrany Břevnova, zahlédl jsem vedoucího
mužstva Z. Zwiauera L. Potočníka, Jardu
Martinů, mnozí přišli ještě po mém odchodu. O dobrou pohodu všech se jako vždy
postaral hostinský V. Chod s manželkou,
takže nikdo se jako u pověstných „Suchánků“ cítit nemohl. A o čem že šla řeč? Všem
nám bez vyjímky bylo líto současného stavu
hřiště, které připomíná bramborové pole po
náročné sklizni. Samozřejmě také o protějším hřišti Slavoje, dříve P.U.Š., které bohužel potkal stejný osud ještě o něco dříve.
O stavbě okolních nových domků, kterým
už padla za oběť zeleň v okolí, včetně kdysi
krásných zahrádek, ale také o Honzovi Bergerovi, který sem přišel před časem zavzpomínat na své fotbalové začátky.
Ale Břevnováci jak známo, dlouho netruchlí! Na přetřes přišly některé zdejší nezapomenutelné „večírky“ po důležitých vítězných zápasech, které znamenaly postup do
vyšších soutěží, country bály, oslavy výročí, urputné turnaje v „šipkách“, ve kterých
pravidelně vítězil nezapomenutelný Vašek
Rada, který už bohužel přijít nemohl, stejně
jako můj soused v ulici, Pepa Hájek, fotbalista, kterého si cenil i Pepa Bican! Závěrem
se sluší připomenout, že je to letos 110 let
od založení „Sportovního kroužku Břevnov“, tedy fotbalového klubu, jemuž byl 4.
8. 1906 c. k. místodržitelstvím království
českého udělen souhlas k činnosti, a již toho
roku zvítězil Břevnov nad Kladnem 1:0!
Víčka od PET lahví sbírají občané a za-

6

městnanci IK M.Č. na Bělohorské 110 pro
postiženého chlapce Davídka S. z Břevnova. Akce trvá již několik měsíců a můžete se
připojit i Vy. Krabice na víčka je v chodbičce kanceláře vedle Pouliční knihovny.
Velkoplošnou fotografii manšaftu fotbalové Slávie z 20. let si lze prohlédnouti
ve slávistické jídelně na Bělohorské 122.
Mnozí se tak octnou poprvé tváří v tvář legendárnímu kanonýru Janu Koškovi, který
střílel góly jak na běžícím pásu. Jak nám
sdělil vedoucí jídelny U Slávisty Milan Bartůněk, obrazová stěna bude rozšířena o další
velké fotografie slavných slávistů, jako byl
Pepi Bican, František Plánička a jiní, takže se můžeme těšit. K dobrému jídlu pěkné
pokoukání!

Také vás zajím
ají staré fotogr
afie? Dnešní lís
listu přibližuje
tek z archivu
zastávku tram
vaje na Bělohor
tech, a to před
ské ve 30. leškolou Markéto
u proti klášteru
věná trafika pa
. Je na ni dřena Carvy a na
tramvaj netrpěli
dy známí literá
vě čekají tehti zleva I. R. M
alá
a R. I. Malý, ve
Bohdana Švar
dle je paní
cová a paní Em
ilie Havlová, šv
agrová R. I. M.

Po dvaadvacáté prošel Bělohorskou ulicí letošní masopustní průvod a z dětských účastníků z prvních ročníků jsou dnes dospělí lidé. Zdalipak si vzpomněli, kam mohli přijít? Jak se zdá masek bylo tentokrát méně.

Břevnovský chrámový sbor – kolikrát jsme o něm psali! Členové přes svátky téměř denně koncertují. 19. 12.,
24. 12., 25. 12. dvakrát, 1. 1., mezi tím zkoušky, příprava atd. Koncerty jsou krásné, bazilika nabitá lidmi a to
o něčem svědčí. Na snímku je sbor a orchestr v čele s dirigentem a sbormistrem Adolfem Melicharem v bazilice 25. 12. 2015. Klobouk dolů, Mistři pěvci Břevnovští…

BŘEVNOVAN

Známe se?
Povolání:
Instruktorka dětského plavání!
Když jsem viděl, jak si báječně s mrňaty ve vodě rozumí, jak jsou
celá radostná, že se mohou potápět pro hozené kroužky na dno
bazénu a nemají nejmenší touhu vodní živel opustit, tak mne to
napadlo! Zeptám se, jak člověk k takovému povolání přijde, co pro
to musí udělat! Odpovídá Lucie Kysilková, pracoviště – hotel Pyramida a další bazény po celém hlavním městě!

1. Lucie, představte se čtenářům. Vím, že jste vystudovala
FTVS, hrála basketbal.
Vystudovala jsem FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Profesionálně jsem se věnovala basketbalu, který jsem hrála sedmnáct let.
Po ukončení své sportovní kariéry byla jasná volba pracovat dále
s dětmi jako instruktorka sportovních aktivit, hlavně pak dětského plavání. Plavání se věnuji pět let, ale dětem obecně od svých
patnácti let, kdy jsem začala u basketbalové přípravky v Ústí nad
Labem. Mezi mé další záliby ve volném čase patří vše, co se týče
sportu v aktivní či pasivní podobě, pěkná kniha a dobré jídlo.

2. Kdy přišlo rozhodnutí nadále se věnovat dětem v bazénu?
Ještě během své aktivní sportovní činnosti jsem spolupracovala
u kamarádky ve firmě na různých sportovních akcích s dětmi, které obsahovaly i lekce plavání, a jelikož se mi to zalíbilo, postupně
se ze záliby stala má hlavní pracovní činnost.

3. Můžete doporučit optimální věk pro začátek výuky plavání u dětí?
Optimální věk pro plavání je velice těžké určit, protože každý bude
tvrdit něco jiného. U dětí je to hodně individuální, ale už půlroční
miminko může být ve vodě spokojené, aktivní, a pokud se plavecké dovednosti rozvíjí dlouhodobě co nejdříve, pak se naučí plavat
daleko rychleji než dítě, které začíná například až v šesti letech.
Ale výhoda individuálního přístupu k výuce je vždy nepopiratelná,
navíc bezpečně vede ke zdárnému zlepšování výkonnosti!

Na druhou stranu jsou větší raubíři, tak se bojí méně a do všeho
jdou po hlavě. Kdo je šikovnější, bych nehodnotila.

9. Doufejme, že Vám na Petynce vyroste další „pracoviště“
v podobě krytého bazénu! Myslím, že si to děti i rodiče šesté městské části zaslouží!

