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Lístek z archívu

14. ledna 2018 konala se v Břevnovském klášteře slavnostní mše k výročí posvěcení kláštera před
1025 lety a současně byla provedena opatská benedikce našeho pana převora na arciopata kardinálem Dominikem Dukou.

Celé generace vojínů nezapomněly během
své služby vojenské zajít do nejbližšího ateliéru a udělat si fotografii pro svoji rodinu na
památku, nebo kdyby se něco stalo. V domácnostech jsou takových fotografií stovky,
ale velké množství jich bylo už zničeno. Na
snímku jsou císařští vojáci z války světové
1914 – 1918 od 21. vozatajské divize z Prahy
Vršovic. První sedící zprava je kaprál Adolf
Morávek z Břevnova, vrchní zahradník kláštera. Ve válce vyznamenán. A možná právě
šavle v jeho klíně je ta, se kterou později zkracoval do lajny větve tisové aleje ke kapli sv.
Josefa.

Uzávěrka příštího čísla jest
12. března 2018.
K fotografii na obálce
listu:
Na palubě převozníka v Sedlci se znovu přesvědčíte, jak je
Vltava krásná. Nuže, zdvihněme kotvy do nového roku!

Je po mši. Průvod biskupů a kněží odchází z baziliky tzv. ruskou chodbou do sakristie. Na snímku je Pater Benedikt Kolaja z Bílé Hory, nově jmenovaný převorem kláštera, vedle nově představený řádu arciopat Petr Prokop Siostrzonek a za nimi kardinál Dominik Duka.

Zajímavost
pro vás
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Vzpomenete si ještě na plakátovací plochy? Zmizely a dnes si jen stěží upamatujete, kde jaká ještě je.
V Břevnově bývaly u Kaštanu, u Pechů vedle Billy, u zastávky autobusů pod poštou nebo v ulici Na Petynce, odkud je také snímek z 60. let od fotografa Jana Kovaříka. 				
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Čekáme na zimu, na sníh. Nepřijde–li, mohlo by to být později nebezpečné pro všechny. – Had, co se plazí parkem před Kajetánkou, není nos nezvedené princezny z filmové pohádky Tři veteráni, ale úřední pokus o revitalizaci Brusnice na povrch. Myslíme si, že tunely metra na Petřinách definitivně strhly prameny
potoka a jeho síla se už nevrátí. – Lednové volby, třetí v posledních měsících, přivedly k urnám tisíce občanů. To bylo jen dobře, kdo mohl a měl zájem o věci
veřejné, přišel. Další, komunální, budou nejspíše v říjnu. – V Praze 6 máme černé skládky, ale také černá parkoviště. Uvidíte je ve vnitroblocích, zákoutích či
rozích, všude tam, kde nejsou modré čáry. Někdo si parkování zaplatí, někdo ne. V ulici U Kaštanu, kde dříve nesměla stát ani koloběžka se normálně parkuje. U nás je to možné.

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • 1. ledna 2018. Na Nový rok
o svátku P. Marie slouženy byly v bazilice sv.
Markéty mše svaté v osm hodin, dále o desáté
hodině dopolední, při které učinkoval Chrámový sbor s orchestrem a varhanami a též konána
mše svatá od šesté večerní, na Bílé hoře pak od
11 hodin. Letos poprvé po mnoha letech nebyla
provedena společná fotografie sboru a pánů muzikantů před bazilikou, neboť účast členů byla
tentokráte nízká a mnozí se z rodinných důvodů
omluvili. • 4. 1. Uplynulo 5 let od úmrtí Patera
Jana Kohla, rodáka ze Suchého Dolu v Podkrkonoší, který měl od přátel přízvisko ministr
zahraničí Břevnovského kláštera, neboť ovládal
několik jazyků. Záduší bude slouženo 10. února. • 6. 1. O svátku Zjevení Páně se v klášteře
uskutečnil Tříkrálový průvod mnoha desítek
dětí naší farnosti se zpěvy koled a biblickými
episodami. Následovala Tříkrálová mše večerní,
kterou sloužil Pater Václav Snětina, se svěcením křídy, kadidla, vody a zlata. Po mši vykonána Tříkrálová sbírka, která pokračovala ještě
v neděli 7. ledna. Vybráno od farníků celkem 58
764 Kč. • 7. 1. O svátku Křtu Páně skončilo vánoční období. Týž den o čtvrté odpolední zazněl
v Tereziánském sále novoroční koncert v podání známé zpěvačky Ireny Budweiserové, která
tu koncertuje již řadu let. • 8. 1. Od 19 hodin
v bazilice konán další novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků, kde
vystoupil sbor ze ZŠ Marjánka s trumpetistou
Markem Zvolánkem a varhaníkem Pavlem Svobodou. • Neděle, 14. 1. O desáté dopolední u příležitosti slavnostní mše ku 1025. výročí posvěcení kláštera, se po 70 letech konala v Břevnově
61. opatská benedikce. Nově zvolený arciopat P.
Petr Prokop Siostrzonek přijal benedikci z rukou kardinála Dominika Duky, za účasti mnoha kněží, biskupů a benediktinů z celého světa.
Učinkoval Chrámový sbor se žesťovým souborem pod vedením Adolfa Melichara, zpívala
Schola za řízení Magdaleny Salákové. Na varhany hrál Marek Čihař. Slavnostní mše, kam se
velký dav už nedostal, přenášela TV NOE. • 17.
1. V Tereziánském sále se konal koncert Sme-

tanova tria. • 20. 1. Ve společenském sále Na
Marjánce se uskutečnil Farní ples. K poslechu
hrála kapela Roura. • 21. 1. V 9 hodin arciopat P.
Siostrzonek celebroval dětskou mši sv., při které
zpívala Schola pod vedením P. Saláka. • 23. 1.
V Tereziánském sále vystoupilo od sedmé večerní Trio Jadin s mistrem hornistou Radkem
Baborákem. • 2. 2. O svátku Uvedení Páně do
chrámu /Hromnic/ byly při bohoslužbách svěceny svíce – hromničky. Kdo si ji zapomněl
doma, mohl si vzít z velké krabice u vchodu. •
13. 2. Masopust v Břevnově. 24. Maškarní masopustní průvod, jejž po léta organizuje Spolek
břevnovských živnostníků, vyrazí od rohu ulic
Bělohorská – Pod Královkou po Bělohorské
ke Kaštanu, kde bude čekat malé pohoštění. •
14. 2. O Popeleční středě, dnu přísného půstu,
budou slouženy mše svaté s udílením popelce
v bazilice, a to od sedmé ranní a od čtvrté odpolední pro děti a mládež a též o šesté večerní. Po
celou dobu postní u sv. Markéty vždy v pátek
a v neděli konány budou od 17.15 pobožnosti
Křížové cesty. • 18. 2. V devět hodin hodin bude
sloužena mše sv. pro děti a mládež se zpěvem
Scholy za řízení Magdaleny Salákové. • 27. 2.
Od sedmé večerní vystoupí v Tereziánském sále
kláštera Kinsky trio.
A redakční včely? Mírná zima včelám nesvědčí. Nezaberou, neusnou. Co chvíli některá ze strážkyň vykoukne z česna, kdo venku
šramotí. Potřebují se scuknout pevně k sobě
a posílit pevným spánkem, kdy je krajina tichá,
zahalená sněhem a mrazem. Chce to alespoň 14
dní pěkných mrazů, aby různá havěť pomrzla.
I člověk je z toho nesvůj, když v lednu je jak
v březnu. Pěnkavy v křovinách se už ozývají
a přivolávají jaro.
Nový rybník v Liboci. U severního okraje
obory Hvězda v Liboci zahájil pražský magistrát stavební práce na vybudování nového rybníka s ženským názvem Terezka. Na název přišli
na magistrátu, když usoudili, že v Břevnově Pivovarský rybník se jmenuje přeci také Markéta.
Práce tady ovšem mají být velkorysé a souvisejí
se zvelebením místa pod libockým kostelem sv.
Fabiána a Šebestiána, kde se vždy slavily podle
katolického kalendáře první poutě v Praze. To
bývalo 20. ledna. Vysázen byl nový třešňový
sad z historických odrůd a ve svahu pod farností budovány kamenné zídky, kde povedou
cesty. Vodní plocha bude mít rozlohu sedmnáct
set metrů čtverečních a ještě letos se má začít

napouštět. Prozatímní náklady čítány na min. 4
miliony korun, takže od magistrátu je to v Praze
6 odvaz. Těšíme se.
Do Sedlce na kus krásy. Hned jak vystoupíte z autobusu v Sedlci, jste jinde. Před vámi
krásná řeka, jen ji pohladit. Na břehu čeká převozník, pod skalami pádí vláček do Roztok. Za
vámi nová kavárna v domě, který sloužil po léta
jako potravinový obchod. Dnes se změnil na
potravinový obchod a pěknou kavárnu, takže se
vyřešilo to, co v Sedlci dlouho chybělo: místo,
kde se lidé mohou setkávat pod střechou, třeba
při dobré kávě. Mají zde i místní speciality, což
jistě uvítají cyklisté či výletníci na cestě. Název
podniku je Café – bistro, Roztocká 45/37 U Tří
bratří a tři bratři tu také opravdu žijí, protože to
jsou synkové manželů, kteří zde kavárnu vedou.
Zase spolu!
Kdo přišel 3. 2. 2018 do břevnovské restaurace
Na Hrádku viděl téměř zaplněný sál. Ale žádné
hudební či divadelní představení se přece nekoná! Ovšem podíval-li se takový návštěvník pozorněji, nemohl si nevšimnout známé fotbalové
tváře v centru dění. Ano, majitel zlaté olympijské medaile, tří ligových titulů a také titulu Fotbalista roku 1984 se tady podepisoval a podepisoval.Na plakáty, fotografie, účtenky, co kdo
přinesl. Ale proč se v Břevnově objevil?
pokračování na straně 4
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pokračování ze strany 3

Nový malý sál v prostorách bývalé sýpky kláštera byl vloni v prosinci oficiálně otevřen a uveden zde vánoční koncert Chrámového sboru a orchestru. Sál je součástí kavárny.

Biblická epizoda při Tříkrálovém průvodu, kterého se zúčastnil velký dav dětí a dospělých. Král Herodes
ukazuje, že právě tam někde pod novou hvězdou se narodilo dítko, které chce vidět. Průvod dětí pak za
zpěvu došel k živým jesličkám. Bylo to kouzelné.

