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Z KLÁŠTERA
NEZDRAVÁ PATOČKOVA
CO TO CHTĚLO? MALAGELO!
Časopis
Břevnovan
O ČEM SNÍM KDYŽ BDÍM
na nové
adrese
Novinky
PETICE MĚLA ÚSPĚCH
100 let
z Domova
střešovické vozovny
Svaté rodiny
MOJE PRVNÍ TŘÍDA
Podzimní výlet zahrádkářů
se zaměřil na jih a kousíček do Rakouska
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

BŘEVNOVAN
Počasí
v červnu, červenci
a srpnu
Souhrn dat nám ukazuje, že v červnu bylo 21
letních dní, v červenci 19 a v srpnu 21. Celkem 61 letních dní, což jest 196 % normálu.
Tropických dní bylo v červnu 6, v červenci 7
a v srpnu 4, což jest 340% normálu. Tropické
noci byly celkem 4, dříve se prakticky nevyskytovaly.
Průměrná měsíční teplota byla v červnu
20,42°C /normál 16,99/, v červenci 20,84°C
/normál 18,43/, v srpnu 20,60°C /normál
17,72/.
Srážky: červen – 90,4 mm /normál 69,3/,
červenec – 65.6 mm /normál 76 mm/, srpen
– 91 mm /normál 69.8/.
Konec prázdnin, konec léta. Bazilika sv. Markéty v Břevnově opět zve každý den k podzimním bohoslužbám k Bohu, Ježíši Kristu, Panně Marii a našim patronům, které si v těchto dnech připomínáme:
sv. Ludmilu, sv. Václava, naše posvěcení…

Všechny údaje svědčí, že léto bylo horké s
průměrnou odchylkou od normálu 2.91°C.
Tato odchylka ukazuje na pokračující změnu
klimatu s růstem maximálních teplot. Převážná část června byla výrazně suchá, velké srážky přišly až v závěru měsíce.
V Praze dne 3. září 2017 SM

Uzávěrka příštího čísla jest
7. listopadu 2017.
K fotografii na titulní straně: letos v říjnu si si farníci
v Břevnově připomenou 260. výročí od nového vysvěcení tehdy ještě kostela sv. Markéty, které bylo
provedeno 9. října 1757 za účasti světícího biskupa pražského Antonína Přichovského. Několik
měsíců před tím byl klášter i kostel opět přeměněn
na lazaret pruských vojínů, stovky jich tu pomřelo
a pochováno na místě, kde i jejich druhové
z předešlých bitev uloženi byli. Tak zvaná Louka
Prajzovka, kde jich leží tisíce, ani prostým křížem
dosud označena není.

Tatíci, babičky, dědkové a maminky, málem bylo 4. září ve třídách dospělých více než dětí. A pod nimi
žáčkové v prvních okamžicích své školní cesty. Snímek ze ZŠ Marjánka je asi stejný jako v ostatních
školách.

Zajímavost
pro vás

120.
časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888
Vydávání obnoveno v březnu 1990
Ročník 28, číslo 9 – 10 / 2017
Datum uzávěrky: 11. září 2017

Někdo si ještě pamatuje kulisu domů Na Malovance. Zleva věžičky vchodu do Vincentina, staré obytné
domy, kam bylo dobře vidět, neboť záclony se nevěšely. Na oprýskané fasádě dalšího objektu visí cedule Správkárna obuvi K. Kubín a hned vpravo je vchod se stejně omšelým nápisem Ant. Doseděl. Tam
byl největší závod v Břevnově. 					
Foto V. Dub
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BŘEVNOVAN

V dnešním kvartetu připomínáme osobnost a výročí zpěváka Pavla Bobka z Břevnova, který by letos oslavil osmdesátku. Výstava s názvem Zkus se životu
dál smátkončila v Pop muzeu v Kaštanu v září. – Chystá se částečné odkrytí hladiny našeho potoka Brusnice a to bude jistě vítaným místem pro děti, pokud
tam ještě nějaká voda poteče. – A obrázek sličné ženy? To je jedna z nejznámějších ruských básnířek Marina Cvetajevová, před válkou v Praze prožila milostný románek a málokdo už ví, že několik týdnů bydlela také v podnájmu v Břevnově ve Fastrově ulici. Moje nejkrásnější životní období, později napsala… viz
zpravodajství.

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • Jaké dění událo se během prázdnin, jaké zprávy stojí za zaznamenání? Každého
návštěvníka musí zaujmouti v přízemí klášterní
sýpky, která je vlevo při vstupu, nová velká dřevěná vrata bývalé kočárovny a musí se podivovati
nad krásou dřeva. Jsou pěkně opravené i sousední
místnosti, kde má být kiosk a informační centrum
kláštera s nabídkou suvenýrů, publikací a dalších
náležitostí, tak jak to známe jinde. Kdo zamíří ke
kapli svatého Josefa, která leží proti Vojtěšce, musí
projít stezkou lemovanou alespoň pětimetrovou
stěnou habrů. Stromy nebyly záměrně zkracovány
tak jako v minulosti a vytvořily teď úžasnou kulisu.
Kde jsou ty časy, kdy větve sekal šavlí do roviny
rok co rok klášterní zahradník pan Morávek, kdysi
poddůstojník od vršovické c. k. vozatajské divize,
známý silák, anebo Ing. Čerbačeský, když se lopotil na lešení s pilou? Skauti mají v klášterní zahradě
nevšední prostředí a návštěvníci ideální možnost
procházky a oddychu. Po celé léto slouženy v klášteře bohoslužby. • 4. 7. 2017 o svátku sv. Prokopa
v chrámu Všech svatých na Pražském hradě celebroval P. Prokop Siostrzonek poutní mši svatou se slavnostními nešporami. Na varhany hrál
Marek Čihař. • 7. 7. v 9 hod. byla vysílána další
mše sv. z baziliky sv. Markéty na stanici Vltava.
Sloužil P. Václav Snětina. • 11. 7. při ranní konventní mši sv. oslaven svatý Benedikt. • 13. 7. v 7
hod. ráno konána v bazilice poutní mše sv. ku sv.
Markétě. • 19. 7. v 19 hod se uskutečnil varhanní koncert Pavla Svobody. • 22. 7. oslavil P. Václav Snětina OSB 37. narozeniny. Týž den večer
zazněl v Tereziánském sále cemballový koncert
v rámci Letních hudebních slavností. Od srpna
v přízemí klášterní sýpky otevřeno „Občerstvení
u Jána“. Podávána káva, nealko, pivo z klášterního
pivovaru a další. Obsluhují manželé Rücklovi. • 9.
8. P. Prokop Siostrzonek oslavil své 60. narozeniny
a bratr Martin Ševeček 40 let. • 13. 8. se konala
na Bílé Hoře slavnostní pouť Nanebevzetí Panny
Marie. P. Prokop Siostrzonek celebroval mši sv.
v 11,00 hod a od 17 hodin byly slavné nešpory sester benediktinek. • 3. – 9. 9. v Břevnovském klášteře konány „Hovory o víře“ – s tématem Liturgicko
– právní postavení tradičního římského ritu. • 13. 9.
v 16 hod. sloužena mše sv. pro děti k zahájení nového
školního roku. • 14. 9. První sliby vykonal při ranní
konventní mši svaté novic bratr Bruno Maria. • 19.
9. zahájena 3. koncertní sezona hudebního setkání
v Břevnovském klášteře od 19 hod. v Tereziánském sále vystoupili K. Englichová – harfa

a hobojista V. Veverka. Zazněly skladby od M.
Ravela, P. Hindemitha, L. Sluky a Z. Lukáše.
Po koncertě následovala beseda s umělci. • 21.
9. uplynulo 12 let od úmrtí hudebního skladatele Jana Hanuše. • 28. 9. o slavnosti sv. Václava
v 18 hod. při mši sv. zahájil další sezonu chrámový sbor pod vedením A. Melichara. Zazněla mše
F. Picky in B se Svatováclavským chorálem. • 30.
9. uplynulo 10 let posvěcení nových varhan u sv.
Markéty z varhanářské firmy Kánský – Brachtl.
V té souvislosti musí být též povědíno, že zdejší
varhaníci Marie a Marek Čihařovi zde v bazilice hrají již 30 let... • 6. – 8. 10. v okolí kláštera
probíhá již tradiční Břevnovské posvícení. Při
mši sv. v 9 hod. • 8. 10. opět účinkoval chrámový sbor s orchestrem a varhanami. Od nového vysvěcení kostela letos uplynulo 260 let. Stalo se tak
v roce 1757 po bitvě u Štěrbohol, kdy byl kláštera a kostel zaplněn raněnými vojíny. • 10. 10.
v rámci Břevnovská nokturna od 19 hod. v Tereziánském sále zazní koncert z české operní tvorby G.
Verdiho, A. Dvořáka a B. Smetany.
A redakční včely? Byly letos pilné jako vždy.
A s nimi i nešťastní trubečkové, kteří oplodní včelí
matku, starají se pečlivě o úl, pomáhají, jak můžou a včely je pak za to v srpnu všechny vyženou.
Medu přinesly včely dost a včelař jim za to musí
vrátit zásoby dostatečným množstvím cukru, aby
přežily zimu. Na každý roj minimálně 15 kilo.
Cukr zpracují ještě letní včely a ty nové, co se rodí
,pak převedou včelstvo do dalšího jara, kdy včelí
matka začne klást další generaci. Jenže i včely mají
své starosti: aby zásob bylo dost, aby jim je nikdo
neodnesl, maminka aby byla zdravá a bylo hodně
malých, než začne zima. Mají – li včely cukru dostatek, už jen nosí pyl, vodu a starají se o nejmenší.
To úly tiše šumí a jsou v poklidu. A možná právě
v těchto podzimních dnech, než se všichni uloží
ke spánku, vypráví těm malým o rozkvetlých stromech a loukách, o sluníčku. Že zase přijde. – Pochválen buď Pan Ježíš Kristus!
Na podzimní výlet 14. října! Týden po našem
posvícení vyrazí břevnovští zahrádkáři „tam dál
na sever“ směrem k Budyni, Libochovicím, k nádherné krajině Českého středohoří, dále na Teplicko
na Komáří vížku, kde bude oběd. V horách Krušných pak přes Telnici do Děčína a do Benešova
nad Ploučnicí, města tří zámků. Cestou zpět bude
zastávka na Panské skále a Máchově jezeře. Cena:
345 Kč. Přihlášky nejsnáze u dr. Dobiáše, tel: 776
315 365 nebo v redakci listu: 732 243 922.
Country večírky skončily. Jak nám oznámil
Jiří Odvárka, programy Country večírků v hospodě U Prezidentů v Břevnově v červnu skončily
a po prázdninách už nebudou. Pokračuje však dále
big beat U Holečků skupiny Funebráci a to 2. října,
6. listopadu a 4. prosince 2017.

