ČASOPIS
66
ČASOPISPRO
PROOBČANY
OBČANYPRAHY
PRAHY

10,–
10,– Kč

Zpravodajství
Břevnovana
Kultur ní
servis
Ladislav Veselý
je tu pr o Radost

ročník
ročník20.
27.

9/10
9/10

2009
2016

Břevno
vské
Krajanpéoso
v ceě
nít
se kon íp
áv
e dnec
u7.n
ažá
h
9. s
října
2016

Čestní občané
Prahy 6
Břevnov – místo
kde rád žiji
a pracuji
Bída komunální
politiky

Časopis
Rybáři v Břevnově
Břevnovan
dnes
na
nové
adrese
„Lední medvěd“
Novinky
100
let
z Domova
STOP!
střešovické vozovny
Svaté rodiny
Podzimní výlet
Podzimní výlet zahrádkářů
zahrádkářů:
se
zaměřil na28.10.
jih a kousíček do Rakouska
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

BŘEVNOVAN
Počasí v červnu,
červenci a srpnu

3. září konal se v prostorách Prelatury v klášteře Společenský večer s bohatým programem a pěkným
pohoštěním, které završuje oslavy Dne Prahy 6.

Pozdrav z chmelnice. 5. září odbývalo se v klášterní chmelnici hospodářského dvora třetí Břevnovské
chmelobraní. Každý z účastníků si mohl připomenouti ruční česání chmele, usednout na „sesličku“
a přidat se k ostatním. Chmelnice není vedena po drátkách, ale na staročeský způsob – vine se po
dřevěných tyčích. 10 štoků, o které se zaměstnanci pivovaru pečlivě starají, jsou vždy žatecké odrůdy
Červeňák a Sládek, a opět měly letos bohatou úrodu. Pro česáče byla připravena retro chmelařská svačinka a pivo teklo proudem… Akci pořádá klášterní pivovar.

Zajímavost
pro vás

Počasí v červnu
Červen byl velmi teplý s průměrnou teplotou 19,4
°C a teplotní odchylkou 2,4 °C. Max. teplota byla
34, 1 °C dne25. a min. teplota byla 12, 0 °C dne 8.
Bylo 11 letních dní… 134 %, Tropických dní byly 3…
250 %. Vyskytla se dokonce 1 tropická noc, což je
zcela vyjímečné. V průběhu celého měsíce nedošlo
k žádnému ochlazení. Po suchém květnu přišly konečně deště. Spadlo 97, 5 mm srážek… 141 % normálu. Počet srážkových dní – 13 odpovídal normálu. Srážky ale byly vydatné. Byly 3 dny , kdy spadlo
více než 10 mm…136%. Vlivem vydatnějších srážek
byla zvýšená oblačnost. Byly jen 2 dny jasné...49 %.
Na zvýšených srážkách měly vliv častější bouřky.
Byly 3 bouřky místní a 4 vzdálené.
Počasí v červenci
Červenec byl velmi teplý s průměrnou teplotou
20,9 °C s teplotní odchylkou od normálu 2,4 °C
Max. teplota byla 35,1 °C dne 11. a min. teplota
byla 11,9 °C dne 15. Letních dní bylo 23 ... 188 %
Tropických dní bylo 5 ... 200 % Tropická noc byla
jen 1. Srážek spadlo 53,7 mm ... 75 % normálu
Max. srážek spadlo 13,6 mm... . 58 % normálu
Srážkových dní bylo nadnormálních 15, ale byly
méně vydatné. Srážka nad 10 mm byla jen jedna.
Červenec byl převážně oblačný, byly 4 jasné dni a 7
dnů zamračených. Byla jen jedna místní bouřka a 4
vzdálené. Vlivem globálního oteplení bude takový
červenec již jenom normální.
Počasí v srpnu
Srpen byl velmi teplý s průměrnou teplotou 19,5 °C
a teplotní odchylkou 1,8 °C. V první polovině srpna
se teploty pohybovaly okolo normálu. V druhé polovině měsíce se začalo rychle oteplovat. Oteplení vyvrcholilo koncem měsíce s teplotní odchylkou 4,4
°C. Max. teplota byla 32, 8 °C dne 4 a28. Min. teplota byla 8,2°C dne 11. Letních dní bylo 16 ... 190
% Tropické dny byly 4 ... 222 %. Tropická noc byla
naštěstí jen jedna. Srpen byl suchý, srážek spadlo
47, 2 mm... . jen 67 %. Velmi suchá byla střední
část měsíce. Srážky byly málo vydatné. Max množství srážek spadlo 23, 7 mm až 29. Srpen byl málo
oblačný. Bylo 11 dní jasných ... 193 % a jen 3 dny
byly zamračené ... 42 % Bylo 16 dní s rosou, ale
jen jeden dem s bouřkami, kdy také spado nejvíce
srážek.
V Praze dne 2. září. 2016 SM

Uzávěrka vánočního čísla jest
7. listopadu 2016!
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Na snímku je kamenný památník služby válečné, který před sto lety v srpnu 1916 postavili naši předkové, vojáci 28. pluku, u příležitosti 86. narozenin císaře FJ I. a to přímo na bojišti v Karnských Alpách. Po
stu letech opravený symbol vojenské činnosti navštívili členové klubu pražských pluků č. 28 a 8, aby si
připomněli tradice pluku Pražských dětí. Několik desítek mužů nastoupilo v původní výstroji, sloužena
mše. Je vidět plastika císaře, staré nábojnice a nápis: Na věrné stráži.
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Jdeme na to! Zahájen byl školní rok, ulice se zaplnily žáky a z břevnovských kluků budou brzy chlapi. Jen ta vojna nějak pořád chybí. V klášteře byla očesána
tamější chmelnice a někteří poprvé uviděli nádobu věrtel. Letošní chmel by už měl býti ve zdejším Svatováclavském pivu. Ochutnáme. V Praze 6 vyrostl nový
les dopravních značek a ejhle, dějí se zázraky: např. na Bělohorské lze zaparkovat. Posledním obrázkem dnešního kvarteta je působivý Památník Šoa z bývalé
stanice Praha Bubny, více na str. 4.
		

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • 29. 6. Byl oslaven při mších sv. Petr
a Pavel a zároveň vzpomenuto 65. výročí kněžství
papeže Františka. V tento den se konal pohřeb farnice a bývalé, dlouholeté členky sboru paní Elišky
Ratajové /88/, za účasti kněží a zpěvu chrámového
sboru, řízeného A. Melicharem. • 4. 7. O svátku sv.
Prokopa se konala farní pouť ke Všem svatým ke
hrobu sv. Prokopa na Pražský hrad. Slouženy slavné
nešpory a mše svatá s P. Prokopem Siostrzonkem
a P. Václavem Snětinou. • 5. 7. V 7 hod. při mši
svaté oslaveni Slovanští věrověstové sv. Cyril a Metoděj. • 11. 7. v 18 hodin v bazilice sloužena mše
sv. ku cti sv. Benedikta. • 13. 7. od 18 hodin konala
se poutní slavnost sv. Markéty. • 22. 7. P. Václav
Snětina oslavil své 36. narozeniny. • 28. 7. V Břevnovském klášteře vystoupil polský violista Slavomir Zubricki na unikátní nástroj – violu organistu.
Zaznělo 32 Couplets de Folies od Mariana Maraise
/1656 – 1728/. 31. 7. Závěrečnou mši sloužil papež
František na Setkání mládeže v Krakově a po té 1. 8.
asi 600 účastníků cestou z Krakova navštívilo Břevnovský klášter. • 9. 8. oslavil P. Prokop Siostrzonek
59. narozeniny a bratr Martin Ševeček 39 let. • 24.
8. Uplynulo 17 let od úmrtí břevnovského arciopata Anastáze Opaska. • 2. 9. V areálu Břevnovského
kláštera konán Společenský večer v rámci Dne Prahy 6, kdy jsou předávána představiteli úřadu Čestná
občanství. • 4. 9. V 9 hodin se uskutečnil přímý přenos mše sv. na stanici Vltava z břevnovské baziliky.
Sloužil P. Václav Snětina, účinkovala Schola pod
vedením M. Salákové, na varhany hrál M. Čihař.
• 14. 9. V 16 hod. sloužena mše svatá pro děti na
zahájení nového školního roku. • 20. 9. Z cyklu Velké osobnosti architektury XX. století se konal v Tereziánském sále Večer osamělých písničkářů. • 21.
9. Připomenuto při bohoslužbách 12. výročí úmrtí
hudebního skladatele Jana Hanuše. • 28. 9. O svátku
sv. Václava v 18 hodin při mši svaté zpíval chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara. • 8 a 9. 10.
se koná tradiční Břevnovské posvícení.
Jáma vedle Pyramidy. Je to tak. Tady v těsném sousedství hotelu Pyramida vznikají základy
pro stavbu dopravního centra, které má řídit mj.
i provoz tunelového komplexu Blanka. Přestěhován sem bude dispečink dopravní, dispečink policie, dále hasičů a pražské záchranné služby. Už
se nedá nic dělat. Jen je mi líto organizátorů petic
a dalších protestních akcí, stejně tak jako těch, kteří
uvěřili slibům o zelené oáze klidu v těchto místech.