Ve všech farnostech v Praze 6 se konaly slavnostní bohoslužby, vánoční a novoroční koncerty a sousedská setkání těch, kteří se hlásí k pospolitosti v místě svého bydliště. A kostely byly odjakživa kotvou
pro takové události. Snímek je od kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci.
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Stalo se tak u příležitosti první distribuce dlouho očekávané knížky o fotbalu v Břevnově.
A Honza Berger, jak víme, se tady narodil a v
našem klubu zahájil kariéru! Jinak knížka obsahuje stoletou historii klubu od vzniku r. 1906 až
do hořkého konce r. 2006. Jako autor je uveden
bývalý fotbalista Břevnova Václav Rada/ zemřel
1. 3. 2013/, nicméně bez pomoci dcery Růženy
Radové - Kavkové, Jana Bergera a Jiřího Richtera by světlo světa kniha nespatřila! Právě oni první výtisky na setkání přivezli, proto byl sál plný
bývalých hráčů, trenérů, příznivců a pamětníků.
A troufnu si říci, že všem nám tady bylo dobře.
Už cestou domů jsem v tramvaji knížku otevřel
a znovu si uvědomil, jaký obrovský kus práce
Václav Rada zvládnul. Stovky a stovky článků,
tabulek, výstřižků z novin a časopisů doplnil
svými skvělými fotkami. Právě díky jim zůstane historii zachována zpráva o klubu na „kopci“
s nejkrásnějším výhledem na Prahu, který se jmenoval SK Břevnov!
Tonda Matějka
P.S.Zájemci o právě vydanou knížku: „Pohled
do historie fotbalového klubu Břevnov“ mohou
ji získat na čísle 604 401 916 – Jiří Richter, za
cenu 500 Kč. mail: dolezalova.eli@seznam.cz
Nová práce o krajanech. Po výborné knize krajana Petra Filipa nazvané Po Dunaji za
Čechy do Banátu se objevila jiná zajímavá práce, tentokrát komiksy Petry Dobruské nazvané
Nýčko v Banátu. K mání je v knihkupectví Kosmos.
Co nového na Hradčanech? Musím začít
bazilikou na Strahově kde 3. 12. 2017 byla farní
Mikulášská besídka pro děti nejen farníků, ale
i zaměstnanců kláštera. Při večerní mši sv. 26.
11. zazněla MISSA CALLENIS–MARIA ZELLER–MESSe od Josefa Haydna v podání strahovského chrámového sboru a orchestru pod vedením Vladimíra Roubala. Na konci církevního
roku 1. 12. se konal společenský večer farnosti
Strahov v kapucínském klášteře na Hradčanech.
V neděli 3. 12. v 10 hod při ranní mši sv. udělil
emeritní biskup Mons. Karel Herbst akolykát 3
farníkům. Při půlnoční mši sv. 24. 12. tak jako
1. 1. 2018 při večerní mši sv. bylo možno se zaposlouchat do české mše vánoční Jakuba Jana
Ryby „Hej mistře“ opět v podání strahovského
sboru pod vedením V. Roubala.
Jinak během podzimu a předvánočního času
jsme v naší knihovně na Pohořelci měli spoustu
tvůrčích dílen, při kterých jsme vyráběli vánoční vícerozměrné hvězdy, vánoční vizitky, ale
i náramky nebo náhrdelníky z ovčího rouna.
Také přednášky na různá zajímavá témata (Božena Němcová, zázračná a posvátná místa v krajině apod. ) Před vánoci přišla hudební skupina
NOEL, která zahrála a zazpívala různé koledy
a balady nejen z Čech, ale i z evropských zemí.
Tak jako každý rok na Hradčanském náměstí
probíhaly vánoční trhy a na Jiřském nám. byl
rozsvícen za asistence pí. Ivany Zemanové vánoční strom. Přeji čtenářům, aby všechny dny
roku 2018 přinesly všem jen to dobré. M. Bukvicová
Tak přece! Už jsem myslel, že se té historické změny nedočkám, že projekt jezdících
schodů ve stanici metra Veleslavín spočinul
a spí někde šuplíku projektantově spánkem věčným. Ale ne! Nosiči, kteří vynášeli cestujícím
kufry a batohy z metra na nástupiště autobusů,
už brzy přijdou o práci. Od 1. listopadu loňského roku začala zde stavba nového eskalátoru, po
třech letech provozu. A to prosím měl dlouhou
dobu větší šanci na realizaci pásový dopravník
pro zavazadla všeho druhu. Jak že takové za-
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řízení funguje? Zkrátka se odhodláte a vložíte
zavazadlo na jedoucí pás, Vás však čeká cesta
do schodů pěšky. Dá bůh, že se na nástupišti
se svým zavazadlem shledáte. Ale třeba také
ne! Vzhledem ke svému věku jsem tedy rád, že
zvítězil eskalátor, byť jeho cena je pětkrát vyšší
nežli dopravníku.
Nenápadně chodím pozorovat, jak stavba pokračuje, pro premiérovou jízdu na pásu, mám
připraven nový kufr! Dočkáme se v dubnu!
U Jandáčků v Břevnově. /V. J. / Kancelář
pracovala ve stejném oboru po celý rok, zakázky byly poměrně pestré a byly zpracovávány
pro různé zákazníky. Zajímavostí byl projekt
ocelové věže pro sušení hadic pro hasiče ve Stodůlkách, který financovala Praha 13, stavba byla
dokončena na sklonku roku 2017. Štíhlá ocelová věž s pláštěm z ražených hliníkových plechů
a pozinkovaný povrch šedostříbrné barvy doplňuje nedávno postavenou stanici dobrovolných
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řina
Krahulíková,
Monika
Macháčková
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin.
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
nebo
šéfkuchař
Milan
Bartůněk,
jste
zve
na výstavu
prezentující sbírku
fotografií
PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
doma.
Jídelna
U
Slávisty
je
skutečné
bři Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
cho
Břevnova.
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
Pavel
Krchovvý−
stava „Košický zlatý podklad“.
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Zdeňka Mahlera, nejznámější je asi plakát s
fotkou J. Wericha s doutníkem /Taras Kusčinskij/. Jonáš klub byl i administrativně zastaven
v r. 1971 ale po stávce divadel, ke které se jeho
členové připojili nestálo již nic v cestě registraci
této společnosti. Nelze opomenout,že před listopadem na půdě klubu vystupovali mnozí,tehdy režimem pronásledovaní umělci – J. Hutka,
V. Svitáček Z. Mahler, P. Jurkovič a mnozí další.Členům klubu nikdy nechyběla dobrá vůle,
pochopení pro druhé a smysl pro humor! Tolik
pouze krátce z historie.
20. září 2017 zahájil Jonáš klub 51. klubovou
sezónu vernisáží výstavy v KC Kaštan, díky
vstřícnosti ředitele Popmuzea pana Aleše Opekara. Vzpomínalo se nad fotografiemi, vítali
se přátelé i vzácní hosté. Přišel – Jan Burian,
Aleš Benda, Karel Hvížďala – všude panovala
dnes vzácná atmosféra sounáležitosti. Došlo
i na písničky ze zpěvníků, které rozdával předseda klubu Bohouš Šír. Honky Tonky Blues nebo
Klokočí zpívali všichni. Samozřejmě si každý
mohl posloužit sklenkou vína a kouskem slaného pečiva. K vidění byly staré plakáty, mnoho
fotografií s osobnostmi majícími vztah nejen
k Semaforu, programy a spousta dalších artefaktů, jeden panel byl vyhrazen Jiřímu Suchému.
Výstava v KC Kaštan sice skončila, jelikož se
ale zřejmě stane výstavou putovní, budou mít
i v dalších městech ti, kteří ji navštíví, možnost
ocitnout se… V takový krásný společnosti…“
Předseda Jonáš klubu Bohouš Šír,
Dana Tuzarová
POPMUSEUM PŘIPOMÍNÁ SVÁTKY
ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO BIGBÍTU.
V prosinci uplyne půl století od 1. československého beatového festivalu. Byla to akce
přelomová: přes všechny výhrady poskytl festival docela přehledný obrázek o tom, kam až
to domácí beatová scéna dotáhla,“ pravil Ondřej
Konrád, hudební publicista a pamětník. /Někdy
i protagonista těch událostí, zkráceně insider
dvacet let poté v časopiseckém seriálu, z nějž
povstala první kniha o historii českého a slovenského rocku před rokem 1989./ Jak léta plynula,
získal festival pověst milníku v historii českého
a slovenského bigbítu. A proto /ale nejen proto/
připravilo pražské Popmuseum výstavu, která
dokumentuje kořeny, průběh a dopad 1. čs. beatového festivalu, jakož i jeho dvou pokračování
v letech 1968 a 1971. Výstava připomíná genezi, skvělou historii a hořkosladký konec celé
akce, včetně dnes již zcela zapomenuté karlovarské zápletky a „přípravných studií“ na pódiích pražských klubů Olympik a Muzik F club.
Připomíná „všechny ty bystré muže a ženy“
v zákulisí festivalu,a samozřejmě i ty, kteří se
v průběhu těch nezapomenutelných odpolední
a večerů střídali na pódiu pražské Lucerny. Mezi
exponáty nechybí fotografie, plakáty, nahrávky
i autentické exempláře ocenění, kvůli kterým
tenkrát v zákulisí Lucerny vřely mezi některými účinkujícími vášně. Výstava má ovšem ještě
jeden, nikoli nepodstatný rozměr. Představuje
i některé dobové festivaly a přehlídky v regionech, mnohdy právě československými beatovými festivaly inspirované! Vernisáž výstavy
proběhla 22. listopadu 2017 v prostorách Popmusea v KC Kaštan a potrvá zřejmě až do konce
února. 		
Radek Diestler
P.S. V pražské Lucerně se 17. prosince uskutečnil 4. československý beatový festival, který
navázal na jmenované festivaly z přelomu 60.
a 70. let. Přesně po padesáti letech!
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Konečně se něco děje a pracuje se na výstupu z metra ve Veleslavíně na pohyblivých schodech, kde
na vás čekali nosiči.

Ve zpravodajství listu jest zmínka o nové kavárně a potravinovém obchodu v Sedlci, nazvaném U Tří
bratří. Vřele doporučujeme. Jen ten slon v Sedlci pořád chybí. Je to logo místa a nemělo by se na něj
zapomínat. Však se ho jednou dočkáme.

3. února 2018 se v restauraci Na Hrádku v Břevnově sešel dav bývalých fotbalistů Břevnova a fandů,
aby si zakoupili právě vydanou a přivezenou knihu: Pohled do historie fotbalového klubu Břevnov. Spoluautoři: Růžena Radová-Kavková, na snímku zleva Jiří Richter a Jan Berger. Více však ve zpravodajství listu.

BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor
KOLEJE STRAHOV
Bývaly doby, kdy jsem na Strahov docházel téměř denně. Dvanáct ubytovacích bloků vybudovaných v r. 1964–65. Jen blok
č. 1 postavili o čtyři roky dříve a studenti v něm nebydlí. Za éry
spartakiád sloužily bloky jako šatny pro cvičící i jako náhradní
ubytování v krizových situacích, třeba povodní. Z těchto šaten
posléze vznikly vysokoškolské koleje ČVUT a snad každý blok
měl svůj klub určený studentům. Ten nejpopulárnější byl už tehdy klub OO7–Sedmička. A je stále!
Čím to je, že právě Sedmička, tedy klub 007 má největší oblibu hudebních skupin i jednotlivců? Našich i zahraničních?
Dle všeho je to specifickou, až rodinnou, atmosférou klubu,
dlouhou a bohatou historií a skvělým zvukem. Prostory samotné se sice průběhem let částečně mění, ovšem undergroundový ráz místa zůstává stejný. Jít na Sedmičku na koncert, je sázka
na jistotu. Známe tváře za barem, příjemné prostředí, rozumné
ceny, čerstvá pizza. . a samozřejmě skvělá muzika, které vévodí
náš mistr zvuku. Akce, které se u nás odehrávají, jsou striktně
mimo „hlavní proud“ a škála alternativních hudebních žánrů je
opravdu pestrá, mnoho subkultur zde našlo svůj domov.
Ale vystupovali zde i členové divadla Járy Cimermanna,
šansoniérka Hana Hegerová, své první filmové pokusy zde
uváděl současný úspěšný režisér Bohdan Sláma. Trvá ještě
„tolerance“ jiných žánrů než alternativní a rocková muzika?
Tolerance jistě trvá, jsme otevřeni všem kulturním možnostem,
ovšem pravda je, že divadlo, film či například šanson u nás
neprobíhají, to byla věc spíše doby před revolucí. V současné
době jsme zaměřeni pouze na živé, řekněme pro zjednodušení,
rockové koncerty, případně vystoupení DJjů.
Klub 007 je ale především otevřen pro celou řadu hudebních
stylů. Které v současnosti převažují?
Převažuje punk, rock, hard core, metal, ska, rock and roll, psychedelic rock, garage, indie. Jedná se jak o tuzemské začínající kapely, tak zahraniční veterány a „hvězdy“ svého stylu. Není
v našich silách všechny koncerty pořádat, akce organizují většinou externí pořadatelé a právě díky tomuto faktu je rozpětí
hudebních stylů tak široké.
Hrály zde rockové legendy. Laura a její Tygři, Už jsme doma,
Garáž, Psí vojáci, Krausberry, z nezávislé scény třeba Švihadlo. Předvedli se legendy folku, Merta, Jaroslav Hutka.
Kolik těch vystoupení průměrně za rok zvládnete?
Koncertů bohužel, oproti minulosti, ubývá. Konkurence klubů
v Praze je veliká a ty v centru mají výhodu. My zvládneme provoz klidně každý den, ale jak jsem zmiňovala, jsme závislí na
organizátorech koncertů. Každopádně se snažíme oslovovat
nové a dobrým servisem udržet ty stávající.
Chystáte pro rok 2018 nějaké překvapení pro své fanoušky?
Jedno velké překvapení proběhlo již letos, klub byl osazen vysoce kvalitním novým ozvučením a zážitek z koncertů je tím ještě o stupeň výše. Na příští rok chystáme obnovit také světelný
park. Co se koncertů týče, rok 2018 se teprve začíná pomalu
rýsovat a my pevně věříme, že naši pořadatelé vykouzlí skvělé
akce, jako ostatně každý rok.
Ptal se A. Matějka,
odpovědi získal od Moniky Černé – (produkční)

Redakční rozhovor
DNES SE STAROSTOU PRAHY 6
ONDŘEJEM KOLÁŘEM
Máme tu nový rok a s ním i nový rozpočet
Prahy 6. S jakým částkou bude městská
část hospodařit?
Na prosincovém zasedání schválilo zastupitelstvo rozpočet městské části na rok 2018
a Praha 6 bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši téměř 1 miliardy korun. Příjmy
budou ve výši 713 220 000 korun a výdaje ve
výši 1 004 762 000 korun. Rozdíl ve výši 291 542 000 korun je kryt
vlastními zdroji městské části, tzn. prostředky vytvořenými v minulých letech.