Na krytou Petynku si už brousíme zuby, jelikož poptávka v Praze
6 je velká a nejedná se jen o plavání děti. Samozřejmě, že tuto
4. Mrňata už se potápí, zvedají na dno hozené věci. Jak jste dobrou zprávu vítáme. Petynka patří k oblíbeným místům v tomto
regionu, a tak lidé zcela jistě ocení možnost zaplavat si v krytém
je zbavila strachu z vody?
bazénu bez ohledu na počasí, po celý rok. A že budu mít více
Potápění je jedna z dovedností, kterou se děti snažím naučit hned
práce?
Těším prožití
se!
Hezké
vánočních svátků přeje:
na začátku. Formou her a různých cvičení se postupně seznamují
s vodou. Pokud dá dítě bez problému hlavu pod vodu, máte vyhrá- 10. Jak se k Vám do hotelu Pyramida mohou zájemci hlásit?
no a můžete se posunout ve výuce dál.
Na plavání se děti můžou hlásit přímo v hotelu Pyramida na naśich
lekcích, které vždy po, st, pá od 15 –18h, tam se mohou podívat,
5. Jsou mezi dětmi vyložení odpůrci vodního živlu?
jak lekce probíhají, nebo na emailové adrese: office@swimminAno, jsou. Snažím se děti vést k pozitivnímu vztahu k vodě, protože i ti, co nechtějí plavat závodně, mohou mít plavání jako běžnou gandrea.com, kde dostanete veškeré potřebné informace.

Vánoční inzertní příloha časopisu Bře

Pavel JAKL

optika – kniha

fyzickou aktivitu ke zdravému životnímu stylu. Ať už budou dělat
jakýkoliv sport nebo práci, plavání se jim vždycky jako relaxace,
odpočinek či úleva od jednostranného zatížení bude hodit.

6. Kdy, v kolika letech už rozpoznáte talent pro tento sport?
Talent se pozná celkem brzy, ale kolem deseti let už můžete říct,
kdo opravdu má velké předpoklady k plavání závodnímu. Víte, on
jen talent ke sportu nestačí, je jedním z ukazatelů, ale pokud není
spojený s pílí, soutěživým duchem, snahou pořád na sobě pracovat a chtít být lepší a lepší, tak většina adeptů na vrchol ve svém
sportu nedosáhne.

7. Říkala jste, že nejmladší Váš „klient“ má devět měsíců!
Nejmladšího, kterého momentálně na svých lekcích mám, je devítiměsíční chlapeček, který už plave tři měsíce. Výhoda u něho je,
že miluje vodu, tím to mám hodně usnadněné. Pokud by mělo miminko celé lekce proplakat, většinou doporučím ještě pár měsíců
počkat. Mým hlavním mottem je co nejvíce naučit, ale na druhou
stranu jsou to děti a musí je to hlavně bavit, pak to jde lépe.

8. Jsou v bazénu šikovnější holky nebo kluci?
Jako ve všech sportech holky zvládají lépe technické věci, ale je
to z hlediska vývoje normální, protože kluci tzv. dozrávají později.

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

svý

Připravil: AM

REALITNÍ AGENTURA

Solo, spol. s r. o.

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM
 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY
 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel.: 233 357 071, 233 352 063, 220 515 440
mobil: 602 361 733 • fax: 220 514 576
e−mail: infosolork.cz • internet: www.solork.cz

PILOUN

Praha 6
s. r. o. Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul.

Bělo

Nabí
prád
sortim
výbě
tialer
zaved

Otev
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Nešťastný záměr demolice v Bělohorské ulici

Dům čp. 224 v Bělohorské ulici 107 navržený k demolici.

Břevnov patří k těm pražským historickým předměstím,
která si přes mnohé demoliční zásahy a četnou novodobou
výstavbu zachovala dosud kus osobité tváře. Přesto dnes
Břevnov stojí na osudové křižovatce: buď další vývoj upřednostní jeho proměnu v moderní pražskou čtvrť kolem Bělohorské ulice jako ambiciózní městské třídy včetně pozvolného zániku mnoha nízkých domů staré zástavby, nebo
se podaří prokázat, že dosavadní symbióza historického
s novodobým tvoří neméně významnou kvalitu městského
prostředí, o jejíž zachování stojí zato usilovat. Záměr demolice a výstavby nového domu v Bělohorské ulici bude
významným ukazatelem dalšího dění.
Klub Za starou Prahu se podle zákona 114/1992 Sb. stal
účastníkem územního řízení vedeného Městskou částí Praha 6 k záměru, který nese poněkud zavádějící název Ubytovna Bělohorská. Na místě historického jednopatrového
domu čp. 224, Bělohorská 107, má být vystavěn šestipodlažní objekt s ubytovací funkcí hotelového typu. Problém
netkví jen v tom, že dům, který má být demolován, je jedním
z kompaktní řady šesti stejně vysokých (nízkých) domů, ale
i v tom, že má dosud zachovanou původní fasádu s jednoduchými novorenesančními prvky odkazujícími na dobu
kolem roku 1890 a tato řada domů je jedním z posledních
reliktů zástavby tzv. Velkého Břevnova, který zachovává
spolu s dalšími nízkými domy jižní strany ulice ráz původní
obce.
Investor uvedeného záměru vlastní i vlevo sousedící nízký
dům s restaurací Valcha. V dokumentaci, kterou předložil
do územního řízení, se „pochlubil“ i svým dalším zamýšleným stavebním krokem, kterým by na realizaci Ubytovny
Bělohorská rád navázal, a to zvýšením sousedního domu
s restaurací rovněž o tři podlaží. Jeho záměr je zakreslen
do rozvinuté fronty domů, kde se nad dalšími čtyřmi sousedními nízkými domy vznáší jakási regulační čára, která
naznačuje i jejich pravděpodobné budoucí zvýšení a tím jakoby zdůvodňuje investorův záměr jako počátek budoucího logického vývoje. Velmi jsme se podivili této soukromé
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Šest nízkých domů v Bělohorské ulici, jejichž existence je kvůli spekulativnímu záměru
jednoho z majitelů nyní ohrožena.

regulační aktivitě, která zasahuje do práv vlastníků řady
dalších domů, a v řízení jsme uplatnili tyto hlavní námitky:
1. Lokalita bývalého Velkého Břevnova byla novodobými
zásahy prakticky zlikvidována. Uliční fronta řady domů
Bělohorské ulice, mezi něž dům čp. 224 patří, je jedním
z posledních stavebních pozůstatků této obce. Šťastnou souhrou okolností se právě tato řada domů dodnes dochovala
v hmotově velmi autentické podobě z konce 19. století.
Dům čp. 224, který má být demolován, představuje zdařilý
příklad klasické novorenesanční fasády s půdním polopatrem aplikované na hmotu předměstského měšťanského
domu. Spolu se svými sousedy tvoří dům hodnotný celek, který má pro vlastní lokalitu a její historii mimořádný
význam. Ostatně tento názor vyjádřil Národní památkový
ústav ve svém odborném stanovisku slovy: Z hlediska památkové péče znamená návrh demolice nežádoucí zánik
autentických hodnot a nenávratnou ztrátu původního
hodnotného historického domu, který je součástí původní zástavby předmětné lokality (NPÚ čj. 311/24815/2015
z 16. 4. 2015). Demolici připustil jen z důvodu, že dům ani
lokalita v danou chvíli nejsou chráněny žádnou relevantní
památkovou ochranou.
2. Demolice a její nahrazení převýšenou novostavbou znamená nevratný zásah do dosud hmotově harmonické uliční fronty a její výrazné narušení. Zároveň znamená tento
zásah, bude–li připuštěn, jednoznačný signál k spuštění
celé série stavebních změn lokality, které povedou k postupnému zvyšování uliční fronty, pravděpodobně i dalším
demolicím a zániku autentických hodnot. V důsledku se
tedy nyní nerozhoduje o jediném případu, jediné demolici
a jediné stavbě, ale o budoucí proměně celé lokality. Z tohoto úhlu pohledu má projednávaný zásah širší urbanistickou
rovinu, protože jde charakterem o první krok regulačního
či asanačního zásahu do daného stavu, jak explicitně naznačují i některé části dokumentace k záměru. Rozhodnutí
o takovém zásahu ovšem nemůže proběhnout jako povolení jedné novostavby, ale záměr by měl být projednán jako
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návrh regulačního plánu jak na úrovni samosprávy městské části (rada, zastupitelstvo), která by měla přijmout
morální odpovědnost za jeho realizaci, tak s majiteli dotčených nemovitostí a veřejností.
3. Jsme si vědomi, že urbanistické a památkové souvislosti
navrženého zásahu do struktury historické břevnovské zástavby mohou být z celoměstského úhlu pohledu marginálií, z lokálního hlediska však jde o zásadní záležitost.
Zároveň jsme se obrátili dopisem na samosprávy městské
části a hlavního města, které žádáme, aby v případě, že