Rozpočet na akci je přes 500 mil. korun, beton opět
zvítězil nad trávou!
P. S. Já sám pamatuji v těchto místech idylické zahrádky s láskou opečovávané neúnavnými pěstiteli, stejně tak zmizela kolonie vedle hřiště PUŠ. na
Strahově. Do třetice vzpomenu na zahrádky za hřištěm Břevnova. Tu jsem miloval nejvíc, neboť při
hledání „zakopnutých“ míčů se tam většinu nalezla
i nějaká ta třešeň, malina nebo jahoda. Asi jsem měl
štěstí! 				
Kočičí noclehárna. Kdo má přebytečné krmivo
pro kočky, přinese a zanechá je na tomto místě. Jde
o malý prostor proti hřbitovní zdi, u břevnovského
hřbitova. Kočky tulačky sem chodí pravidelně, ovšem jsou plaché, málokdy je uvidíte. Je jich přibližně sedm, některé ze hřbitova, jiné z Markéty. Něco
na zub zde najdou pokaždé, navíc díky letáčku zde
vyvěšenému lidé vědí co se jako krmivo hodí a co
by naopak v kočičím žaludku nadělalo neplechu.
Sám jsem se přesvědčil, zásob je zde dost, rovněž
voda je připravena.
Možná jde o maličkost, která však svědčí o dobrém
srdci zakladatele této kočičí noclehárny. Městská
část si pochvalu také zaslouží.
Lední medvěd – STOP! Polyfunkční budova
„LINE“ která děsila veřejnost i Prahu 6 se v té podobě v jaké byla původně představena, stavět na Vítězném náměstí nebude. Jaký je důvod? Je jich víc.
/ LINE/–neboli Lední medvěd nebyl totiž v souladu
s územním plánem, navíc byli proti i památkáři. A k
čemu měla budova s prostorami o velikosti 15 000
m2 sloužit? Údajně by se zlepšila občanská vybavenost. Sídlila by zde administrativa, různé obchody,
kavárna, knihovna, počet pracovních příležitostí by
se navýšil. Počítáno bylo se šesti nadzemními podlažími. Nicméně: jak uvedeno, pražský magistrát
zrušil územní rozhodnutí které se stavby Ledního
medvěda týkalo, má být představen projekt nový.
Ke stavbě se samozřejmě vyjádřilo ministerstvo
kultury a podle něj je stavba takových rozměrů
nepřípustná. Zajímal jsem se dál o detaily causy
Ledního medvěda na Vítězném náměstí, nicméně
odpověď pana Churavého z Kanceláře MČ Praha 6,
byla dosti strohá.
„Investiční skupina Penta, přislíbila představit návrhy zamýšleného projektu v proluce na okraji
Vítězného náměstí v horizontu přibližně jednoho
roku. Do té doby se tak fakticky nemáme k čemu
vyjadřovat“. Dobrá, počkáme si. Možná půjde
o inovovaného Ledního medvěda, možná nás čeká
architektonické překvapení!
MR v lukostřelbě. Dne 13–14 srpna konalo se
na Strahovské střelnici TJ Start Praha 82. Mistrovství republiky v lukostřelbě pro reflexní luky. Mezi
muži zvítězil Petr Heinrich z LK Votice, v ženách
Marie Horáčková z LK Arcus Plzeň, které jen těsně

unikl postup do RIA. Pro Břevnov je dobré, že jedna
z nejstarších pražských jednot má u nás své zázemí,
zajímavou skutečností je potom přeměna reprezentantky a přebornice ČR Kateřiny Končalové /rozhovor v loňském Břevnovanu/ v úspěšnou rozhodčí!
Její kariéra směřuje strmě vzhůru přes kontinentální
soutěže a mezinárodní závody mládeže. V září je
pozvána na mezinárodní školení do Japonska. Držíme palce! Ještě je nutné podotknout: letos prvně se
reflexní a kladkové luky hodnotily odděleně!
Nádraží Bubeneč. Stále ještě celkem příjemné teploty v měsíci září přály vycházkám a mnoho
Břevnováků zamířilo třeba do Stromovky projít se
po břehu Vltavy přes Malou Říčku. A právě před
vstupem do /Královské obory/, tak se dříve Stromovce říkalo, míjíte dnes už bývalé nádraží Bubeneč, které ukončilo svoji činnost v srpnu 2014.
Samozřejmě, že od r. 1850, kdy byla tato stanice
uvedena do provozu, by výčet všech historických
událostí a mezníků vážících se k tomuto místu vydal rozsahem na knížku. Ale mně jde tentokrát spíše
o budoucnost, hlavně pak o další využití nádražní
budovy. Přibližně před rokem chystala Praha 6 její
proměnu v moderní kulturní centrum, sloužit měla
různým spolkům, sdružením, zájem projevili skauti.
Krásné místo, bohatá historie, památkářský klenot,
tak tedy proč ne? Při mé poslední návštěvě jsem
však žádnou rekonstrukci, či adaptaci nezaznamenal. Jelikož mne causa stále zajímá, vznesl jsem
dotaz na p. Martina Churavého, cand. soc. z Kanceláře naší MČ. Napsal nám: Někdejší železniční

pokračování na straně 4
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pokračování ze strany 3
nádraží Bubeneč by si vzhledem ke svému ojedinělému historickému odkazu i strategické poloze
v předpolí parku Stromovka citlivou revitalizaci dozajista zasloužilo. Představitelé městské části proto
intenzivně jednají se zástupci Správy železniční
a dopravní cesty o svěření tamních pozemků do
své správy. Rádi bychom do konstruktivní diskuse
o budoucím funkčním využití nádražní budovy
a jejího bezprostředního okolí zapojili co nejširší
místní veřejnost prostřednictvím moderních participačních procesů. P. S. Redakce děkuje za odpověď.
Věříme, že se nám společně podaří nalézt ideální
využití v dohledné době.
A. Matějka
Památník ŠOA. Vlakové nádraží Praha–Bubny
se nachází v dosahu stanic metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Provoz tady byl zahájen r. 1868. Ale
k současnosti. PAMÁTNÍK TICHA–to je projekt
revitalizace tohoto místa v moderní prostor dialogu
jako stigmatu současnosti. Jedná se totiž o místo,
kudy za druhé světové války bylo tisíce židovských
občanů nedobrovolně odváženo do nenávratna.
A to je důvod, proč právě zde vznikla socha BRÁNA NENÁVRATNA, která byla slavnostně odhalena před nádražní budovou. Pro naplnění plánu
proměny nádraží Bubny na PAMÁTNÍK TICHA
se stala možná ústředním motivem přestavby. Autorem výrazné plastiky je sochař Aleš Veselý, jde
o dvacetimetrovou kolej, zdviženou příkře k nebi.
/Symbol Jákobova žebříku/. Předběžný termín
otevření památníku je podzim tohoto roku, u příležitosti 75. výročí zahájení židovských transportů
z tohoto místa. Tak tohle bývalé nádraží už svoji
smysluplnou budoucnost zná, doufejme, že nádraží
Praha – Bubeneč čeká podobný osud!
Rybáři. Jak to bude s příslušníky „mokrého“
cechu, tedy s jejich výlovem rybníků v Břevnově,
zeptal jsem se předsedy MRO, pana I. Nachtigala.
„Až přijde čas, slovíme rybník v Kolátorce a Vincka. Ten druhý je po celkem náročné revitalizaci
v dobré kondici. Ovšem co bude s největším, Pivovarským rybníkem u sv. Markéty, se zatím neví.
Už mělo dávno padnout soudní rozhodnutí ohledně
vlastnictví, zatím se tak nestalo.“ Nezbývá než počkat. Já měl jako kluk povolenku od jezu v Roztokách, k jezu v Tróji, byl to revír č. 4. Pravda, většinou se mé rybářské výboje odehrávaly na Malé

Říčce ve Stromovce. /Tam jsem se jednou v zimě
při bruslení probořil, ale to je jiná kapitola/. Spolu
s Ivanem, kamarádem a majitelem taktéž nového
rybářského lístku jsme hned po škole poctivě vysedávali na břehu a pozorovali splávek. Nic. Navrhl
jsem tedy, že po vzoru zkušených „uhňácáme“ si
své vlastní těsto, takové že se budou kapři jen olizovat. Hned první den k nám přišel porybný. „Tak co
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Pan Jaroslav Gaži prodává v secondhandu
na adrese Bělohorská
ulice č. 34. Co tam prodává? Jednoduše řečeno – vše. Od bot, šatů
a dalšího oblečení pro
ženy a muže, až po lampičky na noční stolky,
plážové doplňky, kabelky, případně cylindry. Vstoupíte a něco
vás určitě zaujme. Zboží se totiž mění každý
den, ale cenová hladina je stále stejná. Věřte nevěřte, vše za 49
Kč! Přijďte nahlédnout!

Betonový sokl z minulé
éry, který stál před klášterem je v posledním tažení. V srpnu přijel traktor, vytáhl špalek, rozbil
základ poutačů ze kterých se slibovaly šťastné zítřky a zahladil povrch zeminou. Jako by
nebylo.
Níže je vizualizace stavby zvané Lední medvěd
na Kulaťáku. Prý nebude, ale tyto zámožné firmy se jen tak nevzdávají. Stáhnou se, zmlknou
a za čas začnou jinak.

pánové, zase nic?“ „Nic. Ale dneska už máme svoje
těsto“ pochlubil se Ivan. Porybný si nás nedůvěřivě prohlédl a pak požádal o ukázku naší kuchařské
práce. Otevřel plechovou krabičku s těstem, šťouchl
do hmoty prstem, přivoněl, líznul. Pak zachmuřeně
řekl něco v tom smyslu, že být kaprem upaloval by
od našeho háčku s dobrotou tak rychle, jak by mu
ploutve stačily! Podepsal nám výkaz, načež dopo-

ručil, abychom místo rybaření začali hrát gorodky.
Ovšem zcela bez zážitků jsem přece nezůstal. Jednoho podměrečného kapříka se mi přeci podařilo
ulovit, schválně jsem ho přeměřoval několikrát, jednoho pořádného kapřího chlapáka přitáhl ke břehu
náš soused a já odborně pomohl s podběrákem, do
třetice přece jen něco na těsto zabralo, jenže vlasec
nevydržel. Škub – a bylo po naději. Ale rybářství
a rybáře mám rád, každoročně při výlovu rybníků
v Břevnově, jsem s foťákem u toho.
Jak se vlastně stát členem ČRS a jak začít s lovením?
1/ Musíte navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místa trvalého bydliště.
2/ Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
3/ Absolvovat test na přezkoumání uchazečů pro
získání rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad vydá po vyplnění žádosti o zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. při vydání
Členské legitimace zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek. Petrův zdar!
A. Matějka
PRAHA 6 UDĚLILA LETOŠNÍ CENY A ČESTNÁ OBČANSTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. Praha 6
– 5. září 2016 – Cenu městské části Praha 6 pro
rok 2016 získali český profesionální handicapovaný cyklista Jiří Ježek a bývalý profesionální tenista
Jan Kodeš. Nově byla letos udělena i cena městské
části zahraniční osobnosti, kterou se stal velvyslanec Spojených států amerických v České republice
Andrew H. Schapiro.
„Osobnost i postoje pana velvyslance reprezentují ideály svobody, demokracie a vlády práva; tedy
hodnot, které nás pojí nejen s ním osobně, ale i se
zemí, kterou zde oficiálně zastupuje. Na radnici