Do čeho bude městská část nejvíce investovat a jaké jsou priority?
V letošním roce půjde na investice kolem 295 milionů korun, které budou použity například k výstavbě nové budovy MŠ Vokovická
nebo k dokončení půdní vestavby na ZŠ A. Čermáka. Modernizací
projde školní jídelna na ZŠ Na Dlouhém lánu a zahájena bude I. etapa
rekonstrukce objektu Dejvická 4. Pokračovat se bude v rekonstrukci
polikliniky Pod Marjánkou.

Chystá Praha 6 na letošní rok nějaké zajímavé akce nebo projekty?
Od poloviny ledna je spuštěn druhý ročník projektu Nápad pro Šestku.
Jedná se o participativní rozpočet, který umožňuje veřejnosti ovlivnit
použití veřejných prostředků na zlepšení jejich okolí. Pro druhý ročník
je vyčleněna částka 5 milionů korun a přihlašování návrhů probíhá až
do 15. března 2018 přes webovou stránku www.napadprosestku.cz.
V roce 2018 oslavíme sto let od založení samostatné Československé republiky, padesát let od vypuknutí Pražského jara a dvacet pět
let od vzniku samostatné České republiky. U příležitosti těchto klíčových výročí naší novodobé historie budou na území Prahy 6 pořádány výstavy, divadelní hra Václava Havla v Dejvickém divadle
a další různé doprovodné akce jako pietní akty. K 100. výročí vydala
Praha 6 ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem reprezentativní kalendář s plakáty významného československého výtvarníka
a představitele československého odboje, autora propagační grafiky
za boj a vznik samostatného státu Vojtěcha Preissiga. Velkou pozornost chceme v letošním roce věnovat opravám stávajících pomníků
a přípravě odhalení pomníků nových. Například na Macharově náměstí bude opraven pomník obětem 1. světové války nebo bude vyměněna pamětní deska, která nese několik chybných údajů, na domě
v Liboci připomínající generála Josefa Mašína.

V poslední době je hodně zmiňované téma socha maršála Ivana Koněva, která stojí v Bubenči. Co Praha 6 hodlá se sochou
udělat?
Spor, který se týká úpravy pomníku sovětského vojevůdce, trvá již
delší dobu. Zastupitelstvo loni v listopadu schválilo umístění krátkého životopisu na podstavec sochy s cílem dodat pomníku historický
kontext. Chceme na sochu umístit další tři desky, které by v češtině,
angličtině a ruštině popisovaly maršálovu úlohu během krvavého potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956 a jeho
roli během invaze Československa v roce 1968.

Poslední otázka směřuje na Vítězné náměstí. Jak je to s komerčním objektem, tzv. Ledním medvědem, který tam měl vyrůst?
Na konci loňského roku jsme se spolu s investorem dohodly na uzavření smlouvy o narovnání, v jejímž rámci dojde k úhradě dlužných
částek a společnost Vítězné náměstí uhradí po podpisu téměř 40
milionů korun. Zároveň s tím bude uzavřena smlouva o zřízení věcného práva této stavby, která nahradí nedokonalé smlouvy o věcném
břemeni a městské části přinese ročně částku 9 milionů korun. Ve
smlouvě o smlouvě budoucí je pak stanovena cena, kterou stanovila znaleckým posudkem společnost Ernst & Young na částku kolem
120 milionů korun. Praha 6 bude mít k dispozici přízemní část, kterou
využije pro potřeby radniční agendy, potravin, ale i dalších služeb.
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BŘEVNOV ČEKAJÍ
INVESTICE DO DOPRAVY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Do oblasti Břevnova jsou na letošní rok v plánu investice v řádu milionů
korun směřující do oblasti dopravy a životního prostředí. Opravy se dočkají například ulice Patočkova, Štefkova, Junácká, Hládkova a Radimova.
Nové toalety získá park Maxe van der Stoela a park Královka. Nové podzemní kontejnerové stanoviště bude vybudováno v ulici Parléřova.
Jako dlouholetý obyvatel této oblasti jsem si vědom jejích potřeb a snažím se je při své činnosti v Úřadu městské části Prahy 6 v rámci možností
prosazovat. K věcem, které se v loňském roce podařilo uvést do života,
patří určitě dosázení zeleně na ulici Patočkova. Považuji to za jednu z důležitých úprav, která se podařila realizovat. Společně s ostatními členy současné rady městské části neustále apelujeme na Magistrát hl. m. Prahy,
aby se prioritně zabýval zvýšeným provozem na komunikaci Patočkova
a snažil se najít dlouhodobé řešení. Jsme si vědomi neúnosně narůstající
dopravy na Praze 6, a hledáme proto i netradiční řešení, protože ta tradiční, bohužel, prozatím selhávají.
Pro nastupující rok je již schválena řada dalších úprav, jež mají za cíl zkvalitnění života místních. V první polovině roku budou mezi křižovatkami
ulice Parléřova s ulicí Myslbekova vybudovány podzemní kontejnery, které ušetří a zvětší veřejné prostranství. Nahoře na ulici vypadají jako malý
odpadkový koš a přitom dole pojmou třikrát větší objem, včetně zápachu.
V rámci tohoto projektu je počítáno i s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace.
V ulici Patočkova bude ve druhé polovině roku položen tichý asfalt, jehož
účel je napravení nevyhovujícího dopravně–technického stavu. Rekonstrukce zajistí snížení hladiny hluku od vozidel, a to v úseku Bělohorská
– Pod Královkou. Předcházet musí i zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Oprav chodníků se dočkají ulice Štefkova v úseku Tomanova – Pětipeského, ulice Junácká v úseku Pod Marjánkou – Pod Drinopolem. Dojde ke
srovnání obrubníků a položení nového chodníku s bezbariérovými úpravami obrub v trasách pěších s doplněním o varovné a signální pásy.
Na podzim letošního roku dojde v ulici Radimova v úseku Patočkova – Na
Petynce a v ulici Hládkov k opravě vozovky, jejímž cílem je zlepšení současného stavu. Stávající vozovka je v nevyhovujícím dopravně–technickém stavu. V ulici Hládkov dojde i k rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
Nových veřejných toalet se dočká park Maxe van der Stoela (ulice Myslbekova) a park Královka. Chtěl bych připomenout, že až do února běží
anketa oblasti Malého Břevnova, která hledá odpovědi na tamní dopravní
situaci zatíženou průjezdnou dopravou. Zajímá nás pohled místních a je
takto dána možnost veřejnosti ovlivnit výsledek finální úpravy dopravního
režimu v oblasti. 			
Ing. R. Mejstřík, radní M. Č.

Strahovský stadion
Praha 6 je svojí rozlohou jako menší město. Najdete tu všechno možné, úřady, ministerstva, vysoké školy, mezinárodní letiště... Nachází
se zde i stadion s největší rozlohou na světě. Celková kapacita strahovského areálu v dobách jeho největší slávy činila 280 000 míst,
z toho téměř sto tisíc míst bylo k sezení. Kromě všesokolských sletů a spartakiád se zde konaly také koncerty skupin jako je Pink Floyd,
Rolling Stones, Bon Jovi a další. To všechno ale odnesl čas a stadion, který je v majetku hl. m. Prahy, už hezkých pár let jen chátrá.
V současné době je již těžko opravitelný a jeho rekonstrukce by stála více,
než kdyby se zboural a postavil úplně nový. Ačkoliv je stadion víceméně bezcenný, leží na pozemcích, které naopak mají cenu zlata, a to pro
svoji polohu a nádherný výhled na Prahu. Bohužel dnes Prahou 6, běží
„zaručené“ zprávy, že se začínají podnikat první kroky k možnému prodeji pozemků a zpracovávají se znalecké posudky. Ať je to jakkoliv, strahovský stadion má svoje zvláštní kouzlo, svoji zajímavou historii, kterou
mu už nikdo nevezme. Myslím, že nyní bude hodně záležet na nás, jaký
osud mu připravíme. Rozhodně se domnívám, že by tato lokalita měla být
k dispozici nejen obyvatelům Prahy 6, ale všem Pražanům a návštěvní-
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kům Prahy. Strahov máme mnoho let spojený se sportovně–kulturním
místem, kam lidé rádi chodí a měli by si zde i nadále užívat všech možností, které jim může nabídnout.
A co si o tom myslíte Vy, že by Strahovu nejvíce slušelo? Budu velmi ráda
znát Váš názor. Stále jsem každé první pondělí v měsíci od 16,00 do
19,00 hodin ve Skleňáku (Skleněný palác, nám. Svobody 1), kam Vás
tímto srdečně zvu.
Fakta:
Území celého Strahova, včetně stadionu i kolejí je v současném platném
územním plánu součástí Velkého rozvojového území (VRÚ) Strahov, na
které je vydána stavební uzávěra. V roce 2003 byl „Velký strahovský stadion“ vyhlášen kulturní památkou. Hlavní město Praha, jako garant územního plánu Prahy, si vyhrazuje právo, na toto VRÚ zpracovat urbanistickou
studii či regulační plán, a to ještě před vstupem všech investorských zájmů do území.
V roce 2008 vypsalo hl. město ideovou soutěž na území Strahova, která
měla řešit přístup k danému území a hledat jeho možné využití. Byly vypsány 2 subzadání na využití území – olympijské a neolympijské. Vzhledem k tomu, že samotná soutěž nedala jednoznačnou odpověď na využití
zájmového území, porota doporučila, aby na základě dílčích námětů shromážděných soutěží byl zpracován celkový urbanistický koncept, neboli
„MASTER PLAN“ velkého rozvojového území Strahov. Teprve potom bude
možné uvolňovat jednotlivé dílčí lokality k dalším projektům. Bohužel se
tak doposud nestalo a Praha 6 je dlouhodobě atakována ze strany mnoha zájemců na využití dílčích pozemků pro různorodé aktivity či záměry.
V roce 2011 podala Praha 6 podnět pro pořízení změny ÚPn, která území
dělí na dva celky – Stadion s kolejemi a na zbylou západní část, kterou rozšiřuje o západní segment sportovních a volnočasových ploch. V roce 2012
uzavřela MČ Praha 6 na základě usnesení RMČ P6 č. 1090/12 ze dne 4.
1. 2012 „Memorandum o společné vůli při budování sportovních zařízení
na Strahově, Praha 6“, které dokládá koncept budování sportovních ploch.
Objekty Stadionu mají v současné době více jak 200 nájemních smluv
a samotných 9 hřišť uvnitř stadionu, je na základě výpůjčky blokováno do
konce roku 2030.
Ing. arch. E. Smutná, místostarostka M. Č.