Z Banátu. V sobotu 12. srpna 2017 konal se
v krajanské vesnici Šumici v Banátě tradiční folklórní festival Čechů v Rumunsku. Pořad dne: Mše
svatá, Sváteční oběd, Paráda českých krojů, Individuální program českých vesnic z Banátu, Sváteční večeře, Českej tanec – dechovka, zábava. Na
naše krajany často vzpomínáme, ale jsme poněkud
osamoceni. Břevnovský živnostenský spolek je už
jinde.
Pro redakční med k panu Pechovi! Sdělujeme zdvořile, že med časopisu Břevnovan jest jako
vždy k mání v trafice pana Pecha v Břevnově, Bělohorská 99. Sklenice: 150 Kč.
/PS/ Po osmdesáti letech je potok Brusnice
opět na povrchu. Nové otevřené koryto s řadou záhybů prozatím vede jen na uzavřených pozemcích
komunitního centra a v zahradě základní školy,
brzy ale povede až ke Kajetánce. Původní vedení
toku je vidět na našem snímku školy v popředí,
lemováno stromy a zdí, která kdysi vymezovala
pozemek klášterní kovárny. Podél potoka vyrostla
v průběhu let řada zajímavých staveb, kromě kláštera také několik břevnovských usedlostí, keramická dílna v Radimově ulici a také již zaniklá kasárna
se stájemi pro koně na Panenské. Na řadě míst byl
pak ale vodní tok na obtíž, a tak byl sveden do kanalizace. To nyní Odbor ochrany prostředí MHMP
přehodnotil a rozhodl se vrátit vodní tok do krajiny.
V zimě bylo vykáceno několik bříz před Kajetánkou a vzniká tam strouha s jílovitým nepropustným
dnem a břehy, zpevněnými kameny, počítá se však
i s výsadbou dřevin, které by břeh ještě více zpevnily. Tak držme palce, ať se dílo podaří.
pokračování na straně 4
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7. září šly štoky chmele ve dvoře Břevnovského kláštera k zemi a zdejší pivovar“ vyvalil sudy.“ První štoky strhli osobně ředitel pivovaru pan Ing. Jan Šuráň vpravo a stárek Ing. Petr Janík. Na ostatní se vrhli
česáči a měli už vše připraveno: sesle, nůše – přidávačky, dobrou náladu, opodál stál věrtel a chmelový
žok. Country kapela spustila, pivo se točilo, buřty se pekly. Přišel i pan převor Siostrzonek. Ideální den.

Asi nejsmutnější objekty jsou uzavřené železniční stanice a zastávky. Na snímku je taková v Bubenči
a v červnu zde na peróně probíhala úřední diskuse s občany a zástupci MČ, co jako s ní. Dráha ji prodává za 14 miliónů Praze 6 a odborná komise má posoudit návrhy využití. Ti ajzboňáci! Všechno si prodají, jako vojáci.

V přízemí sýpky rozšíří klášter své služby návštěvníkům o informační centrum, prodej knih, pohlednic
a suvenýrů a nabídku občerstvení zdejšího pivovaru. Určitě vítané řešení pro turisty a další návštěvníky.
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pokračování ze strany 3
Bývalo, není… Nádraží Praha – Bubeneč je
bývalá železniční stanice v Praze Bubenči. Do
provozu byla uvedena v r. 1850, z té doby také
pochází patrová nádražní budova. Provoz zde byl
ukončen r. 2014, nová zastávka je v Praze Podbabě. Co s vysloužilým nádražím v budoucnu?
O tom se vedla diskuze dne 15. 6. mezi zástupci,
za MČP6 J. Lacina, M. Hošek a občany přímo
na místě. Bylo konstatováno že: budovu nádražní
prodávají ČD za 14. mil. Kč hl. městu Praze, která
ji bezúplatně převede na Prahu 6. Na té tedy bude
záležet její další osud. A návrhy občanů na využití?
Padl návrh na zřízení hudebního klubu, příznivci
skautů viděli zase objekt jako ideální pro zřízení
kluboven, zájem projevily spolky a společnosti,
umění přející občané by zde rádi viděli Galerii či
výstavní prostory včetně sálu koncertního, maminky si přály vznik nové mateřinky atd. Nutno podotknout, že diskuze probíhala v klidné a konstruktivní
atmosféře, a když byly předem vyloučeny návrhy
typu: zařídit, aby tady zase jezdil vlak, mohly být
všechny ostatní zaevidovány. Ještě jednu věc je zapotřebí si uvědomit. V budově se doposud nachází
využívaná byt. jednotka, za druhé – jen základní
investice na zakonzervování budovy, která se nachází téměř v havarijním stavu, bude nemalá, samotná rekonstrukce a přestavba se bude pohybovat
v řádu milionů Kč. Nyní se tedy všechny návrhy
z tohoto, ale i dalších setkání soustředí na MČP6
a odborná komise bude hlasováním rozhodovat
o tom nejlepším. ten by měl vyhovovat jak odborníkům, tak i široké veřejnosti. Nejde o úkol
nesplnitelný, příkladem může být bývalé nádraží
Praha Bubny nedaleko odsud. To se proměnilo
v památník Šoa, navíc se v něm k životu probouzí
divadlo , kino i umění výtvarné
A. Matějka
Hvězda plná Hvězd i hvězdiček. Dlouhá tradice promenádních koncertů u letohrádku Hvězda
doznala letos podstatné změny. Kdo se totiž 10.
a 11. června přišel na letní scénu podívat, mohl si
vybrat z pestré nabídky zpěváků, orchestrů i skupin
různých žánrů. Ozývaly se písničky, které vznikaly
někdy před půl stoletím a které proslavily M. Kubišová nebo H. Vondráčková, k velkému překvapení
však došlo, když se na podiu ukázal Josef Zíma!
S velkou chutí a suverenitou si „střihl“ své největší
hity zdárně podporován Orchestrem Karla Vlacha
a byl vlastně jediným držitelem prestižního „Slavíka“, v jeho případě bronzového, který si ve Hvězdě zazpíval! Potlesk byl adekvátní výkonu, jedna
židle nebyla volná! Další kapely jako třeba Banjo
Band I. Mládka nebo Ukulele Band z Prahy 6, případně Precedens, jen umocňovaly zdařilý záměr
MČP6 umožnit prožití hezkého odpoledne posluchačům různých hudebních stylů. Večer se promítal film Masaryk, kdo chtěl mohl se nechat odvézt
na stanici tramvaje Petřiny Ekovláčkem.
Nová výstava v Letohrádku Hvězda. Od
8. září do 29. října 2017 se bude v letohrádku
Hvězda konat výstava „Ferdinand II. Tyrolský
a letohrádek Hvězda“, jejímž pořadatelem je
Památník národního písemnictví ve spolupráci
s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i.
Výstavou v letohrádku Hvězda pořadatelé reagují
nejen na dvě kulatá výročí, která si v souvislosti
s arcivévodou v tomto roce připomínáme, ale symbolicky se napojí rovněž na tematicky příbuzné
výstavy v Rakousku (Zámek Ambras) a v Čechách
(Valdštejnská jízdárna Národní galerie v Praze).
Především však jde na našem území o jedinou výstavu, která se koná na místě úzce spjatém s osobností
Ferdinanda II. Tyrolského. Výstava „Ferdinand II.
Tyrolský a letohrádek Hvězda“ nahradí stálou expozici v přízemí letohrádku Hvězda, kterou Památník národního písemnictví zpřístupnil v roce 2000
a byla věnována architektonickým a symbolickým
aspektům renesanční památky. Nová výstava představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II. (1529
– 1595), ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji. Námětem výstavy je sama stavba letohrádku,
jeho architektonická historie, štuková výzdoba
a umělecké vzory. Pro veřejnost jsou během výstavy připraveny komentované prohlídky s kurátory.
Dá se očekávat, že výstava návštěvníky zaujme.