BŘEVNOVAN
naší městské části tak bude mít dveře vždy dokořán
otevřené,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.
Celkem 4 osobnosti získaly tento rok čestné občanství Prahy 6. Novými nositeli tohoto význačného
titulu jsou od nynějška ředitelka proslulého Dejvického divadla Eva Kejkrtová Měřičková, dlouholetá
cvičitelka dětí v TJ Sokol – Hanspaulka Květoslava
Prücknerová, doktor a válečný veterán Juraj Strauss
a in memoriam vědec a první rektor Českého vysokého učení technického Stanislav Hanzl. Čestná
občanství uděluje městská část každý rok v rámci
Dne Prahy 6 jako projev úcty a ocenění za hrdinství,
osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné
umělecké výkony. Čestné občanství je udělováno
od roku 2002. Obě ocenění byla předána už popatnácté. Slavnostní předání se letos uskutečnilo
yv Oranžérii Břevnovského kláštera.
U libockého kostela sídlí Archeologický park
Liboc, společnosti ARCHAIA. Tam je možno
shlédnout stavby a výrobní objekty rekonstruované
metodami na základě výsledků archeologického výzkumu. V rámci jiné činnosti uspořádali v červenci
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 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
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BŘEVNOVAN
Plzně. Tradičně chceme připravit nějakou atypickou novinku, vrátit se do míst, kde se už všem líbilo, ale i napravit neuskutečněnou návštěvu Konstantinových Lázní, která vloni z programu vypadla
pro neochotu pracovníků kláštera v Teplé přizpůsobit jen malinko naši návštěvu potřebám putování s několika zastaveními. Snad nás letos taková
nepříjemnost nepostihne. Vyrazíme ráno 28. října
tradičně z parkoviště před Břevnovským klášterem
a zamíříme nejprve na Rokycansko, kdy projedeme
přes Žinkovy a Nepomuk do městečka Švihov, které proslulo zejména svým vodním hradem a zejména starobylým způsobem chlazení středověké kuchyně, jež bude prvním předmětem naší prohlídky.
Poté zamíříme do západočeské metropole, kde bude
polední volno na oběd a případnou individuální prohlídku města. Poté vyrazíme směrem na Kladruby,
kde je krásná stavba bývalého kláštera ve slohu barokní gotiky. Přes Stříbro pak bude pokračovat naše
cesta do Konstantinových Lázní, abychom pak po
malé procházce lázničkami zamířili na Bezdružice, Úterý a Manětín, kde u krásného malého zámku jsou i pěkné zahrady. Přes historicky nejmenší
město u nás, Rabštejn nad Střelou, se už přes Žihli
a Rakovník stočíme zpět k domovu. Podrobnější
informace budou na konci září v Informační kanceláři MČ Bělohorská 110 a ve skřínce zahrádkářů
na křižovatce ulic Řečického a Říčanovy, kde bude
popsán i způsob přihlašování.
Znovu na baštu. Po prázdninách jako před
nimi: známá Jídelna U Slávisty v Bělohorské
122 vařila bez dovolené a nabízí své dobré obědy
v Břevnově nepřetržitě už 10 let. Nyní došlo i k několika vylepšením. Nové vstupní dveře, slávistická
knihovnička u vchodu, kde jsou ovšem i kuchařky,
nová výzdoba – fotografie slavných Slávistů. Kateřina Krahulíková stále umí – chlebíčky, koláče,
buchty, nyní jablkové župany jsou jako víno. A k
našemu posvícení chystá pan vedoucí Milan Bartůněk samozřejmě husy.
Ze spolku. Vedení Břevnovského živnostenského spolku sděluje, že Břevnovské posvícení se koná
ve dnech 7. až 9. října 2016. Do konce letošního
roku pořádá spolek pro své členy místo tradiční
Martinské husičky návštěvu restaurace Ambiente
ve Slovanském domě s heslem degustuj co zmůžeš.
3.12. jest pak organizován tradiční vánoční zájezd
letos opět k Sasíkům – do Saské Kamenice.
O činnosti historického zeměbraneckého
pluku č. 8. z Pohořelce. Tak jako v minulých letech
i letos si připomínáme události, které před sto lety
měly změnit mapu Evropy a osudy milionů lidí. Pro
nás důležitá událost která se odehrála právě před
sto lety a týkala se našeho pluku, byla ruská Brusilova ofenzíva v Haliči, jež začala 4. června 1916.
V těžkých odpoutávacích bojích s kozáckým sborem padly stovky mužů z Prahy a okolí, bohužel
také všemi oblíbený pplk.. Nachtmann, velitel druhého praporu. Co se týče klubové činnosti je třeba
napsat, že „nestíháme“. Není v podstatě víkend, kdy
by se nekonala nějaká akce, která nesouvisí s naším spolkem současných osmáků. Je to také tím, že
členové našeho pražského regimentu často „dělají“
vícero období, takže se nás týkají akce jako 150.
výročí bitvy u Hradce Králové 1866, bitva u Kolína
1757 a další. Náš spolek osmáků má v současnosti
52 členů z toho 33 platících. Důležitou akcí tohoto
roku bude pro nás na podzim dokončení rekonstrukce a vysvěcení plukovního hřbitova v Karpatech
u obce Súkov. Zde se na jaře 1915 nacházel v pozicích 8 pluk a nedaleko za jedním hospodářským
stavením – tehdy praporním obvazištěm – se nalézá
hřbitov padlých vojínů pluku. Díky dotaci z MO
ČR se podařilo toto pietní a památné místo uvést
do stavu, ve kterém se nacházel krátce po Velké
válce v roce 1918. Další významnou podzimní událostí bude 250 výročí narození maršála Radeckého
z Radče. Tato akce proběhne v neděli 13. listopadu
pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Je
připravován pochod Prahou a setkání v Lapidáriu
Národního muzea na Výstavišti. Pořad slavnostního dne: 14.00 sraz na Staroměstském náměstí,
14.30 zahájení pochodu vojenských historických
jednotek na Staroměstském náměstí. Pochodu velí
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npr. Michael Heres, doprovázet bude dechová hudba.
15.30 shromáždění na Malostranském náměstí poblíž
původního umístění pomníku maršála Radeckého.
16.00 odjezd historickou tramvají /resp. linkou č.
12/, na Výstaviště do Lapidária. 16.15 nástup historických jednotek před Lapidáriem, dekorování
vojenských a civilních osob, slavnostní salva. 17.30
zahájení tradičního přátelského setkání u pomníku
Radeckého, pohoštění, do 19 hodin ukončení. Rádi
bychom se v letošním roce pochlubili naší nově
vytvořenou telefonní četou. Podařilo se nám získat
a zprovoznit několik dobových polních telefonů
císařské armády – Feldtelefon M – 1916, plánujeme s nimi cvičení a ukázky veřejnosti. Tyto krásné
přístroje je možno shlédnouti na našich stránkách
www.kk8lir.com
Mgr. Benedikt Červinka

Nepřehlédněte!
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26. června se konala v Praze na Křižovnickém náměstí v kostele sv. Františka z Assisi bohoslužba ku
připomínce vítězné bitvy u Custozy /24. 6. 1866/, které se zúčastnil úspěšně ck. pražský 28. pěší pluk.
Od toho data slaven Plukovní den a je členy historického klubu znovu připomínán. K soše císaře Karla IV. byl položen věnec. Na snímku uprostřed mimo důstojníků a dam je též český historik dr. Rak –
s hůlkou v ruce.

Bizarní shoda na Bílé hoře. 4. září uvedl strašický divadelní soubor Prašivina na nádvoří poutního místa
P. Marie Vítězné barokní drama o životě podvodnice a poběhlice Kuráže. Děj z třicetileté války zvukově doplněný hřměním děl a cvalem jízdy měl právě na Bílé hoře zvláštní atmosféru. Divadelní kus byl
hojně navštíven.

BŘEVNOVAN
Ředitel gymnázia Jana Keplera a kandidát
na senátora za Top 09 Mgr. Jiří Růžička říká:
BŘEVNOV JE MÍSTO, KDE RÁD ŽIJI I PRACUJI

Zná

me s

e?

Jak dlouho v Břevnově žijete?
Našemu synovi byly tři roky, když se nám podařilo vyměnit maličkou
garsonku za byt na Petřinách. Je to už čtyřicet dva let. Byt také není
nijak veliký, ale nikdy bych už tuto část Prahy za jinou nevyměnil. Tady
se cítím opravdu doma.

Co se vám líbí nevíce?
Asi nejraději mám to zvláštní propojení dávné historie Břevnovského
kláštera, neopakovatelné kouzlo staré Tejnky, atmosféry činžáků Břevnova z počátku 20. století, eleganci břevnovských prvorepublikových
vil i jistou velkorysost při řešení zástavby sídliště Petřiny. Když k tomu
přidáte staletý půvab obory Hvězda, klášterní zahrady, provzdušněnost
pláně Na Ladronce a fungující městskou dopravu, moc lepších míst
k žití v Praze nenajdete.

Vádí vám tady vůbec něco?
No samozřejmě! Pokud pominu nenapravitelné chyby budovatelského
nadšení 50. let a rozpárání Břevnova ulicí Pionýrů, vybourání původního Břevnova a místo něj výstavby panelákového Obušku v 70. letech
či pro mě nestravitelnou předimenzovanost hotelu Pyramida a kolejí
Kajetánka z 80. let, může se vládnoucí garnitura konce 20. a počátku
21. století pochlubit několika bolestnými záseky!

Co máte na mysli?
Megalomanská, částečně realizovaná bytová monstra nad Drinopolem, zrušení a zastavění slavného a pro Břevnováky téměř posvátného
fotbalového hřiště a hlavně to, že se z Patočkovy ulice stala neobyvatelná dálniční přípojka. Přidejte k tomu plíživou rozpínavost Kauflandu na
Vypichu a máte dost důvodů se začít bránit.

Jak?
Je mně jasné, že nemůžeme zakonzervovat nic na věčné časy. To se
nám jenom kdysi někdo snažil nakukat… I Břevnov sám je důkazem
toho, že každá doba může přinést mnoho dobrého a zajímavého. Je
však třeba, aby se spojily zájmy obyvatel Břevnova, jasná vize radnice
i snahy různých institucí a spolků. Břevnov, ale vlastně celá Praha, se
nesmí stát místem, kde budou mít navrch zájmy developerů, byznysmenů či turistů před lidmi, kteří zde žijí!