Stálé otazníky
kolem Polikliniky
Pod Marjánkou
Kromě toho, že stavba břevnovské Polikliniky je zahrnuta mezi slavné stavby Prahy 6 a je popisovana v publikaci „Slavné
stavby Prahy 6“, byla jako soubor „poliklinika Pod Marjánkou“ prohlášena 25. 4.
2017 ministerstvem kultury za kulturní
památku. Autorem stavby je architekt R.
Podzemný, který je podepsán také pod
tzv. dejvickým Skleňákem nebo plaveckým stadionem v Podolí. Ministerstvo ve svém rozhodnutí konstatuje, že
stavební úpravy starší i ty, k nimž bylo vydáno pravomocné stavební povolení, nijak nesnižují a nenarušují památkové hodnoty předmětné budovy a
odpovídají nezbytné modernizaci zdravotnického zařízení a nevidíme tak
kolizi památkové ochrany s vlastní modernizací provozu zdravotnického
zařízení.
K neustálým námitkám Městské části Praha 6, že památkově chráněný
objekt není slučitelný s funkcí zdravotnického zařízení, ministerstvo uvádí, že je celá řada památkově chráněných objektů, které úspěšně fungují
jako zdravotnickéá zařízení. Na př. : Porodnice U Apolináře, Všeobecná
fakultní nemocnice v Praze2 či areál Psychiatrické kliniky v Bohnicích.
Tyto 3 příklady dokazují, že památková ochrana se vždy dá skloubit s potřebami zdravotnických pracovišť.
Protože Městská část Praha 6 hodlá za každou cenu do areálu Polikliniky
vestavět provoz LDN, a tím výrazně narušit hmotovou kompozici souboru, podala proti rozhodnutí o prohlášení Polikliniky za kulturní památku t.
zv rozklad. Přesto nic nebrání tomu, aby od doby, kdy převzala M. Č P6
polikliniku pod svou správu, tj. více než 2 roky, aby konala s péčí řádného
hospodáře a aby začala objekt polikliniky, který je v současné době v dezolátním stavu, konečně opravovat.
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V lednovém vydání ŠESTKY starosta O. Kolář říká: „Projekt, který je připravený a zdůrazňuji dobře připravený, je třeba trpělivě vysvětlovat a vyzdvihnout všecka jeho pozitiva a nakonec realizovat“. Nás by zajímalo jak
projekt vypadá, kdo a jak jej vypracoval a co obsahuje. Takto významná
stavba by měla být revitalizována a zrekonstruována odborně a na projektu by se měl podílet kvalitní architektonický tým se zkušenostmi s navrhováním zdravotnických staveb a s rekonstrukcemi.
Je to skutečně zodpovědností představitelů Městské části Praha 6, kteří
k tomu mají Kancelář architekta neboli odbor , který má dohlížet na veškeré územní a stavební zásahy a aktivity. Na radnici by měla být jedna zodpovědná osoba, která by tuto stěžejní kauzu měla na starosti a dotáhla
nakládání s touto významnou stavbou do zdárného konce bez ohledu na
případné vypršení vlastního volebního mandátu. Je to v zájmu veřejnosti,
lékařů a občanů, kterým má radnice a následně i areál Polikliniky sloužit.
Pro Břevnovana 9. 1. 2018 ak. Arch. Ing. Petr Krejčí

Voda
do revitalizovaného
potoka Brusnice teče,
ale do Kajetánky zatím
nedotekla.
Brusnice je dnes nepatrný potůček,
který vzniká z několika pramenů v
okolí Břevnovského kláštera a jeho
celková délka činí 4, 3 km. Jde o historicky významný tok, který se objevuje v nejstarších legendách o založení
Prahy. Před desítkami let byly vody
potoka Brusnice na území Břevnova zatrubněny. Pod povrch země
se voda dostávala na jižní straně zdejšího sídliště před dětskými hřišti. Mnozí současní obyvatelé Břevnova proto nemají o tomto pod
zemí tekoucím potoku ani zdání. Záměr obnovení koryta Brusnice
na severní straně Patočkovy ulice vznikl v souvislosti s ekologickými
aktivitami teprve před několika lety. Argumenty tohoto řešení se opíraly o sníženou průchodnost vody potrubím, které bylo poškozeno
a někde zneprůchodněno kořeny z dřevin. Místo opravy částí nefunkčního potrubí bylo v trase od sídliště k rybníku v Kajetánce navrženo
HMP vybudovat otevřené koryto potoka. Na jednání zastupitelstva
HMP dne 26. ledna 2017 jsem považoval za nutné kriticky reagovat.
V průběhu interpelací jsem upozornil radní hl. m. Prahy RNDr. Janu
Plamínkovou, že zamýšlený projekt revitalizace potoka Brusnice
v Břevnově bude spojen s mnoha problémy a riziky. Mimo jiné jsem
vyslovil obavu, že v nově vybudovaném korytu nebude dost vody
a místo ní se v něm bude usazovat různý odpad. Od paní radní Plamínkové jsem následně dne 8. února 2017 dostal odpověď, že množství vody bude 0, 5 l/s, což je podle ní dostatečné pro otevřené koryto potoka. Současně mi bylo dáno ujištění, že koryto je navrženo jako
těsněné jílovou vrstvou a malé tak, aby odpovídalo množství protékající vody. Skutečnost po zprovoznění je ale taková, že i když je již
po řadu týdnů do nového koryta vpouštěna voda, do rybníka v parku
Kajetánka zatím nedotekla. Nepomáhají ani červené trubky položené
na dně koryta ve dvou místech o délce mnoha desítek metrů. Je do
nich svedena voda zřejmě v naději minimalizovat ztráty a posunout
tok v korytě co nejdál. Přestože jsme v posledních týdnech
zažili řadu dešťů doplněných
tajícím sněhem, proud zůstává velmi malý, voda se zatím
po několika desítkách metrů
v korytě ztrácí a teče pod zem
neznámo kam. Co asi nastane
v parném létě, až přijdou sucha? Kde se stala chyba a kdo
ponese za mnohamilionovou
nefunkční investici odpovědnost?
JUDr. Ivan Hrůza
zastupitel HMP a MČ Praha 6

Pojďme řešit
co se Strahovem
Strahovský stadion chátrá. To všichni víme, ale zároveň se zdá, jako
bychom si na to zvykli. Vedení Prahy 6 ani magistrát nemají žádnou
představu co s místem udělat a ani o žádnou představu neusilují. Dokonce se zdá, že jediným plánem je počkat, až stadion spadne, a teprve pak celou věc řešit. To je, myslím, chyba. Nicnedělání nás totiž
nikam neposune.
V současné době se připravuje nový Metropolitní plán Prahy, který stanoví, jak a kde se Praha bude v dalších letech rozvíjet. Bohužel i stávající návrh potvrzuje, že se vedení města smířilo s tím, že se Strahovem se
nic dělat nebude, a Strahov tak odsuzuje k dalšímu chátrání.
Přitom Strahov je skvělá lokalita, která si nezaslouží, aby se na ni zapomínalo. Nabízí jedinečný prostor, který lze využít pro sport, kulturu
a život v blízkosti samotného centra města. Již brzy by se navíc měl
dočkat nové tramvajové tratě, která zajistí lepší dopravní spojení. A i
jeho poloha poblíž centra a v ose Bílá hora – Národní třída ho přímo
předurčuje k tomu, aby hrál v životě našeho města významnou úlohu.
Nejde přitom jenom o samotný stadion, ale o Strahov jako širší celek.
Je logické, že neutěšený stav Strahova se negativně podepisuje i na
jeho okolí. Stadion je i proto klíčem k vyřešení celé lokality.
A co teda se Strahovem udělat?
V prvé řadě si musíme říct, že s ním něco dělat chceme, a toto zhmotnit v novém Metropolitním plánu. Ve spolupráci s architekty proto připravuji příslušné úpravy a budu chtít, aby byly zapracovány do nového
Metropolitního plánu.
Mým záměrem není striktně nalajnovat, že se Strahovem se má stát to
nebo ono. Jsem totiž přesvědčen, že výslednou podobu Strahovu musíme vtisknout my všichni. Musí být výsledkem široké diskuse a shody,
jedině tak bude možné ji prosadit.
Na toto téma jsem na svém Facebooku udělal anketu. Nepřekvapilo
mě, že se do ní zapojilo několik stovek lidí. Vypovídá to o tom, že nejsem sám, kdo si myslí, že je třeba toto hodnotné území řešit. Už v roce
2010 připravil tehdejší šestkový starosta Tomáš Chalupa záměr, jak celou lokalitu změnit na kulturní a sportovní zázemí pro veřejnost. Tenhle
názor zastávám i já. Strahovský kopec je podle mě skvělým místem pro
kulturní a sportovní zázemí v moderní městské čtvrti. Nebude to jednoduché. Bude to trvat. Ale udělat to musíme, protože čekat, až nám Strahov spadne, jako spadla magistrátu Trojská lávka, nedává žádný smysl.
Ostatně při přípravě té změny bychom měli postupovat komplexně, ve
spolupráci s architekty a urbanisty, kteří pomohou vdechnout nový život nejen stadionu, ale celé lokalitě.
To je cesta, kterou se chci vydat.
Jakub Stárek, zastupitel Prahy 6
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PROMLUVME
DO METROPOLITNÍHO PLÁNU
Není park u vás přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapodlažní domy jsou plánovány v místě, kde žijete?
Zveřejněn byl Metropolitní plán, klíčový dokument pro budoucí
podobu města; jeho on–line verze je k mání od konce loňského
roku. Ovšem porozumět tak komplikovanému dokumentu, na to nemá
většina z nás znalosti, čas ani energii. O to užitečnější je iniciativa, která
vznikla v naší městské části a nemá
zatím v Praze obdobu: koalice spolků
Společně pro Šestku se domluvila na
spolupráci s radnicí, výsledkem budou
postřehy a komentáře získané od místních obyvatel, které budou současnou
verzi Metropolitního plánu zpřesňovat,
korigovat, doplňovat.
Pomocí aplikace umístěné na webové
stránce www.praha6.org může nyní
každý upozornit na nesrovnalosti v aktuální verzi Metropolitního
plánu, navrhnout jiné řešení, odpovědět na následující otázky:
„Co ve vaší čtvrti považujete za kvalitní (hezké, hodnotné, líbí
se vám) a máte k tomu vztah?“/„Co je ve vaší lokalitě podle vás
problémové, nevzhledné (doprava, zápach, bariéra v území atd.
). “/„Jsou ve vaší lokalitě důležité prvky (průhledy, dominanty,
památky), které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost?“ Vyplňovat každou kolonku není nutné, můžete si vybrat,
co považujete za palčivé a na co si troufnete. Ideální představa
je, že každé území bude mít svého garanta, což může být místní architekt, urbanista, stavař nebo zkrátka angažovaný soused,
který „se vyzná“ a který vám pomůže převést vaše připomínky
do patřičného jazyka – tak, aby to nebyly jen výkřiky do prázdna.
Pak bude záležet na vedení městské části (ta by mezitím měla
připravit vlastní sadu výhrad a komentářů), které z vašich vyjádření si osvojí a pošle do dalšího kola. Pokud se tak stane, máte
napůl vyhráno: hlas radnice je pochopitelně silnější a prosadí se
snadněji než ten váš.
Stávající návrh Metropolitního plánu se rodil mnoho let a provázelo jej mnoho kontroverzí. Jeho autoři z Institutu pro plánování
a rozvoj hl. m. Prahy postupovali někdy jako sloni v porcelánu
a nemá cenu teď řešit, jestli úmyslně nebo z nedbalosti v něm
nasekali chyby – některá menší území například mohli třeba zcela
vynechat a ignorovat. Je teď na nás, kteří tady žijeme, abychom
si toho všimli a něco s tím udělali. A nezbývá než zdůraznit: právě
teď je ta správná chvíle, později už bude naše šance „pyskovat“
minimální.
Marek Šálek, Sdružení Tejnka