BŘEVNOVAN
Kronika událostí na Bílé Hoře. Událostí číslo
jedna je pokračující oprava bělohorského poutního areálu, která se nyní zaměřila na vlastní třílodní svatyni Panny Marie Vítězné. Z darů i sbírek
věřících, z výtěžku benefičních akcí i díky dotaci
mohlo být přikročeno k vnitřní výmalbě kostelíka;
uvnitř bylo postaveno lešení až pod kupoli, v níž
se nachází vzácná freska barokního malíře Asama.Vymalování kostela zvládla břevnovská firma
ve stanoveném termínu – do bělohorské pouti.
To umožnilo, že slavnostní podvečerní nešpory
sester benediktinek se při pouti již mohly konat
v nově vymalovaném kostele. Poutní mše svatá –
i každonedělní bohoslužby – se však prozatím nadále konají v rohové ambitní kapli, kterou si sestry benediktinky krásně upravily pro svoje řádové
pobožnosti. Věřící se při bohoslužbách shromažďují v přilehlých ambitních prostorech, odkud
je dobře vidět na oltář; mešní zpěvy doprovází
břevnovský varhaník pan Marek Čihař na svých
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Nezdravá Patočkova. Nárůst dopravy na
Patočkově na téměř 50 tisíc aut denně zatěžuje
okolí a poškozuje zdraví lidí. Podařilo se zahájit
měření imisí, které jsou u křižovatky Malovanka nadlimitní pro mikročástice a oxidy dusíku.
Hladiny hluku také bývají nadlimitní. Nedaří se zatím dosáhnout ani kontinuálního měření
a zveřejňování údajů. Projekt Zelené Malovanky ani ozelenění jeho okolí se zatím nerealizuje.
Podařilo se sice dosáhnout výsadby vegetace ve
středovém pásu Patočkovy ulice, ale z větší části
je opadavá, tedy půl roku bude neúčinná. Výsadba vegetace na sever od Patočkovy bude možná
v rámci dokončování revitalizace potoku Brusnice a žádoucí bude její doplnění výsadbou neopadavých keřů od křižovatky Malovanka po kolej
Kajetánku. V rámci městské části se podařilo dosáhnout vzniku pracovní skupiny, ale stále se daří
jen částečně čelit dopadům tranzitní automobilové
dopravy, která poškozuje životní prostředí ve svém
okolí.
A. Nechvátal, zastupitel str. Zelení
Vzpomínání: Pavel Bobek nar. 1937 + 2013
Břevnovský patriot, zpěvák Pavel Bobek se nám až
do 16. září připomínal díky výstavě „Zkus se životu dál smát“, v Popmuseu–KC Kaštan. Příchozí tak
mohl znovu obdivovat dokonalý výraz, položení se
do textu ať už českého nebo anglického, unikátní
hlasovou techniku. Jak známo, Pavel úspěšně zvládl vysokoškolská studia a získal titul Ing. arch.
stává se členem kultovní kapely Olympic, ještě
dříve nežli do ní vstoupil Petr Janda. Intenzivně
spolupracuje s Country Beatem Jiřího Brabce, má
svůj pořad v televizi, až do r. 1990 je také členem
divadla Semafor. Zpívá své první hity: Oh, Ruby,
nechtěj mi lásku brát, Lásko, mně ubývá sil, Veď
mne dál, cesto má, atd. Těch písniček bylo mnoho,
troufnu si říct, žádná špatná! Ani po textové stránce. Dlouho se bránil zpívat české překlady převzatých skladeb, proto taková přísnost na textaře. Ale
vyplatila se! Jedna perlička: ne všichni asi ví, že
Pavel Bobek si zazpíval i s legendou country, Johnnym Cashem. V roce 1980 získal Zlatou Portu za
rozvoj country muzic u nás, v r. 2012 byl Akademií
populární hudby zvolen do Síně slávy. Díky pořadatelům výstavy za jejich počin, ostatně pamětní
kniha kterou jsem prolistoval hovoří jasně. Vděční
posluchači ze všech koutů republiky děkují za možnost připomenout si tohoto skvělého, inteligentního
a skromného zpěváka z Břevnova. Myslím, že by
měl Pavel radost!
A. Matějka
Senioři na start! V neděli 3. 9. se uskutečnily AKSenHry, pro všechny aktivní seniory z ČR
i Slovenska. Klání konáno netradičně ve venkovním sportovním areálu Gymnázia nad Štolou
v Letenských sadech a soutěžilo se v těchto disciplinách: Chůze /Nordic Walking/ na 600 m, dále
ve stolním tenisu, tenisu a seniorském pětiboji.
Ten zahrnoval hod míčkem na terč, střelba hokejkou do branky, slalom se zátěží, chůze s balancí na čas a jednu disciplinu jako překvapení.
V příjemném počasí se postupně „rozjely“ všechny
soutěže. Hned tu první /chůzi s holemi/, vyhrála
s přehledem starostka TJ. Sokol Břevnov Vanda
Marušová! Bylo to zase jedno příjemné sportovní
dopoledne, díky organizátorům za ně. Poděkování
si také zaslouží dobrovolníci, studenti gymnazia,
kteří dohlíželi na zdárný průběh jednotlivých disciplin.
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Každý pes jiná ves, ale ne každý zažije ve svém krátkém životě pravou psí rehabilitaci v pooperačním
období. V komplexu Delta na Dědině je v přízemí oddělení PhysioDog, fyzioterapie zvířat, které vede Bc.
Kateřina Šponarová. Budete se divit, ale mnozí pejskové berou rehabilitaci vážně.

V tělocvičně TJ Břevnov se scházejí mladí, starší, dorostenci i nejstarší generace. Obzvláště u mužů
všech kategorií je to vzácnost. Sportování a různé soutěže ale jdou všem k duhu. Přijďte…

Kdo chce jíst zdravě a nespoléhat se mylně na dovoz zboží od sousedů a ještě se navíc potěšit vlídným
úsměvem paní prodavačky, musí dozajista vkročit do obchodu s bio potravinami na Bělohorské 117, jak
nás informuje noticka ve zpravodajství listu.

BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor

Známe se?

CO to chtělo? MALAGELO!
Ivan H l a s /nar. 10. 5. 1954/ mne zajímal od okamžiku, kdy jsem
zaslechl jeho první písničky. Tehdejší běžné produkci se vymykaly jak hudebním nápadem, tak zcela jedinečnými texty. Svého
času hrával se skupinou, jejíž název – Navi Papaya byl pro mne
kryptogramem první velikosti a díky této příležitosti, tedy rozhovoru s ním, mám konečně jasno! Jinak je možné, že Vám kdysi
Ivan osobně prodal a zabalil nějakou knížku. Je totiž vyučeným
knihkupcem a sedm let toto řemeslo poctivě vykonával!

KDYŽ SE ŘEKNE LEGENDA!

1. Ve čtyřech letech jste se přestěhovali na Hanspaulku. Kdy došlo na kytaru?
Já začínal jako samouk asi v deseti, byla to hrůza. Tak mne naši raději
dali do tehdejší Osvětové besedy, obor klasická kytara. Učil mne pan M.
Mizera, byl to bez nadsázky úžasný učitel! Vydržel jsem skoro až do osmnácti let, dávno už jsem hrál jiné styly. Jenže, ta radost z harmonie! Už J.
S. Bach řekl, že kytary jsou malé varhany!

2. Vždycky jste dával přednost vlastní tvorbě?
No, já s ní začal poměrně brzy, podle toho ovšem vypadala. Školní kapela
The Mice jsme se jmenovali, ale tam ještě byly i věci převzaté. Časem
mne začalo víc a víc bavit hrát věci vlastní, ono když se to zkazí, nejde
o takovou tragedii.

3. A jsme u kryptogramu Navi Papaya. Prosil bych překlad!
Skupina vznikla na Silvestra v osmdesátém roce. Obsazení: Richard
a Ivan Dvořákové, Honza Kalousek a Pavel Kučera. Moje písničky tady už
byly dominantní, stylově hodně rozmanité. Od blues po reagge. K názvu
skupiny – napadlo mne napsat své křestní jméno obráceně, Navi a přidat
jméno sladkého plodu, který jsem jako dítě jídal v Africe. Ten název skupiny zněl, poměrně exoticky, papáyu tady znal málokdo.

4. Za hudbu k filmu Šakalí léta jste získal Českého lva 1993. Jako
textař smekám, skvělé písničky!
Moc děkuji, byla to úžasná práce. Skvělý námět, muzikanti, filmaři, lidé
okolo. Bezvadná parta. Nikdo mi do ničeho nemluvil, mohl jsem si vymýšlet. Na tu dobu vzpomínám moc rád, dodnes ty písničky hrajeme i v Triu
s violoncellistou Olinem Nejezchlebem a kytaristou Norbim Kovácsem.
Obstojí i v této komorní sestavě, z toho mám velkou radost!

5. Jak vzpomínáte na Žlutého psa – tedy na skupinu, kterou jste
založili s Ondřejem Hejmou?
Hráli jsme s Ondřejem Hejmou po rozpadu bluesové kapely Žízeň jen
tak v duu, skoro folk. On pak byl nějakou dobu v Americe a vrátil se
s nápadem udělat velkou rockovou kapelu. Do začátku jsme měli jednu
písničku, která byla naším společným dílem, a já ji nazval Žlutý pes. Pak
vznikaly písničky další, v přirozeném sítu uvízli výborní muzikanti a kapela
byla na světě!

6. Občas mají návštěvníci v Břevnovském hudebním klubu Kaštan
možnost vidět Vás se skupinou Jam Sessžer Petra“Syčáka“ Hilského. Jak se tady cítíte, co atmosféra?
V Kaštanu to mám hodně rád, je to kamarádské komorní prostředí. To
poznáte hned, když lidi dělají něco s láskou! A s Petrem Hilským kamarádím už dlouho, jeho obrazy a hlavně obrázky na mne velmi pozitivně
působí. A muzikanti kolem něho jsou vynikající volné sdružení. Vždycky
si tam rád zahraju, báječná pohoda!
Ivane, děkuji za všechny čtenáře Břevnovanu, navíc přeji další skvělé
nápady hudební i textařské.
P. S. Tento rozhovor vznikl během hudebního festivalu v rámci Dejvického kulturního léta na „Kulaťáku“ v Dejvicích. Ivan Hlas dohrával spolu
s Norbim Kovácsem svůj velký hit MALAGELO, diváci tančili před pódiem, úspěch jako hrom! Jo, kdo by nevěděl, Malagelo – tedy hutné,
a kořeněné víno se v sedmdesátých letech prodávalo litr asi za 10 korun, myslím, že i v lékárnách. Byla to ale „síla“. „Pít se to dalo“ dodal Ivan
„ale jenom hóóódně vychlazený!“ 		
Tonda Matějka

