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Počasí v dubnu
a květnu
Počasí v dubnu
Duben byl slabě nadnormální. Průměrná teplota
byla 9,6 °C s teplotní odchylkou + 1°C. Vysoce
nadnormální odchylky od průměrné teploty na
počátku měsíce se postupně snižovaly až v poslední třetině byly podnormální. Max. teplota
byla 24,8 °C dne 5. a min. teplota 0,2 °C až 29.
Mrazové dny se nevyskytly, vděčíme za to existenci pražského tepelného ostrova. Duben byl
suchý, spadlo 21,7 mm srážek … 55% normálu.
Max. množství srážek spadlo jen 5,5 mm dne 13.
Četnost srážkových dní odpovídala normálu, ale
byly málo vydatné. Během silného ochlazení
koncem měsíce byly 2 dny se sněhem, který po
dopadu na zem roztál. Oblačnost byla normální.
Bylo 12 dní s rosou a jeden den s jíním.

3. května 2016 byla v prvním patře Městského muzea na Florenci zahájena výstava Břevnov ve stínu
kláštera, Hradčanům na dohled. Výstavu zahájila paní ředitelka Zuzana Strnadová s naším panem převorem Siostrzonkem a potrvá do 30. října. Muzeum při té příležitosti vydalo další knihu o Břevnově,
kterou si zde můžete zakoupit.

Počasí v květnu
Květen byl velmi teplý s výjimkou slabého
ochlazení v polovině měsíce Průměrná teplota byla15,6 °C s teplotní odchylkou + 1,9 °C.
Max. teplota byla 29,7 °C dne 22. a min. teplota byla 5,8 °C dne 3. Bylo 5 letních dní … 156
%. Velmi teplý charakter měsíce ukazuje 19 dní
s průměrnou teplotou vyšší než 15 °C ... 161%
Srážek spadlo 81,2 mm ... 22%. Max. množství
srážek 33,6 mm ale spadlo až 31. Květen byl suchý, protože větší srážky spadly až koncem měsíce. Počet srážkových dní 10 byl podnormální
72 %. Vlivem málo oblačných nocí bylo 16 dní
s rosou. Koncem měsíce se objevily 2 místní
bouřky a 1 vzdálená. Bouřka dne 31. 5. byla provázená průtrží mračen s přívalovými srážkami.
V Praze dne13. června. 2016 SM

Uzávěrka
podzimního čísla jest
2. září 2016!
Tečku za letošní sezónou udělalo Dejvické divadlo červnovou premiérou hry D. Doubta: Vzkříšení. Křesťanské téma ale nečekejte. Experiment propojení několika nepravděpodobných příběhů Vám poskytne
zážitek, o kterém budete ještě několik dní přemýšlet, obzvláště, když ho předvedou osvědčené tváře
pražské scény: J. Holcová, M. Issová, Z. Žádníková, H. Čermák, M. Hádek, V. Neužil, P. Šimčík a I. Trojan.
Premiérová děkovačka je z 15. června 2016.

Zajímavost
pro vás
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Roh ulice Na Viničce v Břevnově je sice trochu stranou, ale dopravní ruch tu byl už před 80. lety. Místo dnešního vjezdu do garáží panelového domu zde zajížděl do svého skladu Antonín Koubek pro uhlí
a dříví a rozvážel. Byla to jeho živnost. Na snímku z 30. let je s manželkou, maminkou a firemním vozem,
které měl tři. Dole na rohu v čísle 2 bývalo Parní a strojní pekařství Jana Sirotka, nyní už řadu let krásně
zdevastovaný velký secesní dům. – U nás je to možné.
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Z dnešního kvarteta: Novou pěknou dřevěnou dupárnu nechala postavit MČ Praha 6 na Kulaťáku a hned se hledal název. Odbornou komisí prošlo pojmenování Šesťák, ale stejně tak by se hodilo „Na place“ v Dejvicích a jiné. Hudební produkce je v místě, jen ta auta kolem stále jezdí – „Červený bílý, to se mi líbí“
– který je hezčí? Bílý nebo červený kaštan? Rostou U Kaštanu, červené jedlé sázel živnostenský spolek, bílé jsou staleté. Kaštan je náš strom v Břevnově. –
A závěrem? Beatového frontmana Jiřího Odvárku v klidu viděti bylo možné na zájezdu Břevnováků do Kuksu. Jinak už druhým rokem každých 14 dní hraje se
skupinou The Undertakes U Holečků, anebo country muziku U Prezidentů.
		

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • 15. 4. 2016 od 19.30 zazněl
v bazilice absolventský varhanní koncert Pavla
Saláka. Spoluúčinkoval sbor Melodie z Jihlavy ve
skladbách J. S. Bacha. • 16. 4. v 16 hod. v Tereziánském sále se uskutečnil opět koncert sboru Melodie, který řídil Pavel Salák, a též sbor zpíval 17. 4.
při mši sv. v 9 hod. • 18. 4. oslavil 80. narozeniny
prof. Jan Sokol PhD. CSc., který již u sv. Markéty
10 let připravuje úvahy nad nedělními biblickými
texty. 22. – 24. 4. se konala burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček v pavilonu Vojtěška.
• 23. 4. v 7 hod. oslaven sv. Vojtěch při konventní
mši sv. v bazilice. • 24. 4. P. Václav Snětina oslavil
6. výročí kněžství. Mše sv. v 9 hod. byla přenášena
rozhlasovou stanicí Vltava. Celebroval P. Prokop
Siostrzonek, účinkovala dětská Schola pod vedením M. Salákové, na varhany hrál M. Čihař. • 30.
4. u kláštera již po 10. se konalo pálení čarodějnic. •
1. 5. chrámový sbor s orchestrem koncertoval
v Karlových Varech při dalším setkání šlechticů.
Zazněla Mariazeller Messe J. Haydna a Regina Coeli J. J. Piherta. Týž den v klášteře se konaly svátky
piva. • 5. 5. při bohoslužbách oslaveno Nanebevstoupení Páně. • 6. 5. se uskutečnilo farní putování
do kostela Nejsv. Srdce Páně v Praze na Vinohradech ve Svatém roce milosrdenství. Na programu
byla od 17.00 adorace, v 17.50 litanie, v 18 hod.
mše sv., katecheze s příležitostí ke svátosti smíření.
• 8. 5. byl Dnem modliteb za sdělovací prostředky,
mše v 9 hod. byla se zaměřením na děti. • 12. 5.
v den Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha v katedrále převzala vyznamenání za pomoc českým benediktinkám sr. Lucie Wagner, emeritní představená mnichovské komunity benediktinek Venio, která se zasloužila o založení dceřiné
komunity sester benediktinek na Bílé Hoře. V tento
den nebyla večerní mše u sv. Markéty. • 14. 5. se
uskutečnila farní pouť na Slapy do kostela sv. Petra
a Pavla, kde P. Václav Snětina ve 13. 30 sloužil mši
sv., při které účinkovala Schola pod vedením M. Salákové. Bylo připraveno osm pěších tras s plavbou
parníkem. • 15. 5. o Slavnosti Nejsvětější Trojice
při mši sv. v 9 hodin se konalo I. sv. přijímání dětí
z naší farnosti. Opět zpívala dětská schola za řízení M. Salákové. Týž den večer v 18. hod. zazněla
Schubertova mše G dur a Litanie k P. Marii Jana
Hanuše v podání chrámového sboru a orchestru pod
vedením A. Melichara. • 26. 5. v bazilice v 7.00
a v 18 hod. se konala Slavnost Těla Páně (Boží
tělo) a poté agape farníků u Vojtěšky s opékáním
vuřtů apod. • 31. 5. po mši sv. o svátku Navštívení Panny Marie se konala v 18 hod. poslední má-

jová pobožnost s litaniemi a též v 18 hod. v Tereziánském sále se uskutečnil koncert pěveckého
sboru Adalbert pod vedením A. Melichara (Bach,
Mozart, Händel, Brixi) • 3. 6. v 9 hod. biskup
K. Herbst udělil svátost biřmování 7 biřmovancům
u sv. Markéty. • 10. 6. při Noci kostelů se uskutečnila též komentovaná prohlídka břevnovské
baziliky a hřbitova za účasti více jak 500 lidí ve
skupinách • 12. 6. při Setkání Senior klubu hovořil P. Václav Snětina o Chrámu jako domu Božím
a domovu nás všech. • 26. 6. v 9.00 bude mše sv.
přenášena Českým rozhlasem, na stanici Vltava.
Celebrovat ji bude p. Jiří Snětina.
Překvapení v Tereziáně. Koncert žáků paní
učitelky a hudebnice Marie Čihařové konal se letos
tradičně v Tereziánském sále kláštera. K ohromení
obecenstva hned úvodem vystoupil pěvecký sbor,
jehož členové jsou rovněž žáky hry na klavír a bylo
to až k nevíře, jaký měli krásný hlasový přednes
navíc doprovázený klavírem, čelem a flétnou. Po
tomto zahájení následovali žáci malí, větší, podle
programu. Ti nejmenší se sympatickými začátky,
ale bez chyb, starší výborní i čtyřručně a ti nejstarší
s úžasnými přednesy těch nejsložitějších skladeb.
Divákům se vůbec nechtělo vstávat a odcházet,
takovou příjemnou atmosféru mají koncerty žáků
Marie Čihařové, které jsou ozdobou kulturních pořadů kláštera, Škoda jen, že propagaci není věnována větší pozornost.
Břevnovský živnostenský spolek se na jaře
prezentoval tradičními společenskými akcemi. Především to bylo mordování čarodějnic plamenem
dne 30. dubna. S datem nelze hýbat, takže se exekuce konala o víkendu v sobotu, kdy bývá Břevnov
vylidněn. Ale přišlo opět několik tisíc lidí, kteří se
pobavili a dobře poměli, stejně jako v minulých letech. V neděli 1. 5. čekal Břevnováky První Pivní
máj – letos konán po druhé, a opět dorazilo velké
množství účastníků, takže nová akce v Břevnově
pod vedením spolku se definitivně zavedla. Veřejnosti se ve stáncích představilo přes dvacet soukromých pivovarů a bylo možné vybírat. Lidé to řešlili
tak, že si nakoupili pivo, jídlo a uklidili se do trávy
na blízkou louku Ryšavku anebo jen korzovali. Pro
děti byly pouťové atrakce, stánky, prohlídky kláštera, ve stanu hudba, tanec. Počasí ideální. Co kdo
mohl chtít více?
Z valné hromady. 21. dubna se konala v restauraci Markéta v Radimově ulici výroční valná
hromada živnostenského spolku. Hromada byla
volební a rozhodovalo se o novém představenstvu.
Po úvodních referátech co bylo, kolik to stálo a co
bude, se členové spolku rozhodovali koho budou
volit do nového představenstva. Odstoupil Jiří Zahálka a místo něho zvolen Marek Šoltés, majitel
pivoraru v Březnici. Zájem o funkci žádný nebyl
a nakonec bylo představenstvo zvoleno v původní
sestavě se staronovým předsedou Tomášem Huderou. Jako nový člen do spolku přistoupil entomolog Štěpán Kubík, který přednáší na Vysoké škole