TZ 24. Břevnovský masopust 2018
24. Břevnovský masopustní průvod vyrazí Břevnovem v úterý
13. 2. 2018 v 16 hodin. Sraz všech masek je v 15.45 na rohu ulic
Pod Královkou – Bělohorská.
V 16 hodin bude uděleno panem starostou Prahy 6 maskám
masopustní právo a průvod se vydá za náležitého veselí masek
i ostatních občanů na svoji cestu po Bělohorské ulici. Průvod budou
doprovázet bubeníci a další hudebníci. Dorazí i kejklíř Vítek se svoji
družinou a dlouhorukými Chudadly. Letos poprvé oživí břevnovský
masopust plzeňský soubor Lorika se smrtkami a morovými doktory
a další maškary. Masopustní veselí bude ukončeno na zahrádce
u KC Kaštan na Bělohorské, kde na všechny čeká česká zabijačka
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s posezením, hudbou a tancem. Pro děti bude připraveno divadlo
a budou si moci vyzkoušet své dovednosti v žonglérské škole
kejklíře Vítka a na závěr večera shlédnout jeho masopustní show.
O masopustní zábavu dospělých se postará hospodský harmonikář
Franta se svoji harmonikou. Konec je plánován na 20. hodinu.
Na zaplnění žaludku si budete moci na konci průvodu dát čerstvé
jatrničky, jelitka, prejty, prdelačku, tlačenku, guláš, bramboráky,
bramborové placky a spirálky, trdlo a jiné. A samozřejmě
masopustní pivo a teplé a studené nápoje.
Dětské masky v průvodu dostanou dárky a nejlepší budou v cíli
oceněny. Bubínky, řehtačky, trumpetky aj. s sebou.
V sobotu 3. 3. 2018 od 19 hodin se v břevnovském hotelu Pyramida
uskuteční 24. maškarní bál. K tanci a poslechu bude hrát skupina
Vitamin. Téma pro masky na letošní maškarní bál je „Zima a sport“.
Během večera proběhne defilé masek a budou vyhodnoceny
nejlepší z nich. Součástí maškarního bálu bude tradiční bohatá
živnostenská tombola o hodnotné ceny. První cenou je zapůjčení
automobilu s plnou nádrží na víkend.
Vstupenky na bál, k sezení u stolu v ceně 290, – Kč je možné koupit
na: www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz nebo v prodejně
Krejčovství Ála, Bělohorská 90, Praha 6 – Břevnov.
24. Břevnovský masopust pořádá Spolek břevnovských živnostníků
z. s. s částečnou podporou Městské části Praha 6 a pod záštitou
starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře
www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
Spolek břevnovských živnostníků z. s.
Praha 6, Nad Hradním vodojemem 25/17
posviceni@seznam.cz, 224312046
Tomáš Hudera, předseda spolku

NA PRAHU ŠESTNÁCTÉHO
SOKOLSKÉHO SLETU
Poprvé se na Strahově konal VIII. všesokolský slet v r. 1926, když
se představilo 143 863 cvičících ze třinácti zemí, tribuny tehdy
pojaly 130 000 diváků.
Slet X. v r. 1938 poznamenalo ohrožení Československa německým fašismem, dominovalo zde odhodlání svou vlast bránit za
každou cenu. Svojí účastí podpořil cvičence i prezident E. Beneš.
Po válce, v r. 1948 těžko někdo mohl předvídat, že slet s číslem
XI. bude na dlouhou dobu – čtyřiceti šesti let – sletem posledním.
Tento slet byl největší sokolskou slavností v našich dějinách, pak
následovaly spartakiády, ta první r. 1955. Sokolové se vrátili na
Strahov až v r. 1994, skladby vidělo 40 000 diváků, mezi nimi byl
i prezident Václav Havel.
A teď k současnosti. Jak všichni víme, připravuje Česká obec sokolská pro rok 2018 v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu XVI. všesokolský slet. Tentokrát
i díky přímluvě prezidenta Zemana na stadionu v Edenu. Očekává
se účast patnácti tisíc účinkujících z Čech a kolem tří tisíc ze zahraničí. Cvičenci a cvičenky se představí v jedenácti hromadných
skladbách, v jedné pak společně s kolegy ze Slovenska. Třebaže
se Československo rozpadlo, sokolové chtějí ukázat, že spolupráce Česko–Slovenská stále přetrvává. V současnosti je v ČR asi
1150 tělovýchovných jednot České obce sokolské, počet členů je
přibližně 160 000. Více jak 60 000 tvoří členové do 26 let.
Teď bych se rád zmínil o skladbě, kterou nacvičují senioři a seniorky. Má název PRINCEZNA REPUBLIKA, autorem hudby a textu
je populární Karel Hašler. Autorkami cvičení jsou Lenka Kocmichová a Blanka Kocmichová. Ty prozradily toto: „Pro r. 2018 jsme
se vrátily k velikánu české hudby, vlastenci, který navíc v r. 2016
byl jmenován Rytířem české kultury. Tato skladba je zároveň oslavou 100. výročí vzniku Československé republiky. Chceme oslavit
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krásu naší vlasti, svobodu, demokracii, vlastenectví! Doufáme, že
všichni budou cvičit stejně rádi, tak jako my jsme skladbu rády
a s láskou připravovaly. “ Já viděl nácvik v tělocvičnách několikrát,
troufám si říci, že autorky mohou být bez obav. Podmanivý hlas
V. Preisse spolu s nadšením cvičenců a cvičenek na ploše, to jsou
záruky toho, že PRINCEZNA REPUBLIKA svoji úlohu na sletu dozajista splní. Totiž, že spolu s ostatními skladbami pomůže k důstojné oslavě vzniku Československa, o který se právě Sokolové
zasloužili dílem podstatným! 			
am

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
V řepské farnosti byl už tradičně dne 6. ledna na svátek Tří králů
k vidění „živý betlém“ i postavy tří králů. U vchodu do břevnovské baziliky svaté Markéty –tak, jako každoročně po celou dobu
vánočních svátků – stojí velká betlémská chýše i se Svatou Rodinou – vše vyrobeno z přírodního materiálu. Já bych se však chtěl
zaměřit především na celopražskou tříkrálovou oslavu s velkolepým průvodem „opravdických“ Tří Mudrců od Východu, kteří se
přišli poklonit novorozenému Božskému Dítěti – a putovali za ním
z Malé Strany až na Staroměstské náměstí.
Tento velkolepý tříkrálový průvod proběhl už dne 5. ledna – tedy
v předvečer svátku svatých Tří králů. Začal podle ohlášení v 15.
hodin v malostranském chrámu svatého Tomáše tříkrálovou pobožností, které předsedal pražský arcibiskup kardinál D. Duka. Ve
svém kázání vyjádřil uspokojení nad nečekaně vysokým výnosem
loňské tříkrálové sbírky pro potřeby strádajících bližních a popřál
hodně úspěchu všem mladým obětavým koledníkům i pro jejich
letošní snažení. Hned u vchodu prostorného, zcela zaplněného
svatotomášského chrámu bylo vidět anděla s betlémskou hvězdou a ne jednu, ale mnoho dětských skupin přistrojených za tajemné Mágy z Východu se zapečetěnými „koledovacími“ pokladničkami České katolické charity. Ta nejmladší tříhlavá skupinka
byla složena z dětí určitě ještě „školkového“ věku, ale samozřejmě
také se zářivými královskými korunkami, které se pěkně vyjímaly na jejich hlavičkách; této kolednické trojici se nedalo nic vytknout– snad jen to, že nepřijela na slonech, koních, či velbloudech,
ale na moderních plastových dětských „odrážedlech“. Ostatní
tříčlenné skupinky „králů“ měly samozřejmě vyšší věkový průměr:
ti, kteří si přišli „zakrálovat“ a „zakoledovat“, byli v civilním životě
s největší pravděpodobností pražští studenti: od těch nejmladších–primánů až po vysokoškoláky. Po promluvě a po arcibiskupově požehnání vyšel slavnostní průvod těch „úplně pravých“ oficiálních tří „monarchů“ v třpytném zlatohlavu špalírem věřících
ven na Malostranské náměstí, kde už na ně čekali tři skuteční
majestátní, slavnostně okšírovaní dvouhrbí velbloudi – dromedáři, na něž Kašpar, Melichar i ten černý Baltazar nasedli – a průvod se vydal Mosteckou ulicí a po Karlově mostě na Staré Město
pražské. Stovky lidí se vyhrnuly z chrámu a spěchaly za hvězdou
a za třemi tajemnými jezdci spěchajícími uctít narozeného Krista.
Mostecká ulice byla zcela zaplněna dětmi i dospělými. Průvod pokračoval přes most ke kostelu sv. Františka u Křížovníků a dál na
Staroměstské náměstí, kde byl slavnostně ukončen pobožností
a Rybovou mší vánoční. Během cesty počet lidí v průvodu stále
narůstal –tak jak se průběžně připojovali Pražané i zahraniční turisté. Pro mnohé z nich to jistě byl jedinečný zážitek, který viděli
po prvé v životě. Podobné tříkrálové průvody se zpravidla konávají nikoli už předvečer svátku Tří králů– resp. svátku Zjevení Páně,
ale až 6. ledna; tehdy se ve farních kostelech světí kadidlo, křída,
sůl a tříkrálová voda.
Ne všichni vědí, že biblickým svatým „Třem Králům“, resp. „Mudrcům od Východu“ je zasvěcena jedna z největších evropských
katedrál – monumentální gotický dóm v Kőlnu am Rein – (v Kolíně nad Rýnem), který v závěru 2. světové války jakoby zázrakem
přežil zničující spojenecké bombardování i kanonádu při dobývání města. 				
Karel Voplakal