Patří k největším osobnostem fotbalové Slavie Praha, která po něm
sáhla už v jeho sedmnácti letech. Nastřílel za ni 68 ligových branek,
vyhrál s ní Československý pohár v r. 1974. A vztah k Praze 6? Veskrze kladný – v letech 1980 – 82 kopal za Duklu Praha pod trenéry
Vejvodou a Masopustem. Ještě nevíte? Tenhle mistr Evropy do 23 let
z r. 1972 a reprezentant se jmenuje Dušan Herda (nar. 1951)!
1. Dušane, narodil ses na Slovensku v r. 1951. Jaký fotbalový vítr
Tě zavál do slavného Pražského klubu?
Já hrál už v patnácti za dorost republiky, v šestnácti divizi za Topolčany. Náš trenér Mirka na mne Slavii upozornil a oni se přišli podívat na
Turnaj Tatry Smíchov. Viděli, udělali nabídku a já podepsal. Měl jsem
ale i jiné možnosti.
2. Kdo v té době mužstvo trénoval? Tvůj první post ve Slavii?
Psal se rok 1968, vedl nás pan Nedvídek. Hned mne postavil na levé
křídlo. Skoro se mnou přišli také Kantor, Knebort a Kravárik.
3. Pojďme na Duklu Praha. Jak vzpomínáš?
Ani v nejmenším si nemůžu stěžovat. Tehdejší kádr: Viktor, Dvořákové Milan a Karel, Samek, Vojkůvka, Móder, Dyba, Nedorost, Bičovský,
Starý, Homolko, Štrunc, Hudec, Chobot. trenéři: Vejvoda, Masopust,
Brumovský. Pod panem J. Masopustem jsme vyhráli v r. 1972 známý
turnaj ve Via Regiu. Krásné období!
4. Mistrovského titulu ses dočkal v dresu Bohemians!
To byl rok 1981, Tonda Panenka zrovna odcházel. My tvrdě trénovali
s trenéry Pospíchalem a Zadinou. Přiznám se, že takové „galeje“ jsem
dosud nikde nezažil, nicméně ten výsledek byl jedinečný. A tak jediný
titul Bohemky pochází právě z období 1981–3.
5. Takže: Slavia, Dukla, Bohemka. A co Sparta, neozvala se?
No samozřejmě že ozvala! Jenže já byl tenkrát v sešívaném dresu
moc spokojený, cítil jsem se výborně. A potom, hrát s Frantou Veselým a dalšími v jednom týmu, to byla velká pohoda. Jenom ten titul
nám utekl.
6. Co penalty? Někteří hráči před bílým puntíkem raději odbíhají!
Bez problémů, já si věřil a kluci věřili mně. Dal jsem jich spoustu,
i Vencelovi! Jednou jsem ji nechal kopnout bráchovi Peterovi, který
za mnou do Slavie přišel. Dal krásný gól, od té doby byl exekutorem
on.
7. Dušane, gólů jsi nastřílel požehnaně. V lize, poháru UEFA, poháru Vítězů pohárů v reprezentaci. Který ti utkvěl v paměti?
Těžká otázka. Pamatuji si góly dané Spartě, Slovanu Bratislava, dva
góly jsem dal Trnavě, která tehdy odjížděla hrát zápas s Ajaxem, první
hattrick zase na VSS Košice. Hezký gól jsem dal také při utkání ČSSR
– SSSR do 23 let, 3:1. Hrál proti nám O. Blochin, ten byl navíc mnou
vytahán za ucho!
8. Také sis zakopal v zahraničí. SC RETZ je rakouský klub.
Když jsem přijel, byl tam trenér z Vídně a hrál se něco jako zdejší krajský přebor. Pak se začalo dařit a my za čtyři roky třikrát postupovali.
Dnes tam kluci kopou 3. nejvyšší soutěž. Ještě perlička. Dostal jsem
při zápase míč na naší polovině, vystřelil neskutečnou pumelici –
a dal gól. Oběhlo to všechny TV stanice!
9. Věříš Slavii, že se jí podaří titul obhájit?
Pokud bude mužstvo vhodně doplněno, může jít výkonnostně ještě
nahoru a titul znovu vyhrát. Jen škoda, že dnešní taktika velí: hlavně
zajištěná obrana. Trochu mne to mrzí i kvůli divákům!
Dušane, moc Ti děkuji za všechny čtenáře Břevnovanu a vůbec
všechny fotbalové fandy, které jsi svým fotbalovým kumštem potěšil.
P. S. A tajně doufám, že v tenisu spolu zase brzy dáme soupeřům“kanára“!
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O ČEM SNÍM, KDYŽ BDÍM
MUDr. Ivana Stupková o břevnovské
poliklinice.
Vidím před sebou tu krásnou budovu, když
se otevírala. Byla projektována jako jeden
celek, který má sloužit jak lékařům, tak
pacientům se vším zázemím. V průběhu
let se zde byly provedeny některé úpravy
a výměny.
Ale až do roku 1989 a chvilku poté se koncept zachoval skoro v nezměněné podobě. Během let 2001 se uvažovalo
také o privatizaci celé budovy, ale nakonec se radnice Prahy 6 rozhodla
budovu i pozemky si ponechat, že ji bude spravovat daleko lépe než soukromý subjekt. A jak to dopadlo pod správou Prahy 6 a státu? Zavřela
se jídelna, rehabilitace, zavřely se sprchy, dětské se odsunulo do hlavní
budovy a kromě nejnutnějších oprav se neopravilo nic. Pak se do budovy nastěhoval úřad Prahy 6 a celá koncepce polikliniky se přizpůsobila
kancelářím. Dokonce se zalily podlahy betonem i s odpady ap. Když úřad
opustil budovu, zanechal zde starý nábytek a počítačovou techniku a to
celou dobu i přes pronájem Comiitie. Po opětovném převzetí radnicí se
tedy poliklinika zčásti musela vyklidit a může byt připravena rekonstrukci. O čem tedy sním? Že by radnice ukázala konkrétní plány, aby občané
i zdravotníci mohli říci, co se na nich má změnit nebo ponechat. Sním
o funkční rehabilitaci i s vodoléčbou. Prostory na to jsou, dnes, když je
poliklinika jako nájemní budova, nemusí sloužit jenom pro služby „na
pojišťovnu‘‘. V okolí žádná vodoléčba sauny, infrasauny, vířivky, konopné, pivní ap. vany nejsou.
V rámci těchto služeb by zde mohla být pedikúra, manikúra, kosmetika
a někde by se našel i prostor pro prodejnu, možná i půjčovnu zdrav. potřeb. Pak by se mělo obnovit stravovací zařízení, nejen pro lékaře, ale pro
občany z okolí. Stravováni je základem zdraví obyvatel a jídelna formou
bufetu s širokou nabídkou by mohla přispět. Každý nemá peníze a čas
na to, aby chodil do restaurací nebo vařil. Lidé dnes jezdí za takovými
službami až např. do Globusu na Zličín. Toto křídlo, kde byla jídelna,
má veškeré technické zázemí a prostory tomu uzpůsobené. Senioři sice
mohou chodit do škol, ale jen v přesně určenou dobu, kdy tam nejsou děti
a kapacity jsou omezené, chodí tam tak jenom lidé z nejbližšího okolí,
ale v blízkosti polikliniky také žijí lidé a ne málo. Vozíčkáři, maminky
s dětmi i další skupiny nemají dnes kam jít. Dostupná bezbariérová jídelna chybí. Mimo doby jídel by v jídelně mohly být přednášky o zdraví či
jiné a také třeba cvičení. Dále dětské oddělení vrátit zpět do prostor pro
dětské. Dnes je v tomto křídle rehabilitace, výukové pracoviště a to zde
ponechat, ale přizpůsobit jim parkováni, to je nutnost. Sním o tom, že
není nutné přesouvat lékárnu do tohoto dětského křidla, kdy hned naproti
na Bělohorské je lékárna, ale z druhé strany polikliniky lékárna chybí a
tam také bydlí mnoho lidí. dobré, Tato lékárna v poliklinice by spíš mohla
sloužit pro polikliniku prac. dobou i přípravou magistraliter, které se všude odbourávájí. Pár parkovacích míst k zastavení na 10 min před stávající
lékárnou by občanům pomohlo. Proč utrácet peníze občanů za zbytečný
přesun lékárny místo dětského, když jsou tak potřeba jinde a dětské je potřeba pro služby pro děti? Vchod z dětského by měl byt propojen s hlavni
budovou, maminky by zde mohly nechat kočárky a vyjet s miminky na
kyčle či na sono nebo jinam.
Sním o recepci s kopírkou, protože všichni potřebují kopírovat zprávy.
A také o možnosti vyzvednout si různé formuláře pro zdravotní a sociální
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účely a objednat zde odvoz seniorů či postižených do a z polikliniky a také
pečovatelskou službu a dovážku obědů. Také pobočka pojišťovny, alespoň VZP, by byla dobrá. Sním o parkovišti nad krytem, které by sloužilo
pouze pro polikliniku. Parkoviště u hlavního vchodu by se mělo rozšířit
o více stání pro invalidy a pro jejich doprovod.
Garáže ve dvoře polikliniky by mohly sloužit pro vozidla pečovatelské
služby, popř. převozní sanitky. Celé budově by se měl vrátit ráz komplexního zdrav. zařízení. A i když jsme nájemní budova, má tu být i zázemí.
Soukromí lékaři a sestřičky snad mají také nárok na důstojné podmínky,
mít kde se najíst, kde se osprchovat apod. Vždyť chceme, aby ordinace
poskytovaly dobré služby pacientům, tak musí být sami zdravotníci také
v pohodě.
Sním o tom, že se zachovají krásné prosvětlené čekárny pro pacienty, že
se udělají datové sítě, abychom byli propojeni a pacienti mohli být informováni o novinkách z oborů nebo jim promítána zábava při delším čekání. Sním o tom, že přesto, že budova byla prohlášena za památku, půjde
zrekonstruovat a opravit co nejvíce do původní podoby.
Ordinace některých lékařů jsou zrekonstruovány opravdu v duchu 21.
století a to je to nejdůležitější. Ale co vedlejší prostory? Stačí se podívat
podrobně na detaily omítky, podlah, schodiště, je to tu už 50 let a slouží
to. Co na tomto musí být v duchu 21. století. Stačí zachovat vše tak, jak
je hlavně i unikátní technickou památku „náš pater noster‘‘, který už je jenom u nás a v Hradci Králové. My budeme památná budova a páter noster
zbouráme? Páter noster výborně slouží pro dopravu do vyšších pater – je
levný, jezdí pořád, takže lidé nemusí dlouho čekat. Ke stomatologům (ve
4. poschodí) chodí většinou zdraví lidé, kteří zvládnou nastoupit i vystoupit. Jezdíme s ním často a rádi i my, kdo v poliklinice pracujeme.
Sním o tom, aby si naši radní nepletli polikliniku s nemocnicí, aby konečně vzali na vědomí, že mají na poliklinice velký potenciál odborníků
a lékařů, kteří tu mnozí ordinují skoro 50 let, kteří si pamatují, jak poliklinika vypadala a jak byla dobře navržena. A o čem jsem snila loni?
Že se konečně opraví budova zvenku, že se aspoň zbavíme špíny, že se
vymaluje, nebylo zde malováno 7 let. Že se opraví nebo vymění lavice,
aby netrhaly lidem oděvy a kůži. Že radnice bude s námi mluvit, jak polikliniku nejlépe zrekonstruovat. Že ta naše břevnovská poliklinika, na
kterou se jezdili dívat po postaveni v roce 1963 delegace z celého světa, se
podaří opravit a zrekonstruovat a zachovat pro další generace. Je to krásná
budova postavená moderně, vzdušně , účelově dokonalá. Která jiná čtvrť
se může chlubit takovouto budovou? Važme si toho , co si obyvatelé sami
postavili, važme si i unikátní technické památky páteru nosteru, važme
s i těch vzdušných chodeb.
Sním o tom, že konečně mnoha lidem dojde, že si máme vážit historie,
historických budov, parků a přírody. Vážit si toho, co nám předkové zanechali. Prostor je dost, sním o tom, že jejich využití bude zase přirozené
a logické, aby zde pacienti i zdravotníci byli spokojeni. A hlavně sním
o tom, že LDN bude postavena na jiném klidném místě, třeba v parku
zámečku ve Veleslavíně, kde je mnoho rozpadajících se pavilonů po pneumologické klinice a opuštěný zámeček, krásný park a klidné okolí.