zemědělské v Suchdole a jako znatel a gurmán pečených brouků pozval přítomné ke stylové večeři.
A opravdu, 27. května se konalo toto pozoruhodné
vyražení v hostinci Na Hubálce pod názvem Hmyzí
raut. V pátek 3. června se konal na pozvání pana
převora Siostrzonka, jenž jest rovněž členem, autobusový zájezd do Broumova, který se znamenitě
vydařil.
Zavedení METRA na Petřiny velmi zvýznamnilo tuto oblast. Má to příznivý vliv a tak můžeme
zaznamenat kupříkladu rozvoj podnikatelských firem v sídlišti Hvězda. Ve Křenově ulici přibyla firma www.calypso.cz. Ta se zabývá zabezpečováním
grafických, digitálních a produkčních studií. Též
tam přibyla firma Amber Interier, prodávající nábytek, textil a navrhující interiéry bytů, domů, kaváren
a hotelů. Firma též provádí velkoformátový tisk, výrobu vizitek, plakátů.		
(E. M.)
Na poutní cestě do Hájku u Červeného Újezda
(okres Praha – západ) byly zahájeny záchranné akce
na obnově zřícené poutní kaple. Jedná se o jedno
z dvaceti původních zastavení na barokní poutní
cestě, která vede z Břevnova do františkánského
kláštera v Hájku k nejstarší dosud stojící loretánské
kapli. Spolek Poutní cesta Hájek společně s MÚ
Hostivice zahájil stavební práce na záchraně kaple
č. 18. Ze základů byly vyzdviženy zachované kamenné prvky, které budou po zrestaurování opět
použity. V bezprostřední blízkosti nové kaple byl
zapuštěn betonový propustek pro odvod vlhkosti
a je dokončena nová základová deska. Náklady na
rekonstrukci si dosud vyžádaly přes 220 000 korun.

pokračování na straně 4
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Projekt zaštítilo Ministerstvo kultury a podpořila jej
řada sponzorů a dárců v čele s podnikem Řízení letového provozu ČR. Spolek poutní cesta Hájek vypsal na obnovu kaple veřejnou sbírku, do které můžete přispět i vy. Více ostavbě i celé historii poutní
cesty najdete na www.poutnicestahajek.cz.
Vaše práce – naše radost. Za vandalsky zničený strom – doubek na břehu Pivovarského rybníka v Břevnově byl v minulých dnech vysazen do
stromořadí nový, z čehož máme radost, stejně jako
z nové osazených laviček na zahradním parkánu na
cestě za skleníkem kláštera. Odboru životního prostředí MČ a klášteru děkujeme…
Kreslete, malujte, tiskněte, modelujte… Do
výtvarného oboru v Brixiho ulici č. 2 (pavilon v zahradě vedle polikliniky Petřiny), se konají přijímací
zkoušky na školní rok 2016/2017 od 1. do 9. září od
14.00 do 18.00 hodin. Podrobnější informace o naší
ZUŠ najdete na: www.zuspetriny.cz
A včely? Naše redakční včelstva letos snáší
nadprůměrné množství medu a ti, co jsou na medu
závislí, mohou si ho koupiti v trafice U Pechů v Bělohorské 99, což jest vedle Billy.
U Mystické dámy. Tak se jmenuje restaurace,
kavárna a čajovna v Liborově ul. č. 14. Nabízí kuchyni vegetariánskou, stejně jako veganskou, dvě
hlavní jídla v poledne, alko i nealko nápoje, hlavně
však desítky vyhlášených čajů. Zároveň je možné
zúčastnit se zde různých zajímavých akcí třeba
přednášky astrologa Ondřeje Habra, účinkují zde
různá hudební seskupení, konal se zde akční výprodej certifikované kosmetiky za velmi zajímavé
ceny! Otevírací doba 11:30–15:00, úterý ve středu
a ve čtvrtek zde na vás čeká večerní program (promítání, přednášky, ochutnávky čajů, koncerty)
a otevřeno je 17:00–23:00 – s úsměvem i déle.
Pondělí, pátky a víkendy jsou zatím večer zavřené,
pokud však máte v úmyslu uspořádat zde oslavu, či
posedět ve více lidech, rádi pro Vás zde restauraci
otevřou a pohoštění připraví dle Vašeho přání!
Tatra se chystá se na Francouze a Novozélanďany. Jarní ragbyová sezona je v plném proudu
a Tatra Smíchov si ji zpestřila ještě organizací velkých mezinárodních akcí. Tatrováci ve spolupráci
s dalšími pražskými kluby nejprve uspořádali třetí ročník pražského ragbyového turnaje mládeže
(PYRF 2016). Na obou hřištích Tatry, ať už na
malebném stadionku na Císařce či na hřišti na strahovském kopci byl o druhém dubnovém víkendu
slyšet čilý sportovní ruch. Vždyť letošního ročníku
turnaje se zúčastnilo celkem 100 týmů v různých
věkových kategoriích. Celá řada z nich přijela reprezentovat zahraniční ragby, z Německa, Rakous-

Dva biografy bývaly za I. republiky v Břevnově. Ideal pana Jandáčka, pozdější kino Radost a Bio Sokol
v sokolovně v dnešní ulici Heleny Malířové. Výstavbou hotelu Pyramida vzniklo kino Dlabačov a jsme
rádi, že je dnes znovu v provozu. Přijďte…
21. května
se uskutečnil
obvyklý
jarní výlet
Břevnováků
po Čechách
Tentokrát
navštíveny
Hořice, Kuks,
Nová Paka
a Pomezní
boudy na
česko polské
hranici. Jarní
a podzimní
výlety místní
organizují
nejméně 30 let
Už řadu let na pozvání zajíždí břevnovský chrámový
sbor a orchestr na jaře do Karlových Varů na evropské setkání šlechty. Soubor urozeným pánům a dámám zazpívá, zahraje, pak procházka městem, oběd
a k chuti přijdou i známé oplatky. Uprostřed v bílé
bundě je tajemnice sboru paní Hana Stanková.

ka, Litvy, Ukrajiny, Ruska a Lotyšska. Tatra se
v konkurenci neztratila a obsadila celkové třetí místo. V sobotu 21. května se pak na Smíchově představili France C´est Rugby, což je výběr Francie hráčů
do 20 let, kteří svou zemi reprezentují pod hlavič-
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kou Ministerstva zemědělství Francie. Francouzi
patří k absolutní špičce světového ragby a český
juniorský výběr, který se jim postavil tak dokázal,
že i v České republice vyrůstají dobří hráči. Ostatně
řada z nich zná styl a tradice francouzského ragby,

protože se v rámci ragbyové akademie Yvese Perrota připravuje na svou sportovní kariéru pod tímto
francouzským odborníkem a letitým přítelem českého ragby. Opravdový bonbonek bude na Smíchově
k ochutnání v sobotu 25. června od 14.00 hodin.
Nejragbyovější země světa, Nový Zéland, opět
vysílá do Prahy své ragbyové vyslance, tým New
Zealand Ambassador´s, který je složený z hráčů,
kteří hrají především v evropských soutěžích. Loni
„Ambasadoři“ zaplnili Tatru při utkání proti národnímu týmu ČR do posledního místa, včetně na akci
speciálně postavených provizorních tribun. A nejinak tomu bude i letos, očekává se zcela zaplněný
stadion a náš český národní tým bude mít opět plné
ruce i nohy práce, aby dokázal Novozélanďany potrápit. Dlužno dodat, že loni se to podařilo, když naši
prohráli pouze o 4 body 32–36. Věřím, že ani letos
se Češi nenechají zastrašit bojovým tancem HaKa,
který Novozélanďané před utkáním i po něm předvedou. P. Chaloupka, ZKO–IPK Praha 6 Břevnov
Bezpočet psů proběhlo tímto cvičákem naproti bývalému hřišti Břevnova, za více jak devadesát let existence. Zde pod vedením zkušených instruktorů a kvalifikovaných figurantů jsou psovodi
a psi připravováni na zkoušky základní, až po ty

BŘEVNOVAN
na vrcholové úrovni. Jsou pořádány dvakrát ročně
podle národního i mezinárodního řádu, rovněž pak
dva závody v několika kategoriích. Tady jsou vítáni
pejskaři i plemena, kterým jde pouze o základní výchovu a poslušnost, cílem pak je především radost,
ze sportovního vyžití. Za roční členský příspěvek se
stanete členy organizace a Českého kynologického
svazu, je na každém jak často a s jakou intenzitou
bude cvičit, jaké mety má v úmyslu dosáhnout.
V areálu cvičiště je dobře zásobená kantýna, krásná
klubovna s krbem a fotografickou výzdobou, pro
vaše čtyřnohé přátele zde mají odkládací boxy ve
stínu a klidném zákoutí. Současný předseda klubu
J. Stareček mi také sdělil, že v současnosti má organizace na sedm desítek členů a členek, nejvíce
zastoupené plemeno na cvičišti je německý ovčák.
O něco méně pak jsou zde plemena ostatní i bez
průkazu původu, kříženci. A názor pana Starečka na
tzv. plemena bojová? Existují prý jen zodpovědní
a nezodpovědní majitelé psů!
Rybárna v Břevnově. Opět je rybářská sezóna
v plném běhu, opět břehy našich řek lemují vyznavači Petrova cechu. Někteří jsou mistry v úpravě
ryb všeho druhu, navíc v několika variantách!
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 Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
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ve Sbírce starého
ského umění Národní
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Praze
ve Šternberském paláci
této firmy
republiky
dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
hodobě.
 Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
ASYMETRICKÁ HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin.
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin.
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.
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24 května se konal se výroční koncert žáků paní Marie Čihařové v Tereziánském sále kláštera. Účastníky mile překvapilo zahájení večera
sborovým Hymnusem pro rok milosrdenství. Škoda, že program netrval déle. Těleso by mohlo samostatně koncertovat.