Předpokládám, že i to byl jeden z důvodů vašeho vstupu do
politiky?
Samozřejmě že ano. Prahu 6 mám rád, záleží mně na tom, jak se zde
žije. I proto jsem před dvěma lety přijal nabídku kandidovat do zastupitelstva. Celoživotní zkušenost mně říká, že pokud člověk něco chce, nesmí spoléhat, že to za něj udělá někdo jiný. Musí také sám přiložit ruku
k dílu. A tak jsem se rozhodl kandidovat letos na podzim i v senátních
volbách. Mám pocit, že propojení komunální politiky s politikou celostátní by mně mohlo dát více možností skutečně něčeho dosáhnout.
Politik působící pouze v Senátu toho voličům svého obvodu nemůže
mnoho nabídnout.

Čemu byste se v Senátu chtěl věnovat především?
Jedno téma už jsem naznačil. Město jako místo k žití. Z pohledu Břev-

nova považuji v tomto směru za mimořádně důležité, aby se pokračovalo co nejrychleji v dostavbě Pražského okruhu, či konečně začalo
s budováním záchytných parkovišť na okraji Prahy 6. Určitě by nám
to ulevilo od nekonečného proudu automobilů naší čtvrtí projíždějící.
Mým hlavním zájmem ale zůstává vzdělávání. V něm vidím opravdovou budoucnost této země. Ve vzdělaných, chytrých a slušných lidech.
A je naší povinností udělat vše pro to, aby tady takoví vyrůstali.

Však také už dost dlouho učíte…
Na Gymnáziu Jana Keplera jsem začal učit v roce 1978! Od roku 1990
zde řediteluji a mám pocit, že se za svoji práci skutečně nemusím stydět. Naše škola patří k tomu nejlepšímu, pokud se českého školství
týká. Však si ji také studenti považují a jak s oblibou říkají: Kepler není
škola, je to životní styl. Chodily tam generace Břevnovanů a za těch
téměř čtyřicet let, co tam působím, jsem jich poznal opravdu hodně.
Na většinu z nich jsem také patřičně hrdý. Mnohé lidi znám z kultury,
sportu, jsou úspěšní lékaři, věnují se vědě nebo se třeba zapojují do
činnosti břevnovských spolků. Těm nejstarším, které jsem učil, je dnes
už dost přes padesát a jsem rád, že se pořád potkáváme!

Gymnázium ale není na Břevnově.
Máte pravdu. Je sice na Praze 6, ale katastrálně patří k Hradčanům.
Myslím, že kouzlo této školy je mimo jiné právě v tom, že do ní chodí
a chodili lidé z různých míst Prahy 6. A tak se zde mísí atmosféra starého Břevnova, vilového Břevnova, Dejvic, Bubenče, Střešovic, Hanspaulky – tedy lépe řečeno lidí, kteří tam žili a žijí. A že to byly hodně odlišné
skupiny! Od stranických funkcionářů přes intelektuály, starousedlíky až
k undergroundu. Mám ji právě proto moc rád.

A za koho vůbec v senátních volbách kandidujete?
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a i v senátních volbách
budu kandidovat jako nestraník za TOP 09, STAN a KDU ČSL. Všechny
tyto strany spojuje víc než politický program vyznávání určitých postojů a životních hodnot – důvěra v jedince, jeho svobodu i zodpovědnost,
úcta k lidským právům, tradicím, rodině i principům občanské společnosti. Věřím, že problémy se mají řešit z jejich podstaty víc než podle
stranické legitimace. A s tím také do podzimních senátních voleb jdu!

Promiňte, ale mám dotaz. Je Senát vůbec
důležitý?
Jistě! Je mimořádně důležitý především proto, že
může vyvážit vliv politických seskupení a koaličních dohod vládnoucích stran. Demokracie není
pouhá nadpoloviční většina, ale i respektování
názorů ostatních. Pokud budou v senátu lidé, kteří mají jisté životní i profesní zkušenosti, vlastní
názor a nepodléhají diktátu stran, mohou tento
postoj hájit. Senát nesmí být pouhým stínem parlamentní politiky, musí být opravdovou pojistkou
demokracie. Dnes možná víc než před několika
lety!

Máte na závěr nějaký vzkaz pro Břevnovany?
Jestli vám není lhostejné, kde a jak žijete vy i vaše
děti, jestli máte rádi svoji čtvrť a jestli vám záleží
na tom, aby svoboda a demokracie byly opravdové hodnoty a ne prázdná slova, přijďte i vy k senátním volbám. A volte toho, kdo pro váš obvod
již desítky let pracuje a postaví se za vás.
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Bída komunální politiky
Opakovaně upozorňuji na mnohé
problémy Břevnova a jeho občanů.
Jako zastupitel MČ Praha 6 a HMP
navrhuji, požaduji, píši a interpeluji. Dílčí úspěchy existují, např.
nedávno po mnoha měsících a řadě
urgencí byl konečně obnoven nátěr
přechodu při vyústění Kolátorovy
do Patočkovy ul., který zmizel po
napojování nové kanalizace. Stojí to velké úsilí zajistit, aby příslušné instituce nepřehlížely
naléhavé potřeby veřejnosti. Kladu si otázku, jakou šanci má
jedinec, který v samosprávě nepůsobí. Mám písemné doklady o tom, že již v roce 2008 jsem mimo jiné v souvislosti
s akčním plánem města poukazoval na vážnost tehdejší situace
a upozorňoval, že tunelové komplexy přivedou do břevnovské
kotliny další tisíce vozidel se všemi negativními dopady na
život obyvatel. Dnes, po zprovoznění TKB, důrazně žádám
o naplnění zákonného práva občanů na informace o životním prostředí, ve kterém žijeme. Teprve na základě opakovaných interpelací, s nimiž jsem vystoupil v ZHMP, byly na
www.tunelblanka.cz veřejnosti zpřístupněny informace
o množství vozidel projíždějících Patočkovu ul., data zjištěných imisí (další měření začalo ve 34. týdnu t. r.), ale dosud
jsou před obyvatelstvem skrývány informace o naměřených
hlukových hladinách. To, že stanovené normy jsou velmi podstatným způsobem překračovány, ví každý, kdo bydlí v okolí
Patočkovy ulice. Přál bych si, aby vládnoucí koalice v Praze
6 začala konečně konat ve prospěch ochrany života a zdraví
obyvatel Břevnova. Náš život ovlivnila ještě jedna velká změna, a to dne 24. 8. 2016 zprovoznění parkovacích zón. Chápu
naděje některých spoluobčanů, ale zóny nevytvoří nová parkovací místa. A tak ani ten, kdo si kartu zaplatí, nemá jistotu,
že volné místo najde. Zvýší se jen tlak na parkování tam, kde
zóny zatím nejsou, zkomplikuje se život podnikatelům. Hlavní příčiny zoufalého nedostatku parkovacích míst totiž odstraněny nebudou.
JUDr. Hrůza Ivan
zastupitel MČ a HMP
klub KSČM
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČAL A S NÍM I CVIČENÍ
V BŘEVNOVSKÉM SOKOLE
Letos jsme se o prázdninách proti předešlým létům ani
moc neohřáli a nový školní rok nás už přivítal. prázdniny utekly jako voda. určitě jste si je všichni pěkně užili! už ale opět začala škola a s ní běžné povinnosti, ale
i radosti.
U nás v břevnovském Sokole je také po prázdninové přestávce zase rušno. Dětmi a mládeží se to tu jen hemží. Těší nás,
že o sportování je v současné době velký zájem. Dopoledne
tělocvičny naší T. J. Sokol Praha – Břevnov navštěvují děti základních škol a školek z blízkého okolí, kde tělocvičny nemají
nebo mají nedostačující kapacitu. Naše dvě tělocvičny si školy
i školky oblíbily, možná i z důvodu vzorné čistoty, dodržování
hygieny prostředí a moderně vybavené nářaďovny, kterou se
snažíme i nadále zaplňovat novým, současnému trendu odpovídajícím, nářadím a náčiním. To se nám daří hlavně díky finančním dotacím a příspěvkům MČ Praha 6 (dále jen MČP6),
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také Magistrátu hl. města Praha, letos nově i dotacím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všem jmenovaným
subjektům děkujeme za finanční podporu sportovní činnosti,
hlavně naší sokolské mládeže.
Co nového Vás v nově započatém cvičebním roce 2016/2017
u nás čeká? Musím konstatovat, že kvůli studiu ukončila činnost cvičitelka oddílu Rope skippingu žactva. Tento oddíl jsme
museli dočasně pozastavit. Pokud by se někdo našel, kdo má
kvalifikaci pro tuto sportovní oblast a kdo by chtěl náš oddíl