V dokumentaci k žádosti o povolení novostavby na místě domu čp. 224 (1)
byl naznačen i krok další, a to zvýšení sousedního domu vlevo, který je rovněž ve vlastnictví investora (2). Záměr byl „odůvodněn“ linkou předpokládající
budoucí postupné zvyšování uvedené fronty domů. Do fotografie zakreslila
autorka článku.

je orgány města a městské části podporována myšlenka
postupného zvyšování či proměny zástavby této části Bělohorské ulice, byl v souladu se stavebním zákonem zpracován návrh regulačního plánu pro danou oblast. Ten musí
být projednán s majiteli všech nemovitostí, kterých se zásah týká, dalšími obyvateli lokality a veřejností. Povolení
demolice a novostavby bez tohoto kroku považujeme za
nezákonné a pro majitele dotčených domů za diskriminační.
Kateřina Bečková

VÁNOCE 2015
BŘEVNOVSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU
Vánoční období je za námi, vstoupili jsme do dalšího roku,
ale vzpomínky na příjemné vánoční chvíle se stále vracejí. Břevnovský chrámový sbor tak jako každým rokem měl
připravený bohatý program, na který se těšili nejen členové
sboru, ale také jejich příznivci z Prahy a okolí.
V tuto chvíli již loňské vánoce byly ve znamení výročí narození i úmrtí J. J. Ryby ( 1765–1815 ) a jeho stále oblíbené a populární České mše vánoční. Touto mší byl zahájen
první koncert v Domově K. Boromejského v Řepích a to
již poslední adventní neděli, což velmi mile komentovala představená S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká. Koncerty v Domově Řepy mají vždy svůj půvab, milé
a vřelé přijetí jak ze strany Domova, tak i posluchačů, je pro
nás vždy povzbuzením.
Další vyjímečný koncert co do místa konání ještě v době
adventu byl po dohodě s MČ Praha 6 provedený přímo
na „Kulatém náměstí“, v prostoru vánočních trhů. Tam
už zazněly vánoční písně a koledy v podání sboru, sólistů
a orchestru. Tento koncert pro občany Prahy 6 měl svůj
předvánoční charakter, i když pro nás, pro celý soubor, byl
co do provedení náročnější. Vždyť zpívat a hrát duchovní
písně ve venkovním chladném prostředí – to vyžaduje i fyzickou odolnost.
S blížícími se svátky se řadily koncerty jeden za druhým,
ať již byly v Praze, tak i mimo ni. Již tradiční vystoupení u Písecké brány bylo velmi zdařilé, tamní prostor byl
zcela zaplněný, rozhodně jsme obecenstvo nezklamali. Vánoční koledy a pastorely dodaly všem příjemnou náladu.
Další vánoční koncerty, které byly mimo Prahu, jako např.
v Horní Libchavě, v Tuchlovicích a Předměřicích, ty měly
nádech venkovské romantiky, ke které chyběl pouze sníh.
Na tyto koncerty vzpomínají všichni členové velmi rádi,
vždy je při nich velmi přátelská atmosféra. Bylo milé se
pozdravit také s lidmi, kteří za námi do Tuchlovic přijeli ze
Slaného, kde jsme v loňském roce koncertovali a jak nám
říkali – nemohli jsme si vás přeci nechat ujít!
Hudebním vyvrcholením byla pro sbor půlnoční mše
v Břevnově, následně hned ráno na Boží Hod vánoční části
Pastorální mše J. Hanuše a odpolední koncert, při kterém
opět zazněly koledy a pastorely. Bazilika sv. Markéty byla
plná lidí, ať již Břevnováků, či našich příznivců, ale i náhodných posluchačů a cizinců.
Závěr hudebního vánočního období byl pro sbor Nový rok,
měli jsme připravenou Pastorální mši R. Fűhrera, která
spolu s orchestrem se nádherně a slavnostně nesla krásným
prostorem břevnovské baziliky. Vstup do nového, letošního
roku byl pro všechny radostný a veselý, o čemž svědčí již
tradiční novoroční foto sboru.
H.Stanková
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Obyvatelé Břevnova
potřebují více pozornosti
To, že přišla zima, nás podle kalendáře
nepřekvapilo. Když ale v lednu začalo
sněžit a mrznout, staly se chodníky
v Břevnově na řadě míst neschůdné.
Zase nám to na radnici zaskřípalo, znovu mnozí z nás požadujeme nápravu
a přejeme si radikální zlepšení zimní
údržby. Budeme konečně vyslyšeni?
Opakovaně vznáším v samosprávě MČ
Praha 6 požadavek, aby bylo zajištění ochrany obyvatel po zprovoznění tunelového komplexu Blanka zařazeno jako řádný bod jednání
zastupitelstva. Na jednání v prosinci 2015 jsem konečně dostal veřejný příslib starosty Mgr. Koláře, že tato problematika bude navržena
do programu následujícího zasedání, které je zatím plánováno na 18.
února 2016. Konečně bude možné vést na toto vážné téma otevřenou rozpravu, do které se může zapojit i veřejnost. Je nás hodně,
kteří si myslí, že jsou k tomu vážné důvody. I když počty vozidel, která
projíždějí během 24 hodin Břevnovem, jsou v posledních dnech v důsledku zimy a zhoršené sjízdnosti nižší, ještě 17. prosince 2015 bylo
pouze v úseku Patočkova (Pod Královkou – Pod Drinopolem) napočítáno 44.800 vozidel. Připomínám, že před zprovozněním tunelového
komplexu Blanka tímto místem projíždělo denně 30.200 automobilů.
Zatím nemám žádný důvod se domnívat, že by mohlo dojít ke zklidnění situace. Pokud budou provedena opatření ke zvýšení kapacity
křižovatky Vypich, lze naopak očekávat další růst počtu vozidel projíždějících ulicemi Břevnova. To bude mít samozřejmě další negativní
dopady na hladinu hluku kolem zdejších komunikací a odrazí se ve
zhoršení kvality ovzduší. Stojí za zmínku, že na stanici ČHMÚ u Šlikovy ul., která zjišťuje tzv. pozadí, byly během prvních 14 dní roku
2016 naměřené koncentrace a limity PM (zdraví škodlivých částic ve
vzduchu) 24h klouzavě překročeny ve dnech 5., 6., 7., 8. a 10. ledna
2016. Jaké údaje by asi byly zjištěny, kdyby bylo měření prováděno
přímo u nejzatíženějších komunikací v Břevnově? Přes moji usilovnou
snahu jsme zatím ještě nebyli seznámeni ani s daty o koncentracích
znečišťujících látek v ovzduší u přetížených komunikací, které byly
zjištěny již v září 2015. K dalšímu měření imisí by mělo dojít v únoru
2016 a navázat by na ně mělo v dubnu i měření hladiny hluku. Budu
nadále trpělivě požadovat, aby byly všechny informace bez prodlení
zveřejněny.
Vážný problém spatřuji i v záměru soukromého investora zastavět
předimenzovanou stavbou letitou cestu ve stráni mezi ulicemi Talichova a Ve Střešovičkách. Příkré schody nebudou odpovídající náhradou, změna se dotkne nepříjemně všech, kteří tuto spojnici využívají
a poškozeny budou i zájmy obyvatel sousedního domu.
JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP, klub KSČM