HUSITÉ V BŘEVNOVĚ
Dovolte mi, abych Vás pozdravila z husitské fary v Břevnově.
Sloužím zde jako duchovní něco málo přes rok, kdy jsem obec
přebrala po Sandře Silné, s níž jsem dlouhodobě spolupracovala.
Ráda bych Vás pozvala k duchovnímu i kulturnímu programu na
faře, který se zpravidla koná v útulné modlitebně či v komornější
ch prostorách farního úřadu. Na všech akcích vládne domácká
atmosféra, na koncertech i přednáškách návštěvníky čeká kromě občerstvení mnoho krásných zážitků a možnost navázat nová
přátelství. Naše fara je otevřená všem bez rozdílu – křesťanům,
pevně zakotveným v církvi, i hledajícím, ale i těm, kteří mají pocit,
že na jejich otázky křesťanství neodpovídá dostatečně, nebo vůbec. Ať už jste jakéhokoli pohlaví, rasy, orientace či vyznání, u nás
jste vítáni. Fara je prostorem setkávání, poznávání , sdílení a pro
zájemce třeba i vyměňování názorů.
Jelikož je začátek roku, nemáme ještě stanoveny přesné termíny a potvrzeny všechny události. S jistotou Vás ale mohu pozvat
na naše bohoslužby, které se konají každou neděli od 10 hodin
a vynikají jako všechny husitské bohoslužby tím, že jsou v podstatě celé zpívané. Připomínají zvláštní muzikál, ve kterém účastníci
odpovídají duchovnímu. Pokud máte za to, že neumíte zpívat, nevadí. Liturgický text můžete i recitovat a čerpat ve společenství
sílu, radost a inspiraci. Po bohoslužbách obvykle následuje posezení u čaje, kávy či medoviny.
Každé dva měsíce pořádáme biblické hodiny. Příběhy zapsané
v Bibli nejsou jednou provždy zakonzervovanou pravdou, je třeba
stále znovu hledat jejich význam ve vztahu k současnosti. O to
se společně snažíme; aby nám nejrůznější biblické texty dávaly
smysl. Témata biblických hodin si vybírají sami účastníci a všichni
zájemci o taje knihy knih jsou srdečně zváni!
Mnohde ještě mají ozdobené vánoční stromky a my už se jako
všechny církve začínáme připravovat na Velikonoce. Ty letos oslavíme už koncem března. Na Zelený čtvrtek se sejdeme k Sederové večeři, která nám bude připomínkou Ježíšovy poslední večeře.
Zasedneme u slavnostní tabule a budeme se řídit pevným pořadím jednotlivých chodů tradičního židovského menu. Tato akce je
velmi vhodná pro rodiny s dětmi. Po veselém čtvrtku přijde Velký
pátek, kdy se pravidelně scházíme ke čtení Pašijového příběhu,
tedy vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Neděli vzkříšení
pak oslavíme bohoslužbou.
V dubnu, krátce po Velikonocích, se ve sboru uskuteční koncert
„zpívajícího básníka“ Jiřího Smrže. Tento křesťanský písničkář je
držitelem dvou prestižních cen Anděl, o čemž ale sám skromně
mlčí. Jeho hluboké texty plné metafor místy připomínají řeč proroka, jeho zpěv je naléhavý, vášnivý a struny jeho kytary skoro
praskají pod přívalem Smržovy energie. Kdo jednou zažije osobitý projev tohoto barda, ten už nikdy nezapomene.
Na podzim se na naše „koncertní pódium“ pro velký zájem vrátí
kapela Tamdoletma, jejíž repertoár nese punkové rysy. Napadá
vás, že se taková hudba na faru nehodí? Ale vždyť i Ježíš byl svým
způsobem pankáč. . .
Začátkem května naši husitskou faru navštíví církevní historik
a zároveň host z ekumeny, pedagog Evangelické teologické fakulty Ota Halama. Těšit se můžeme na erudovaný výklad plný
zajímavostí a bizardností ze života a víry našich předků v době
reformace. Možná si naši faru vybavíte v souvislosti se Sousedskou snídaní, ta se skutečně dlouho konala právě u nás. Snídat
jsme rozhodně nepřestali, jen jsme se přesunuli do komunitního
centra Nesedim, sousedím na roku Satoriovy a Anastáziovy ulice.
Vřele doporučuji komunitní centrum navštívit, a to nejen za účelem společné snídaně.
V případě zájmu o rozhovor či svátosti mě neváhejte kontaktovat
na mailu husitibrevnov@gmail. com nebo na telefoním čísle 739
423 870. Bude mi ctí Vás poznat.
Kateřina Merglová
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Bořislavka mého mládí

Bořislavka je známá pražská lokalita na rozhraní Dejvic a Vokovic. Známá je hlavně proto, že tu byla konečná stanice tramvajové
linky č. 23 /Bořislavka –Michle/, dále se tu nacházela konečná stanice trolejbusové linky/ Bořislavka–Matěj na Hanspaulce/, že tu
bylo stejnojmenné kino i restaurace. V současnosti se tak jmenuje
i stanice metra „A“.
V době, na kterou vzpomínám, t. j. po skončení 2. světové války
/1945/ zde stávalo čtrnáct domů, postavených kolem roku 1940.
My děti bydlely v domech tvořících písmeno U, kde hraničními
ulicemi byla Kladenská, Bořislavka a Na dlouhém lánu. Počet dětí
odhaduji kolem padesáti, všechny narozené během války, ve válečných ročnících.
Hlavní ulicí bývala Kladenská, po které jezdila tramvaj č. 11 a oběma směry auta. Nad ulicí Kladenskou, na druhé nezastavěné části
byla pole, která pokrývala celé území Červeného vrchu. V menší
části ulice ve svahu dobře prosperovalo zahradnictví, od polí oddělené pouze neupravenou cestou, lemovanou vzrostlými třešněmi
a jabloněmi. Tou se dalo projít do kopce na silnici Horoměřickou,
kde výškový rozdíl činil až 20 m. Druhou ulicí byla Bořislavka,
podle které je celá lokalita pojmenována. Zde byl i vchod do kina
a před ním bylo velké, volné prostranství. Tady byl násep a konečná tramvaje č. 23. Ulice Na dlouhém lánu byla v dolíku, končila
u ohrady se stavebním materiálem, tím se zamezovalo průjezdu
na lokalitu zvanou Gabrielka. Na druhé straně ulice bylo opět zahradnictví. Bořislavka byla pro nás rájem, měla téměř vesnický
charakter.
Centrem našich zimních radovánek byla ta zmíněná cesta mezi polem a zahradnictvím, šlo o ideální sáňkařskou dráhu. Sáně bývaly
klasické, dřevěné, vešly se až čtyři děti a jízda končila v polovině
Kladenské ulice! Někteří z nás používali i tzv. „boby“ , podomácku
vyrobené prkno a na něm přidělané nejvíce šlajfky. Kanady měl
tehdy málokdo! Ty velké „boby“ byly řiditelné, leželo se na nich
na břiše, hlavou dopředu. Na těch se dala Kladenská ulice přejet
přes koleje celá. Vedlejší pole sloužilo k lyžování, což byl problém.
Většina z nás lyže neměla. Vzpomínám na jednu zimu, kdy po roztání napadaného sněhu a téměř okamžitém zamrznutí byla ulice
Bořislavka pokryta souvislou ledovou vrstvou. To se to bruslilo!
Na volném prostranství bylo vedle ulice Na dlouhém lánu zbudováno dětské hřiště s pískovištěm, kolotočem a houpačkami.
Vše oploceno a vedle ponechána velká část plochy/udupaná hlína/, kterou jsme používali ke hraní malého fotbalu v létě a hokeje
v zimě. Hrálo se na botách s ošoupaným tenisovým míčem. Hra to
bývala nekonečná, hrálo se tzv. „do úpadu“. Což znamenalo: Hrajeme , dokud je vidět na míček! Někdy trvaly zápasy bez přestávky
tři hodiny! Ale pít se chtělo. To vždycky někdo odběhl domů pro
bandasku na mléko, do níž ovšem natočil vodu. Pilo se notně, sa-
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mozřejmě přes zákaz rodičů, protože ten kdo se napije uřícený,
dostane jistojistě zápal plic! No, nestalo se! Kromě hry na „dvě“,
což znamenalo hru dvou mužstev se hrály i hry specifické jako
„okýnka“, „jednodotky“, hlavičkovanou atp.
Bořislavka měla i jednu raritu. Přibližně dvě stovky metrů od našich domů, v ulici „U dejvického rybníčku“ v dotyku s běžnou
vilovou zástavbou bylo koupaliště. Šlo o dva betonové bazény zahloubené do původního terénu asi o 6 m. Za mých klukovských let
se do něj napouštěla voda a rodiny s dětmi se zde běžně koupaly.
Bazény však postupně chátraly, až se tam voda přestala napouštět.
Byly volně přístupné a betonový povrch ještě obstojný, jak jsme
zjistili, a tak bez prodlení jsme jeden z nich pasovali na náš „zimní
stadion“.
Plocha se polévala vodou donášenou v kbelících od paní Procházkové, která měla studnu ve vlastním malém hospodářství. K polití hřiště bylo zapotřebí asi dvě stovky kbelíků vody, nošených
ze vzdálenosti padesáti metrů. Polévalo se již za tmy, až nebylo
vidět na hru. Na tomhle hřišti se hrálo většinou na bruslích ale stále
s tenisákem, aby zvednutá střela tolik nebolela. Ti bez bruslí byli
většinou odsouzeni k chytání v brance. Fotbal i hokej jsme hrávali
proti klukům z Gabrielky, Hadovky i Hanspaulky.
Kolem roku 1955 však začaly obytné domy vyrůstat na dosud
prázdných plochách. Zmizelo zahradnictví Na dlouhém lánu
i ohrada kolem stavebního materiálu a ulicemi se začaly prohánět
automobily. V těchto vojenských domech bydleli i známí fotbaloví
reprezentanti z Dukly Praha: L. Novák a František Šafránek nebo
skvělý tenista, reprezentant v Davis Cupu, Jan Kukal. Ten v domku
svých rodičů měl svůj pokoj bez nábytku a v něm trénoval údery.
Já bydlel v jednom ze čtyř domů na Bořislavce, z mých kamarádů se nejdále ve fotbale dostal Milan Kratochvíl, hrající 1. ligu za
Bohemians Praha. Jako hráči organizovaného fotbalu jsem s kluky
hrával za Aritmu Praha a Dynamo Vokovice. Aritma měla hřiště
v Dejvicích „Na růžku“, vedle ulice Jugoslávských partyzánů, Dynamo Vokovice v místech, kde je nyní koupaliště Džbán.
Já byl v Aritmě od svých osmi let, právě s Jirkou Kratochvílem.
Kolem roku 1960 spojením těchto klubů vznikla Aritma Vokovice, v té době mělo hřiště škvárový povrch, takže – kdo nemusel,
ten nepadal. Pozůstatky škvárových soubojů máme v kůži zarostlé
dodnes.
Okolí Bořislavky se změnilo k nepoznání, zejména zastavěním
polí na celém Červeném vrchu a vybudováním silnice Evropská,
tím také zneprůjezdněním Kladenské ulice. Přetrvává restaurace
Bořislavka, byť původní kino již neslouží svému účelu.
Vzpomínku uzavírám: Do jednoho z nově postavených domů se
s rodiči přištěhovala v r. 1962 slečna Jana Šimůnková, která se
později stala mojí celoživotní partnerkou!
ing. Petr Hrdlička
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Bývalá kina
v Praze 6

Zní to jako pohádka. V Praze promítalo kolem sto dvaceti kin
až do devadesátých let, kdy začal jejich nezadržitelný zánik.
Proč? Těch důvodů bylo více. Noví majitelé domů, které získali
v restituci, si lehce spočítali, že promítání jim zdaleka nebude
vynášek tolik jako třeba kavárna nebo bankovní pobočka. Navíc přišla možnost dívat se na filmy doma, objevila se první
multikina.
No a tento trend se přirozeně nemohl vyhnout ani Praze 6.
Často slýchávám nářky, že v našem obvodu bývalo kin řekněme s trochou nadsázky, jako v prořídlém makovém poli,
a teď–nic. /Naštěstí už to neplatí/. Ale jistě neuškodí, pokud
si některá kina připomeneme.
Tak tedy Radost v Břevnovské ulici. Na tento kinosál mám
zvláště silnou vzpomínku. Za jednu korunu jsem tady shlédl
svůj první film: Admirál Nachimov se dílo jmenovalo, a pamatuji si dodnes, že díky tomuto zážitku se mi dlouho doma
nedařilo usnout! Později už jsem se odvažoval i do Dejvic, kde
bývalo mým cílem kino Bruska – to tady stálo mimochodem
od roku 1912. Její osud se naplnit v sedmdesátých letech, vedlejší Lékárna se jmenuje U Brusky. Pak už přišlo na řadu kino
Ořechovka, v krásné vilové čtvrti které jako první film r. 1923
začínalo Chaplinovým Kidem. Mimochodem, Ořechovku se

před několika lety snažila přivést k životu skupina mladých
a schopných lidí s jasným cílem. Dělali, co mohli, sestavili program, pomocí finančních sbírek opravili kotelnu, promítání
nastartovali, leč marně. Současní majitelé měli zcela odlišné
plány na využití, domluva nemožná. Náš časopis tehdy dění
sledoval, držel palce a nyní je upřímně rád, že se této partě
znovu, za přispění MČP6, podařilo obnovit kdysi velmi úspěšné kino Dlabačov, v hotelu Pyramida.
Ale pojďme dál, po stopách kin zmizelých, či již dávno nefunkčních. Na ul. Dejvická v č. 1919 sídlilo kino Svornost,
jehož sál se v případě potřeby mohl změnit na divadelní.
Párkrát jsem s kamarádem navštívil kino Bořislavka, na Kladenské ulici. Začínalo se zde promítat začátkem války a končilo v r. 1993 pro jeho havarijní stav. V Liboci měli původně
sokolové kino Liboc, v Bubenči nás vítal kinosál Orlík, který
skončil promítání r. 1992 . Teď je možné si zde nakoupit rohlíky, neb zde sídlí velkým nákladem zbudovaný Penny Market.
Teď ještě vzpomínám, že v Ruzyni bylo rovněž kino, umístěné
v Kulturním sále. Delší dobu byl obýván bezdomovci, bez jakékoli perspektivy na využití. Dnes už po něm není ani památky. Mimo provoz už je i kino Delta Na Dědině.
V bývalém kinu Radost jsem se byl nedávno podívat. Je zde
stolové zařízení, hraje se biliár, v přední část je bar. Kinoplátno
slouží k soukromému promítání, také zde vystupují různé hudební skupiny. Ve Svornosti sídlí Divadlo Spejbla a Hurvínka,
z Kyjeva si armáda jako majitel vytvořila Konferenční sál.
Těch kin v našem regionu bylo samozřejmě víc, píši jen o
těch, která jsem mohl sám navštívit, tedy přibližně od r. 1950.
A. Matějka