vést, kontaktujte nás. Více a kontakty na www.sokolbrevnov.cz.
Budeme velice rádi. Oddíl měl cca 15 dětí. Všem se netradiční
skákání přes švihadlo s hudebním doprovodem, laicky popsaná sportovní činnost v oddíle Rope skippingu, líbilo. Skákali
i kluci a rádi! Šlo jim to moc dobře.
Nově jsme letos založili oddíl míčových her žákyň a oddíl futsalu žactva – přípravka. Specifikaci a výběr míčové hry pro
žákyně vybereme v průběhu roku po seznámení se s jednotlivými míčovými hrami a zájmu děvčat (vybíjená, přehazovaná,
volejbal, basketbal, florbal, fotbal). V oddíle futsalu žactva –
přípravka upřednostňujeme individuální přístup k dětem. Oddíl vede kvalifikovaný cvičitel a bývalý hráč fotbalové Sparty.
Se zpestřením cvičebního programu jsme nezapomněli ani na
dospělé. Nově jsme založili oddíl salsy. Taneční hodiny vede
kvalifikovaný cvičitel s dlouholetou praxí. Hlásit se mohou jak
páry, tak jednotlivci. Všichni noví členové, chtiví tanečního
pohybu v rytmu salsy jsou vítáni!
A co nás čeká v nejbližším podzimním období? Cvičební rok
je už v plném proudu. Zapojili jsme se již tradičně do volnočasové akce MČP6 „Měsíc zdravé šestky“, která proběhla v měsíci září. Přiblížili jsme zde široké veřejnosti, hlavně občanům
Prahy 6, formou „měsíce otevřených dveří“, tedy bez finančního poplatku, sportovní činnost našich oddílů: Rodiče a děti,
Předškolní děti, Sportovní všestrannost žactva, Florbal žactva
– přípravka, Bodystyling ženy, Zdravotní TV, Jóga, Seniorky
a senioři, sportovní oddíly florbalu a stolního tenisu mužů, také
již výše zmíněných nově založených oddílů. Přijďte si i Vy aktivně vyzkoušet činnost v našich oddílech sportu pro všechny
nebo i výkonnostní sport v námi provozovaných sportovních
odvětvích.
Na již široké veřejnosti známé akci Ladronkafest, která je největším festivalem volného času v Evropě, jejímž pořadatelem
je MČ Praha, jsme měli stánek naší T. J. Sokol Praha – Břevnov, kde si děcka porovnávala a zkoušela své dovednosti spor-
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tovní, stejně jako kvalitu. Dne 23. září jsme připravili (v objektu naší jednoty) akci Noc sokoloven. I zde si mohla široká
veřejnost vyzkoušet sportovní aktivity v našich oddílech nebo
třeba jen získat informace o sportování v našem Sokole.
Přijďte si i Vy zasportovat nebo alespoň se podívat, co se
v břevnovském Sokole děje. Bližší informace o činnosti našich
oddílů a kontakty na jednotlivé vedoucí cvičitele a trenéry oddílů naleznete na www.sokolbrevnov.cz.
Na Vaši návštěvu v břevnovském Sokole nebo na akcích MČP6,
kde máme aktivní účast, se těší cvičitelé, trenéři, sportovci
a starostka T. J. Sokol Praha – Břevnov PaedDr. Vanda Marušová

Co je nového u nás na Bílé Hoře

Život na Bílé Hoře – jak už to bývá – má své příjemnější stránky i ty méně příjemné. Asi bude lepší zmínit nejprve ty horší,
případně i smutnější, abychom se nakonec dostali i k těm příznivějším:

od doby, kdy vyšlo předešlé číslo Břevnovana, zemřelo několik pravidelných návštěvníků bělohorského kostela, mezi nimi
i dvě všeobecně oblíbené osobnosti opravdu požehnaného
věku, které odešly na věčnost krátce po sobě:
dne 24. července zesnula paní Věra Kolářová, kdysi významná
členka (sólistka) baletu Národního divadla. Ještě v důchodu
pracovala jako kustodka v Památníku národního písemnictví
na Strahově. Všichni na ni vzpomínáme jako na milou, usměvavou starou dámu, ke všem přátelskou. I když ve stáří hodně
trpěla stále se zhoršujícími pohybovými potížemi, nedávala na
sobě znát žádnou rozmrzelost, nestěžovala si a do posledku
byla ke každému laskavá. Lidé ji vyhledávali, aby při ní dostali dobrou náladu, aby zapomněli na vlastní problémy, aby se
potěšili jejím úsměvem. O tom, že ji mnozí měli rádi, svědčil
i mimořádně velký počet smutečních hostů při posledním rozloučení v zaplněné břevnovské bazilice.
A již za tři dny po ní, dne 27. července skonal pan doktor
Václav Šťovíček, právník, který se koncem loňského roku dožil stovky (!) let života. I on byl po celý život, zvláště pak ve
svém vysokém stáří takovým milým sluníčkem, jakých mezi
lidmi není nikdy dost. Jeho mimořádně dlouhý život byl živoucí legendou: v dětském věku zažil ještě období vlády císaře Františka Josefa I. i jeho nástupce, posledního rakouského
císaře Karla Habsburka, pak postupně všechny československé i české prezidenty; zažil první i druhou světovou válku
i obě krušná období totality. Za Protektorátu byly české vysoké školy násilně uzavřeny – těsně před dokončením jeho studia. Poznal radosti i strasti, ale určitě spíš ty strasti nuceného
„totálního nasazení“ v Reichu. Po Únoru 1948 ztratil zaměstnání ministerského právníka a musel odejít z Prahy do Mostu,
ale i tam se dokázal velice dobře uplatnit. Žádné životní otřesy

ho nezlomily; opíral se totiž o dva pevné pilíře: o spolehlivé
rodinné zázemí a o neochvějnou víru a důvěru v Boha. Jeho
manželský život byl naprosto dokonalý a příkladný. Mnoho
lidí mu vděčilo za nezištnou radu a pomoc v právních záležitostech. Ke každému byl vždycky uctivý a srdečný, a tak není
divu, že okruh jeho známých a přátel byl velmi široký. Bylo
radost naslouchat jeho vyprávění, jeho životním zážitkům
a zkušenostem. Je téměř zázrak, že do poslední chvíle byl intelektuálně plně na výši a navíc zcela soběstačný. Škoda tohoto
dobrého člověka!
Druhou srpnovou neděli se na Bílé Hoře konala tradiční mariánská poutní slavnost. Na pozvání Otce Benedikta Kolaji
sloužil tentokrát první poutní mši svatou někdejší bělohorský
duchovní správce, všeobecně oblíbený P. Augustin Gazda,
OSB, současný představený (převor) benediktinského opatství v Rajhradě u Brna. Svou přítomností potěšil své někdejší farníky – pamětníky, kteří na jeho pětileté působení stále
rádi vzpomínají. Ani on se netají svou trvalou náklonností
Foto: prvním
Durdík
k místu svého prvního působení a sympatiemi ke svým
českým farníkům (první léta kněžství totiž prožil v emigraci).
Při své poutní promluvě si zavzpomínal, jak mu po návratu
ze zahraničí jeho řeholní představený, Otec arciopat Opasek
řekl: „Mám pro tebe takovou prima prácičku: farnost na Bílé
Hoře. Tam se ti bude líbit!“ A měl pravdu, Otec Augustin zde
prožil opravdu radostná léta, protože jeho skutečně přátelský
vztah k bělohorským věřícím mu lidé stejnou mírou opláceli
a vzájemné sympatie trvají i po tolika letech uplynulých od
jeho odchodu na Moravu.
Při poutní slavnosti proběhl tradiční benefiční koncert mnichovských sólistů, při němž jsme si připomněli nedávno zemřelou německou sestřičku Perpetuu, benediktinku z Mnichova, která v minulých letech při každé bělohorské pouti krásně
a neúnavně koncertovala – navzdory svému pokročilému věku.
V prvních říjnových dnech si farnost připomíná „kulaté“ narozeniny nejmladší benediktinky sestry Petry, OSB – významné
členky řeholní komunity na Bílé Hoře. Zároveň jí pogratulujeme k úspěšnému absolvování státních závěrečných zkoušek
na pražské Akademii výtvarných umění. Díky své píli i nadání
zvládala náročné studium s trvale výborným prospěchem i při
plném pracovním nasazení ve své řeholní komunitě. Má rovněž velkou zásluhu na tom, že v bělohorské farnosti probíhají
časté benefiční koncerty ve prospěch oprav areálu i zajímavé přednášky odborníků z různých vědeckých i teologických
oborů a další kulturně–náboženské akce.
Od počátku července začaly opravy vstupního portálu do ambitu bělohorského poutního areálu. Bylo provedeno odvodnění základů stavby portálu a nyní probíhají štukatérské opravy
na fasádě, po jejichž dokončení budou na své pilíře nad branou
znovu umístěny zrestaurované pískovcové sochy Panny Marie
a archanděla Gabriela, takže do listopadu by měl portál opět
zářit v plné kráse.
Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal

Vendo, děkujeme!
Václava Choda jsem v naší klubové restauraci „1906“ prvně zaregistroval někdy kolem r. 1996. Roznášel tehdy večeře hráčům po vítězném zápase a důstojně se pak zapojil do
následných oslavných rituálů. Léta běžela, personál na hřišti
se měnil, jen Václav zůstával. Musím připomenout, že v této
hektické době šlo o „zlatá léta“ naší restauračky, kdy se zde
pravidelně odehrávaly různé oslavy hráčů a jejich příbuzných,
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vyhrávaly country kapely
k potěše tanečníků, ani posvatební veselice nebyly zde
něčím neobvyklým. Prostě
to tady „žilo“, večerní posezení často končívala nad
ránem. Václav byl u všeho
a k jeho cti nutno říci, že
obědy se vždy podávaly
včas a kvalitní! Samostatnou
kapitolou pak bývaly oslavy
postupů do vyšších soutěží,
v roce 2000 pak první vítězství Břevnova v Poháru PFS – pražského fotbalového svazu.
Do dnešního dne mně zdobí obývák zarámovaná fotografie
mužstva a funkcionářů, kterou pro tuto příležitost zhotovil můj
kamarád a skvělý fotograf Honza Bejšovec. Pak se stalo to, co
se stalo. Soutěž 3. liga prodána do Boleslavi, fotbal v Břevnově skomíral až hřiště osiřelo. A není–li fotbal, nejsou fandové
a hosté na restauraci pomalu zapomínají. V té době, po odchodu posledního nájemce se Václav obětoval a sám držel klubovnu při životě. Chodilo jen pár bývalých fotbalistů, stavebníci z okolí, a lidé z Tejnky. Ti také založili občanské sdružení
a v poslední době zde uspořádali několik zajímavých akcí. Nedávno jsem za Václavem přišel na hřiště. Tribuna zbouraná,
na ploše půlmetrový plevel, sedačky zmizely neznámo kam,
kolem staveniště. Stroje dotírající stále více na kdysi zelený
a pečlivě upravovaný pažit. To nejhorší mi ovšem sdělil Václav Chod sám: odchází i s manželkou, dává výpověď a končí.
Na Vánoce už prý určitě nebude! Kde se sejdou jako každý rok
fotbalisté staré gardy?
S některými fakty se člověk smiřuje jen obtížně a nerad. Břevnov je bez fotbalu a pokud zmizí i hřiště… Ale už pánové
Voskovec s Werichem věděli, že nic není definitivní. Dlouhá léta byla P6 bez kina, a hle! Pár šikovných lidí se spojilo
a Dlabačov znovu ožil! Možná že někdy znovu začnou břevnovští fotbalisté dávat góly, radovat se z vítězství. Pokud se
tak stane, přeji jim takové zázemí, jaké dokázal pro nás vytvářet V. Chod s manželkou v naší klubovně, s názvem Restaurace 1906. Vendo, díky!