MÍSTO TICHÉHO ASFALTU
BUDEME MÍT V BŘEVNOVĚ
POTŮČEK
Naše trápení s hlukem kolem Patočkovy ulice nemá konce. Z původních 30.
tisíc narostl počet vozidel projíždějících
v úseku Pod Královkou – Pod Drinopolem na 45 tisíc denně. Hladina hluku se
ale trvale měří mimo tento úsek, v místě
Patočkova 73, kde nyní jezdí kolem 33
tisíc vozidel denně. Navíc letos měření
proběhlo již v době od 4. do 5. dubna
místo koncem května. Proč se neměří v
místě a době nejvyšších intenzit dopravy? Na stránkách www. tunelblanka.cz byly zjištěné údaje zveřejněny teprve nedávno a odpovídaly přibližně hodnotám naměřeným v 1. a 2. etapě. V průběhu dne dosáhly 66,8dB
a v noci 61,9 dB.
Potěšilo proto, že radní MČ Praha 6 pan Mejstřík, vyslyšel volání po
obnovení keřů ve středovém pásu této komunikace. Z neznámého důvodu ale počátkem srpna byla v prostoru od ulice Pod Královkou směrem
z města zahájena výsadba vysokokmenných stromů, které nikdo nepo-
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žadoval a pro daný účel, vytvoření hradby zeleně, vhodné nejsou. Když
jsem se ozval, dostal jsem SMS ujištění, že mezi stromy dojde k výsadbě několika set keřů. Ty tam zatím na začátku září nejsou, ale naštěstí
po mojí reakci, bylo dále pokračováno až ke křižovatce s ulicí Junácká, výlučně výsadbou keřů. Nakolik jsou vybrané dřeviny vhodné pro
účel snižování hluku a prašnosti, poznáme až za několik let. Požadavek
na položení tzv. tichého asfaltu, který má díky speciálnímu složení více
vzduchových mezer a dokáže snížit valivý hluk z dopravy až o 4 decibely,
zapadl. Přes předchozí ujišťování, že bude v Patočkově ulici položen po
opravě plynovodu, ke změně povrchu dosud nedošlo. Od září se proto
vrátím k urgencím a interpelacím, aby byl příslib náměstka primátorky
HMP Dolínka splněn. Místo tichého asfaltu je HMP realizována jiná
investice. Severně od Patočkovy ulice je v části Břevnova obnovováno
koryto, dříve v těchto místech plně zatrubněného potoka Brusnice, jehož
průtok je běžně do 1m³/s. Z důvodu malého průtoku vody mám o tomto
projektu vážné pochybnosti, které jsem vyslovil i na jednání zastupitelstva HMP.
Rozsáhlejší stavební opravy polikliniky ještě stále nezačaly. Vedení radnice ale již rozhodlo o tom, že rekonstrukce začne zcela neobvykle výměnou výtahů. Bez předchozí debaty s veřejností má být z budovy polikliniky odstraněn oběžný výtah tzv. páternoster, který se vyznačuje vysokou
přepravní kapacitou, energetickou nenáročností, spolehlivostí a rychlostí
použití. Ten přitom slouží k plné spokojenosti občanů na mnoha místech
v Praze, nejen na magistrátě v Jungmannově ulici, ale také na Mariánském náměstí, kde byl nedávno rekonstruován, obnoven má být také na
právnické fakultě UK. Potřeba zřízení prostornějšího výtahu pro vozíčkáře mohla být naplněna v jiné části budovy. Soudím, že pozitivních změn
je málo. Rok před komunálními volbami navíc vedení radnice přijímá
bez projednání s opozicí také další rozhodnutí, která budou mít nevratný
charakter. Těžko lze pro takovýto postup najít pochopení.
JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel HMP a MČ Praha 6 klub KSČM

PETICE MĚLA ÚSPĚCH:
LADRONKA PATŘÍ VŠEM
V posledních měsících bylo v Břevnově hodně rušno kvůli záměru
rozšířit bruslařskou dráhu do dosud klidné části Areálu volného času
Ladronka. Navrhovaný in–line okruh měl ukousnout část zeleně podél
Tomanovy ulice, kudy vede i chodník, který využívají rodiny s dětmi,
senioři, pejskaři... Protože Městská část Praha 6 pokračovala v prosazování záměru i poté, co z ankety, kterou sama uspořádala, vzešel opačný
výsledek (většina respondentů odmítla prodloužení bruslařské dráhy na
úkor pěšáků), vznikla z iniciativy břevnovských spoků petice, která získala přes 1100 podpisů.
V reakci na tuto petici došlo 14. června v usedlosti Ladronka k setkání
s reprezentanty radnice, kterého se zúčastnilo zhruba padesát zástupců
veřejnosti. Varianta rozšíření bruslařské dráhy podél Tomanovy ulice
byla všemi stranami odmítnuta jako nevhodná. Z víceméně věcné diskuse
mezi všemi stranami (místní rezidenti, bruslaři, zástupci Kanceláře architekta MČ P6, dva radní a starosta) vyplynulo, že nejvhodnější postup
bude následující:
1. Sestavení pracovní skupiny, která bude složena jak z reprezentantů
Městské části Praha 6, tak ze zástupců spolků, usedlosti Ladronka, Prahy
5 a dalších subjektů.
2. Participace, která bude obsahovat sběr podnětů a dat (analýzu hodnot
a potřeb uživatelů) včetně dopravního výzkumu, průzkumu vytíženosti
a vzniku pocitové mapy.
3. Návrh nové strategie správy parku s jasnými cíli a principy, který bude
prezentován na veřejném setkání a teprve poté dojde k jeho úpravě do
finální podoby.
4. Přehodnocení smlouvy s nájemcem pozemku u tenisových kurtů (asfaltové hřiště s ruinami dětských prolézaček), která brání vhodnějšímu
využívání tohoto prostranství. Následně tento postup svým oficiálním
usnesením odsouhlasilo zastupitelstvo MČ P6, které rovněž uložilo Radě
MČ P6 (jmenovitě pak radnímu Martinu Poláchovi a starostovi Ondřeji
Kolářovi) vést další jednání. Tím snad skončila konfrontační část debaty
o budoucnosti Ladronky – hojně navštěvované pláně, která si zaslouží víc
než jen další rozšiřování asfaltu ve prospěch bruslařů. Těšíme se na další
etapu, která ukáže, jakou Ladronku chtějí lidé skutečně mít, a budeme
rádi, když se do ní rovněž zapojíte. V neposlední řadě pak děkujeme za
podporu, díky níž jsme mohli udělat tento zásadní a pro Ladronku pozitivní krok.
Michal Volf, Pro Břevnov