ČÍ JSOU KRKONOŠE?
ČÍ JE PODKRKONOŠÍ? NAŠE!!!
Možná, že i toto zvolání jste mohli zaslechnout od některého z účastníků tradičního
výletu břevnovských zahrádkářů, který
třetí květnovou sobotu zamířil do severovýchodních Čech a zaplněnému autobusu
umožnil poznat některé, pro někoho možná
méně známé kouty Podkrkonoší a Krkonoš.
Z dálnice jsme sjeli u Chlumce nad Cidlinou,
na jehož okraji nás přivítala silueta krásného zámku Karlova Koruna, ale při průjezdu
městem si asi všichni připomněli ztracené
naděje našich hokejistů na MS, kteří v rozhodujícím čtvrtfinále dopadli, byť nešťastně, ale přece jen jak legendární sedláci
u Chlumce. Prvním cílem však byly Hořice,
jejichž přídomek „v Podkrkonoší“ již naznačuje, že jsme vstoupili do oblasti Podkrkonoší. Hořice právem prosluly jako město
kamenné krásy díky vynikající kamenicko–
sochařské škole, před níž je nádherná plastika Quido Kociána Mrtvý Ábel. Škoda, že
jsme nemohli autobus pozdržet na malé
pokochání se, ale do města se valily davy
motoristických fanoušků. Třetí víkend května je totiž dnem motorkářských závodů
300 zatáček Gustava Havla, a tak nejen
střed města byl pro vjezd i průjezd uzavřen.
Naštěstí vrch Gotthard byl motorkářského
šílení ušetřen, a tak jsme mohli obdivovat
galerii soch z různých sympozií a především
nádherný portál místního hřbitova. S populárními trubičkami to již bylo horší. Většina
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Na dubnové valné hromadě živnostenského spolku
v Břevnově byl do představenstva zvolen nový člen pan
Marek Šoltés z Břevnova – na
snímku vlevo, majitel pivovaru
v Březnici (pivo Herold a další).
Uprostřed je bývalý předseda
Michal Malík a současný Tomáš Hudera. Oba odvedli pro
Břevnov a Prahu kus práce.

„trubičkáren“ je totiž v oblasti, kde řvaly
stroje závodníků, a tak jsme museli oželet
nejen pohled na další skvost – Věž samostatnosti či nádherné koupaliště Dachova
s atmosférou i architekturou 30. let minulého století, ale i tuto originalitu, kterou do
Hořic přinesli prý napoleonští vojáci. To, co
se kdesi v supermarketech vydává za hořické trubičky, má k těm pravým snad ještě
dále než párek ze supermarketu k vybranému kvalitnímu masu. Už jen ta margarinová
náplň na rozdíl od medem a oříšky vyplněné natáčené oplatky, kterou si pak labužník
naplní sám, nejčastěji chutnou šlehačkou
nebo ovocem!
Desítky lidí se účastnily
vernisáže nové výstavy
o Břevnově dne 4. května
2016 v Městském muzeu.
Např. vpravo pan Doseděl,
syn zakladatele elektrozávodu Doseděl v Břevnově,
v pozadí v brýlích paní
Klausová–Kapsová z hrnčířské rodiny na Bělohorské, ctihodné sestry od
sv. Františka ze Šlajferky
a další.
• Doporučujeme zde vydanou knihu Břevnov
a ve sluchátkách herci namluvené texty z časopisu
Břevnovan.

Dalším cílem, po průjezdu Miletínem, který
proslavil Karel Jaromír Erben, ale i perníkové Miletínské modlitbičky, byl komplex
v Kuksu, který se postupně obnovuje do
šporkovské krásy. Ale tam nás čekalo další
nepříjemné překvapení – fronta při vjezdu
a náročné hledání místa pro zaparkování
autobusu, odkud se ještě musí překonat
desítky schodů před a po přechodu Labe,
které je zde ještě spíše potokem. Do areálu
totiž policie umístila svůj den pro veřejnost,
a tak sem mířily především rodiny s dětmi
za atrakcemi i předváděčkami techniky.
Jen to kvílení sirén si mohli odpustit, protože to výrazně rušilo i výklad opravdu vynikajícího mladého průvodce Jardy celým
areálem, kde vyniká jistě 24 alegorických
soch Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. A příjemným překvapením navíc byla i malá prezentace, vlastně koncert
historických hudebních nástrojů!
Další zastávkou pak byla Nová Paka a její
Klenotnice – unikátní expozice českých polodrahokamů. Mohli se zde pochlubit nejen
kameny z okolí Nové Paky a Kozákova, ale
i kameny nejčeštějšími, rudými českými
granáty, které jsme dosud měli fixovány
pouze do okolí Litoměřic.
Závěr krásného jarního (vlastně spíše letního dne – opět patří náš velký dík svatému
Petrovi! ) proběhl v možná méně známé
části Krkonoš, v oblast Pomezních Bud.
Zpoza nižších kopců nám zde kynula nejvyšší hora naší vlasti, Sněžka, někteří se
malou procházkou vydali i do sousedního
Polska.
Zejména několik komplikovaných objížděk
způsobilo, že jsme zpět dorazili o trochu
později, než jsme předpokládali, ale účastníci zájezdu byli rádi, že poznávací program
byl splněn a odvezli si domů spoustu zážitků a někteří i unikátní fotografické záběry.
Rádi tedy budeme v tradici pokračovat a na
podzim (zřejmě v říjnu) připravíme zájezd na
západ Čech, a to i do míst, která jsme vloni
na Plzeňsku museli vynechat kvůli nevhodnému času prohlídky, kterou nám v Teplé určili, ale jistě každého zaujmou i zajímavosti
na Klatovsku a v povodí řeky Střely.
Dr. Michal Dobiáš
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i naše nejnovější konfekční řada
obleků byla šita v Čechách.
Tento postup bych rád rozvíjel
i do budoucna. Šití v Asii
má
své
přednosti,
kterými jsou především široká nabídka látek, rychlost ušití zakázky, variabilita a schopnost uspokojit individuální potřeby zákazníka a samozřejmě také cena. Naopak
u zákazníků, kteří mají komplikovanější postavu a jsou ochotni si
něco připlatit, je výhodnější šít v ČR na více zkoušek rozešitého
obleku.

Známe se?

SALO N V U LI C I BĚ LO H O R S KÁ

Otevřít vlastní zakázkové krejčovství ho napadlo po návratu z dovolené v Thajsku, kde si nechal ušít oblek, se
kterým byl nadmíru spokojen. A stejně tak i s cenou. Postupně začal svůj záměr realizovat. Prvním úkolem bylo
vymyslet vhodnou obchodní značku pro své produkty na
míru. Jak na to Petr Veselý šel?
1. Jak jste přišel zrovna na jméno Peter Venett?
Chtěl jsem pro svou značku zvolit mezinárodní název. Za prvé
si myslím, že v oblasti módy je to pro české zákazníky přitažlivější. Kromě toho máme zákazníky i v jiných zemích v EU, kde
má mezinárodní jméno ještě větší smysl. Peter Venett vychází
z mých iniciálů PV, s tvorbou značky mi pomohl kamarád, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti marketingu a mediálních
agentur, takže jsem měl k němu v tomto ohledu důvěru a myslím, že výsledek je velice dobrý.

2. Ve vašem zakázkovém krejčovství šijete na míru nejen
obleky, ale i košile.
Šijeme u nás takřka veškerou společenskou módu pro pány –
obleky, košile, kabáty, volnočasové bavlněné kalhoty (chinos)
a další. Vše samozřejmě na míru. Mimo to postupně dále rozšiřujeme náš sortiment. K dispozici máme kravaty, motýlky, kožené pásky, manžetové knoflíčky a další doplňky. Nedávno jsme
začali spolupracovat s českou značkou FLPopper, která se zabývá výrobou špičkové kožené obuvi. Pokud pak někdo nemá čas
čekat na oblek na míru, může u nás pořídit i oblek konfekční,
který mu samozřejmě upravíme na jeho postavu. Konfekce je
pro nás relativně novinkou, vydali jsme se cestou malých sérií
několika kusů, kdy je každý náš model navržen našimi návrháři
do nejmenších detailů, jako je například kontrastní podšívka či
barva knoflíků.
3. Mohou si u Vás dopřát zakázkové šití oděvů také dámy?
V Peter Venett cílíme především na pány. Pánové k nám však
často dorazí i s partnerkou a těm se někdy naše produkty zalíbí natolik, že si u nás chtějí nechat rovněž ušít něco na míru.
V těchto případech jim samozřejmě vyjdeme vstříc. Na šití dámských zakázek pak spolupracujeme s našimi partnery v ČR.
4. Zaujalo mne, že ušijete oblek i košili dle vlastní předlohy
zákazníka. Jak toto funguje?
Nabízíme různé varianty zakázkového šití. Nejčastěji k nám zákazníci přijdou s nějakou základní představou, kterou během
individuální schůzky dále rozvineme. Společně vybereme látky,
navrhneme styl a střih zakázky a následně nabereme míry zákazníka. Někteří naši zákazníci však již mají svůj oblíbený oblek či košili a chtějí si nechat ušít další ve stejném stylu, střihu
a rozměrech. I to jsme samozřejmě schopni realizovat. Vzorový
produkt pro zákazníka přeměříme a ušijeme dle jeho zadání.
5. Kde své obleky a další produkty šijete?
V současnosti šijeme většinu našich zakázek na míru v Thajsku a to hlavně z toho důvodu, že jsem tam v minulosti žil
a nasbíral kontakty. Právě v Thajsku se koncept mého podnikání
zrodil. Úpravy pro naše zákazníky, kteří přijdou na zkoušku ušitého obleku, pak však již samozřejmě probíhají v ČR a rovněž

6. Zákazník si s vámi může dohodnout osobní schůzku?
Ano, fungujeme na tomto principu, abychom mohli každému našemu zákazníkovi zajistit skutečně maximální servis. První individuální schůzka trvá obvykle cca hodinu, takže pokud přijde někdo bez objednání, je zde
nebezpečí, že bude muset dlouho čekat nebo se mu
v daný den nebudeme moci věnovat. Pokud tak má zákazník
zájem nechat si u nás ušít oblek, košile či kabát, měl by nás
předem kontaktovat prostřednictvím našeho webu www. petervenett. com pro domluvu konkrétního termínu schůzky. Ty je
možno domlouvat telefonicky či emailem.
7. Obleky od vás lze získat i na dárkové poukazy?
Ano, na našem webu je možno objednávat dárkové poukazy
prostřednictvím interaktivního formuláře. Je možno volit jakoukoliv hodnotu poukazu a ten je po úhradě dané částky doručen
zákazníkovi na zadaný email.
8. Máte také vlastní e–shop. Jak funguje objednávání obleků a košil na míru přes internet?
Na e–shopu stále pracujeme a snažíme se ho vylepšovat tak,
aby si každý potenciální zákazník měl možnost navrhnout
vlastní styl obleku, který mu dobře padne. On–line profily
s tělesnými mírami zakládáme automaticky všem našim zákazníkům, kteří nás navštíví v kamenném krejčovství. Ti pak
mají možnost realizovat další objednávky prostřednictvím
e–shopu bez obavy z toho, že se špatně naměří. Pro nové zákazníky připravujeme další varianty, jak zadávat míry pro jejich zakázku, kterou si prostřednictvím našeho eshopu sestaví. Obecně bych k tomu řekl, že je to poměrně komplikované
a práce na e–shopu je v podstatě nepřetržitý proces. Ačkoliv
má řada lidí názor, že objednávat oblek na míru přes internet je
hloupost, osobně si myslím, že pokrok nezastavíte. Čekám, že
v budoucnu budou existovat například různé aplikace na chytré telefony, které Vám prostřednictvím 3D skenu Vaší postavy
doporučí, jakou velikost oděvu si zakoupit na internetu. Podle
mých informací je několik podobných aplikací již nyní ve stádiu
vývoje…
9. V Břevnově jste spokojen?
Ačkoliv na Břevnově nebydlím a dojíždím z Vršovic, mám tuto
čtvrť rád. Především je zde dostatek zeleně a dopravní spojení je bezproblémové. Osobně mám jen problém s plánovaným
zavedením parkovacích zón. Dle mého názoru to zkomplikuje
podnikání a je to v podstatě jen další daň, která je na obyvatele
uvalena. 			
Děkuji za rozhovor – Antonín Matějka