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT
A ZÍSKAT KONDICI!
TJ Slavoj Břevnov vás zve do svých řad, kde se můžete zapojit
nejen ve výkonnostních oddílech, ale především i v rekreačním sportu, od mládeže až po seniory. Cvičíme a sportujeme
v tělocvičně na Malovance (Bělohorská 7), přímo proti zastávce tramvají 22 a 25.
Ze soutěžních oddílů je to především volejbal mužů i žen,
v rekreačním sportu pak odbor „Sportu pro všechny“, který
sdružuje různé oddíly od dětí až po seniory.
Můžeme nabídnout pravidelné cvičení žen (aerobik, posilování
– overbaly, gymbaly, expandery; zdravotní tělesná cvičení) pro
zájemce všech věkových kategorií.
Pro muže a dorost nabízíme rekreační fotbálek, florbal, nohejbal, volejbal , basketbal. Děti se mohou přihlásit do oddílu se
zaměřením na průpravu k tradičním sportovním hrám (florbal,
basketbal, volejbal, fotbal), ale seznámí se i s netradičními
sporty (např. lakros, indiaka, frisbí, softbal). Dále nabízíme pro
chlapce speciální basketbalovou přípravku.
Naše činnost není jen pravidelné sportování či cvičení v tělocvičně. Pořádáme pro své členy i pro zájemce z řad veřejnosti
i různé jednorázové akce, soutěže a turnaje. Pro zajímavost
uvádíme akce z 1. pololetí letošního roku.
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Začátkem ledna se uskutečnil seminář lyžování (teorie, mazání, průpravná cvičení), ale i praxe na běžkách na Ladronce
a ve Hvězdě. Dále to byl turnaj v nohejbalu pro neregistrované,
sjezdové lyžování na Klínovci, velikonoční turnaj ve stolním
tenise, cyklistická jízda zručnosti pro děti, vodácký výcvik na
kanoích na Sázavě pro začátečníky, pro pokročilé splutí Ohře,
cykloturistická jízda Praha – Lány. Všechny akce zajišťují naši
zkušení a kvalifikovaní cvičitelé, trenéři a instruktoři.
Po prázdninách se opět rozjede pravidelné sportování v tělocvičně – přijďte se zapojit! Zároveň chystáme pro členy i pro
zájemce z řad široké veřejnosti další akce a soutěže. Je to např.
turnaj v nohejbalu dvojic pro neregistrované, turnaj ve stolním tenise, turnaj v sálové kopané žáků, seminář netradičních
sportů (např lakros, frisbí, indiaka, apod.) i již tradiční dětský
a seniorský sedmiboj.
Naši členové se zúčastňují i různých veřejně přístupných akcí
a dosahují na nich dobrých výsledků. Jsou to např. běžecké
závody Běchovice, Velká Kunratická, Běh olympijského dne.
Též jsme se zúčastnili seniorských závodů na Kotlářce, kde
jsme získali jednu zlatou a tři stříbrné medaile. Pro zajímavost – medaile předávali takové osobnosti sportu, jako jsou
Věra Čáslavská a Imrich Bugár! Zde je třeba upozornit na to,
že „rekreační sport“ neznamená provozování sportu na nižší
úrovni, ale je zaměřen na zdravotní aspekty, zábavu, pohodu
a celkovou kondici.
Pokud by jste chtěli sportovat a nemáte kde, nabízíme pro skupiny zájemců pronájem tělocvičny v dopoledních i odpoledních hodinách. Možno též dohodnout odborné vedení našimi
cvičiteli a trenéry.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat Magistrátu Prahy
6 za podporu našeho sportování v Břevnově, kde využíváme
vyhlašovaných grantů, tak i sponzorům, bez jejichž příspěvků
bychom jen těžko udrželi činnost naší TJ.
Těšíme se na vás – přijďte sportovat!!
Případné vaše dotazy zodpovíme a podrobnosti o akcích sdělíme na tel. 731 729 991.
Za TJ Slavoj Břevnov Lubomír Čejka, člen výboru TJ .
P. S. Dovolte i mně, vzpomínku na bývalé hřiště Slavoje Břevnov. To vlastnil kdysi P. Ú. Š. – tedy Poštovní úřad šekový
a bylo škvárové. My tam hrávali /žáci TJ Břevnova/ když pršelo a náš trávník bychom zničili. Hrávala tam ale i naše dospělá
mužstva , hrával se zimní turnaj Memoriál Jiřího Raka, v Praze
ojedinělý, někdy při vánočním setkání jsme se zvedli a pokud
to šlo, kopalo se na Slavoji. Později se hřiště změnilo na travnaté, dostavěny byly kabiny. Koncem roku 1984 měl Slavoj
Břevnov 90 členů a pět družstev v soutěžích kopané, čtyři trenéry a dva rozhodčí! 			
T. Matějka
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Mezi ná. mi

v Břevnově 41

Role
karmelitána
Dominika
a Jesu Maria

v bitvě na Bílé hoře

Bílá hora je jedním z nejvýše položených míst v Praze (381 m. n. m). Na
místě a v blízkém okolí se ve středověku těžila opuka, používaná jako stavební kámen románské Prahy. Podle barvy tohoto kamene získala Bílá hora
pravděpodobně své pojmenování. Vyvýšenina se však do „velkých“ dějin
zapsala především jako bitevní pole a ne jen tak ledajaké.
V neděli, 8. 11. 1620 tu byla svedena bitva o setrvání Čech ve svazku
s katolickým habsburským císařským domem nebo o připojení k německým
protestantským zemím. Proti sobě stanulo vojsko Fridricha Falckého, financované českými stavy a spojená vojska Katolické ligy a císařská armáda. Té
velel Karel Bonaventura Buquoy (1571 – 1621). Vojska katolické ligy vedl
bavorský vévoda Maxmilián (1573 – 1651). V jeho službách působil Jan
Tserclaes Tilly (1559 – 1632). Mimochodem oba velitelé pocházeli z oblasti
dnešní Belgie. Buquoyové měli své kořeny ve valonské části, Tilly byl původem Vlám. Dvojice armád, hájící zájmy katolické a císařské zájmy byla
početnější (cca 26 tisíc), stavovské vojsko (22 tisíc), pod velením Kristiána
I. z Anhaltu (1588 – 1630) zase bylo ve strategicky výhodnější pozici, navíc
mělo za sebou dobře opevněné hlavní město. Obě armády byly žoldnéřské
a katolíci i protestanti byli na obou stranách. Na bojišti se utkali muži snad
ze všech koutů Evropy (Bavoři, Sasové, Burgunďané, Valoni, Angličané,
Francouzi, Neapolitáni, Lombarďané, Španělé, Poláci, Maďaři…). Ani jedna armáda nebyla příliš dobře placena ani nevynikala disciplínou, to znamenalo, že si prostí příslušníci vylepšovali svůj standart pleněním.
V pozdním podzimu 1620 pomalu končila sezóna vhodná k válčení a zejména velitel císařské armády byl nakloněn myšlence nebojovat a hledat
si zimní kvartýry. Císařští měli za sebou dva roky náročného tažení v Čechách, na Moravě, Rakousku a v Uhrách. Poslední fáze tažení před bitvou
na Bílé hoře se odehrávala převážně v jihozápadních Čechách. Je možné, že
Buquoy šetřil síly svých mužů, protože měl informace o nevalných poměrech stavovského vojska. Musel jistě vědět o rozporech, nedůvěře a strachu,
která v té době již panovala mezi Fridrichem Falckým a jeho novými českými poddanými. Pravděpodobně očekával, kdy se nezaplacení stavovští
žoldnéři vymknou kontrole a vyplení hlavní město.
V jiné pozici bylo vojsko Katolické ligy, které přišlo do Čech z Bavorska
v říjnu 1620. Jeho velení, zejména bavorský vévoda bylo před Prahou silně
nakloněno myšlence svést bitvu, nebo alespoň nějakým menším výpadem
vyzkoušet bojeschopnost nepřítele.
Ligistické a císařské vojsko se pod Bílou horou spojily prakticky až 8. 11.
1620 z rána a také společná porada velení se nesla ve výše uvedeném duchu. Kdo, nebo co však bylo tím pověstným jazýčkem na vahách, který způsobil, že byla nakonec svedena prudká, krátká bitva s jasným výsledkem?
Česká i německá historiografie v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
velmi dlouho pomíjela nebo dokonce zesměšňovala úlohu bosého karmelitána Dominik a Jesu Maria (1559 – 1630). Z dobových svědectví však vy-