BŘEVNOVSKÝ SOKOL SE V PLNÉ SVÉ SÍLE PŘIPRAVIL
NA NOVÝ CVIČEBNÍ ROK 2017/2018
Zdravíme všechny čtenáře Břevnovanu sokolským NAZDAR! Současně
všechny zveme na připravované zářijové akce, které T. J. Sokol Praha –
Břevnov pořádá. Některé jsou už v plném proudu, některé za námi.
Tradičně jsme měli sportovní stanoviště na Ladronkafestu (Praha, park
Ladronka 9. 9. 2017) – pořadatel MČP6, kde jsme prezentovali činnost naší
jednoty. O naše stanoviště byl velký zájem, hlavně z řad dětí a mládeže.
Věříme, že z některých našich návštěvníků, se stanou brzy mladí sokolíci.
Na pátek 22. 9. 2017 je vyhlášen Českou obcí sokolskou 3. ročník celorepublikové sokolské akce Noc sokoloven. I naše jednota se na Noci sokoloven podílí. Celý páteční večer v době 18:00 – 24:00h si budou moci návštěvníci naší sokolovny vyzkoušet své sportovní dovednosti pod vedením
kvalifikovaných cvičitelů nebo trenérů, a to nezávisle na věku, pohlaví nebo
výkonnosti. Pro děti a mládež jsou mimo jiné připraveny sportovní soutěže,
pro dospělé bodystyling, zdravotní tělesné výchova, jóga, salsa, stolní tenis,
míčové hry a jiné. Více o programu Noci sokoloven u nás v Břevnově se
dozvíte na webových stránkách jednoty: www.sokolbrevnov.cz nebo facebooku: www.facebook.com/TJSokolPrahaBrevnov/.
Akce Měsíc zdravé šestky, organizovaná MČP6, do které se naše jednota
tradičně zapojuje, je již v plném proudu. Termín konání 9. 9. – 9. 10. 2017.
Od druhého zářijového týdne máme v naší sokolovně „Dny otevřených
Foto: převážně
Durdík
dveří“, kdy si můžete vyzkoušet sportovní aktivity v oddílech,
sportovní všestrannosti, všech věkových kategorií, počínaje oddílem Rodiče
a děti, přes žactvo, konče seniory. Vstup je po celý měsíc na „Dny otevřených dveří“ v naší jednotě zdarma. Ti, kterým se sportování u nás zalíbí,
můžou pak ve zvolených oddílech pokračovat v pravidelné sportovní činnosti. Těšíme se na všechny nové sokoly a sokolky. Bližší informace o akci
a našem programu najdete na webu a facebooku jednoty, také na webu MČP6.
Ještě malé ohlédnutí za uplynulým cvičebním/školním rokem v naší jednotě. Získali jsme nové kvalifikované cvičitele: dva mladé cvičitele sportovní
všestrannosti 3. třídy, cvičitelku zdravotní tělesné výchovy 1. třídy, cvičitele jógy 1. třídy a cvičitele salsy 1. třídy, který kvalifikaci získal v rámci
studia v Brazílii. Oddíl salsy v novém cvičebním roce otvírá také skupinu
pro začátečníky. Hlásit se mohou jak páry, tak jednotlivci! Stále pečujeme
o vzdělávání našich kvalifikovaných cvičitelů. Vzdělávání můžeme finančně podpořit díky dotacím MČP6 a Magistrátu hlavního města Praha
(MHMP).
Také díky dotacím MČP6 a MHMP jsme koncem cvičebního roku
2016/2017 mohli kompletně zrekonstruovat kotelnu objektu T. J., která byla
v havarijním stavu. Kotelna je zdrojem tepla a teplé vody v objektu naší
sokolovny. Mohli jsme tak bez rizika a starostí o vytápění našich dvou tělocvičen zahájit nový cvičební rok a topnou sezónu! Děkujeme.
Kromě výše uvedených jednorázových akcí, které tradičně na podzim pořádáme, a dalších akcí na konci cvičebního roku, jako jsou Move week,
Letem – světem, letos poprvé T-Mobile Olympijský běh 21. 6. (konal se
pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře), je hlavní aktivitou
naší jednoty pravidelná sportovní činnost v oddílech všestrannosti všech
věkových kategorií. Členové naší jednoty pravidelně cvičí nebo trénují 2
– 3x týdně. Nabízíme cvičení v oddílech dětí a mládeže: Rodiče a děti (2
– 3 roky), Předškolní děti, v současné době nejpočetnější oddíl (4 – 6 let),
žactvo sportovní všestrannost – všestranná sportovní příprava, základy míčových her, atletiky, sportovní gymnastiky, soutěže, kondiční cvičení (7 – 15
let), přípravka futsal žactvo, nový oddíl od loňského cvičebního roku (6 – 10
let), přípravka florbal žactvo (6 – 12 let).
Dále nabízíme cvičení v oddílech pro dospělé: bodystyling, zdravotní tělesná výchova, Senior FIT, jóga pro začátečníky i pokročilé, salsa nově
od loňského cvičebního roku. Oddíly pro dospělé jsou určeny jak ženám,
tak mužům. Mužské zastoupení máme také v oddílech rekreačního fotbalu
a rekreačního florbalu.
Pravidelně u nás trénují i oddíly sportovní výkonnosti dospělých, a to oddíly
stolního tenisu s velkou tradicí a florbalu muži. Nově od loňska evidujeme
také aktivní oddíl break – dance, kde máme jen mužské zastoupení.
Děti a mládež našich oddílů sportovní všestrannosti se zúčastňují sokolských i nesokolských soutěží v atletice, plavání, futsalu a jiných sportech,
organizovaných pro sportovce neregistrované ve sportovních svazech.
Bližší informace o činnosti našich oddílů, termínech cvičení jednotlivých
oddílů, připravovaných podzimních akcích, také o výši členských a oddílových příspěvků (díky dotacím MČP6, MHMP a MŠMT je máme ve skutečně
příznivé výši) a mnoho dalšího se dozvíte na webových stránkách jednoty:
www.sokolbrevnov.cz, facebooku: www.facebook.com/TJSokolPrahaBrevnov/ nebo na telefonních číslech 728 918 627 (PaedDr. Vanda Marušová,
starostka T. J. a cvičitelka žactva), 723 944 346 (Ing. arch. Hana Peckelová,
náčelnice T. J., cvičitelka žactva a bodystyling). Na webových stránkách
naší jednoty naleznete také kontakty na všechny naše kvalifikované cvičitele a trenéry. Pravidelným sportováním podpoříte své zdraví a udržíte si tak
dobrou kondici i náladu. Doporučujeme, držte se i vy heslem zakladatele
Sokola Dr. Miroslava Tyrše „v zdravém těle zdravý duch“!
Kde nás najdete? Na adrese: Heleny Malířové 279/14, Praha 6 – Břevnov.
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O Nadačním fondu Šestý smysl
Šestý smysl pomáhá i baví. Tentokrát to však není intuice či
podvědomá reakce, ale jde o nadační fond. Založila jej skupina mladých lidí, kterým není lhostejný osud druhých a chtějí
pomáhat potřebným v rámci Prahy 6. Není náhodou, že si jako
své krédo zvolili slova Dalajlámy: „Hlavní smysl v tomto životě
je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim
neubližujte.“
Tito sympatičtí pětatřicátníci věnují svůj volný čas charitativní
činnosti. Jejich cílem je podpora sociálně slabých spoluobčanů, rodin s handicapovanými dětmi, dětí z dětských domovů,
atp. Nadačnímu fondu jde o dlouhodobé aktivity v rámci rozvoje Prahy 6 nejen v sociální oblasti, ale také v oblasti kultury,
vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Přes svůj
mladý věk mají členové Nadačního fondu Šestý smysl bohaté
zkušenosti s touto filantropickou činností. Sdružili se v něm
lidé, kteří práci pro lidi berou jako své poslání. Působí zde například známý multikulturní umělec Milan Cais, zkušenosti
s charitativní činností mají i spolumajitelé unikátní restaurace
The PUB v Dejvicích Jan Jurke a Kryštof Blažek, advokátka Lucie Trnková je dobrovolnou poradkyní na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě a podporuje řadu charitativních činností
jako je adopce afrických dětí, je členkou Přátel dětí UNICEF,
atd.
Od roku 2013 pak pravidelně před Vánoci pořádají kulturněcharitativní Vánoční Bazááár v Divadle SEMAFOR, z jehož
výtěžku jsou zakoupeny vánoční dárky znevýhodněným dětem z Prahy 6. Tyto bazáááárky jsou velmi úspěšné a během
předchozích 3 ročníků se podařilo získat a přerozdělit více než
560 tisíc korun. V létě pak NF Šestý smysl pořádá sportovně-charitativní akci pro celé rodiny – Letní den s Nadačním
fondem Šestý smysl, jejíž součástí je tradičně i fotbalový zápas
s týmem osobností REAL TOP PRAHA!
V průběhu roku pak členové fondu nezahálí a organizují ještě
menší akce, jako je např. bowling pro děti v pěstounské péči
z Prahy 6 v Bowling Dejvice, na jaře letošního roku projížďku
lodí po Vltavě nebo akustický koncert skupiny Tata Bojs v Divadle v Celetné ulici. Další informace o činnosti Nadačního fondu
Šestý smysl a příběhy dětí najdete na www.nfsestysmysl.cz
Do projektu můžete také přispět jakoukoliv finanční
částkou. Nadační fond má zřízenu veřejnou sbírku (S–
MHMP/1241484/2013) a k ní je přiřazen transparentní bankovní účet, č. ú.: 107–5920070207/0100, zřízený u Komerční Banky.
JUDr. L. Trnková
P. S. Já se charitativní akce nazvané „Letní den s Nadačním
fondem Šestý smysl“ na hřišti SK Střešovice zúčastnil, pro
děti byla připravena řada atrakcí, návštěvníci se mohli seznámit s činností Českého červeného kříže nebo Městské policie.
Vrcholem byl fotbalový zápas Celebrit vs. Nadační fond Šestý
smysl! Finanční prostředky z výtěžku byly použity na podporu
potřebných v Praze 6, kdy konkrétní příjemce příspěvku bude
vybrán ve spolupráci se sociálním odborem Městské části Praha 6. Akce Šestého smyslu rozhodně smysl mají!

Přijďte si zasportovat
a získat kondici!
TJ Slavoj Břevnov vás zve do svých řad, kde se můžete zapojit
jednak ve výkonnostních oddílech, ale i do rekreačního sportování všech kategorií, od žactva až po seniory. Zveme vás do
naší tělocvičny na Malovance, Bělohorská 7 (přímo proti zastávce tramvají 22 a 25) a nabízíme vám možnost dále pokračovat v letních a prázdninových sportovních aktivitách.
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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. Nabízíme vám jednak pravidelné cvičení a sportování v našich oddílech odboru „Sportu pro
všechny“, vedených zkušenými trenéry a cvičiteli, ale můžete se
zúčastnit i našich různorodých jednorázových akcí (turnaje, výlety, závody, soutěže).
V pravidelných cvičebních hodinách se můžete zapojit do cvičení oddílů žen, dorostenek, starších žen i zdravotního cvičení žen.
Program hodin: body styling, aerobik – sestavy dle schopnosti
cvičenek, step aerobik, strečink, využití náčiní i již zmíněné zdravotní kompenzačně posilovací cvičení, relaxace. Muži a dorost
mají možnost zapojit se do oddílů rekreačního fotbálku, florbalu, nohejbalu, volejbalu, basketbalu. 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. Jsou to především akce pro
neregistrované sportovce, např. turnaje pro dospěláky v nohejbalu, ve stolním tenise i v sálové kopané pro žactvo. Z dalších akcí
pro jednotlivce i skupiny to je např. cyklistická jízda Praha – Lány,
pod vedením instruktorů vodácký výcvik na kanoích a splutí vybraného úseku řeky. Pořádáme též soutěže „Dětský víceboj“ i „Seniorský víceboj“, můžete si přijít vyzkoušet i „Netradiční sporty“
(např. frisbí, indiaku, lakros, síťky). Veškerou potřebnou sportovní
výbavu zapůjčíme. Pro začátek roku 2018 a zimní měsíce pro vás
připravujeme seminář o lyžování (sjezdové i běžecké vybavení,
mazání lyží apod.). Též vyjedeme na hory na sjezdovky i na běžky.
Podrobnější údaje a data najdete níže v „Termínovce akcí“. Všechny akce zajišťují naši zkušení a kvalifikovaní cvičitelé, trenéři a instruktoři.
Pokud by jste chtěli sportovat a nemáte kde, nabízíme pro skupiny zájemců pronájem tělocvičny. Možno též dohodnout odborné
vedení našimi cvičiteli a trenéry. A teď ještě kde se můžete dozvědět bližší informace a přihlásit se: telefon 731 729 991.
– pravidelné cvičení oddílů žen: dagmar.s@centrum.cz
– rekreační aktivity muži, žactvo a jednorázové akce:
lubomircejka@seznam.cz
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!
Za TJ Slavoj Břevnov Lubomír Čejka, člen výboru TJ .
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SPOLEČNĚ PROTI AROGANCI MOCI

JUDr. Ivan HRŮZA
kandidát KSČM do PS PČR

a činnost zastupitele
považuje za službu
občanům;
a zasazuje se za
důstojné a zaplatitelné
bydlení;
a je spoluorganizátorem
petice proti nedůvodnému
zdražování pitné vody;
a odmítá
prosazování
podnikatelských
aktivit na úkor
veřejných zájmů;
a obhajuje
zachování zeleně
vánočních svátků přeje:
aHezké
opatřeníprožití
ke
snížení hladiny
hluku a imisí;
a požaduje odpovědnost a otevřenost samosprávy;
a vystupuje důrazně proti politické korupci.