Předvánoční a vánoční období
na Bílé Hoře
V podzimní době se z iniciativy bělohorských sester benediktinek
a farních aktivistů začalo s první etapou akutní komplexní opravy na
záchranu historického barokního bělohorského poutního areálu, který byl – a bohužel stále ještě je –v havarijním stavu. Protože nebyly
k dispozici žádné státní dotace ani dlouho očekávaná podpora z Norských fondů na záchranu a údržbu kulturních památek – a na úhradu
oprav byly pouze velmi omezené prostředky získané z různých benefičních akcí (zejména koncertů) a z finančních příspěvků soukromých
dárců a sponzorů, bylo prozatím nutno nezbytné záchranné práce razantně zredukovat. Hlavním škodlivým faktorem je spodní voda, vzlí-
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nající ve zdech s následným odpadáváním omítky s freskami. Začalo
se proto odvlhčením obvodového zdiva ambitů. V šířce cca půl metru byla sejmuta dlažba a vyhlouben mělký příkop z vnitřní strany zdí
a vytvořen vzduchový kanál vyúsťující do průduchů. Takto vyvolaný
horizontální pohyb vzduchu podél zdí má odvádět vodní páru a tím
vysoušet zdivo a současně i omezit vertikální vzlínání vody. Současně v kostelním nádvoří byla odbagrována velkoplošná masivní vrstva
betonu se starou oblázkovou dlažbou (už značně vydrolenou) podél
ambitních i kostelních zdí, která bránila plošnému odparu vody. Byla
nově nahrazena trvanlivou žulovou dlažbou umožňující odpar vody
spárami mezi dlažebními kostkami. Všechny tyto práce vykonala
osvědčená břevnovská stavební firma v dohodnutém termínu.
Na doporučení a vážné varování dendrologů byly z kostelního nádvoří
odstraněny věkem a houbovými chorobami poškozené a silně nakloněné osmdesátileté stromy – ořešáky, které mohly kdykoli padnout
a ohrozit návštěvníky areálu; byly nahrazeny vzrostlými mladými jabloněmi.
Jelikož obě ambitní brány jsou poměrně úzké, bylo nutno stavební
techniku (těžký kolový buldozer a nakladač bobcat aj.) přenést do
nádvoří (i zpět) výkonným vysokozdvižným jeřábem přes střechy ambitů; rovněž tak se přemísťovaly i mnohatunové kontejnéry naplněné
stavebním odpadem. Celou tuto první etapu záchranných prací stihla
stavební firma úspěšně dokončit ještě do svátků, takže účastníci vánočních bohoslužeb nebyli nijak ohroženi ani omezeni v pohybu po
nádvoří či v ambitních chodbách.
Má–li se však zabránit či aspoň pokud možno co nejvíc omezit další
chátrání této krásné barokní památky, bude nutno vykonat ještě velmi mnoho další práce: především bude třeba i vlastní budovu kostela
(po celém jejím členitém obvodu) účinně izolovat proti spodní vodě.
Totéž se týká i rohových ambitních kaplí – zejména vlhkostí nejvíc
poškozené svatovojtěšské kaple na severovýchodní straně areálu,
kde vlhkost tvoří zdaleka viditelné mapy ve stěnách, které nemizí ani
v dobách suchých letních dní. Bude nutno obnovit odpadlou omítku na okrouhlé věžičce nad kupolí presbytáře, aby dovnitř nevnikala
srážková voda a nedošlo k poškození vzácné Asamovy stropní fresky
nad oltářem. A pak konečně bude možno začít i s opravami všech
poškozených omítek, které dnes poskytují tristní pohled na průčelí
kostela i ambitů. Všecko je ovšem otázkou finančního krytí oprav.
Za zmínku stojí i nutnost rekonstrukce všech instalací, brány, dveří,
oken, mravenčí práce při opravách ambitních fresek, atd, atd… prostě
„práce jako na kostele“.
Slavení vánoční liturgie nebylo stavbou nijak omezeno. Na Štědrý
den byla sloužena podvečerní mše svatá se zpěvem dětí. Jedno malé
děvče zpaměti a velmi krásně zazpívalo latinskou koledu „Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Betlehem!“ Byla zde i „půlnoční“, i když začínala už hodinu před půlnocí.
Na svátek sv. Štěpána se
již tradičně zpívala známá
anglické koleda o „Dobrém
českém králi Václavovi“ a je-ho pomocníku Podivenovi,
jak spolu tajně, v mrazivé
noci a v hlubokém sněhu
roznášeli pomoc těm nej-potřebnějším. V poslední
den občanského roku 2015
v 17 hodin sloužil Otec
Benedikt OSB děkovnou mši
za Boží pomoc a ochranu
v minulém roce a po
obřadech se věřící sešli na
agappé ve farní místnosti
popřát si navzájem „šťastný
a požehnaný nový rok“.
Pro Břevnovan zapsal
Ing. Karel Voplakal

BŘEVNOVAN
Kdo byl generál Pellé?