plývá, že chvíle, kdy on vstoupil do děje, byly opravdu rozhodující. Tento
řeholník, pocházející ze Španělska, byl členem bosé větve karmelitánského
řádu. Svým založením byl mystik, proslul jako kazatel a zpovědník. Od
roku 1604 působil v rámci italské provincie svého řádu. V té době byl již
dlouho vyhledávanou osobností. V roce 1618 přijal pozvání bavorského
vévody Maxmiliána, s nímž si dopisoval již od roku 1613. Stalo se tak
po mnoha intervencích bavorského vévody přímo u papeže Pavla V., kdy
vévoda zdůrazňoval, zcela v souladu s dobovými názory, že karmelitánova
přítomnost a modlitba usnadní přijetí Boží pomoci pro vojsko Katolické
ligy. V roce 1620 se skutečně vydal na cestu s cílem „dodat odvahy katolickému vojsku, aby dobře hájilo věc Páně proti kacířským rebelům“. Měl
speciální povolení pro tuto cestu vést náboženské debaty s heretiky a právo
udílet jim neveřejné rozhřešení, pokud se budou kát. Zejména však měl
povolení kázat a zpovídat ve vojenském táboře. Od července 1620 sdílel
s vojáky útrapy tažení jako polní kaplan, jeho působení však přesáhlo hranice této role. Na českou půdu vstupoval „vyzbrojen“ krucifixem. Brzy však
k němu přidal další předmět, který předložil zbožné úctě vojáků. Budoucí
tzv. Strakonický obraz bylo malé plátno s výjevem Klanění pastýřů. Obraz
poškodili – zneuctili protestantští ikonoklasté. V nedávné době se objevila skutečnost, která jeho údajné nalezení ve Strakonicích zpochybnila.
V životopise Dominika a Jesu Maria se původně hovoří o Štěnovicích a na
Strakonice bylo toto jméno upraveno dodatečně, kolem roku 1630. Obraz
byl ve skutečnosti nalezen 11. 10. 1620 na panství Henigarů ze Žeberka ve
Štěnovicích u Plzně. Obraz pravděpodobně poškodili vojáci holandského
původu, kteří patřili do Mansfeldova vojska. Všem postavám na obraze,
s výjimkou Ježíška byly vypíchány oči. Otec Dominik pak nosil obraz
zavěšený na krku, když projížděl na koni nebo procházel mezi vojáky
a ukazoval jim, čeho jsou protivníci schopni. Tak tomu bylo několikrát
v průběhu tažení a tak se stalo na Bílé hoře. Bavoři, Burguďané, Francouzi,
a zejména vojáci z Itálie – Neapolitáni a Lombarďané ztotožňovali protestantismus s ikonoklasmem. Pohled na takto zneuctěný obraz Panny Marie
s Dítětem, v nímž se koncentrovalo vše, co jim i při jejich drsném a divokém způsobu života bylo čisté a svaté, vyvolal, hněv, lítost, lásku a také
nadšení, s nímž se dali do boje proti původcům takové hrůzy. Na Bílé hoře
dosáhly tyto pocity vrcholu a vyústily do paroxysmu, proti němuž nakonec nebyli schopni velitelé stavovského vojska nalézt pro své lidi účinnou
motivaci.
Obraz zřejmě přinesl i 8. 11. 1620 krátce před polednem do společné válečné rady ligistické a císařské armády, kam zřejmě bez pozvání přišel
a také promluvil. Zachovalo se hned několik písemných svědectví, která
se pozoruhodně shodují. Mezi několika svědky, kteří vystoupení mystika
mezi vojáky zaznamenali, byl také jezuita, zpovědník vévody Maximiliána
P. Buslidius (1554 – 1623) Ten zapsal karmelitánovu řeč a její následky ve
svém deníku takto.
„To já, jenž jsem nebyl pozván, vstupuji do této rady , abych vám řekl, že
je třeba okamžitě všemi silami vytáhnout na nepřítele, je třeba mít důvěru
v Boha, k Panně Marii a ke všem svatým, jejichž oktáv slavíme…“ a dále P.
Buslidius dodává: „Říkal to s tak vzrušenou tváří i očima a dýchalo z něho
takové sebevědomí, že se všichni hned rozhodli zaútočit. A tak pan de Tilly
ihned sestavil šiky a vrhl se na nepřítele. “
Ať už byly reakce jakékoli, padlo nakonec rozhodnutí svést bitvu. V tuto chvíli již nešlo pouze o politické nebo vojenské rozhodnutí. Znamená to, že náboženská motivace hrála daleko významnější roli, než jí byli historikové schopni přisoudit. Tažení se v tu
chvíli ocitlo pod vlivem vzpomínek na důležitá vítězství nad Turky
u Bělehradu (1456) a zejména u Lepanta
(1571). Svědčí o tom i stejný válečný pokřik
„Maria“, který zazněl jak u Lepanta, tak na
Bílé hoře.
Samotná bitva skončila prakticky ve dvou hodinách jasným a překvapivým vítězstvím císařského vojska a ligistů. Počet padlých v samotné bitvě byla pravděpodobně kolem dvou
tisíc. Vzhledem k počtu bojujících to bylo poměrně málo. Pokud však uvážíme krátký časový horizont pouhých dvou hodin, jde o obrovské množství. Zpráva se rozlétla do tehdejšího
světa a katolické země ji skutečně vnímaly
jako zázrak. Toto vnímání bylo i v Čechách
naprosto běžné do konce 18. století. Teprve
v 19. století se postupně prosadil opačný pohled a bitva na Bílé hoře byla prezentována
spíše jako národní katastrofa, kterou je třeba
„odčinit“. Je zajímavé jak se německé a české mínění v tomto nezávisle na sobě vzácně
shodly. Pruští historikové chápali jako odčinění Bílé hory bitvu u Hradce Králové (1866) a u
Sedanu (1870). V českých zemích se ve jménu
„odčiňování“ nesl vývoj po roce 1918.
Mgr. Jana Bělová Ph.D.
Doporučená literatura a pramen:
Oliver Chalin: Bílá hora
Karolinum Praha 2013
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a. s.
SNEO la
převza
KU!
N
Y
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E
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Předesílám, že na Petynku jsem chodil rád
vždycky. Jako kluky nás
tady, kousek od Octárny
lákala spousta malých rybníčků, skoro louží, kde jsme
s úspěchem lovívali čolky. To bylo moje první setkání.
Druhé pak v období, kdy zde nad autobazarem burácely motocykly. Jmenoval se ten podnik „Závod do
vrchu“. Střetávali se zde naši nejlepší motokrossoví
jezdci, dodnes vidím, jak se z kopce řítí převrácená
mašina, za ní v kotrmelcích jezdec.
A konečně setkání třetí: Dostavěno koupaliště, jedno
z nejhezčích v Praze! Aby také ne, když už 25. sezon
je tady vedoucím pan Václav Šála! Znají ho všichni návštěvníci Petynky, pokud se objeví během dne u bazénu, nestačí
odpovídat na pozdravy.
Tohle všechno mi proběhlo hlavou, když jsem šel na setkání se zástupci SNEO a. s., která má nyní na starosti investice a správu nemovitostí Prahy 6, tedy včetně rekonstrukce
a rozšíření koupaliště. Práce si vyžádají cca 175 milionů
korun, hotovo by mělo být, pokud nedojde k nepředvídané
komplikaci v r. 2019. Firma již pracuje na Shrnující dispoziční a kapacitní studii dostavby sportovně rekreačního areálu
Petynka. Shrnující studie bude základním podkladem pro vypsání veřejné zakázky na zpracování zadávací dokumentace
k územnímu řízení.
Společnost SNEO spolu s MČ Praha 6 rovněž oslovila studenty Katedry urbanismu a územního plánování FSv ČVUT,
kteří navrhnou budoucí vzhled celé dostavby. Soutěž bude
zakončena výstavou a ohodnocením nejlepších prací.
„Vzhledem k tomu, že Petynka by výhradně měla sloužit coby
volnočasové centrum pro veřejnost, rádi bychom se nechali
inspirovat originálními nápady studentů“, konstatoval starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.
Teď k Petynce současné: Bazén dle testů kvality vody je mezi
těmi pražskými vždy na stupni vítězů, navíc vyhřívaný, sezona od 1. května – do konce září. Celý areál bohatě travnatý,
o další zeleň se starají stromy, hřiště dětské, altánek,
brouzdaliště s kaskádou, tobogán, beach volejbal, aquazorbing, stoly pro stolní tenis, pláž na střeše hlavní budovy,
odkud vidíte věže chrámu sv. Víta, šatny, bezdrátový přístup
k internetu, občerstvení, plavčíci. Přibyl ještě dětský koutek
s hlídáním, pro soutěživé typy pak je nainstalována časomíra
u tobogánu, v novém obchůdku se dostanou koupit třeba
ručníky, rukávky a kruhy na plavání pro děti atd. Také se vylepšil vstup do bazénu pro seniory a výstup z něj, zařízení
pro handicapované návštěvníky je už v provozu delší dobu.
Třeba ještě podotknout, že za uplynulou sezonu, kdy v sezóně chodilo i 1.500 až 2.000 návštěvníků za den, nepřišel
jeden jediný dopis či mail, který by zásadně kritizoval provoz
koupaliště! Navíc, jak se zmínili pánové. Petr Macháček, místopředseda představenstva SNEO, a. s. a Lukáš Fiedler, člen
představenstva, podařilo se udržet téměř vyrovnaný provozně hospodářský výsledek, což při stoupajících cenách energií je čin hrdinský.

A nyní k plánovanému novému krytému bazénu a jeho zázemí. Poskytne zejména kombinaci volnočasových a relaxačních aktivit. Bude obsahovat bazénovou halu s restaurací,
délka bazénu 25 m, relaxační centrum, vířivky, u mnohých
oblíbená pára, dále multifunkčřní bazén pro výuku plavání
či různé zážitkové atrakce, například surfová vlna. V plánu je
také saunový svět.

Moje babička říkávala: „Není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem!“ Vždy se najde někdo, kdo vznáší
jen námitky, boj ještě vyhrán není. Nicméně věřím, stejně
jako SNEO a. s., že zdravý rozum zvítězí a k realizaci stavby
v předpokládaném termínu dojde. Tenhle krásný areál jménem Petynka si to určitě zaslouží, stejně jako všichni obyvatelé MČP6! 				
A. Matějka
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ilea – přání

– jub
Narozeniny

Říjen – Listopad
Karel Bažant, Břevnov
Alena Peroutková, Břevnov
Věra Vágnerová, Břevnov
Prof. Vladimír Kubánek, Břevnov
Marcela Pýchová, Břevnov
Alena Drtilová, Břevnov
Zdenka Benešová, Břevnov
Miloš Kasal, Ruzyně

21. 10. 1924
8. 10. 1926
1. 10. 1929
10. 10. 1930
4. 10. 1939
24. 11. 1925
3. 11. 1939
13. 11. 1945

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.
Prodám byt v Milevsku, OV, 2+kk, po rekonstrukci. Blízko
centra města. Všechna obč. vybavenost na dosah. Klidné
prostředí, slušní sousedé. Cena: 500 000 Kč. Te.: 604 787 950

Gratulace
18. srpna 2016 oslavili manželé Jarmila a Ing. Jiří Doušovi z Břevnova
šedesáté výročí své svatby. K pěknému výročí Diamantové svatby přejí
další hezké roky přátelé a redakce listu.

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou
obzvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní
prázdniny každé pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod
vedením sbormistra pana Adolfa Melichara.
Bližší informace: pí Stanková, tel.: 608 623 487,
e–mail: hana.stank@seznam.cz
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.