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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Kauza Polikliniky
„Pod Marjánkou“
pokračuje!
Záměr radnice začlenit provoz
LDN do objektu polikliniky v rámci její rekonstrukce v petici odmítlo přes 4 tisíce občanů Břevnova
a okolí s ohledem na nevhodnost
tohoto záměru, a také proto, že
potencionální pacienti požadují
revitalizaci objektu do původního
stavu, tak aby zde byly zajištěny
veškeré potřebné /a dnes chybějící/
zdravotní služby pro celou spádovou oblast. Dle předběžného zjištění zařadilo Ministerstvo Kultury
tento významný objekt do seznamu památkově chráněných objektů, takže není možno jej stavebně
měnit!
Z těchto důvodů hledá radnice další možné varianty řešení pro realizaci
LDN v této lokalitě i když není vůbec znám důvod, proč za každou cenu
chce zastupitelstvo prosadit umístění LDN právě tady!! Jakékoli řešení na
tomto místě přináší celou řadu komplikací, nevhodných důsledků, nevhodných vztahů a s tím spojených i nadměrných nákladů. Jako další variantu
/D4/ uvažuje radnice vytvořením samostatného 5ti podlažního objektu LDN
umístěného při východní hranici pozemku polikliniky, orientovaného do
hospodářského dvora, kolmo na ul. Kolátorovu, přímo na hranici s navazujícím parčíkem. I tuto variantu pokládáme za nevyhovující s ohledem
na naprostý nedostatek místa. Pokoje pacientů orientovány pravděpodobně
do manipulačního dvora, objekt na hraně pozemku bez odstupu od zeleně
sousedního parku, nevhodné komunikační napojení, naprostá nemožnost
parkování atd. atd.
Stále doporučujeme stavbu nové LDN na samostatném pozemku tzv. zelené
louce. Toto řešení by bylo bez problémů a optimální jak pro LDN tak pro
revitalizaci Polikliniky, a ve výsledku daleko ekonomičtější, což není zdaleka zanedbatelná otázka. Aby toto zdravotnické zařízení splňovalo standardy
21. století bylo by dle našeho názoru vhodné v místě ve variantě 4D určené
pro LDN vybudovat uměřený několika patrový, ale objemově i výškově
omezený parkovací objekt s otevřeným parkováním pro návštěvníky polikliniky, doktory i případně pro rezidenty komunikačně napojený nejlépe
na ulici Pod Marjánkou. Tím by byly splněny dosud neřešené neúnosné
podmínky parkování v této oblasti.
Jako občané i lékaři apelujeme na radnici, aby prověřila veškeré možnosti
jiného umístění LDN a přikročila k tomuto závažnému problému zodpovědně z pozice dobrého hospodáře tak, aby výsledné řešení vyhovovalo jak občanům, pacientům, lékařům, vhodně doplňovalo urbanisticky tuto lokalitu
a splňovalo požadavky standardů 21. století.
Za občany a pacienty akad. arch. ing. Petr Krejčí

V Břevnově se navýšil počet problémů
Intenzita dopravy v Patočkově a okolních
ulicích nadále roste. Dne 24. března 2016
již bylo evidováno 47, 1 tisíce projíždějících vozidel a 5. května 2016 celkem 46 tisíc. Je otázkou času, kdy v letních měsících
počet automobilů překročí 50 tisíc. Na další
interpelaci ke stavu životního prostředí kolem této komunikace, kterou jsem vznesl na
jednání ZHMP dne 28. dubna, jsem zatím
odpověď nedostal.
Žádal jsem publikování výsledků měření
stavu ovzduší z února 2016 a hladiny hluku
z dubna 2016. Na dalším jednání ZHMP,
dne 26. května, požadavek znovu připomenu a po odpovědi vás se zjištěnými údaji seznámím. Stále jsem jako zastupitel nebyl informován o konkrétních
okolnostech záměru vedení radnice ve věci přemístění LDN z Chittussiho
ul. v Bubenči na polikliniku v Břevnově. Rozumím a chápu proto obavy
obyvatel i lékařů, kteří působí v tomto zdravotnickém zařízení, že využívají
petičního práva. Dle posledních zpráv petici na obranu polikliniky podepsalo 4923 občanů, z toho 3434 z Prahy 6. Očekávám, že bude projednána na
červnovém jednání zastupitelstva MČ Prahy 6. Určitě se do rozpravy zapojím. Po tom, co se kolem polikliniky v posledních desetiletích dělo, je naším
právem nespokojit se se sliby vedení radnice a požadovat záruky, že nedo-
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jde ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče, ale naopak k jejímu rozšíření
a zkvalitnění. Stále se mi nedaří urychlit rekonstrukci schodů z Bělohorské
do ulice Pod Drinopolem. Je tam špatná izolace, schody se vlivem působení
vody postupně rozestupují, kostky dlažby v meziprostorech se propadají.
Naopak, s pomocí paní Ing. Charvátové, vedoucí ODŽP se již podařilo stanovit a technickými prvky vybavit místo pro přecházení v prostoru chůze
z parku přes ulici Kolátorova k hřištím. Dříve tam stávaly automobily a maminky s kočárky nemohly přecházet, dnes překážky nejsou. Chci věřit, že
se v létě podaří realizovat opravu chodníku mezi ul. Junácká a Mládeže na
východní straně zahrady MŠ Mládeže, kde je řada vypadlých dlažebních
kostek. Na základě podnětu občanů, které jsem podpořil, prověřuje ODŽP
možnosti zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu v ulici Za Strahovem
v prostoru křížení s ulicí Šlikova. Kaufland na Vypichu chce zase stavět
a rozšiřovat areál o novou budovu polyfunkčního objektu B.
Zdejší stavební úřad mu v územním řízení vyhověl a vydal dne 3. května
2016 rozhodnutí o umístění stavby. Nejen já si kladu otázku, zda tak bylo
učiněno v souladu s platným územním plánem. Komise územního rozvoje
proto navrhla Radě MČ Praha 6, aby MČ podala do rozhodnutí odvolání,
a jsem zvědav, jak se bude dále situace v dané věci vyvíjet. Na pořad jednání se znovu dostává otázka budoucnosti Břevnovského mrakodrapu, neboť
firma Geosan má zájem na jeho odstranění. Jaký bude osud této budovy,
která je ve vlastnictví města, rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo
MČ Praha 6. Připravuje se další změna trasování tramvají, která má proběhnout od září 2016. Kdybych to mohl rozhodnout, nedělal bych nic. Z předložených variant je pro Břevnov nejpřijatelnější návrh tzv. modré varianty.
Ta zahrnuje ukončení tram 22 a 25 na Bílé Hoře, novou linku 23 z Vypichu
jezdící po trase linky 22 a novou linku číslo 2 z Malovanky.
JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP, klub KSČM

K parkovacím zónám
Parkovací zóny se staly velkým tématem.
Jedni občané se jich nemohou dočkat, vidí
v nich vyřešení všech problémů s parkováním, druzí jim nemohou přijít na jméno.
Jsem rád, že naše městská část se této problematice velmi věnuje a na veřejných setkáních
dává možnost vysvětlovat otázky kolem parkovacích zón nejen odborníkům, ale i přímo
těm, kterých se to dotýká nejvíce – tedy široké veřejnosti. Možná se některých dotknu,
ale osobně vidím zavádění těchto zón jako
veliký problém, který přitom situaci nemůže
vyřešit. Pouze přesune problémy s parkováním jinam. Navíc mi to připadá i jako dosti
sobecké řešení. Veškerá vina za problémy
s parkováním se jednoznačně hází na mimopražské řidiče. Skutečně aut těchto řidičů (nejen) v Praze 6 je mnoho. Ale jsou to skutečně oni, kdo mohou
za to, že těžko hledám místo k parkování? Mohou za tento problém tito lidé,
kteří do Prahy jezdí za prací, protože u nich dostatek pracovních míst není,
a kteří prostě NEMAJÍ JINOU MOŽNOST, KDE ZAPARKOVAT? Nebo je
viníkem spíš ten, kdo přes mnohé připravované projekty nevybudoval dostatek záchytných parkovišť? Kdo prodal nebo umožnil zastavět místa, která
byla vytipována k budování těchto parkovišť?
M. j. podle slov p. starosty v Praze 6 není ŽÁDNÉ záchytné parkoviště. Myslíme si, že všichni přestanou do Prahy jezdit? To pochopitelně nepřipadá
v úvahu. Jednoznačně budou jezdit dál, pouze budou parkovat jinde, a jak
jsem již naznačil, problém se pouze přesune jinam. To pak budeme zóny stále
rozšiřovat dál a dál? Trochu se obávám, že většina z těch, kteří po zónách
nejhlasitěji volají, bude zklamána. Zkušenosti z obvodů, které zóny zavedly
již dříve, o tom vypovídají. Ano, ze začátku to trochu pomohlo, přibyla volná místa. Ale postupem času končí stále více a více drobných prodejniček
a provozoven, protože u nich nelze zaparkovat, a tak logicky přestávají být
zajímavými. Navíc ani parkovací zóny nemohou zajistit, že skutečně budu
moci parkovat u svého domu. Druhým problémem je, že zóny se mají rozrůst
po celé Praze, tedy logicky začnou mít velké problémy i ti, kteří autem jezdí
do práce, vozí děti do škol, školek, či různých kroužků. Kteří vozí nákupy
třeba svým starým rodičům. Řemeslníci nebudou mít kde zastavit. A do čeho
se asi promítne jejich parkovné? Podobných problémů nastane zřejmě velké
množství. Dalším negativem je skutečnost, že parkování si budou prakticky
muset zaplatit i ti, jichž se zóny zatím přímo netýkají, ale kteří se bez toho
vlastně na mnoho míst nedostanou. Obávám se, že celá situace kolem zavádění zón tedy problém parkování neřeší, pouze vybírání parkovného pomůže
zlepšovat rozpočet radnic. Jediné řešení podle mého názoru je co nejrychlejší
vyhledávání a budování parkovacích míst – např. záchytná parkoviště P+R
a další. Zde bych možná mohl zmínit i tzv. chodníkový program. Na první
pohled velmi pěkná věc. Ale i díky němu parkovací místa ubyla, případně se
nevyužila možnost je vybudovat. Mnohde se např. dostatečně široké chodníky přímo nabízely k možnosti při malé úpravě změnit podélné parkování na
příčné. Způsob řešení „ostrůvků“ kolem stromů (např. Čkalova ul. ) je také
dosti podivný a několik parkovacích míst opět ubylo.
Mgr. Jan Bartůšek, zastupitel MČ Praha 6, KDU-ČSL
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Milí čtenáři,