Mnoho společenských i kulturních akcí, zvláště pro seniory je na Praze 6 pořádáno
v Písecké bráně nebo ve vile Pellé. Právě po poslední navštívené výstavě v této honosné
stavbě mne napadlo, že o člověku, po kterém se jmenuje ulice i samotná vila, toho mnoho
nevím. A protože asi nebudu sám a protože trocha historie jistě nikoho nezabije, předestřu
Vám, našim čtenářům příběh zajímavého člověka, vojáka každým coulem! Zde je:
Jmenoval se Maurice César Joseph Pellé. (Douai 1863–Toulon 1924)
Byl synem Charlese Pelléa, důstojníka a velitele posádky v severofrancouzském městě
Douai. Otec jej vedl odmala k fyzické zdatnosti a jízdě na koni, jenže chlapec se raději
věnoval malbě, grafice a hlavně kresbě. Nicméně, rozhodnutí otce bylo jasné. Nastupuje
tedy slavnou cestu k vojenské kariéře a svá studia končí absolvováním Vysoké školy
válečné v r. 1895. Má hodnost kapitána. Získává praxi v různých diplomatických misích,
na tu v Berlíně /1909/ jede coby vojenský atašé v hodnosti podplukovníka. Když vypukla
válka v roce 1914, Pellé si vyzkoušel, již jako brigádní generál, život na frontové linii.
A úspěšně. Na jaře 1918 hájí brilantně cestu vedoucí na Paříž! Díky strategicky skvělému
velení mohli potom Francouzi spolu s vojáky USA přejít do protiútoku.
A jak došlo na jeho působení v tehdejším Československu?
Francouzi byli první zemí, která uznala ČSR jako samostatný stát, a to už před rokem 1918.
Štefánik i Beneš hovořili skvěle francouzsky, spíše je přitahovala Francie v odporu proti
Německu a jeho vlivu. Takže po válce Beneš požádá francouzskou vládu o vyslání vojenské mise k nám. Armáda zde vlastně neexistovala.
Byli zde vracející se vojáci, kteří bojovali za Rakousko–Uhersko, legionáři, zajatci, ti všichni byli sice Čechy, leč každý bojoval jinde, na nové
poměry pohlížel všelijak. Maurice Pellé jako velezkušený diplomat dostal nelehký úkol: Sjednotit jejich řady, vštípit myšlenku vlastenectví
a hrdosti na novou armádu! Dokázal to! Po splnění úkolu byl vyslán do Istanbulu a to proto, jak sám řekl, že se zřejmě stal až příliš Čechem!
Co tím měl na mysli? On se zde dokonce oženil! Vzal si Češku, řekli bychom, na svá stará kolena, on starý mládenec! Měla v tom prsty
malířka Zdenka Braunerová, známá malířka z Roztok u Prahy, kam umění milovného generála pozvala. Tam mu představila svoji neteř Járu
Braunerovou, údajně tehdy nejhezčí ženu Prahy a okolí. Dokonce jí poradila, aby si oblékla pro tuto příležitost kroj a zazpívala slovanské písně!
Pak se divte, že podlehl i tehdejší náčelník generálního štábu Československé republiky!!!
P. S.V říjnu 2015 se náčelník generálního štábu ČR, Josef Bečvář zúčastnil ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájení výstavy
s názvem–Zdenka Braunerová a Maurice Pellé. Generál Bečvář tam připomenul, že spolupráce našich a francouzských vojáků pokračuje
úspěšně dodnes, kdy se setkávají na cvičištích NATO nebo EU, společně bojují v Afghánistánu, Mali, a dalších zemích.
Připravil am

PŘETLAKOVÁ HALA NA STRAHOVĚ

Konečně se nad ní zablýsklo, tentokrát na lepší časy. Vytrpěla si dost,
přečkala i vichřici, která ji v sedmdesátých letech téměř rozervala
plášť.Vzpomínám si dobře, právě v té době tam totiž pracoval Pepa
Hájek, vynikající fotbalista Břevnova. Peníze na její opravu se tenkrát
našly, hala začala opět sloužit svému účelu a slouží až do dneška.
Ale její stav už dávno není ideální, opláštění snese nálepku „havarijní
stav“.
Tak jaképak blýskání, řeknete si?!
Jenže na dotaz naší redakce, co se s halou bude dít dále, odpověděl
radní hlavního města Prahy, pan Jan Wolf – /Trojkoalice/KDU–ČSL/,
takto: Hl. město Praha projednalo žádost Českého atletického svazu
o finanční prostředky na rekonstrukci nafukovací haly na Strahově,
což bylo schváleno Radou a následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy na
konci loňského roku.V tuto chvíli tudíž Českému atletickému svazu
nic nebrání zahájit rekonstrukci.V letošním roce je Praha Evropským
hlavním městem sportu a naše snahy nesměřují jen na sportovní
akce, ale i na renovaci potřebných prostor. Doufáme tedy, že tímto
přispějeme pro rozvoj sportu v dané části Prahy. S pozdravem…
Děkujeme panu radnímu za odpověď. Doplňuji, že výše částky na
rekonstrukci činí přibližně jedenáct milionů korun, halu využívá 38
atletických klubů a oddílů.
A.Matějka

Ondřej SEKORA
Další vernisáží ve Skleněném domě byli poctěni všichni, kteří aspoň
jednou, jedinkrát četli či slyšeli o Ferdovi Mravencovi, Brouku Pytlíkovi,
případně slavném kuřeti Napipi. Samozřejmě, tentokrát šlo o geniálního
obyvatele Prahy 6, konkrétně z Hanspaulky a Ořechovky – Ondřeje
Sekoru!
A s tou genialitou nepřeháním! Posuďte sami. Od září r. 1889, kdy se
narodil, stihl toho neuvěřitelně: Psát knížky, kreslit, dělat grafiku, byl
autorem mnoha karikatur, patřil mezi průkopníky ragbyového sportu
u nás, přeložil z francouzštiny pravidla tohoto sportu, působil coby trenér
i rozhodčí, věnoval se sbírání motýlů i brouků!
V roce 1964 získal titul Zasloužilý umělec, také založil a redigoval
časopis Sport! Jak všechno mohl stihnout bez počítačů a další moderní
techniky, která nám dnes neuvěřitelně pomáhá v naší profesi, zůstane
navždy záhadou! Za okupace byl vězněn v pracovních táborech, ani
tady nepřestával dle možností kreslit /Polsko, Maďarsko./ Navíc si zde
nachází partnera pro své maňáskové divadlo, herce Oldřicha Nového!
Po skončení války je redaktorem PRÁCE, jako šéfredaktor má na
starosti satirický časopis DIKOBRAZ. V r. 1949 spoluzakládá Státní
nakladatelství dětské knihy,
které se později přejmenovalo na
ALBATROS. A kdo myslíte že
byl autorem prvních TV pořadů
pro děti? No samozřejmě Ondřej
Sekora, který má svobodné
povolání a autorsky působí ve
všech
dětských
časopisech:
Mateřídoušce, Ohníčku, Pionýru.
Zemřel v Praze v r. 1967.
P. S. Slavnostní otevření výstavy
osvěžil dětský pěvecký sbor
Bělásek, celá akce i s následnou
venkovní veselicí konána byla
pod patronací starosty MČ P6,
Ondřeje Koláře.
am
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BŘEVNOVAN