KALENDÁŘ AKCÍ

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
Kalendář
Kalendář
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
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

TANEČNÍ ŠKOLA ASTRA

Taneční pro mládež a dospělé (začátečníci i pokročilí)
Začínáme 2. října 2016 • Od 13. září 2016 jsme začali i tanečním kroužkem pro děti,
kam je možné se přihlásit i v průběhu školního roku.
Bližší informace na www.astra-praha.cz
těšíme se na vás

V roce 1910 vznikl známý a dodnes velmi činný Klub Za starou Prahu, jehož cílem byla a je ochrana památek staré Prahy ohrožené
bouráním. Tehdejší mladá generace architektů na to rázně odpověděla vznikem protiklubu, jenž se ovšem zmohl na pouhý výkřik,
provolání a – zanikl. Jak se tento klub jmenoval naleznete v dnešní tajence.

Tajenka: Klub Za novou Prahu
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Zahrádkářská kolonie Markéta v Břevnově

a tak na jaře 1971 byly parcely upraveny, osety a osázeny. Na parcelách byl
udržován pořádek, záhony byly bez plevele. Vzhled zahrádek vzbuzoval
obdiv návštěvníků parku. Starosti zahrádkářům však dělali drobní zlodějíčkové a zloději. První nezvané návštěvy na zahrádkách začaly v době zrání
jahod a pokračovaly až do podzimu. Ztrácely se jahody, kedlubny, květák,
pórek a česnek. Jednalo se o drobné krádeže, ale i o sklizně z celých záhonů.
Pro vstup na parcely si zloději udělali díry v plotě. Opravy rozpletených
a rozstíhaných plotů zabíraly volný čas i finanční náklady zahrádkářů, nehledě k tomu, že jednolitý ráz oplocení byl narušen.
Kontrastem k upraveným zahrádkám byl park před zahrádkami. Sady, lesy
zahradnictví o zeleň parku ani o cesty nepečovaly. Zahrádkáři se tedy rozhodli, že budou udržovat cestu před zahrádkami (dnes lipová alej) a dvakrát
ročně ručně posečou přilehlý park.
Realita se však měnila s časem. Někteří zahrádkáři zestárli, jiní zdělili chaty
či chalupy a tak jim již nezbývaly síly ani čas na úpravu jejich parcel. Toto
se samozřejmě projevilo na vzhledu celé zahrádkářské kolonie.
Zahrádkářská kolonie existovala 32 let. Za tuto dobu na 28 parcelách hospodařilo 48 zahrádkářů. Uživatelé parcel se měnili. Většinu parcel užíval
jeden zahrádkář po celou dobu existence kolonie, na jiných se vystřídali
až tři uživatelé. Uvolněné parcely byly přidělovány novým zájemcům podle pořadníku. Součástí zahrádek byly i dva skleníky. Velký skleník byl na
parcele přítele Hejtmánka, který se věnoval pěstování kaktusů. Kaktusy
šlechtil, očkoval nebo pěstoval ze semen. Se svými výpěstky se zúčastňoval
oblastních i národních výstav. Skleník s kaktusy pravidelně navštěvovali
žáci břevnovských základních škol. Druhý skleník užívali přítel Stanislav
Kopáček a přítel Stanislav Rédl. Sloužil k předpěstování sadby. Přítel Rédl
se zabýval též chovem včel. Zahrádkáři na svých parcelách vysévali slunečnici, její semena po uzrání používali jako krmivo pro zpěvné ptactvo.
Zahrádkáři krmili ptáky především v zimě. Na parcelách zahrádkáři experimentovali, například pěstovali vinnou révu, rozmanité odrůdy rajských
jablíček, ale i lilek a melouny. Na žádné parcele nechyběly keře rybízů
a angreštů.
Většina zahrádkářských kolonií hospodařila na zapůjčených nebo pronajatých pozemcích. Po listopadu 1989 kvůli restitucím hrozilo zahrádkářským
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi− organizacím ukončení činnosti. Zahrádkáři svými výpěstky zásobovali
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet své rodiny a přebytky prodávali, čímž zlepšovali nabídku ovoce a zeleniinformace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
ny na trhu. V roce 1990 nově vzniklý Český zahrádkářský svaz se zasadil
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné o schválení zákona, kterým by byla stanovena ochranná lhůta zahrádkářdobě Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře− ským koloniím na deset let. Ochranná lhůta podle tohoto zákona měla kondevším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra− čit 31. 12. 2002. Tohoto zákona využil odbor územního plánování v Praze
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři− 6 a k 1. 1. 2001 dal zahrádkářské kolonii Markéta výpověď. Dvouletá lhůta
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době užívání pozemku tedy skončila 21. 12. 2002. K tomuto datu zanikla i ZO
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou ČZS Markéta a tím i po třiceti dvou letech působení zahrádkářská kolonie.
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se V roce 2003 a 2004 nebylo ještě rozhodnuto o konečné úpravě pozemku
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily a zájemci o zahrádkaření mohli své parcely obhospodařovat s tím, že do září
2004 musí definitivně svojí činnost ukončit. V roce 2004 na podzim začaly
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je likvidační práce a kultivace pozemku, která pokračovala ještě v roce 2005.
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá− V témže
roce6byla
vydlážěna cesta a vysázena lipová alej a o rok později
Praha
– Břevnov
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat!
L. K. byl pozemek osázen několika druhy listnatáích dřevin s přesnou geometrií
Bělohorská 58
výsadby. Úprava údajně byla provedena dle záznamu ze 17. století.

Bývalá zahrádkářská kolonie Markéta se nacházela mezi Markétskou ulicí
a dnešní lipovou alejí na pozemku parcely č. kat. 237/40. V minulosti na
tomto pozemku bylo zahradnictví. V padesátých letech 20. století byl zrušen břevnovský klášter a následně i zahradnictví. Zahradníci pan Kadeřábek
a pan Morávek přešli pracovat do komunálního podniku Sady, lesy, zahradnictví. Pozemek jako národní majetek byl svěřen do užívání Školské a kulturní správě v Praze 6. Pozemek někaký čas využívaly břevnovské základní školy pro polytechnickou výchovu. Žáci využívali jen několik záhonů
k pěstování zeleniny. Péče o pozemek byla minimální, a tak postupně docházelo k zaplevelení pozemku a likvidaci oplocení. Školská a kulturní správa
zjistila, že pozemek dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů a přenechala
ho s účinností od 15. listopadu 1969 do dočasného užívání základní organizaci Čs. svazu ovocnářskému a zahrádkářskému v Praze 6 – Břevnově.
Chátrající bývalé zahradnictví nebylo dobrou vizitkou a vzbuzovalo pozornost občanů především starého Břevnova a nové zástavby na Patočkově
ulici (dříve Pionýrů). Zájemci o zahrádkaření založili Základní organizaci
Markéta registrovanou u MV ČOZS v Praze. Prvním předsedou ZO zahrádkářů byl přítel Vladimír Hejtmánek. Výbor ZO pak jednal o dalším využatí
pozemku bývalého zahradnictví s dosavadním správcem pozemku Školskou
a kulturní správou v Praze 6. Došlo k dohodě o předání pozemku a skleníků
do dočasného užívání členům zahrádkářské kolonie Markéta. Užívání pozemku bylo bezplatné s výpovědní lhlůtou dva roky.
Vzniklá ZO ČOZS
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Po Bělo−

Vánoční inzertní příloha časopisu Bře

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL

optika – kniha
Tel.: 233 350 084

svý

František Panáček

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
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PILOUN

Praha 6
s. r. o. Bělohorská 65 15
vchod ze Zúžené ul.

Bělo

Nabíz
prádl
sortim
výběr
tialer
zaved

Otev

P

BŘEVNOVAN

GYNEKOLOGIE
Přijme nové pacientky,
zejména z Břevnova po MUDr. NOVICKÉ
nabízíme péči:
bez poplatků • bez objednání
sono gyn + těh. vyšetření
včetně screeningu těhotných

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

Břevnov

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

MUDr. D. Hradecký
sestra H. Svozilová
volejte:
kdykoliv: 774 6020 61
v ord. hodinách: 776 400 815
Pondělí 	  8:00 – 12:00 hod.
Středa 	  8:00 – 12:00 hod.
Čtvrtek 14:00 – 17:00 hod.

poliklinika Pod Marjánkou 12, Břevnov

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:

JE ČAS NA ZMĚNY!
Vážení občané!
Nabídnout vám mohu především
zodpovědný přístup k řešení společných
problémů i své zkušenosti a znalosti ze
zahraničního obchodu a cestovního ruchu.
Jsem spoluautorem první Státní koncepce
rozvoje cestovního ruchu a Zákona
o pojištění cestovních kanceláří. Podílel jsem se na vzniku vzdělávacích
programů a rekvalifikačních kurzů.
Jako člen zastupitelstva Prahy 17
upozorňuji na stále se opakující
chyby při řízení naší společnosti. Proto chci přispět k jejich nápravě.
Prosazuji zavedení systému sociálního nájemného v obecních
bytech a domech s pečovatelskou službou. Všichni pracující si
zaslouží spravedlivé mzdy a důchody, aby mohli důstojně žít a ne
živořit.
Usiluji o zachování bezplatného vzdělání na všech stupních
veřejných škol, o kontrolu kvality a odborné úrovně soukromých
škol a především o bezpodmínečné vrácení autority a důstojnosti
našim pedagogům.
Zdraví nesmí být zbožím! Proto musíme zastavit privatizace ve
zdravotnictví a zavést regulaci cen léků včetně tzv. „doplňků stravy“.
Chtěl bych, aby se v plném rozsahu obnovil statut „křížkových lázní“.
Priorit mám víc a jsem připraven o nich diskutovat na setkáních
s Vámi občany, na která Vás srdečně zvu.
Ing. Pavel FRANĚK, Váš kandidát do Senátu
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Lístek z archívu

Na pohlednici z 60. let je Břevnov jako na dlani. Těm mladším poslouží jako orientace škola a poliklinika, jiní snadno najdou Břevnovskou ulici s původní zástavbou. Pamětníci ovšem nezabloudí: zcela vlevo stojí kulisy bloku činžovních domů Radimovy ulice a přímo pod námi je střechami domů ukrytá náves. Uprostřed vykukují špičky kaštanů.
Hned pod fotografem jsou dílničky, chlívky a různé kůlny, které zakrátko zmizí jako všichni lidé, původní obyvatelé Břevnova.		
Foto Jan Kovařík

BŘEVNOVAN
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