Sokol Praha Střešovice
Tělocvičná jednota Sokol Praha Střešovice má velmi starou
historii. Rozhodnutí o jejím ustavení proběhlo v roce 1885.
V letošním roce oslavíme již 133 výročí jejího vzniku.
První veřejné cvičení bylo uskutečněno v červenci 1887 za
účasti 18 mužů. Jednota prováděla nejen vlastní cvičení, ale
organizovala i výlety a bály pro širokou veřejnost a účastňovala se veřejných cvičení a akcí župy Středočeské.
Po I. světové válce v roce 1921 pomocí sbírek zakoupila areál
Andělky a již za 4 měsíce svépomocně postavila vlastní sokolovnu a hřiště. Později, po uspořádání pražských žup, přešla
do župy Podbělohorské a účastnila se všech veřejných cvičení
a sletů.
Po přerušení II. světovou válkou zahájila činnost již v r. 1945
na svém hřišti a později v sokolovně. Největšího rozmachu se
dočkala v letech 1946 – 48. V roce 1950, po převzetí sokolovny ČSTV (Stavby silnic a železnic a následně Tatranem), byla
činnost jednoty na dlouhá léta až do roku1990 přerušena.
V roce 1990 opět Tělocvičná jednota Sokol Praha Střešovice
svou činnost obnovila, nejprve ve škole Norbertov a po soudním rozhodnutí o právu užívání bývalých objektu Sokola, na
základě pronájmu jednotlivých hodin, v objektu Tatranu. Jednotě bylo navráceno pouze hřiště.
V letech 2005 až 2010 proběhla pomocí grantů ČOS, Magistrátu města Praha a MČ Praha 6 rekonstrukce hřiště
s podkladem umělé trávy, osvětlení a další. Pro cvičení žactva
jsme s podporou ČOS zakoupili nové chybějící plastové nářadí
a náčiní.
Jednota se pravidelně zúčastňuje všech sletů a veřejných cvičení doma a jednotlivci i v zahraničí. V současnosti má jedno-

ta ročně kolem 100 členů. Naše jednota provozuje následujicí
oddíly:
Cvičení předškolního a nejmladšího žactva od 3 do 6 – 7let,
jedná se o cvičení s hudbou, základy sportovní gymnastiky,
atletiky apod. Dále je to oddíl kondičního a zdravotního cvičení pro ženy. Během roku pro děti pořádáme různé akce např.
Dětské šibřinky a besídky, Kočičí bál, lehkoatletické závody na
hřišti a popř. i výlety.
Pro seniory organizujeme výlety , společné návštěvy divadel
a pravidelná setkání v klubovně. Vzhledem k zvyšujícímu zájmu
veřejnosti o sportovní činnost provozujeme v jednotě sportovní
oddíly. Máme 3 odddíly volejbalu, dále oddíl nohejbalu, bedmintonu a stolního tenisu. Sportovní oddíly pořádají pro širokou veřejnost různé turnaje.
V loňském roce proběhl I. ročník amatérského Bedmintonového turnaje pod názvem – „VĚK NEROZHODUJE“ – II. ročník netradičního PING–PONGOVEHO KLÁNI o putovní pohár starosty Sokola Střešovice pod názvem „DOKUD TO DEJ–VIS CUP“
III. ročník Memoriálu Mirka Šípa nohejbalového turnaje trojic,
„O putovní pohár Sokola Střešovice III. ročník Memoriálu Václava Jágra – rekreačního volejbalového turnaje neregistrovaných
hráčů, mix týmů „O putovní pohár Sokola Střešovice“. Další ročník turnajů bude probíhat i během tohoto roku. V lednu se uskutečnil čtyřdenní zájezd do Jánských lázní. 3. února 2018 pořádala jednota 63. Sokolské Šibřinky v restauraci Na Andělce
a k tanci a poslechu hrála trampgrassová kapela K. T. P. V letošním roce se připravujeme a všichni těšíme na XVI. všesokolský
slet.
Alexandra Červená–cvičitelka.
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BŘEVNOVAN
tunes, Yardbirds, Procol Harum, Cream, Traffic, Small Faces a dalších.
5. 2. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků
50 let The Undertakers 1964 – 1968
5. 3. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků
50 let The Undertakers 1964 – 1968
2. 4. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků
50 let The Undertakers 1964 – 1968
7. 5. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků
50 let The Undertakers 1964 – 1968
4. 6. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků
50 let The Undertakers 1964 – 1968

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ilea – přání

– jub
Narozeniny

Vánoční inzertní příloha časopisu Břev

Únor – Březen

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Alena Novotná, Břevnov
Květa Závorová, Břevnov
Zdeněk Vágner, Břevnov
Ing. Leoš Grimm, Břevnov
Miroslav Beneš, Břevnov
Ing. Karel Jičínský, Břevnov
Bohuslav Novák, Břevnov
Marek Čihař, Břevnov
Růžena Čánová, Břevnov
Miloš Opatrný, Břevnov
Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov
Jiří Odvárka, Břevnov

28. 1. 1932
16. 1. 1933
28. 2. 1924
14. 2. 1934
12. 2. 1936
7. 2. 1939
16. 2. 1940
23. 2. 1950
12. 3. 1928
8. 3. 1934
31. 3. 1934
2. 3. 1948

Různé
Pavel JAKL

optika – kniha

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

Praha 6 – Břevnov
Hledá
se… Jana Riedlová,
narozená 29. 5. 1948, která žila v Břevnově
Bělohorská
58
na
přelomu
60.
a
70.
let.
Kdo
jste ji znali či znáte, dejte, prosím, vědět
Tel.: 233 350 084
do redakce listu anebo na tel. číslo: 608 357 132.

REALITNÍ AGENTURA

Solo, spol. s r. o.

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

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu z poloviny let šedesátých.
Setkání „50 let The Undertakers 1964 – 1968“ se konají zcela pravidelně každé
první pondělí v měsíci.Kalendář
Kalendář

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

V restaurantu U Holečků, Libocká 6, Praha 6, Liboc. (Petřiny - konečná).
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 19681.6.2015 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
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 – 19686.7.2015 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
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 – 19683.8.2015 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
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 – 19687.9.2015 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
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
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
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
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
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
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
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
Odvárka
Odvárka
www.odvarka.cz
www.odvarka.cz

Opět vychutnáte skladby Rolling Stones, Beatles, Hendrixe, Doors, Pretty Things,
Hollies, Manfred Man, Move, Troggs, Animals, Kinks, Who, Searchers, Byrds, For-

PILOUN
Pþejeme
všem zákazníkûm
•
vše nejlepší v roce 2009!

Letošní plesová sezóna začala. Dnes jako včera a snad i zítra. 4. února 1922 se konaly v restauraci Na Marjánce v Břevnově
Sokolské
vchod výpravné
ze Zúžené
ul.
šibřinky. Za tímto účelem – jak bývalo v Čechách zvykem – zábavním odborem zdejšího Sokola vydán Šibřinkový list, spíše však bulletin, kde
byly různé informace, humorné veršovánky a spousta plošných inzerátů břevnovských živnostníků. Jaký byl ráz tohoto šibřinkového večera?
To snadno naleznete v dnešní tajence.
dom. ž.
jméno

chem. zn.
dusíku

anglicky
starý

rodné číslo

zn. firmy

anglicky
dub

uměl.
dvojice
Karel

řím. 1000
rychlé
občerstvení

opak nad

Oldřich

tmel
zánět
zn.
dýchacích chem.
fosforu
cest
pán.
magazín
prvek NB

2. část
tajenky
solmiz. slab.

namáč.
prostř.

dcera
dítěte

výběr.
mouka

Jiří

Nevelký

dom. ž.
jméno

bílý sport

název
sběrnice

cíl
strana

druh
pštrosa
Adam

1. část
tajenky
děj. zim. OH

spojka

Soňa
dětský
pozdrav

st. SPZ
Kolína

souhlas
letadla dět.

chem. zn.
kyslíku
ústřední
výbor

trubice

•

•

kolona
voj. vozu
zlatý
slavík

st. vztaž.
zájmeno

evropan
slov.

muž.
ozdoby

Adéla
bulhar.
brandy

umělecký
tel./fax:
233 356 236
tanec
široké údolí
jevyšší
karta

datová
schránka

mezinár.
zkr. kusu
organ.
dom. ž. – MVDr.
Bělohorská 61 (Drinopol)
Josef Kubeček
skromné
část
jméno
chování
mrkve
Tel.: 233 352 424
– MVDr.
Zora Urbanová
Anna
nuže
diplomatic.
Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás upozornit
srdečnice
hodnost

•

nejvyšší

na změnu
tur. hora
jméno
Komenského pašované
zboží

ordinačních hodin během
vánočních svátků
Rosického

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 iniciály
– 22 hod.
CK v
Bruntálů
ruský
souhlas

jméno
herce
Sharifa

opak nad

dobrý
nápoj

část grilu

pobíz.
citoslovce

maďarské
město

snad

•

krétská

cizopasník

24. 12. až 28. 12. 2008 ……
pláž 9 – 12 hod.
Kamila
(s pohotovostním
příplatkem)
druh
ořechů

MPZ
29. 12. a 30. 12. Rakouska
2008
…… 8 – 22 hod.

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

Tajenka: Ráz staročeská vesnická pouť
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VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
Ilona
Sodík
BŘEVNOV anglicky
naše

st. SPZ
Pardubic
Cupákovy
iniciály

Běloh

Otevř

C H V Í L E S K Ř Í Ž O V K O U • P Ř I P R A V U J E O L G s.Ar. o.LPraha
I Š K6O V Á
Bělohorská 65

Pomůcka
jméno
ABAm ATA, ž.24.
9.
OUR, OLA

svým

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

Ši

Běloh

Prod

BŘEVNOVAN
BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech
Karel Bažant: Zima na břevnovském rybníce

Velký břevnovský rybník – Markeťák, patřil k životu nás
kluků z Břevnova, tedy starého, co byl od Bělohorské třídy
na sever. Od Větrníku přes klášter, náves a Panskou zahradu,
která končila u Stodoly. Cestou ze školy jsme chytali žáby
a na jaře pulce, které jsme doma v lahvi nechali dorůst, a z
kuličky s ocáskem se nám vyklubala nohatá žabička. Břevnovský rybník byl naším koupalištěm, kde jsme se pokoušeli
plavat po vzoru psů – čubičku, ve společnosti koní, co tu plavili kočí břevnovských sedláků. Plavky nikdo neměl. Plavali
jsme a také nechtíc z rybníka upíjeli a – jsme tu ještě dodnes.
Boty jsme tehdy obouvali jen na cestu do školy, jinak celé
léto bosi i po strništích.