Vánoční inzertní příloha časopisu Bře

Pavel JAKL

optika – kniha

volby.kscm.cz

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

HLEDÁM
FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE)

VYPICH
OD ROKU 1850 – 1950
FINANČNÍ ODMĚNA

TEL.: 601 237 035

Zhotovitel: KSČM

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

Praha 6
Bělohorská
65 ale
Když se řekne skaut, spousta lidí si představí kluka se šátkem, který dokáže rozdělat oheň do tří sirek a uvázat
uzel. Skaut
s. r. o. jakýkoliv
Můj vztah ke skautingu

svý

PILOUN
Pþejeme
všem zákazníkûm
vše nejlepší v roce 2009!

není jen o praktických dovednostech, hlavním posláním této organizace je děti vychovat. Když jsem skoro před sedmi
letyze
začal
choditul.
do
vchod
Zúžené
skauta, bral jsem to jako kroužek. Schůzky, které jsou vždy v nějaký den v týdnu v určitý čas, z toho kroužek tak trochu dělají. A vždycky,
když jsme měli nějakou výpravu, jsem si říkal, že ti vedoucí asi nechápou, že máme o víkendech i jiné věci na práci než jen stále jezdit
někam do přírody. Postupem času jsem ale začínal chápat, že oddíl by měl v životě svého člena hrát o něco významnější roli. Na první
skautský tábor, na kterém jsem ale byl bohužel jen na týden, mám jen dobré vzpomínky. Až teď zpětně si uvědomuji, že právě ty maličkosti, jako když musíte za trest vydrhnout pekáč od smažených vdolků potom, co jste porušili zákaz vstupu do kuchyně, vás vychovávají.
Během dalších let jsem se na celoročních schůzkách krom spousty zábavy, které jsem si užil, i něco naučil. Z táborů jsem se pak vždycky
vracel plný zážitků a spousty příhod k vyprávění, a jak mi řekla i sama mamka, byl jsem vždycky na nějakou dobu hodnější a samostatnější.
Potom co ve skautu překročíte hranice věkových kategorií, vám nikdo nepopřeje hodně štestí do života a nepošle vás pryč. V našem
tel./fax:
233 356
236Tak se před dvěa spoustě dalších oddílů je naopak tradicí, že starší převezmou vedení schůzek a začnou pro
ostatní připravovat
program.
ma lety stalo i mně, kdy jsem společně se třemi dalšími kluky začal vést schůzky. Postupem času jsem se pak začal dozvídat, že schůzky
nejsou jen pár náhodně vybraných her, které se všichni sejdeme si zahrát, ale že má program jasné cíle, kterých se snažíme dosáhnout
a naplnit poslání. Když se nad tím zamyslím celkově, docházím k závěru, že hlavní poslání skautu, tedy vychovat svoje členy, bylo v mém
případě určitě dosaženo a že ani nevím, jak vděčný bych měl být za to, že jsem v něm vyrostl. 			
Filip Korf

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV
Bělohorská 61 (Drinopol) – MVDr. Josef Kubeček
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Mezi námi

v Břevnově 44.

Moje
první
třída

Filomena Jičínská:

Opět je tady začátek školního roku a mě zničeho nic napadlo spočítat,
kolik to je let, kdy jsem prvně šla do školy – 66 let. Uteklo to jako
voda!
1. září 1951 mě matka vzala za ruku a odvedla mě do školy proti klášteru, zv. U Markéty. První třída se nacházela v prvním patře, ve středu budovy, přímo s výhledem na břevnovský klášter. Usadili nás do
lavic, rodiče stáli v pozadí a my jsme se seznamovali se školním pořádkem. Moc jsem tomu nerozuměla, víc mě zajímala holčička, která
seděla vedle mne a obě jsme po sobě pokukovaly. Docela se mi líbila
a měla jsem chuť si s ní povídat, ale jakmile jsem se podívala dozadu na matku a její nazlobený obličej, rychle jsem svůj úmysl vzdala.
Ta škola asi opravdu nebude taková legrace, jako když jsem si doma
s pradědečkem na školu hrála. Musím podotknout, že pradědeček, aby
měl ode mne pokoj, mi obvykle rychle napsal vysvědčení a poslal mě
na prázdniny.
Paní učitelka – jmenovala se Marie Krausová – stála na stupínku před
tabulí a pořád něco rodičům vysvětlovala, občas i promluvila na některého z nás, ale že bych z ní zrovna byla nadšená, to jsem nebyla.
Protože jsem dosud vyrůstala mezi starými lidmi, byla na mne paní
učitelka poměrně hlučná a uspěchaná. Byla mnohem starší než moje
matka a její způsob jednání mi připadal poněkud nepřirozený. První
den tedy pro mě nebyl zrovna potěšující, a když jsme asi po hodině
odcházely s matkou domů, bylo mi jasné, že skončily pohodové dny
v domácnosti mé pratety a nastávají nevratné povinnosti.
Druhý den ráno jsem musela brzo vstávat. Ve skutečnosti to nebylo
tak brzo, ale byla jsem zvyklá vstávat, až se sama vzbudím, a najednou jsem musela vstát s postele a dokonce si i pospíšit, abych do školy
nepřišla pozdě. Seděla jsem u snídaně, na stole ležela vařečka, protože
se mi nechtělo snídat. V duchu jsem rychle uvažovala, kdy asi matce
skončí dovolená, kterou si pro můj vstup do školy vzala, a budu zase
u tety ve vilce nad klášterem, kousek od školy. Teta sice také byla
důsledná k plnění svých příkazů, ale vařečka u ní fungovala jen jako
kuchařská potřeba.
Dostala jsem tašku na záda a vyšly jsme. Cesta kolem rybníka (matka
bydlela v tzv. Staré vsi) mi připadala nekonečná. Před školu jsme přišly akorát včas, kdy pan školník Karel Vích odemykal mohutné hlavní
dveře. Houf dětí se nahrnul dovnitř a ty se předháněly, kdo bude dřív
u prosklených dveří. Po chvíli čekání otevřel pan Vích polovinu širokých skleněných dveří, postavil se k rohožce a svým „řádně, řádně“
usměrňoval zejména starší školáky k pořádnému očištění bot. Z druhé
strany dohlížela menší a kulatější paní školníková. Pak jsme zdolali
výstavní schodiště s ozdobným litinovým zábradlím a mohutnými pilíři a v prvním patře jsme zahnuli do šatny. Byla to vlastně dřevěnou
prosklenou stěnou přepažená část chodby, která jako šatna sloužila
třem třídám. Na stěnách po obou stranách byla ve výšce ramen umístěna dlouhá prkna, na kterých byly háčky na kabáty, pod nimi lavička na boty a to bylo všechno. Jak to v takové šatně vypadalo, když
se tam ráno sešlo několik tříd najednou, není ani třeba líčit. Učitelé
se sice snažili udržet jakýs takýs pořádek, ale snaha byla marná, čas
k začátku vyučování nezadržitelně utíkal.
Přišla jsem do třídy a doufala jsem, že budu v lavici sedět s mou kamarádkou Helenkou, která bydlela vedle nás, ale ta již seděla vedle
Vlasty Benešové z Větrníku, jejíž matka na škole učila. Paní učitelka
Krausová mě vzala za ruku a posadila mě do třetí lavice k oknu, vedle
holčičky, se kterou jsem seděla již první den. Ta okatá holčička se
jmenovala Alena Buchtelová. Ve třídě nás bylo asi třicet.
Vyučování začalo tělovýchovnou chvilkou, což se potom opakovalo denně. Paní učitelka stála na stupínku a předcvičovala a my jsme
v uličce mezi lavicemi cvičili podle ní. Tehdy nosili učitelé na vyučování pracovní pláště a naše paní učitelka nosila přes šaty také plášť,
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který byl tmavěmodrý a nápadně se podobal plášti, ve kterém paní
Čadková prodávala na Bělohorské zeleninu. Ovšem při tomto tělocviku bylo zejména pro kluky nejzajímavější, když paní učitelka natáhla ruce nad hlavou a zdůrazňovala, že „trháme jablíčka“ a pod šaty
a pláštěm jí vykukovaly nohavičky teplých růžových bombarďáků
a krajka kombiné.
Naše třída byla poměrně prostorná a velmi světlá, se čtyřmi vysokými
okny hledícími na břevnovský klášter. Vstupní dveře byly uprostřed
a vpravo za dveřmi byla vysoká oplechovaná válcová kamna, do kterých pan školník přicházel přikládat. Vpravo při stěně visely mezi
dvěma dřevěnými hranoly školní tabule, zavěšené na lankách. Když
se jedna tabule stáhla dolů, druhá vyjela nahoru a opačně. Pod nimi
mezi hranoly bylo prkno, na kterém ležely křídy a ukazovátko.
Vedle tabule směrem ke stěně stál dřevěný zelenožlutý stolek s plechovým umyvadlem a vodou. Vedle ležela houba na tabuli a hadr.
Vlevo na stupínku, trochu v popředí stála katedra – opět zelenožlutý
dřevěný stůl s pevným čelem a boky a který měl ze tří stran ohrádku.
Mezi tabulí a stěnou s okny visely v patřičné výši portréty našich mocipánů, Gottwalda a Stalina.
Uprostřed třídy stály tři řady lavic a tak jako dosud v barvě opět zelenožluté. Byly to pevně spojené dvojstolky, na podlaze spojené trnoží
se sedací částí lavice, jejíž opěradlo činila přední stěna následující
lavice. Stolek měl šikmou desku, kterou bylo možné přisunout blíž
k sobě, čímž se odkrylo místo na psací potřeby a kalamář. Pod psací
deskou bylo místo na školní tašku. Typů kalamářů bylo později, tak
jako typů lavic, víc, ale v první třídě jsme měli ten nejnešikovnější
typ. Byla to malá skleněná nádobka se širším okrajem, která byla volně zastrčena do dřevěného otvoru v lavici. Takže stačilo nešikovně
zasunout tašku do lavice a neštěstí v podobě vylitého inkoustu bylo
hotovo. Inkoust chodíval nalívat pan školník, a protože kalamáře se
obvykle nevymývaly, nachytal se do nich prach a z inkoustu byla spíš
kaše. Tehdy jsme ještě psali perem s násadkou, a obvykle když si žáček chtěl dát na psaní záležet, nějaká nešikovná nit nebo prach udělaly
v sešitě paseku. Mnohá děvčátka tohle neštěstí oplakala.
Na zadní stěně bývala velká nástěnka, která obvykle zobrazovala politické dění ve státě a nad dveřmi do třídy byl zavěšen věčně chrchlající
amplion školního rozhlasu.
Zajímavé byly toalety. Nejdřív byla předsíňka – v druhém patře z ní
vedly vnitřní schody na půdu a starší děvčata tvrdila, že tam stojí kostra. Proto jsme se my mladší, záchodům ve druhém patře se strachem
vyhýbaly. Pak byly samotné toalety, tři dřevěné boxy s keramickými
mísami a splachovadlem, na jehož porcelánové hrušce byla reklama:
Vladimír Králík, instalatér. O velké přestávce, stávala fronta děvčat
až na chodbu, protože tyto tři boxy sloužily pro dívky z celého patra.
Vyučování jsme mívali na střídačku, protože třídu využívaly dvě první třídy A a B. Naše třída 1. A měla v pondělí dopolední vyučování,
které začínalo v 8 hodin a končilo v 11,45, případně ve 12,40. V úterý
jsme měli odpoledne od 13 hodin do 15,30 nebo 16,30. Ve středu opět
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dopoledne, ve čtvrtek odpoledne, v pátek dopoledne a v sobotu jen
dvě hodiny: buď od 8, 00 so 9, 45 nebo od 10, 00 do 11, 45. Třída B
měla vyučování opačně a v dalším pololetí se to vystřídalo. Ve vyšších
třídách už to samozřejmě bylo jinak.
Tehdy jsme také dostávali o velké přestávce mléko nebo kakao, na
které jsme si z domova nosili hrnečky. Paní školníková měla na chodbě vždy postaven velký hrnec a čtvrtlitrovou sběračkou nalévala dětem stojícím v zástupu mléko nebo kakao do nastavených hrnečků.
Vždycky k tomu přidala nějakou moudrou připomínku, kterou jsme
my, děti, okamžitě ale pustily z hlavy.
Dvakrát ročně přicházela do školy školní lékařka, MUDr. Karlíková.
Byla to statná šedivá paní s menším drdolem a s trochu mžourajícíma
očima. Zato její zdravotní sestra byla generál. Říkala nám „cikáňata“
a všechno organizovala. Sestra prohlédla vlasy, umytý krk a nohy,
lékařka zkontrolovala mandle, krční žlázy, páteř, držení těla a ploché
nohy. Usoudila kdo bude chodit na nápravný tělocvik nebo musí jít
případně na nějaké speciální vyšetření. Děti, které byly hubené nebo
byly ze slabého sociálního prostřední posílala do ozdravoven. Pokud
se ve třídě vyskytla nějaká infekční nemoc (např. žloutenka) přišla
celou třídu očkovat. Dvakrát za rok také přicházela do třídy zubní
lékařka, „baba karies“, jak jsme říkali. Byla to drobná osůbka, snad
původem Ruska, s copem obtočeným kolem hlavy a bylo na ní vidět,
že Darwin se v našich opičích předcích asi nemýlil. Z té jsme měli
všichni strach, protože nějaký ten kaz se vždycky našel a věštilo to
důkladnější návštěvu její ordinace se zlověstnou vrtačkou.
Tak pomalu ubíhal školní rok a přišlo to, na co jsme se nejvíc těšili – školní výlet. V první třídě to byl výlet parníkem, ale toho jsem
se nezúčastnila, protože rodina usoudila, že by mě někdo mohl nedopatřením strčit, já bych spadla do vody, nikdo by si toho nevšiml
a já bych se utopila. Vzala jsem to hrdinně, i když jsem cítila, že jsem
o něco přišla. Jenže to bych bývala nesměla mít tátu, který tohle
všechno chápal a aniž by někomu něco předem řekl, vzal mě na začátku prázdnin na výlet parníkem sám.
První třídu jsem absolvovala s jednou dvojkou ze psaní a kromě druhé
třídy, kdy jsem měla na konci roku samé jedničky, celou mou základní
školní docházku jsem s nějakou dvojkou vždycky končila.