NA VYPICHU
Tam to žije
Zahrada 5000 m a nově osázený pozemek po letitém staveništi metra.
Každodenní velký provoz aut, houkání
sanitek a dlouhé troubení autobusů.
Kdo by řekl, že jen pár metrů od stále
přeplněné, hlučné hlavní silnice žije
spousta různých živočichů.
Lednové datum v kalendáři a občasné ranní teploty pod nulou. Stále
platí dohlédnouti na krmítka a doplnit krmení, všem, kdo tuto pomoc
mohou od nás potřebovat.
Několik druhů sýkorek, sojky a strakapoudi již nyní obletují krmítka. Až znovu přituhne, stáhnou se sem hejna zvonků, dlasků, hýlů a kosáků. Doufám, že nás poctí svojí návštěvou jako vloni holubi hřivnáči nebo žluny. Na lískové a vlašské oříšky si sem odskočí z Hvězdy také veverky.
Drobné venkovní ptactvo v zimě má nejraději černou slunečnici, nebo méně
kvalitní ořechy ze zahrady, které jim tu můžeme nabídnout. Zato kupované
lojové koule, hlavně ty obří pro nás lákavě vypadající, jim vůbec nejedou
a hlavně se změnou teplot a po dešti úplně rozpadnou.
Při dokrmování , které ptáci jistě ocení, ale pozor! Není až tak známo, že jediné zrnko soli může být pro malé ptáky smrtelnou dávkou. Hlavně tedy do
krmítek nepatří slané oříšky, špek ani zavěšená slanina! Bohužel v zimě, kdy
se solí silnice a chodníky, dochází k velkému úhynu, kdy ptáci pijí z prosolených kaluží.
Naši zahradu a okolí už nějaký ten rok navštěvuje mimo velkého počtu ježků, srneček samotář. Tuto skutečnost ne každý zahradník a pěstitel ocení.
Dostává do svého lavoru tvrdé pečivo, jablíčka, mrkev a v zimě ještě kukuřici. Vyhledávané zbytky po něm chodí vyzobávat několik krásných bažantů
s početnou rodinkou. Před měsícem si někde natrhl ucho, před několika dny
byl napaden volně puštěnými psy v bývalé cihelně a zle potrhán. Takoví jsou
naši chovatelé psů.
Jiná skutečnost, která nás ale těší, totiž soužití našich dvaceti kočiček a ježků,
jež přikrmujeme kvalitními granulkami pro kočky a jako ježčí mňamku servírujeme piškotky, rozinky, vařené kuře bez kůže a sem tam trochu taveňáku
bez příchuti se bez odblešování kožichů a bodlinek neobejde. K ježkům je
nejšetrnější přípravek BOLFO sprey jako jeden z mála vhodný i pro koťata a u
kočiček všeobecně velký pozor, jaká antiparazitika použijete. Mnoho kočičích
mazlíčků zahynulo poté, co na ně byly aplikovány přípravky proti blechám
(pipety, spreje, šampony) určené pouze pro psy, nebo po kontaktu se psy čerstvě ošetřenými přípravky obsahující pro ně toxickou a u více citlivých jedinců
smrtelnou látku! PERMETHRIN! Tato látka se bohužel stále vyskytuje v některých dostupných antiparazitikách a varování na obalech není dosti důrazné.
Závěrem přeji všem zvířátkům přívětivý konec zimy a každý, kdo potřebuje
pomoc, ať najde svého zodpovědného zachránce. V případě, že se chcete
ujmout malého ježka na zimu a přesně nevíte jak na to, ráda pomůžu.
P.S Neznámému dárci, který nám hodil před měsícem maličké kotě do
zahrady, děkuji za snahu, že neskončilo třeba v popelnici.
H. R.

HLEDÁM
FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE)

VYPICH

OD ROKU 1850 – 1950
FINANČNÍ ODMĚNA

TEL.: 601 237 035
VŠEOBECNÁ SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme:
VŠEOBECNÉ SESTRY / ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY
pro Interní oddělení Strahov (Šermířská 4/1921, Praha 6).

Datum nástupu: ihned
Kontakt: Vrchní sestra Bc. Petra Vagenknechtová,
Šermířská 4/1921, 169 00 Praha 6,
tel.: 225 003 203, 725 896 335,
e–mail: petra.vagenknechtova@vfn.cz,
www.dialyza–strahov.cz/
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MOJE VZPOMÍNKA NA MICHALA HRDÉHO
Někdy kolem r. 1980 jsem s dnes již také nežijícím režisérem
Zdeňkem Švarcem připravoval písničku pro tehdy prestižní Bratislavskou lyru. Blížil se konec roku a my poprosili známého karikaturistu, aby nám, jako autorské dvojici, nakreslil novoročenku: Já
sedící u sešitu, píšu text jednou rukou, Zděnda také jednou rukou
brnká na piáno. Volnýma rukama pak společně saháme po trofeji
tehdy hodně ceněné, Zlaté lyře. Takhle jsme to vymysleli.
Druhý den Michal přišel, poslechl si, co bychom rádi, udělal pár
skic. Říkal jsem si, no jen aby to stihl do toho nového roku, neboť zkušenosti s umělci poněkud rozevlátými byly u mne všelijaké, hlavně pokud se termínů dodání slibované práce týkalo. Ale
všechno bylo jinak. Už asi za dva dny nám zavolal, že bude tehdy
a tehdy v jeho oblíbené restauraci U pomníku, abychom přišli.
Stalo se, pak nám předal s vážnou tváří obálky. „Tak tady to máte“
povídá. Když jsme kartonky vyndali, alespoň mne, polil studený
pot. Civěl jsem na nějaké dva strašné paňáky sedící–ležící, držící
cosi jako palcát. Zdeněk Švarc byl ale úplně vedle, nebyl schopen promluvit. On mně vlastně Michala „dohodil“ jako realizátora
našeho projektu. „No jo, no jo,“ opakoval pořád dokola, ale to už
celá povedená partička recesistů sedící s Michalem nevydržela
a začala prskat smíchy! Pak jsme samozřejmě dostali péefky mistrovsky zpracované, poseděli společně, a nad dotazem o výši honoráře se Michal jenom usmál.„Zaplatíte, až vyhrajete Bratislavu“
řekl a mávnul rukou!
Byl to člověk velmi aktivní, pamatuji si jeho pěvecké vystoupení
v TV. Zpíval s Honzou Vyčítalem jeho písničku „Já umírám touhou, bejt umění slouhou“, báječný text, báječný výstup dvou kreslířů. Ještě poslední vzpomínka. Michal se svoji skupinou recesistických kamarádů pojali nápad státi se akvabelami v mužském
pojetí, tedy krasoplavci. Vzali to vážně, platili si dokonce trenérku,
chodili pravidelně do Podolí plavat. A jelikož u nás budili zaslouženou pozornost, napadlo je, kterak by návštěvníci blížících se
olympijských her v Austrálii byli zdrceni, pokud jejich vodní hrátky nespatří! Jali se tedy korespondovat, telefonovat, vyhledávat
patřičné osoby s patřičným vlivem, navštěvovat konzuláty.
Nakonec se kluci oficiálního vystoupení v rámci mimosoutěžního programu olympiády sice nedočkali, nicméně pokud vím, do
Austrálie přece jen odletěli a země klokanů o tento, pro jejich
obyvatele jistě unikátní zážitek spanilých krasoplavců v modrých
pruhovaných plavkách s ramínky, ochuzena nezůstala!
P. S. Tak to byl Michal, báječný kluk, recesista a kumštýř bohem
nadaný. Výstavka jeho regionálních kreseb nazvaná Michal Hrdý
a Praha 6 je v IK M. Č., Bělohorská 110.
Tonda Matějka

BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor
Když se řekne KNIHAŘSTVÍ…
Jedná se o řemeslo, které se zabývá vázáním knih a výrobou předmětů z lepenky /pasparty, krabice/.
Patronem všech knihařů je sv. Lukáš, ovšem ti se o něj musí dělit s lékaři, malíři, notáři, řezníky ale i dalšími řemeslníky či umělci.
Osobně přiznávám, že mé znalosti tohoto krásného oboru nejsou nikterak
omračující. Uvítal jsem tedy nabídku Daniela Honsnejmana a Karla Kresty,
a zašel do jejich knihárny na Bělohorské ul. č. 21. Tam jsem se zeptal:

1. Pánové, jak nejlépe charakterizovat příslušníka knihařského cechu?
Moc záleží na tom, ale to ostatně u všech řemesel, jestli se řemeslo stalo jenom prací nebo i koníčkem. Pokud člověku nejde jen o povolání, je obyčejně
trpělivý, s láskou ke knihám. Má radost, když kvalitně opraví nebo vyrobí knihu,
těší se z radosti zákazníka, který si zakázku odnáší domů.

2. Podléhají knižní vazby módním trendům?
Módní trend je u knihy patrný hlavně v materiálech a technologii. Desky jsou
rádoby lákavé, přitažlivé, ale kvalita zpracování je dána finální cenou výrobku.
Tím ale neříkáme, že nejsou mezi novými tituly také kvalitní a hezké.

3. Jak vzniká zlatotisk?
Zlatotisk je tisk /ražba/ na deskách knih. Jde o technologii, kdy tlakem za vysoké teploty přeneseme folii v různých odstínech. Tak můžete razit nápisy nebo
různá loga či obrázky pomocí vysazených písmenek, případně rytin i štočků.

4. Kniha má přesnou podobu a každá její součást svůj název? Třeba
PATITUL!
Patitul je list, který bývá umístěn před hlavním titulem. Obsahuje obyčejně
jméno a příjmení autora a samozřejmě název knihy.

5. Může být knihařem člověk postrádající trpělivost?
/Smích/ Těžko! A pokud vůbec tak takovým, ke kterému se zákazníci rádi vracet nebudou!

OKEM MĚSTSKÉ POLICIE
10. 12. 2015 • Byl čtvrteční večer, když se strážníci z Prahy 6 – během
své hlídkové činnosti v pražských ulicích – stali svědky roztržky dvou mužů
a ženy před restaurací v ulici Kyjevská. Na místě zjistili, že jeden muž z trojice je zraněn na ruce a krvácí. Strážníci na místo přivolali záchrannou službu
a mezitím zjistili, co bylo důvodem pře. Žena vypověděla, že je obsluhou restaurace a zraněného muže odmítla obsloužit, a to z důvodu jeho silné podnapilosti. Mladý muž začal ženu verbálně napadat. Ta se však nezalekla a opilého
muže z restaurace vykázala. Muž při odchodu udeřil do vstupních dveří se
skleněnou výplní, a to takovou silou, že je rozbil a sám si způsobil řezná zranění. Protože se z místa snažil utéct, vyběhl za ním host restaurace a zadržel
ho. V tu chvíli se na místo dostavili i strážníci z Prahy 6. Vzhledem k výše
uvedenému pojali strážníci důvodné podezření, že došlo k poškození cizí věci
a výtržnictví, a proto celou věc předali Policii ČR k dalšímu šetření.
12. 12. 2015 • V sobotu večer se dva muži a žena rozhodli, že se projedou
noční Prahou ve vozidle TAXI a za služby nezaplatí. Černí pasažéři nastoupili do vozidla v Holešovické tržnici. Žena se nechala nejprve zavést na Florenc, kde si odskočila nakoupit do jedné z provozovny rychlého občerstvení.
Později vystoupila v Žižkovském tunelu. Muž se nechal odvést na Kajetánku
a poslední z pasažérů pak zavelel: „A teď mě zavezte na Bílou Horu.“ Během
jízdy se taxikář zeptal, kam přesně. Na to mladý muž odpověděl: „To je úplně
jedno. A zapomeň na to, že bych platil.“ Na Vypichu proto řidič zastavil, řekl,
že ukončuje jízdu a vytiskl účtenku v hodnotě 699 Kč. Na to „klient“ reagoval
silným úderem do jeho tváře. Řidič se však nezalekl a za použití pepřového
spreje odvrátil další útok. V rychlosti pak zavolal na linku tísňového volání
městské policie. Strážníci z Prahy 6 přijeli na místo a mužům zajistili převoz
do nemocnice k ošetření. Řidič taxislužby využil své právo a na mladého útočníka podal trestní oznámení.
29. 12. 2015 • Ve svém osobním volnu dopadl strážník z Prahy 6 muže, kteří
se pokusili odcizit zboží z jednoho nejmenovaného potravinářského řetězce
v celkové hodnotě 3360 Kč. Strážník, který ten den šel se svojí přítelkyní nakupovat, si povšiml mladého muže, který v náruči nesl několik plat čokoládových vajíček s překvapením. Mladý muž nešel k pokladnám, ale namířil si to
směrem ke vstupním dveřím provozovny. Zde na něj čekal komplic, který mu
umožnil, aby se tyto dveře otevřely. Se slovy: „Dělej, vole, dělej, makej, “ svého parťáka popoháněl a oba se rychlým krokem vydali k blízkému parkovišti.
Strážníkovi z Prahy 6 došlo, že se jedná o krádež, proto na nic nečekal a vydal
se za muži. U vozidla je zastavil a slovním prohlášením a služebním průkazem prokázal příslušnost k Městské policii hl. m. Prahy. Muži na výzvu zprvu
nereagovali a z místa chtěli odjet. Strážník jim to však svou profesionalitou
znemožnil. Na místo pak přivolal Policii ČR, která oba mladé muže ztotožnila
a celou věc si převzala k šetření.

6. Co se rozumí pojmem „knižní vazba“, jak ji dělíme?
Knižní vazba může být pevná v tvrdých deskách nebo vazba brožovaná. Pevné
vazby máme šité nebo lepené. Ty brožované mohou být také lepené, šité, případně kroužkové. Příležitostně se dělá vazba kalendářní.

7. Je knihař–restaurátor něco jako šlechtic mezi knihaři?
Dá se jim tak říkat! Pracují na knihách s vybavením, které v normální knihárně
nenajdete. A trpělivost musí mít až neskutečnou! Vezměte si, že některé knihy
se opravují ne dny ale celé měsíce!

8. Jaké práce knihařské vaše firma nabízí?
Jsou to vazby Diplomových prací pro studenty, Jídelní lístky, opravy knih, novin, časopisů, můžete si u nás dát zapaspartovat a zarámovat obraz!