opět po roce jsem byla požádána o článek
do Vašeho časopisu. Váš zájem mě velice
těší, zvláště z jednoho důvodu, který Vám
sdělím ve svém textu. Nejprve, ale odpovím na otázky, které mně položil redaktor
pan Matějka.
Naše loňské plány nabraly zpoždění a budou realizovány v letošním roce. Klimatizace, tolik potřebná v horkých letních
dnech, se zdržela, protože v distribuční síti
elektřiny není pro budovu Elišky dostatečná kapacita. Tento problém je řešitelný, ale
zabere více času. Přesto věříme, že se nám
letos podaří uvést do provozu alespoň první
část klimatizace na jižní straně budovy, která je nejvíce potřebná. Parkování je stále velký problém. Podařilo se nám
získat šest parkovacích míst v denní době v ul. Cvičebná, ale stále není dořešen bezproblémový příjezd Záchranné služby a automobilů zajišťujících
zásobování. Jednali jsme se starostou MČ Prahy 6, který přislíbil osobní
intervenci u příslušných orgánů. Jak vidíte, vážení čtenáři, nic není jednoduché, ale věřím, že se vše podaří, chce to jenom více času. I zahrada dozná
časem změn a bude všem našim klientům sloužit k příjemnému posezení.
I přes časové prodlevy v našich plánech žijeme v pohodě. Máme mnoho
aktivit, kterých se naši klienti mohou zúčastnit. V proběhlém velikonočním
čase jsme tradičně barvili vejce, pekli jidáše, do vlastnoručně ozdobených
květináčů vyseli osení. Připravili jsme si i velikonoční nádivku z čerstvých
kopřiv, která všem přišla velmi k chuti. Potěšil nás i velikonoční koncert
dětského sboru a další hudební vystoupení. S nastupujícím jarem připravujeme procházky po okolí s příjemným posezením v kavárně, v plánu jsou
i delší výlety do pražských parků. V blízkém období Vás zveme na výstavu
fotografií z prostředí našeho Domova, které jsou dílem známého fotografa
Jaroslava Kučery. Výstava bude instalována v prostorách přízemí domova
Eliška. Mezi novinky patří spolupráce s agenturou Aura musica, která pro
nás a i pro Vás občany Prahy 6 pořádá koncerty v Břevnovském klášteře.
Zajímavé pozvání je na koncert 15. června, kde v Bazilice sv. Markéty vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček. Celá akce Břevnovská hudební
setkání se koná pod záštitou starosty MČ Prahy 6.
Na závěr mám jedno přání – chtěli bychom být dobrými sousedy všem,
kteří žijí a pracují v našem okolí. Máme nadstandartní vztahy se ZŠ J. A.
Komenského a ZUŠ J. Hanuše. Tuto poznámku píši proto, že mě mrzí neřešitelné stížnosti některých našich sousedů. Vím, že jsme našim domem
změnili ráz této lokality, ale byla vybrána naším zřizovatelem a my máme
povinnost poskytovat našim klientům co nejlepší služby. Prosím, nezlobte
se na nás, přijďte se k nám podívat, třeba se vzájemně pochopíme. Děkuji,
že jste si přečetli má slova, byla psána s dobým úmyslem.
Vaše Eva Kalhousová – ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V BUBENČI
Stará čistírna je objekt, který se stal národní kulturní památkou v r. 2010.
O šest let později se prosadila mezi nejvýznamnější industriální památky
Evropy. Dnes je zde Muzeum, příběh o čističce se dočkal komiksového
zpracování, filmařské štáby si vybírají její podzemní prostory pro realizaci svých filmů . A to vše už je dobrým důvodem, abychom se dozvěděli
o tomto technickém zázraku ještě více. Naším průvodcem bude ing. Šárka
Jiroušková, předsedkyně správní rady, která začíná svůj výklad slovy: JDE
O MALÝ ZÁZRAK! Tento technický areál byl postaven v letech 1901–
1906 jako součást systematické stokové sítě v Praze.
Projekt pražské kanalizace i návrh čistírny vypracoval stavební inženýr
britského původu sir William Heerlein Lindley. V době, kdy řešil odvodnění Prahy, působil jako stavební rada ve Frankfurtu nad Mohanem, kde
byl jím navržený kanalizační systém již provozu. Díla tohoto odborníka
na vodárenství a stokování jsou v provozu dodnes, např.: kanalizace ve
Frankfurtu, vodárenská síť ve Varšavě. Stále v provozu je také stoková síť
v Praze, která byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Provoz ve staré
čistírně byl ukončen v roce 1967. V současné době je tato technická památka kulturním centrem, jehož hlavní částí je prohlídková trasa představující
původní účel areálu. Trasa prohlídky staré čistírny zahrnuje jak podzemní prostory, kde byly umístěny technologie na čištění odpadních vod, tak
i další provozní místnosti, z nichž mezi nejatraktivnější patří kotelna a strojovna, kde jsou umístěny parní stroje z roku 1903. V provozu jsou tyto
stroje během prohlídek při každoročních tematických akcích /Světový den
vody (březen), Komínový den (červen), Dny evropského dědictví (září),
Mikulášské dárkohraní (prosinec)/. Z původního technologického vybavení
uvidí návštěvníci dále zrestaurované česle na elektrický pohon z roku 1949
a zrestaurované stavidlo, jehož ruční pohon si návštěvníci mohou sami vyzkoušet. Část prohlídkové trasy je vedena skutečnou (nefunkční) stokou.
K prohlídce je možné objednat plavbu na raftu v podzemní nádrži a výstup
na 30 metrů vysoký ventilační komín, odkud se naskýtá neobyčejný pohled
na Prahu a Pražský hrad. Z vrcholu komína je možné slanit do podzemního

ventilačního kanálu. Památka je zpřístupněna po celý rok. Prohlídky jsou
každý všední den v 11 a 14 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích jsou
prohlídky v časech: 10.00, 11:30, 13.00, 15.00 a 16:30. V areálu je zajištěno občerstvení v kavárně Café Továrna, kde je umístěna stálá výstava
fotografií z výstavby staré čistírny. V kavárně také návštěvníci uvidí záběry
z provozu ve staré čistírně, které zachycuje filmový dokument z roku 1943
a na objednání také film Muži pod Prahou (1947), který přibližuje práci
stokařů a krysařů.
Dopravní spojení: Autobusem MHD č. 131 ze stanice metra Hradčanská
(trasa A) do zastávky Goetheho (v opačném směru zastávka Nemocnice
Bubeneč). Poté pěšky pod železničním mostem do Papírenské ulice 6.
Vlakem do stanice Nádraží Podbaba. Spojení například ze stanice Masarykovo nádraží, z nádraží Praha – Libeň, Praha – Holešovice. Je možné přijet
na kole po cyklotrase podél plavebního kanálu Troja – Podbaba, využít přívoz nebo spojit návštěvu staré čistírny s výletem do nedaleké Stromovky.
Vlastní doprava autem: možné parkování v areálu. Pozvánka na nejbližší
akce: 18. 6. 2016 Sportovní den ve staré čistírně – tematická akce s doprovodným programem, prohlídky po celý den, parní strojovna v provozu,
plavba na raftu v podzemní nádrži. 23. 5. 2016 – 30. 9. 2016 Herci a město, výstava fotografií Aleny Hrbkové představí herce Městských divadel
pražských na jejich oblíbených místech v Praze. Výstava je pořádána ve
spolupráci s Městskými divadly pražskými.
Připravil am
Foto: Durdík

Jak opravdu vylepšit Ladronku
Reakce spolku Pro Břevnov na internetovou anketu Prahy 6 a navrhovaná rozšíření infrastruktury rekreačního areálu Ladronka. Park u Ladronky
patří mezi nejoblíbenější místa v Praze a je dobře, že se o něm debatuje.
Podkladem pro úpravy by však měla být skutečná participace s občany (tak
jako v případě Bělohorské ulice), nikoli pouze on–line anketa. Nejprve bychom se měli ptát, čeho si návštěvnící na Ladronce cení a jakou ji chtějí
mít. Největšími přednostmi areálu Ladronka je jeho unikátní poloha, rozlehlost, zeleň. I proto je návštěvnická skladba velice pestrá – rodiny, teenageři, sportovci, pejskaři, senioři… Jsme proto přesvědčeni, že charakter
volné pláně na kopci a navštěvnická různorodost by měly být zachovány
jako největší hodnoty Ladronky.
Znepokojující jsou plány na další rozšiřování bruslařských drah. Právě důraz na in–line bruslení způsobuje mezi návštěvníky parku zlou krev. Jak je
vidět na tunelu Blanka, navyšování kapacity účinkuje jako nádrž pro přítok
ještě většího množství aut. Podobně i nové dráhy pro bruslaře by znamenaly ještě více bruslařů, více parkujících automobilů, a především méně místa
pro ostatní uživatele Ladronky, kteří k pobytu na tomto jedinečném území
nepotřebují bruslařskou dráhu. Je proto vhodnější posilovat ostatní aktivity, kterým dávají přednost zdejší návštěvníci, například rozšířit možností
protahování a posilování. Nedostatečné je rovněž sociální zázemí, což by
šlo řešit lepším zpřístupněním stávající kapacity na statku Ladronka (prodloužením otvírací doby). Po rekonstrukci volá chodník podél Tomanovy
ulice, který by měl být zachován pro pěší, neboť jej hojně využívají senioři
a rodiče s malými dětmi – právě proto, že zde není in–line dráha.
Stávající podoba Ladronky je z větší části vyhovující, areál funguje až na
výjimky dobře – pomineme–li služby současných nájemců statku, včetně
omezené dostupnosti placených hřišť. Určitě by bylo vhodné celý prostor
po několika letech fungování a mimořádného zájmu částečně zrevitalizovat, opravit mlatové cesty a obrubníky, doplnit mobiliář, za úvahu stojí například přívětivější propojení Ladronky a Petřínských sadů pěší stezkou,
která by vedla pod jižní hranou svahu. Většina z anketních návrhů (rozhledna, trojrozměrný poutač, měřáky rychlosti) dělá z Ladronky spíše fun purk
či závodní dráhu. Naopak se přestalo mluvit o prodloužení rekreačního
areálu na východ od Televizní věže (směrem ke Strahovu) a dotvoření zeleného koridoru mezi Petřínem a Hvězdou, jak jej plánovalo minulé vedení
radnice. 			
Michal Volf Spolek pro Břevnov
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BŘEVNOVAN
Petr Hilský
Narodil se roku 1962 v Praze. Vyučil se sazečem – typografem a po absolutoriu katedry scénického výtvarnictví na divadelní fakultě AMU (kresba a malba – akademický malíř doc. O. Smutný) působil jednu sezónu jako scénograf
Horáckého divadla v Jihlavě (1990–1991). Od roku 1992 pracuje jako grafik.
Vedle grafických úprav se věnuje malbě. Od popisnějších začátků inspirovaných městskou krajinou dospívá k abstraktnějším „vnitřním“ krajinám. Maluje
pastelem, který kombinuje i s jinými technikami (tempera, strukturální malba).
V roce 2002 zakládá hudební skupinu „komorního bigbeatu“ Jam Session,
později přejmenovanou na Jam Sessžer.
Žije střídavě v Praze – Břevnově a v Písku, kde se svou ženou Evou vychovávají
dceru Tatianu (2009). Z prvního manželství má dceru Báru (1995)