1
164

– sklep asi 5x5 m a 5m hluboký. Led zajišťovali ledaři. To
byla parta pěti, šesti, třiceti až čtyřicetiletých Břevnováků,
byli na to teple oblečeni, boty omotány pytlovinou, aby to
neklouzalo. Jejich nástroje byly sekery snad na dva metry
dlouhých topůrkách a hasičské háky /špice a hák/. Led byl
tak 10 – 15 cm silný a vysekávaly se kry asi 3x6 metrů. Ty se
pak stahovaly blíže ke břehu a tam porcovaly na menší kusy,
zhruba 50 x 50 cm, aby se daly nakládat. To už přijížděli
povozníci s vozy a připravené kostky se nakládaly rovnou
na fůru. Dva ledaři pomocí asi metrové latě opatřené hroty,
aby to nesmekalo, vyzdvihovali kusy na postranici vozu. To

Když rybník v zimě zamrzl, nepřestal nás lákat. Starší kluci
proháněli po ledě dřevěný špalík, zahnutými klacky, co někde v křoví uřízli, někdo měl brusle /šlaifky/, ale většinou
Tenkrát v šedesátém osmém
jen v botách. Hráli
hockey, co si právě v ten čas hledal cestu
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
zBřevnova
Kanady do
světa.
Mně bylo archívech
tehdy asi doposud
5 let /jsem
ročník
ve svých filmových
nevyvola−
1924/
a
na
rybník
jsem
chodil
jako
ostatní.
Zajímali
mě
malé
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž
by
si
to
uvědomovali,
skryti
za
záclonami,
stali
se
mi−
rybičky, co se mrskaly u hráze pod silnicí, kde byl led slabý
moděk
účastníky
neblahých
událostí,
které
tak
významně
a slabý tak, že mě neunesl a já se potopil. Vytáhl mě Karel
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Morávek,
asi jež
o pět
let starší než
já /synosudovému
klášterníhodni,
zahradCelou noc,
předcházela
onomu
lidé
níka
V. Morávka/a
mě naší Markétskou
ulicí domů.
rozčilením
nemohlidostrkal
spát. Nevysvětlitelný,
nepřetržitý
hukot
letadel,chasa,
který jak
se nesl
z nedalekého
ruzyňského
letiště,
vydě−
Starší
jsem
tam zahučel,
se rozutekla.
Takové
sil všechny
ranní
rozbřesk
– při
štěstí
jako já obyvatele.
neměli asi Teprve
o dva roky
později
dva přinesl
kluci z návsi
prvním
pohledu
na
ulici
–
překvapivé
vysvětlení.
Po
Bělo−
Marek a Beránek. Byli jsme se na ně podívat – byli uloženi
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
na
lavicích
v domku
dvořeRozhlas
pivovaru,
kde tenkrát
bylo
vým
hukotem
sovětskévetanky.
nepřestával
přinášet
loutkové
divadlo.
informace
o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné

Ten
tu byl
nám se
pro
radost,
ale dělili
jsme
se opře−
něj
doběrybník
Komerční
banka)
začali
srocovat
ti, kteří
mysleli
sdevším
hospodáři,
rybáři
a v zimě
s ledaři.
Rybník
a jeho ledpra−
byl
na svůj
žaludek.
Ostatní
vytáhli
československé
pory a rozhodli
jako tomu
bylo tenkrát
v pětačtyři−
životně
důležitýse,
prostejně
hospody,
restaurace,
řezníky,
cukráře
cátém,
vyrazit
dolů
do
Prahy.
Ulice,
kde
v
současné
době
a všechny, co potřebovali pro svůj provoz po celý rok chlaparkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
zení
svého strnuli
zboží. Kdo
led potřeboval,
měl jakým
pro jeho
celoroční
a všichni
v napjatém
očekávání,
směrem
se byla první kra a těmi druhými se už ke břehu muselo připlout
uskladnění
sklepy,
nebo
boudy
tepelně
izolované.
Restaubude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se
tříbily a ta se ledaři na kře odstrkovali bydly, až přirazili ku břehu.
lidskév charaktery
a jepivovaru
na co vzpomínat.
Zaplaťstaveb:
pánbůh,
že je
race
břevnovském
měla v bloku
restauto všechno
už dávno
zaanámi.
Sjednocená
Evropa je snad
zá− Práce s ledem a jeho naložením nekončila. Led se dovezl ke
race
– tělocvična
Orla
garáže,
hned za restaurací
ledárnu
sklepu a do sklepa házel, a tam byli další chlapi,
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat!
L. K.
kteří dřevěnými palicemi ve sklepě led dokonale roztloukli, aby se slil v jeden ledový blok
a jen tak mohl neroztát a vydržet v celku. Konec za uskladněním ledu udělali zedníci, když
otvor do sklepa zazdili dvojitou zdí. A zase na
rok vystaráno.
Led v Praze zajišťovaly Ledárny Braník.
V zimě se ledy – tehdy ještě Vltava zamrzala –
také sekaly kry, plavily k ledárnám, kde byl pater – noster, který vynášel led od vody do podniku, kde byl skladován. Tam led také vyráběly
a po celý rok po restauracích, řeznících a dalších, červenými povozy s páry koní rozvážely.
Domácnosti měly chladničky, tepelně izolované
skřínky s odděleným prostorem pro led, který se
získal třeba u řezníka. Tož tak.
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Program KAŠTAN – scéna UNIJAZZU, únor 2018
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
www.kastan.cz, e–mail: kastan@kastan.cz

1. 2. čtvrtek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Corpulent Provocateur, Most Wonky
Dvojitá porce čerstvých zástupců pardubické rockové scény
2. 2. pátek 18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY / Vstup volný
Market Lamoš Žitňanská – Za oponou
2. 2. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč
Kaštan overnight – písničkáři na dece
Cermaque a jeho hosté: Martin Kyšperský, Kolemjdoucí, Asstma, Jan
Unger solo, Člověk krve a možná i další… Vlastní deku s sebou!
3. 2. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Divadlo Matěje Kopeckého – Nápad myšky Terezky
Příběh o přátelství lesních zvířátek a jejich poklidném životě, který se
změní příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy.
3. 2. sobota 20:00 KONCERT / 150 Kč
Nauzea Orchestra, Bavor a Javor
Temné štěstí z Ústí a kluci, co hrajou na kytary
5. 2. pondělí 19:00 PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ / 100 Kč
Pavel Svoboda: Nepál – 46 dnů na treku
Poutavé vyprávění i záběry stále populárnějšího fotografa
a cestovatele
6. 2. úterý 18:30 PŘEDNÁŠKA / 80 Kč
Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Slavní německy hovořící architekti,
narození na našem území:
Architekt a pedagog Friedrich Ohmann (1858–1927). Profesor pražské
UMPRUM a vídeňské Akademie, milovník baroka a autor prvních secesních staveb v Praze.
7. 2. středa 19:00 LITERÁRNÍ BESEDA / 130 Kč
Ladislav Čumba: Wittgensteinova kniha faktů
Loňský knižní hit, líčící s nadhledem příběh rodiny kladenského velkokapitalisty, uvede sám autor. Na závěr večer svým vystoupením ozdobí
Banana Split & jeho Moralisté.
8. 2. čtvrtek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Paprsky inženýra Garina, Kolna
Vystoupení české industriální legendy nebývají častá. Jako hosty s
i pozvali improvizační duo Kolna, tvořené dvojicí Hmyzák & Jindrák.
9. 2. pátek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Edith, Povodí Ohře
Temné a neúprosné spodní proudy. 2basstoner blackout & dirty country
fuc*ing r´n´r členů Esazlesa, Esgmeq a Climatizado.
10. 2. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Pohádky MaMa – O červené Karkulce
Pohádka stokrát převyprávěná, pohádka mnoha zemí, pohádka stará
snad celá tisíciletí, která ale neztrácí nic ze své jednoduché krásy a přitažlivosti ani v současnosti.
12. 2. pondělí 19:00 FILM / 80 Kč
Absence blízkosti
(ČR, 2017, 65 minut) Režijní debut Josefa Tuky je komorním
psychologickým dramatem, ve kterém mladá svobodná matka hledá pevné
vztahy i mateřskou lásku. Film uvede sám režisér a po skončení proběhne
beseda s tvůrci.
13. 2. úterý odpoledne a podvečer
Masopustní veselice před Kaštanem
14. 2. středa 20:00 KONCERT / 150 Kč
Zoe Hayter & Footsbarn Travelling Theatre (GB/F)
Mladá, česko–anglická zpěvačka si s sebou přiveze mezinárodní,
ve Francii usazenou společnost umělců, herců a hudebníků.
15. 2. čtvrtek 20:00 KONCERT / 100 Kč
Jan Burian
Pravidelný večer s Kulturní ozdravovnou
16. 2. pátek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Fetch!, Kontroll
Dvojitá dávka surové i syrové alter–rockové energie
17. 2. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč

Divadlo DAMM – Tam, kde žijí divočiny
Příběh malého Maxe, který zlobí maminku. Potom, co musí jít spát, se v
jeho pokoji objeví palmy, moře a různé divočiny. Jenže Max se jich nebojí
a stane se jejich králem.
17. 2. sobota 20:00 KONCERT / 130 Kč
Karabekian, Neřvi mi do ucha
Taneční elektronika, obývákový pop a introvertní disco. Dunivé beaty
i lyrické texty.
19. 2. pondělí 20:00 KONCERT / 299 Kč
Daniel Kahn & The Painted Bird (D)
Americký zpěvák a akordeonista Daniel Kahn přenesl radikálního ducha
židovské newyorské scény do Berlína živelným způsobem.
Klezmer v jeho podání se proměňuje v rock, punk, swing i kabaret.
20. 2. úterý 20:00 KONCERT / 299 Kč
Lydia Lunch & Weasel Walter: Brutal Measures (US)
Akční vystoupení americké performerky s hudebním doprovodem
jejího dlouholetého spoluhráče.
21. 2. středa 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Sváťovo dividlo – O perníkové chaloupce
Kdo by neznal zlou ježibabu a bloudící děti, hledající světýlko?
21. 2. středa 20:00 KONCERT / 130 Kč
Večer osamělých písničkářek
Tentokrát vystoupí Marka Míková, Dagmar Andrtová, Herky a LeDva
22. 2. čtvrtek 20:00 KONCERT / 180 Kč
ZVA 12–28 BAND (SK)
Slovenská porce jednotky intenzivní bluesové péče
23. 2. pátek 20:00 BESEDA / 100 Kč
Milenky múz: Lenka Dusilová
První z řady nových talkshow v Kaštanu. Ženy–umělkyně ženskýma očima. Známou zpěvačku bude zpovídat překladatelka, hudebnice a genderová kulturní teoretička Pavla Jonssonová
24. 2. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Divadlo Krtek – Cirkus plný pohádek
Loutkovo–plyšové divadlo herce Marka Sýkory z libereckého Naivní ho
divadla, vtáhne děti do hry, a v druhé polovině se z části stanou tvůrci
děje.
24. 2. sobota 20:00 KONCERT / 150 Kč
Schodiště
Nestoři českého šraml–rocku, které nestačí slyšet, ale je nutno je i vidět.
26. 2. pondělí 19:00 00 POSLECHOVÝ VEČER / 90 Kč
Jiří Černý: Ro(c)kování
Celovečerní poslechová antidiskotéka
27. 2. úterý 20:00 KONCERT / 130 Kč
Avokaduo, Oswaldovi
Folk–jazzové dámy a česko–italské duo s imaginárními soundtracky
k spaghetti westernům.
28. 2. středa 20:00 POSLECHOVÝ VEČER / 100 Kč
Turek & Turek uvádí
Duo Pavel Turek (Respekt) a Tomáš Turek (ex– Radio Wave),
v tematickém audiovizuálním večeru na aktuální i zcela neaktuální
témata. Nejnovější dění i polozapomenuté události hudební scény.
Výstava: 2. 2. – 1. 3.
Market Lamoš Žitňanská – Za oponou
Komorní výstava kreseb a maleb. Moře ženské tělesnosti skryté za oponou
v akcentech barvy a linie. Vernisáž a komentovaná prohlídka 2. 2. v 18:00