9. Pánové, potřebuji do křížovky: Svazek knih na osm písmen. Poradíte?
To je KONVOLUT. Jedná se o několik tisků svázaných pohromadě a knihovnicky jednotně zpracovaných.

Děkuji, přeji hodně zákazníků!
A.Matějka

GYNEKOLOGICKÁ
ordinace

MUDr. D. Hradecký
sestra H. Svozilová
Praha 6, Pod Marjánkou 12, II. patro
Poskytujeme
kompletní
gynekologicko porodní péči
včetně sono
a genetických screeningů
Pondělí 	  8.00 – 13.00 hod.
Středa 	  8.00 – 12.00 hod.
Čtvrtek 14.00 – 18.00 hod
tel.: 233 358 791,
776 400 815, 774 602 061
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ilea – přání

– jub
Narozeniny

Únor – Březen – Duben
únor 2016

Zdeněk Vágner, Břevnov
Ing. Leoš Grimm, Břevnov
Miroslav Beneš, Břevnov
Ing. Karel Jičínský, Břevnov
Rostislav Novák, Břevnov
Marek Čihař, Břevnov

březen 2016

Růžena Čánová, Břevnov
Miloš Opatrný, Břevnov
Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov
Jiří Odvárka, Břevnov

duben 2016

Sylva Ungrová, Břevnov
Miroslava Chmelíková, Břevnov
Ing. arch. Karel Závora, Břevnov
prof. Jan Sokol, Břevnov
Lidmila Nováková, Břevnov
Karel Rudolský, Břevnov

28. 2. 1924
14. 2. 1934
12. 2. 1936
7. 2. 1939
23. 2. 1950
23. 2. 1950
12. 3. 1928
8. 3. 1934
31. 3. 1934
2. 3. 1948
8. 4. 1926
15. 4. 1927
20. 4. 1927
8. 4. 1936
8. 4. 1940
10. 4. 1940

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

Naše gratulace
12. února 1936 se v Nových Zámcích u Nymburka narodil pan Miroslav Beneš. Po léta žije v Břevnově, kde má rodinu a jeho celý
život je spojen s létáním u letky
Ministerstva vnitra ve funkci palubního inženýra. Je stále aktivním členem Svazu letců České republiky
a vel–mi se zajímá o místní dění.
Pan Beneš byl také jedním z těch
řady Břevnováků, kteří často chodili do kanceláře M. Č. na Bělohorské
110 na kus řeči. Společně s jeho rodinou a přáteli přejeme Miroslavu Benešovi
k osmdesátce hodně zdraví a pohody do dalších let.
Za redakci listu Mgr. Pavel Krchov

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě
KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli
stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít.
Děkuji. Tel. : 602 361 733, 233 357 071
Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší. 1 + 1
v Břevnově, státní, 2. patro I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo
Praze 5. Tel.: 608 070 899.

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. : 608 623 487,
e–mail: hana.stank@seznam.cz

Tajenka: Komenský se loučí s vlastí.

14

BŘEVNOVAN
BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech

1
156

Na pohřbu v Břevnově
Moje babička na venkově říkávala, že nechce umřít v zimě, kdy
ho obřadu byla výnosná živnost, stejně jako dnes. V Břevnově na
je země studená a v hrobě zima. Marně dnes lovím v paměti
Bělohorské, vedle hospody U Bílého lva, byla truhlárna, kde se
dělaly rakve. Zabezpečení obřadu za 1. republiky vykonávala až
všechna její ponaučení nám, dětem, zkazky a moudrosti k ročdo znárodnění zdejší firma Josefa Vaňka. Standardní pohřeb si ale
ním obdobím a denní práci, která si nesla po předcích po své
nemohl dovolit každý, byly časté stížnosti na vysoké ceny. Každý
bábě a prabábě a ti zase po svých matkách a bábách. Břevnov
nevystrojil pohřeb s vozem, koňmi, hudbou, bohoslužbou v kosnebyl výjimkou, protože patřil odjakživa k české zemi svým
tele se spuštěním do hrobu a dalším zaopatřením. Ulehčení měli
složením lidí, kteří zde žili po generace. A tak jako se často
členové živnostenského spolku, ať hokynáři nebo řemeslníci, prokřtilo v kostele, stejně tak často zvonil umíráček a lidé věděli,
tože spolky s takovým vydáním a podporou rodinám svých členů
komu asi zvoní, kdo měl ve vsi na mále. Když se někomu velmi
přitížilo, bylo posláno pro kněze, který udělil poslední pomazápočítaly. Rakev se zemřelým byla obvykle nesena na márách
ní. To bylo doslova, kdy byl nemocný člověk na čele, tvářích
a máry byly také vždy v márnici každého hřbitova. Smuteční hosa rukách lehce potřen posvěceným olejem a mohlli mluvit, měl
té při vstupu do Domu smutku zdravili pozůstalé slovy „Potěš vás
možnost se vyzpovídat z tajností svého svědomí. Kněz dával
Pán Bůh“ a bylo jim odpovídáno „Dejž to Pán Bůh“. Smuteční
rozhřešení a spolu poprosili Pána Boha o odpuštění. V Břevnohosty čekal též závdavek kořalky, ale pohřební slavnost, (dnes tzv.
vě v posledních letech pomazání – udílení svátosti, vykonával
car), čekala až po návratu ze hřbitova. Na hřbitově býval již přiPater Jan, blahé paměti, ale původní pohřební úkony, které byly
praven otevřený hrob. Po společných modlitbách s knězem násleještě za monarchie, se rychle vytrácely. Setkati se s nimi můžedovalo spuštění rakve do hrobu. První tři lopatky hlíny vhazoval
Tenkrát
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zase sejdeme. – A moje babička Marie Křížová? Přání se jí vyplnechodilo. Když jí zemřela babička a zakrátko dědeček, přijela
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
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i
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smutečníCelou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
K obrázkům:
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řezníka Nováka,
který měl dům aL.
obchod
rukou,
že užRok
se 1939.
tyto chvíle
nebudou
opakovat!
K. na návsi, vynášeli z Domu
smutku rakev členové živnostenského spolku v řeznických uniformách a doprovázeli svého cechovního
člena až na hřbitov. Stovky lidí doprovázely z návsi i mladého Řečínského, který ležel v pohřebním voze
v bílé rakvi. Početný byl doprovod při poslední cestě školníka Chlumeckého v únoru 1935. – Na snímku vpravo je Josef Vaněk, jeho firma připravovala luxusní poslední rozloučení na břevnovském hřbitově.
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!

Tradiční fotografování chrámového sboru – rodinného stříbra Břevnova. Je 1. 1. 2016.

TO NEJHORŠÍ NA KONEC!
Dům Viničku v Radimově ulici
znáte a půjde k zemi co nevidět.
Jako mnoho dalších před a potom, ať se památkáři a Břevnováci třeba zblázní. Majitel chce
bourat, Stavební odbor Prahy 6
přikyvuje, že dům je technicky
vyžilý. Vyřízeno. Podobu nového objektu si ani nepřejte vidět.
Schváleno.