Poděkování MČ Praha 6 a kolektivu školní jídelny
„Pod Marjánkou“
MČ Praha 6 se trvale stará o další zlepšení úrovně bydlení obyvatel
v této části Prahy. Jde např. o zeleň, chodníkové programy, sportovní
a kulturní akce, akce pro děti, výlety zahrádkářů a důchodců apod.

Břevnovský písničkář Petr „Syčák“ Hilský měl nedávno v KC Kaštan
koncert spojený se křtem prvního samostatného CD skupiny Jam
Sessžer

Byla u Vás dříve kytara nebo tužka a skicář? Jak a kde jste
začínal?

Když mi bylo asi 5 let, sledoval jsem svého staršího bratra Mílu, jak
kreslí, a chtěl jsem být jako on. Později byl mým vzorem i prvním
učitelem kreslení. Ovlivnil mě i v tom, že nejraději maluji suchým pastelem na hrubší (třeba obyčejný balicí) papír, což byla jeho oblíbená
technika. Hrát a zpívat písničky jsem začal až později, ale pamatuji
se, že jsem jako malé dítě býval velmi hlučný a rád jsem i zpíval. Dokonce jsem si vykřičel hlasivky a po celou školní docházku na ZDŠ
jsem byl ze zdravotních důvodů osvobozen od zpěvu! Někdy v 10
letech jsem dostal od rodičů první kytaru, asi rok jsem i chodil do
LŠU na výuku, ale pak jsem toho nechal a vrátil se opět ke kreslení.
Nakonec jsem po letech, stejně jako přede mnou můj starší bratr, vystudoval scénické výtvarnictví na DAMU, kde malbu vyučoval akademický malíř Oldřich Smutný. Ten nás oba ve své tvorbě velmi ovlivnil.
Ostatně „Smutňák“, jak jsme mu mezi sebou říkali, celá léta jezdil
z Prahy do svého ateliéru v Putimi kousek od Písku, kde teď žiju
s rodinou, takže jsem pana profesora ještě po létech potkával v Písku. Třeba v roce 2010 na vernisáži kreseb kunsthistorika a básníka
Jaromíra Zeminy, dalšího mého pana profesora z DAMU, který tam
dodnes přednáší dějiny umění. Před pár lety se mi náhodou dostala
do rukou jeho kniha „Jiné texty“ a neodolal jsem – některé básně
jsem si dovolil zhudebnit a zpívám je na svých koncertech.
Takže vidíte, že malování a muzicírování je u mne propojené...

Jak dlouho existuje skupina Jam Sessžer a jak dlouho hrajete
v této sestavě?

Někdy okolo roku 2000, zhruba rok po bratrově předčasné smrti,
jsme měli společnou výstavu ještě s bratrovou ženou Jitkou v dnes
již neexistující galerii Fronta ve Spálené ulici v Praze. Původně jsem
chtěl, aby nám na vernisáži zahrál Vláďa Mišík, ale ten zrovna odjel
do lázní, a protože nějaké písničky jsem už v té době měl napsané,
rozhodl jsem se, že si vernisáž uvedu sám. Můj spolužák z učňáku
Roman Pluhař – hráč na perkuse – mě seznámil s kytaristou Pavlem Liptákem. Původně jsme měli společně zahrát jen na vernisáži
a nakonec spolu s Pavlem hrajeme dodnes! První koncert jsme měli
v Kaštanu v roce 2002, to se kapela jmenovala ještě Jam session,
o rok později jsme se přejmenovali na Jam sessžer a v současnosti
hrajeme ve složení: Petr Hilský – zpěv, kytara, foukací harmonika•
Pavel Lipták – kytara • Matěj Večeřa – baskytara • Karel Nohava –
perkuse a občas s námi ještě vystupuje jako zpěvačka moje starší
dcera Bára.

Plány na další období? Výtvarné i hudební?

V příštím roce budu slavit 55. narozeniny a 15 let od prvního koncertu s kapelou, a tak chystám v Praze a v Písku celkem 3 výstavy
spojené s koncerty. První akce bude někdy v dubnu 2017 v Praze
v Kaštanu, v květnu bude další koncert s výstavou v Praze na Dobešce
a od srpna do září bude k vidění výstava v Prácheňském muzeu
v Písku. 				
Zpracoval A. Matějka
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Je však něco, o čemž se příliš nemluví nebo nepíše. Konkrétně jde
o seniory i o některé postižené osoby, pro které MČ Praha 6
zajišťuje ve školních jídelnách obědy. Těmto lidem toto velmi
vyhovuje a usnadňuje jim to život. Výhodou je např. to, že si mohou
oběd v jídelně přímo sníst, anebo v přinesených nádobách odnést
domů. V prvním případě se nemusí starat o mytí nádobí, v druhém
případě si mohou upravit doma oběd dle své chuti. Kuchyně totiž
vaří jídla i pro „blešky“ (1. třídy), a to se nesmí příliš kořenit ani solit.
Navíc seniorům s nízkými příjmy část nákladů na oběd MČ Praha
6 doplácí.
Patřím mezi malou skupinu seniorů, kteří pravidelně docházejí na
obědy do základní školy Pod Marjánkou. Jsou mezi námi osoby
dříve narozené (92 a 94 let), postižené různými nemocemi či
paní pohybující se s pomocí dvou francouzských holí. Tito lidé již
nemohou vykonávat úkony spojené s obstaráváním obědů jako
dříve (vaření, nákupy potravin apod. ). Všichni se scházíme u školy
kolem 11 hodiny. Dříve to bylo i za špatného počasí před školou,
nyní v hale školy a do jídelny jsme vpuštěni v předstihu před žáky
školy v cca 11.15 hodin. Vedení školy zařídilo, že jsou v hale vedle
vrátnice nově umístěny i sedačky. Pro některé zvláště osamělé
seniory je tento počin, tj. možnost posedět si a krátkou dobu si
i popovídat, vlastně „společenská událost“.
Zvláštní zkouškou prošla naše školní kuchyně v závěru loňského
roku 2015. V sousední škole v Bělohorské ulici probíhaly některé
stavební a jiné práce, které se týkaly i modernizace její školní
kuchyně. I pro její strávníky zajišťovala „naše školní kuchyně“ obědy.
K celkem 650 vlastních žáků a 71 seniorů přibylo dalších 130
žáků ze sousední školy + učitelé. Nápor to byl obrovský. Nakonec
tento výjimečný stav, jehož průběh byl dobře organizován, kolektiv
kuchyně úspěšně zvládl. Podílely se na tom všechny pracovnice
kuchyně, tj. Boženka, Hanka, dvě Martiny, Anička, Monika,
Radka i paní Popelková z kanceláře. Nejenom za výše uvedenou
mimořádnou akci si kolektiv pracovnic školní kuchyně zaslouží
velké poděkování. To si zaslouží i za to, jak jednají se seniory po celý
rok. Je to vždy s citem, s klidem řeší případy, kdy některý senior není
zrovna v pohodě, má nedobře umyté nádobí apod. Paní, pohybující
se s pomocí francouzských holí, nosí pracovnice kuchyně oběd
až na stůl. Nepamatuji si v průběhu roku jediný podobný případ,
jaký se stal v jedné z nejmenovaných nemocnic, kdy pacient po
operaci měl studené nohy a slušně požádal sestřičku o podání teplé
ponožky, která se mu pod peřinou někam zatoulala. Sestřička mu
odsekla, že nestudovala proto, aby „hledala nějakou fusekli“. Byl to
v nemocnici ojedinělý případ. Sestřička tam už zřejmě nepracuje,
protože ji ta práce asi nebavila.
Pochválení za dobrou práci naše děvčata z kuchyně jistě potěší.
Třeba by přivítaly i přizvání na jednodenní výlet zdarma o víkendu.
Např. spolu s důchodci či zahrádkáři. Jejich cestovné by „obecní
kasu“ (MČ Praha 6 či škola) jistě nezruinovalo.
K. Rokos