Na školu U Markéty vzpomínám ráda, i když tehdejší politické poměry nebyly zrovna nám, kteří jsme bydleli ve vilách nad školou, nakloněny. Nebyla tam snad ulice, ze které by nebyl někdo ve vězení
pro své politické smýšlení nebo náboženské přesvědčení ve vykonstruovaném politickém procesu. Ale i to jsme přežili a hlavní zásada
při výchově dětí byla: Neříkej, co se doma povídá, nebo nás zavřou
jako…. A uvedl se příklad.
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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. 2024
8. 10. 1926
1. 10. 1929
10. 10. 1930
4. 10. 1939
24. 11. 1925
3. 11. 1939
13. 11. 1945

nasazen v několika místech v Německu: v Berlíně, Drážďanech, Düsseldorfu. Konec války přežil v kotli u Remagenu.
V roce 1945 začal studovat na VŠCHT, získal titul a jeho profesí se stala organická chemie. V Břevnově se oženil, založil
rodinu. Do důchodu odešel v roce 1981 jako vedoucí analytické laboratoře. Napsal řadu odborných článků, spolupracoval
s německým časopisem Chemisches Zentralblatt, tlumočil. Také
aktivně sportoval, ve své době startoval v orientačních závodech
za Spartu Praha. Pěstoval turistiku, oblíbil si lety balonem. Patřil k břevnovským pamětníkům, jako byli pánové Dub, Morávek,
Kadeřábek, Hiršl, Jelínek a další. Proto nám bude v redakci velmi
Mgr. Pavel Krchov
chybět. Zemřel náhle 25. 7. 2017.

Dne 9. září 2017 nás navždy opustila
naše milovaná babička a prababička paní
Jarmila Martínková z Břevnova ve věku
nedožitých 89 let. Rozloučení se konalo
v rodinném kruhu. Zůstane navždy v našich
srdcích.
Za rodinu Ilona Mrkvičková

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

Za panem Hanušem Tůmou

BŘEVNOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
ZAHÁJIL PODZIMNÍ SEZONU
Letní prázdniny jsou velmi příjemné období pro nás všechny, rovněž členové chrámového sboru si zasloužili odpočinek, přesto však
každým rokem se již těší na další nácviky mší a drobných skladeb,
které jim přes léto pan dirigent Adolf Melichar připraví. Rovněž
tomu bylo i letos. Sbor začal svoji podzimní sezonu provedením
mše F. Picky Missa in B na svátek sv. Václava, ale ještě před tím
absolvoval zájezd do vzdálenějšího Stříbra, kam byl pozván k slavnostnímu provedení mše J. I. Linka Missa in C, při příležitosti již
tradiční česko–německé pouti v děkanském kostele Všech svatých.
V Břevnově však zazní hudba a zpěv nejen o posvícení, ale i na
Dušičky, dále pak na Krista Krále a v předvánočním čase.
H.S.

30. října 2017 by pan Hanuš Tůma
z Břevnova oslavil 96 let. Jeho náhlý odchod nás všechny překvapil,
protože byl jedním z mála, který si v
tak vysokém věku uchoval velkou duševní a fyzickou svěžest. Mohli jste
ho potkat na Bělohorské, promluvit
s ním o čemkoliv. Narodil se v roce
1921 v Ústí nad Labem a brzy mluvil německy stejně dobře jako česky.
V mládí už žil v Praze – Břevnově, maturoval v reálném gymnáziu
v Dušní ulici, ale v roce 1942 byl

CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU • PŘIPRAVUJE OLGA LIŠKOVÁ
Dnes jen malou historickou připomínku. Před 580 lety, v roce 1437, byl na podzim na Staroměstském náměstí neobyčejně trýznivou smrtí popraven
poslední husitský hejtman. To vyvolalo všeobecné pobouření. Rádci naléháno důtklivě, aby původce toho, císař Zikmund, ihned opustil Čechy. Smrt
ho však dostihla ve Znojmě. Socha posledního husitského hejtmana byla vytvořena v Praze v roce 1960, od roku 1966 stojí nedaleko – ve Hvězdě.
Jméno sochaře a hejtmana snadno vyluštíte v dnešní tajence.
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Tajenka: Sochař Alois Sopr Jan Roháč z Dubé

14

BŘEVNOVAN
BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech
Nad starou návsí v Břevnově bývala pískovna a opukový lom. Tak dlouho se opuka lámala a štípala, až tu zbyly jen dva vysoké pískovcové pahýly, které vytvořily
podivuhodné útvary. Na jiných fotografiích jsou dobře
viditelné. My se ale nyní podíváme do tváří Břevnováků, kteří opuku a písek těžili. Je asi poledne, hic, dívenka s taškou v ruce přinesla tatínkovi jídlo a džbánek
s pitím. Jména neznámá. Jen uprostřed s plnovousem je
dědeček Slávy Haláška se džbánem v ruce jako ostatní.
Při takové šichtě určitě bodlo dobře vyleželé smíchovské pivo z nedaleké hospody U Žáby. Pro lepší orientaci
můžeme nahlédnouti na stejné místo o pár desítek let
později. Vytěžená plocha patří panu Voskovi a je využita jako parkoviště. Vlevo v plochém nízkém přístřešku
měl dílnu Jaroslav Procházka, chromař, který přišel do
Břevnova z Jindřichova Hradce. Přesně naproti v domku se seníkem
měl dále
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Vedle dřevěné kolíky, na kterých byla posazena sada
různých cylindrů, každý si mohl vybrat nejvhodnější.
Cylindry doma často odcházely. I petrolej jste si mohli vybrat. Nejlepší byl tzv. salonní, byl čistší, nesmrděl.
Bylo tu všechno, včetně bičů pro kočí.

Z návsi je nejlépe vidět pouze velký činžovní dům
U Kubrů. Starý pan Kubr mi kdysi řekl: Mohl bych tam
dodnes chodit po slepu… Kdo se však zadívá pozorněji,
najde Kaštan a střechy klášterního pivovaru, uprostřed
dýmající komín vily Caroly a za ní naší školu Markétu,
ztracenou v obzoru, jako v zamlženém zrcadle dávných
let.
Podle vyprávění Karla Bažanta zpracoval Pavel Krchov

cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat!
L. K.

15
15

Lístek z archívu

Neděle 1941 a babí léto v Podbělohorské ulici. Rodinné vycházky Břevnováků jak ve starém filmu: baloňáky, klobouky, sváteční šatičky, dětičky. Tak to bylo. Dnes by vás tu nejspíše
přejelo první auto. / Archiv P. P. /

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!

Nový mladý spolek Nesedím – sousedím sídlící na rohu Sartoriovy a Anastázovy ulice vstoupil do povědomí Břevnova
společenskými akcemi a mají tu velké plány. Nuže, do toho, do toho!