BŘEVNOVAN

Mezi námi

.
v Břevnově XL

Sloužil jsem
na
Strahovské
věži

Co pro mne byl Strahov? Bez nadsázky jsem tam strávil většinu profesního života. Od 2. 7. 1958 (nástup do zaměstnání na umístěnku) až do
výpovědi 30. 6. 2007 jsem zde pracoval (s desetiletou přestávkou v letech 1963 – 1973 strávenou na Žižkově na generálním ředitelství tehdejší
Správy radiokomunikací Praha). Od 1. 9. 1982 až do konce března 2000
jsem tam přímo v objektu ve služebním bytě dokonce bydlel.
Ale dosti již o mně, teď k historii objektu. Začátek vyprávění vznikl díky
pomoci pana Josefa Sábla (*1922), který mi vylíčil, co bylo před rokem
1958. Objekt vznikl díky iniciativě pana Škopa z Výzkumného ústavu
spojů, jehož myšlenkou bylo vyzkoušet nasazení radiokomunikačních
zařízení pro rychlou výstavbu tehdy analogové telefonní sítě. Původní
objekt byl dokončen na přelomu let 1949/1950 (portálový stožár o něco
později) a od samého začátku zde byl přítomen pan Václav Valeš, první vedoucí této stanice. A první zařízení zde umístěné bylo FM 80/160
(přezdívané Škop podle svého konstruktéra), určené pro přenos 4 (!) telefonních kanálů mezi Prahou a Trutnovem. Trasa procházela přes Černou
horu a vedlejším efektem byla možnost zimního lyžování (zařízení zde
bylo umístěno v hotelovém pokoji na Sokolské boudě). Rovněž zde bylo
zařízení MG 15, které však nebylo radiovým; šlo o přenos 15 tf. kanálů
po drátovém vedení do Nového Boru. Prvním profesionálním zařízením
bylo zařízení IM23 dodané švýcarskou firmou Brown – Boveri (pro nás
Boverák). Zajišťovalo přenos 23 tf. kanálů na principu pulzní polohové
modulace, s magnetronem jako vysílací elektronkou v tehdy nevídaném
frekvenčním pásmu 2100 – 2300 MHz. Dominantní součástkou v něm
byla elektronka ECH21. Nasazeno bylo na trasách Praha – Pardubice,
Praha – Hradec Králové (mezibod Zvičina) a konečně Praha – Liberec.
Pak přišla na řadu anglická zařízení Standard od stejnojmenné firmy, využívající stejný modulační princip jako IM23, ale ve frekvenčním pásmu
300 – 500 MHz, s vysílací elektronkou LD12 umístěnou v mohutném
dutinovém resonátoru. Tato zařízení sloužila na spojích Praha – Ústí nad
Labem (přes Milešovku) a Praha – Zvolen (přes Píska, Praděd, Lysou
horu a Križnou). Tato trasa byla zdrojem útrap personálu, protože téměř
každé ráno byl spoj někde přerušen, některý z techniků pomocí hlasitého
telefonu vyvolával postupně jednotlivé stanice a pokoušel se přemluvit
jejich osazenstvo ke „zprůstřelnění“ spoje. Někdy (zvláště v neděli) to
trvalo i hodinu...
Poměrně spolehlivé zařízení bylo zařízení francouzské firmy SFR (proto Seferák či Eseferák), které již pracovalo s frekvenčním multiplexem
a mělo kapacitu 48 tf. kanálů. Multiplex nebyl na Strahově, spektrum
k nám přicházelo hotové. Jaké přenosové frekvence používalo jsem již
bohužel zapomněl. Co jsem ale nezapomněl jsou mé první zážitky po
nástupu na tuto stanici, které snad přiblíží atmosféru té doby. První šok
nastal po zazvonění na zvonek u plotu. Přiběhl vlčák a štěkal. Přišel mi
otevřít mladík v krátkých kalhotách, uklidňoval psí dámu jménem Cita
a povídal si se mnou. Když jsem za sebou uslyšel „ahoj“ ze dveří objektu,
otočil jsem se a zíral na úplně stejného pána. Pánové byli dvojčata, bratři Ledvinkové (syn jednoho z nich pracoval nedávno na Strahově jako
obchodník). Další zážitek byla pro mne první samostatná noční služba
(po několika málo dnech). Vypadla síť (což se v té době běžně stávalo

několikrát týdně, zvláště v noci a o víkendech) a já musel ze všeho nejdříve ručně spustit dieselagregát ve sklepě budovy, nastavit otáčky (podle
resonančního měřiče frekvence) pak napětí, vypnout a zapnout patřičné
jističe a běžet nahoru na provozní sál „přemlouvat“ jednotlivá zařízení,
aby začala fungovat. Podobný maratón se opakoval po „návratu“ sítě.
Nezapomenutelné pro mne je také přidělení zařízení SFR do osobní péče;
předání od kolegy proběhlo způsobem „tady máš dokumentaci a tam se
vše dočteš“. První, co mne překvapilo bylo, že ze zařízení v létě a v horku
ze síťové zásuvky vyčnívalo topné těleso teplometu a rudě zářilo. Řekl
jsem si „kterej blb to tu zapomněl“ a opatrně za patici těleso vytáhl. Reakce zařízení byla blesková – vypadlo! Tak jsem ho vrazil zpět (samozřejmě
jsem se spálil) a jal se studovat dokumentaci. A ejhle, ukázalo se, že v té
zásuvce byl původně připojen ventilátor a do okruhu bylo zapojeno relé,
takže napájení celého zařízení bylo v případě poruchy motoru vypnuto…
. No tak jsem to relé překlenul a ráno se zeptal střídajícího kolegy, odkdy
je vzduch přiváděn z centrálního zdroje; a on odpověděl, že je na stanici
teprve 2 roky a že už to tehdy tak bylo…
Ještě považuji za nutné se zmínit, že v té době neexistoval automatický
telefonní provoz. Meziměstské linky obsluhovaly telefonistky a ty rovněž
hlásily telefonicky poruchy linek. V provozní špičce (přes den) hlášení přejímaly dispečerky na sále Strahova, v noci a o víkendech přímo
technici. To bylo celkem příjemné povyražení, a to až tak, že nejméně 2
kolegové se tímto způsobem i seznámili se svými budoucími manželkami. Ale vznikaly i incidenty, protože po opravě bylo povinností technika
„zazvonit“ na oba konce, zeptat se obou dam, jestli se dobře slyší a přimět
je, aby si vzájemně odzkoušely vyzvánění. No a když se některá nehlásila
a technik opakovaně zazvonil právě ve chvíli, kdy si dáma připojila sluchátka, ozvalo se např. „ty hovado, proč mi zvoníš do ucha?“
Dosti zážitků – pak už šlo vše rychle; po převzetí přenosové techniky od
Československé televise (to není pravopisná chyba! ) a Rozhlasu vznikla
potřeba výstavby mnohem kapacitnějších širokopásmových spojů, A tak
se v roce 1959 po sklizení obilného lánu naproti původnímu objektu začalo kopat a vyrostla tam železobetonová kulatá 60 m vysoká a 8 m tlustá
11tipodlažní věž, v jejímž suterénu se zabydlel agregát a v 10. patře pak
zařízení R600 sovětského původu. Podobné věže se zároveň objevily i na
jiných místech a vznikla tak magistrála Praha – Krásné – Kojál – Bratislava a na Silvestra v roce 1961 byla tak propojena studia obou měst. Zařízení to bylo celkem spolehlivé, ale některé jeho parametry vylučovaly
použití pro barevnou televizi. Přepínání na reservní stvol bylo provázeno
ohlušující ranou z vlnovodového přepínače…
No – a nyní už jen ve zkratce. Překotný rozvoj techniky a aktuální organizační změny se promítly do neustálého stěhování v rámci areálu i navazujících složek. U paty věže východním směrem vyrostla protáhlá administrativní budova, kam si kancelář přestěhoval i vedoucí pan Valeš, jehož ve
funkci později vystřídal pan Antonín Štrobach a později moje maličkost.
Usadily se zde i údržbové čety. Garáže pro jejich auta však svému účelu
dlouho nesloužily, protože se tam objevilo zařízení MKKM1 (odbočka
magistrály Moskva – Varšava – Praha – Berlín). A věž se začala plnit, objevila se tu řada zařízení východoněmecké firmy RAFENA (později ROBOTRON) pro obrazové, zvukové a telefonní spoje (RVG 904, 905, 908,
934, 935, 955, 958, 960 a 961), které spojovala hlavně velká poruchovost. Trasy natáhly svá chapadla do všech směrů, rostla jejich kapacita
i spolehlivost. Objevila se zařízení firem TESLA, Orion, později i NEC
a Marelli (později GTE). Ve věži vzniklo v 8. patře pracoviště vykonávající funkci řízení tras, které bylo později přemístěno do budovy u paty
věže. V suterénu našlo místo soustrojí pro nepřetržité napájení. Na zahradě vyrostly antény satelitních spojů. Nejstarší část areálu obsadily mobilní retranslace. A když už objekt praskal ve švech a vznikl záměr přemístit
na Strahov pracoviště Intervize, byly západním směrem v roce 1984 přistavěny dvě 2podlažní kostky se suterény, kam se nastěhovala Intervize, soustředily se údržbové čety, sklady, dokumentace, zřídila centrální
olejová kotelna pro celý areál atd. Československá televize vybudovala
pro bobtnající aparát OIRT na západ od kostek 3podlažní budovu se samostatnou kotelnou v suterénu a několika bytovými jednotkami. Součástí
stavby se stalo i poměrně velké společné parkoviště. Po zániku Intervize
a zakoupení společnosti SOFTLINK Českými radiokomunikacemi se zde
postupně vybudovalo pracoviště řízení datových sítí s technologiemi na
jejich dohled a řízení. Je zde umístěna i zákaznická telefonní ústředna,
datové uzly některých zákazníků apod. V areálu sídlily dočasně i společnosti Radiokontakt Operator (pagery) a MULTITONE. Objevila se tu
i zařízení mobilního operátora Radiomobil (nyní T–mobile). Naopak –
celkový pokles významu rr. spojů v dálkových kapacitních spojích vede
dnes k odprodeji částí areálu. Ale to už je přítomnost a jiná kapitola pro
jiného autora.			
Ing. Jaroslav Lehoučka
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Praha 6 v zapomenutých obrazech
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O pekařství pánů Severinů v Břevnově
V žádném krámě to nevoní jako v pekařském a žádný obchod v člověku nevyvolá takové pocity s chutí se do něčeho
zakousnout. Vonné teplo upečeného chleba a pečiva je neodmyslitelná součást našeho bytí. Vážené řemeslo pekařské a jejich členové psali historii v každém městě a vesnici
a ovšemže také v Břevnově.
V roce 1872 se v Hlinsku v Čechách narodil do tamní rodiny Severinů syn Josef a bylo jich kolem stolu sedm dětí.
Jméno samo je zvláštní, původ členové nedopátrali, ale pochází z Francie. Doma se mladý Josef vyučil pekařem
a šel do světa na zkušenou, jak bývalo zvykem. Ten svět to už byla
i Praha a zde se z nastřádaných peněz pokusil otevřít malý pekařTenkrát v šedesátém osmém
ský obchod u Karlova mostu, ale neuspěl. V Praze už byla ostrá
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na vánočky, které jim pekaři za úplatu odborně upletli a upekli.

Pekařství Severin v Břevnově před válkou světovou: vpravo Josef Severin se synem, učedníci a pekaři na dvoře firmy Bělohorská 21.
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Jedna z nejstarších rodinných fotografií: Josef Severin s manželkou, nevlastními dcerami a synem Josífkem. Po celý jejich život členové rodiny
pracují v rodinné firmě.

Zůstávaly vždy menší či větší zbytky těsta, které se pak smíchaly
a to prý byly ty nejlepší vánočky.
Zakladatel firmy Josef Severin chodil do práce už ve dvě
v noci, zadělal kvásek podle svého receptu a byla to práce namáhavá – zpracovat denně těsto, takže ve starším věku si dvakrát přivodil kýlu. Spát chodil ve čtyři odpoledne a tak to
chodilo každý den. Před válkou světovou byla ve dvoře malá
maštal, kde byl kůň Ferda, se kterým se rozváželo zboží po obchodech. Když po Sarajevském atentátu vypukla válka, také Josef Severin rukoval, ale ne do pole, jako starší ročník pekl po
celou válku chleba doma, kde ho bylo více zapotřebí. Ve dvacátých letech zakoupil auto a vše se zrychlilo: v přízemí byla
expedice, expedientka spočítala zboží, které se dávalo do beden
a auto vyjelo. Vjezd do domu pekařství existuje stále, dodávková
auta, která se kdysi dělala užší, projela až do nitra budovy. Nahoře
v patře byla moučnice, odkud mouka proudila do dílny v přízemí, kde byly mísící nádoby a vály, zatímco v průčelí domu byl
obchod s vystaveným zbožím. V pekárně pracovalo až 13 pekařů
a dvě prodavačky. Josef Severin zaměstnával lidi místní a nezapomínal ani na své příbuzné v Hlinsku. Kdo z rodiny studoval,
či si chtěl přivydělat v letní sezóně, dostal práci. Uměl vydělané peníze udržet a vracet do firmy, kupoval jen kvalitní mouku
a nejnovější stroje. Např. ve 30. letech koupil z Německa pět
„maximek“na válení a rolování rohlíků, které jsou funkční dodnes. Jak dokládá ze vzpomínek Josef Severin III. – „Rodina
dědečka milovala, byla to osobnost, kterou všichni poslouchali
a ctili, protože to s lidmi uměl a přál jim. “
Jen v neděli byl v pekárně klid, pan Severin chodil s manželkou
pravidelně do břevnovského kostela a pak nahoru k Holečkům, kde
se hrály karty, kuželník, vedly se debaty a pilo pivo. Mladší Severinovi chodili zase do Prahy, měli rádi Osvobozené divadlo, Voskovce a Wericha i přesto, že říkávali, že připravují cestu komunistům. Starý pán Josef Severin každému tykal, chlapče, chlapče, to
bylo jeho oblíbené oslovení, a s každým se v Břevnově znal. Chodil
občas i mezi „Střeďáky“, partičku zdejších intelektuálů a karbaníků, kteří se scházeli každou středu a kam patřili m. j. dr. Našinec
a dr. Šimek. Když pan Severin v roce 1937 zemřel, firmu převzal
syn Josef junior, který se také vyučil pekařskému řemeslu, maturoval na Obchodní akademii v Resslově ulici, a vedl živnost až
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do znárodnění, kdy musel rodinný podnik
opustit a byl zaměstnán jako řadový pekař
U Veselých na Drinopolu, kde jeho otec
kdysi začínal. To už byla jiná doba.

Prodejna pekařství Bělohorská 21 za Protektorátu. Na snímku: maminka Severinová s dcerami.

Na majetek Severinů na Bělohorské 21
spadala milionářská daň a tento psychický
tlak a starost o rodinu Josef Severin neunesl
a předčasně zemřel na infarkt v roce 1957.
Původní pekařství procházelo reorganizací
a zařadilo se do skupiny podobných podniků, kde se pekly specializované výrobky –
např. vánočky pro Prahu 6, ale výhledově
spělo k ukončení existence. Ještě jednou
vysvitla naděje, že se Pekařství Severin
v Břevnově dočká obnovy. Po r. 1989 dostala rodina v restituci zpět pekárnu a obchod
i s původním strojním zařízením. Jenže
potomek pekařinu už neuměl a došlo k závěrečnému dějství. Ing. Josef Severín III.,
CSc. roč. 1943, který si tehdy přivydělával
provázením anglických a německých turistů
po Praze, při jednom rozhovorů s turisty sdělil, že dostal zpět rodinný podnik. Obdržel
nabídku od krajanů z Bavorska, že podnik
opět rozjedou a stalo se: od roku 1992 začalo původní pekařství znovu pracovat jako
Ottovo pekařství. Jenže ani krajané s dobrým úmyslem pekařině vůbec nerozuměli
a byli závislí na najatých lidech. Nebylo odborného dohledu a za dva roky Ottovo pekařství skončilo nezdarem. V bývalém zavedeném podniku je dnes knihařství, které
si ale dobře vede, protože Bělohorská ulice
je obchodní třída a knihaři tady svoji práci
umí.
Podle vzpomínek Ing. Josefa Severina CSc.,
zpracoval Pavel Krchov, fota jsou z archivu
J. Severina

Osazenstvo pekárny ve 30. letech: na dvoře s dodávkou Pragovkou, sedící Josef Severin junior, po levici maminka a sestry a na zemi učedník.

Pohřeb Josefa Severina, zakladatele firmy v roce 1937. Od domu smutku šly davy lidí, za rodinou, spolky, četa sokolů s flintami, zástupci spolku živnostenského, břevnovských hasičů atd. Rodinná hrobka
jest na břevnovském hřbitově.
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Lístek z archívu

Ospalý den na Bělohorské ve 30. letech, kde jen projede tramvaj a jinak je klid. Muže procházející kolem pekárny u Severinů zřejmě ovanula vůně chleba
a lelkující holiči v sousedství připomínají smutného holiče z Liverpoolu, jak o něm zpíval Miki Volek v šedesátých letech. A vedle sedících holičů je vitrina Bia
Sokol v Břevnově. Copak asi dávali?

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
– jubilea
Narozeniny

– přání

Červenec – Září
Květoslava Hnátová, Břevnov
Marie Klausová, Břevnov
Hana Šejbová, Břevnov
Tomáš Chalupa, Břevnov
Roman Pýcha, Břevnov
Olga Vašáková, Bílá Hora
Irina Semizorová, Břevnov
Hana Kosová, Břevnov
Michal Malík, Dejvice

9. 7. 1933
11. 7. 1942
5. 7. 1946
3. 7. 1974
23. 8. 1934
13. 9. 1924
10. 9. 1933
14. 9. 1946
19. 9. 1949

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě
KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele
nechám dožít. Děkuji. Tel. : 602 361 733, 233 357 071
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.

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.
Hledá se… Jana Riedlová, narozená 29. 5. 1948, která žila v Břevnově
na přelomu 60. a 70. let. Kdo jste ji znali či znáte, dejte, prosím, vědět
do redakce listu anebo na tel. číslo: 608 357 132.
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ZA JAROSLAVEM HOLÝM
Těsně před čarodějnicemi jsem se
domlouval s Jaroslavem Holým, že
spolu na pivo zajdeme. Seděli jsme na
nově zřízeném dětském hřišti v Sedlci, na jehož zbudování měl Jarda lví
podíl a rozhlíželi
se kolem: pískoviště, sedátka, stolky, dětské prvky,
malé ohniště, nové
stromky atd. Zase
kus práce hotové. Povídám – Sedlečtí se mají, že se tak staráš – tráva
posekaná, vždy uklizená Sedlec. Ale Jarda zakroutil hlavou – s tím
se nechlubím. Pořád se snažil zbudovat repliku známého slona, který
býval symbolem Sedlce. Měl tady být postaven pro děti. Jenže jednou
nebyly plány, pak zase peníze a chyběla vyšší vůle. Tak šel čas. 4.
května odpoledne se mu zastavilo srdce a nepodařilo se ho zachránit.
Zemřel nestor úřadu MČ Praha 6, chlap, kterých není mnoho. Zasloužil se o rozvoj Sedlce, kde se narodil a prožil celý život. Byl to
spolehlivý kamarád pro práci i každou legraci. S velkou lítostí na něj
vzpomínám.
Za přátele a redakci Pavel Krchov

OZNÁMENÍ
Odborný učitel
Josef Podobský
nás opustil 24. května t. r.
ve věku 97 let
manželka Blanka a syn Milan

optika – kniha

svý

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

NAŠE GRATULACE

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

Kamenná svatba v Břevnově! Paní Věra Vágnerová, roč. 1929

Nabí
prád
sortim
výbě
tialer
zave

Otev

Praha 6
HLEDÁM
s. r. o. Bělohorská 65

a pan Zdeněk Vágner, roč. 1924 oznamují, že 1. 7. 2016 oslaví 65 let
společného života. Manželům Vágnerovým, kteří mohou být vzorem tisícům dnešních novomanželů, přejeme mnoho dalších spokojených let.
Členové Svazu letců ČR, přátelé, redakce

Bělo

P

PILOUN
VYPICH
Pþejeme
všem zákazníkûm
vše nejlepší
roce
TEL. : 601v237
0352009!

vchod ze
Zúžené ul.
FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO
HOSTINCE)

a

OD ROKU 1850 – 1950

Pá

FINANČNÍ ODMĚNA

KALENDÁŘ AKCÍ

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

tel./fax: 233 356 236

3. 10. 2016 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
31. 10. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
7. 11. 2016 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
28. 11. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
5. 12. 2016 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
26. 12. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
www. odvarka. cz

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.
24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)
29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.
31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

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

10

❉

P

Š

Bělo

Pro

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit
na změnu ordinačních hodin během
vánočních svátků

inzertní příloha

Tajenka: Vlasti k obraně – národu ku cti

27. 6. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
4. 7. 2016 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
Kalendář
Kalendář
25. 7. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
1. 8. 2016 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
29. 8. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
5. 9. 2016 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
26. 9. 2016 pondělí 18.00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů
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BŘEVNOVAN

GYNEKOLOGICKÁ

Výstava / Exhibition – Muzeum hlavního města Prahy / The City of Prague Museum

MUDr. D. Hradecký
sestra H. Svozilová

ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled
Shadowed by a Monastery, Visible from Hradčany

ordinace

Břevnov

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

POZVÁNKA
NA 24. 6. 2016
OD 17.00
HODIN
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4. 5.–30. 10. 2016

Muzeum hlavního města Prahy / The City of Prague Museum
Na Poříčí 52, Praha 8 / Prague 8
Denně kromě pondělí 9–18 / daily except Mondays 9 am – 6 pm
www.muzeumprahy.cz
Partneři výstavy / Exhibition Partners:

Mediální partneři / Media Partners:

