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BŘEVNOVAN
Počasí v září
a říjnu 2016

Na letošní Břevnovské posvícení lidé přišli jako každý rok, ne po stovkách, ale po tisících a jistě přijdou
i za rok, protože tato společenská akce je dobře vedená, tradiční a největší v Praze. Pořádá ji Břevnovský živnostenský spolek a při zahájení nemohl chybět starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář, náš pan převor Prokop Siostrzonek a samozřejmě předseda spolku Tomáš Hudera.

Počasí v září 2016.
Září bylo extrémně teplé. Průměrná teplota
byla 17,95 °C s teplotní odchylkou 4,05 °C.
Toto září bylo ale třetí nejteplejší od roku
1775! Nejteplejší bylo v roce 1798 a druhé
nejteplejší bylo v roce 1947. Max. teplota byla
30,8 dne 12, a to byl poslední tropický den
v tomto roce. Min. teplota byla 7,5 °C dne 22.
Bylo 14 letních dní… 538%! a 3 dny tropické,
které jsou v září neobyčejně vzácné. Poslední
letní den v tomto roce byl 30. Září bylo suché
s nedostatkem srážkových dní . Bylo jich jen 7.
Spadlo 33,6 mm srážek… 82 % normálu. Max.
množství 23, 7 mm spadlo dne 22. Srážkový
deficit byl 27,6 mm. Vysoké teploty byly také
způsobeny malou oblačností. Bylo 10 dní jasných…182 % a jen 6 dní zamračených…76 %.
Počasí v říjnu 2016.
Říjen byl v podstatě po dlouhé době normální. Průměrná teplota byla 9,1 °C s teplotní
odchylkou 0,27 °C. Max. teplota byla 24,8 °C
dne 1., kdy končilo velké oteplení v září. Pak
se postupně ochlazovalo a až do poloviny měsíce byly teploty podnormální. Potom až do
konce měsíce byly teploty slabě nad normálem. Min. teplota byla 0,3 °C až 31. Přízemní mráz byl právě dne 31. Srážkově byl říjen
nadprůměrný, spadlo 59,7 mm srážek … 179
% Byl nadprůměrně deštivý s 18 srážkovými
dny... 182 % bez sněžení. Max. množství srážek 16,0 mm spadlo dne 3. Říjen byl převážně zamračený po dobu 18 dní. Jasné dny se
nevyskytly.
V Praze dne 3. 11. 2016. 		
SM

Redakční uzávěrka
příštího čísla jest
18. 1. 2017!

Každý podzim vydávají rybníky v Břevnově svá bohatství. Vždy přijdou i žáci z blízkých škol na podívanou i pro poučení, které jim rybáři rádi udělí. 11. listopadu byl vyloven Vincek a v kádích se objevily
méně známé ryby. Na ukázku dětem: kapra pozná každý, ale jinak vypadá okoun a lín.

časopis pro občany Prahy 6
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Zajímavost
pro vás
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Ještě jedna fádní fotka ze života. V ulici Na Zástřelu byl přibližně ve 40. letech potravinový obchod, kde
bylo k mání všechno k denní potřebě. Vedla ho Marie Turková, byla sama a jak vzpomínal Pepa Hájek,
dělal tam pomocníka chlap, kterého si nakonec Marie Turková vzala. Oba jsou na snímku. Žádná senzace – obyčejný život ve starém Břevnově.
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Co je v dnešním foto kvartetu dobré? Dobré je míti Růžičku! Od počátku voleb bylo jasné, že nemá konkurenci a TOP 09 si může mnouti ruce, že ji bude zastupovat člověk místní. Pro pana ředitele gymnázia pěkné vyvrcholení životní kariéry. Dobré je míti i zdejší beatovou kapelu Funebráci, která pravidelně, bez dotací a grantů skvěle hraje U Holečků u Hvězdy. Major Těrazky by je pochválil tiež: dobre hratě, len ty gusle tam chybí. Určitě je dobré míti Bohouše Werthaima
z Bílé Hory. Bez jeho atrakcí bychom si posvícení stěží mohli představit. A pak je dobré konečně opravit krov Kaštanu. Mohlo by se stát, že se objeví mazaný
podnikatelský záměr a Kaštan by se mohl poroučet k zemi, památka, nepamátka. – U nás je to možné.

Zpravodajství
Břevnovana
Z kláštera. • 15. 10. 2016 se konal další ročník Setkání Opus bonum v Břevnovském klášteře. Začátek bohoslužby, kterou vždy zahájeno
toto setkání, celebroval světící biskup Václav
Malý. Po té účastníci navštívili hroby Anastáze
Opaska, I. Medka, J. Patočky, K. Kryla, I. Diviše a dalších. Tématem přednášek byla „Ukrajina s otevřenými archivy KGB“ v Tereziánském
sále. • 1. 11. Připomenut Svátek Všech svatých
a 2. 11. Slouženy mše ku Vzpomínce na všechny
věrné zemřelé, a to v 7,16 a v 18 hodin. Ve třetí
hodině odpolední konána pobožnost za zemřelé
na hřbitově. • 3. 11. se v bazilice od 19 hodin
uskutečnil koncert k poctě válečných veteránů. • 4. – 6. 11. V pavilonu Vojtěška se konala burza dětského oblečení, sportovních potřeb
a hraček. Finanční výtěžek byl věnován na charitativní účely. • 6. 11. O deváté hodině ranní
P. Václav Snětina sloužil mši svatou tzv. dětskou,
zaměřenou na děti. Účinkovala Schola pod vedením M. Salákové. Týž den v 17 hodin se na
Bílé hoře uskutečnila ekumenická bohoslužba
u hrobu padlých vojínů v památné bitvě 8. listopadu 1620. Mši sloužil kardinál Vlk a P. Pokorný z ČCE. • 9. 11. O šesté večerní sloužena
mše za sestru Akvinelu Loskotovou, zakladatelku ústavu pro postižené v Liboci. Po bohoslužbě
následoval varhanní koncert Marka Čihaře. • 13.
11. Při mši o svátku sv. Anežky České učinkoval
Chrámový sbor řízený A. Melicharem. – 20. 11.
V neděli v devět o slavnosti Krista krále, sloužil
mši P. Václav Snětina zaměřenou k dětem, při
níž opět zpívala zdejší Schola. • 26. 11. V 17
hodin o první adventní sobotě se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které pořádá Spolek břevnovských živnostníků již řadu
let. S koledami vystoupili žáci ZŠ Marjánka,
nechybělo občerstvení a slovo převora Prokopa
Siostrzonka a předsedy spolku Tomáše Hudery.
• 26. 11. O večerní mši svaté P. Václav Snětina
požehnal adventní věnec. • 27. 11. se uskutečnil přímý přenos I. Adventního koncertu v ČT
z Tereziánského sálu. Po celou dobu adventní
se zpívají v bazilice od 7 hod. ráno pravidelně
Staročeské roráty. • 5. 12. V bazilice již tradičně přijde nadělovat Mikuláš. Stane se tak od 16
hodin. • 11. 12. odpoledne se uskuteční Setkání

seniorů s přednáškou P. Prokopa Siostrzonka. •
13. 12. v 19 hodin z cyklu Břevnovská nokturna
zazní hudba z českých barokních kancionálů. •
24. 12. O Štědrém dni od 16 hodin bude sloužena mše svatá z vigilie Narození Páně, se zpěvem
koled Scholou, řízenou M. Salákovou. Po skončení bohoslužby bude možné si odnést Betlémské světlo. Ve 24. 00 zazní o půlnoci Česká mše
vánoční J. J. Ryby. O Božím Hodu vánočním v
9 hodin uslyšíme Missu pastoralis Jana Hanuše
a 1. 1. 2017 v 10 hodin je na programu Missa
pastoralis R. Führera. To vše v podání Chrámového sboru a orchestru pod vedením A. Melichara. • 27. 12. na svátek sv. Jana Evangelisty
při mši sv. o šesté večerní bude požehnáno víno.
• 30. 12. Od 18 hodin sloužena mše s obnovou
manželských slibů. • 31. 12. V 16 hodin sloužena mše sv. Te Deum na poděkování za dobrodiní
v uplynulém roce.
Na rok 2017 vydal Spolek břevnovských
živnostníků kalendář k 10. výročí nových varhan v bazilice sv. Markéty. Je možné ho zakoupiti ve Zlatnictví v Bělohorské 99, vedle Billy.
Přišel jejich čas… Zhruba před rokem začala celková revitalizace rybníka Vincentinum
v Břevnově. Byť se v jeho případě nejedná
o žádný historický unikát, byl totiž založen v šedesátých letech 20. století, novou úpravu břehů,
hráze i zařízení si určitě zasloužil. A tak právě
tady se 11. listopadu pustili do své práce rybáři
pod vedením p. I. Nachtigala, šéfa místní rybářské organizace. Nutno předeslat, že sehrané partičce nebylo ono páteční ráno co závidět. Zima,
mlhavo a tak není divu, že se hodilo k napití
něco teplejšího pro zahřátí. Kolem deváté hodiny se rybáři oblékli do pracovního, načež se sítí
a kesery v ruce pomalu postupovali bahnem už
téměř vypuštěným rybníkem. Zanedlouho došlo
k zátahu a a připravené plastové přenosky plné
šupináčů putovaly k váze a pak do připravených
kádí na autě. Šlo o dvouleté kapříky, násadu lovenou jako produkt pro nasazování do velkých
rybníků. Tam už dosáhnou tržní velikosti, tedy
2–3 kg. A kolik že jich vodu Vincentina opustilo? Nepočítal jsem je, ale váha ukázala přes
dva metrické centy ryb! A to ještě za čtrnáct dnů
se odehrál výlov Kajetánky! Nezbývá, než opět
našim rybářům poděkovat za perfektní výkon
a zalitovat, že pro složité řešení majetko–právních vztahů se zatím nemůže hospodařit v Pivovarském rybníku u sv. Markéty!
Turnaj na Slavoji Břevnov 4. 11. uspořádal
Slavoj Břevnov ve své tělocvičně na Malovance otevřený turnaj ve stolním tenisu. Účastnit

se mohli všichni, bez rozdílu věku, dorostenci,
muži i ženy. Příjemné prostředí, bezchybná organizace L. Čejky, to vše vytvářelo podmínky pro
hodnotné výkony. Hrálo se na třech stolech vyřazovacím způsobem a celkem překvapivě zvítězil
A. Matějka /člen redakce Břevnovanu/. Druhý
pak byl J. Pastorek, třetí V. Čejka. Favorizovaný
V. Libich ze Sokola Chabry neměl svůj den a do
závěrečných bojů nezasáhl. To však nebylo vše,
co ve Slavoji na závěr roku připravili. Následoval turnaj v nohejbalu dvojic a Seniorský víceboj
/od 60 let výše/, vyzkoušet si bylo možno sporty
i méně tradiční. Jen tak dál!
Kancelář Ing. Václava Jandáčka na sklonku roku 2016. Bude končit další rok a tak je
možno říci, co kancelář dělala. Hlavním úkolem
jarních měsíců byla velká investice v oblasti
gumárenského průmyslu, kdy byl vyprojektován dnes již i částečně postaven velký areál
pro výrobu. Monoblok z betonové konstrukce
se stropy, nesoucími velká zatížení, je vlastně
samostatnou továrnou, která bude vyrábět díly
pro strojírenský průmysl. Dále pokračovaly
práce pro chemický průmysl, kde byla navrhována jak technologická zařízení, tak i budovy
pro nové provozy. Pro obchod a služby byly
navrženy dva nové areály, které by měly být
v příštím roce realizovány. V současné době
se pracuje na technické podpoře vypracování
podmínek pro stavební části jaderných elektrápokračování na straně 4
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pokračování ze strany 3

ren. Hledáno je optimální zajištění bezpečnosti
již realizovaných staveb. V oboru památkové
péče se realizuje nová zvonová stolice pro zvony kostela na Karlově v Praze a pokračují přípravy oprav drobných kostelů na Rakovnicku
a Litoměřicku. V oblasti památkové péče jsou
pak hledány další cesty a možnosti, zejména u staveb z dvacátého století, tomuto tématu
bylo věnováno i několik odborných přednášek
a publikační činnost. V oblasti Břevnova je pravidelně realizovaná drobná konzultační činnost
a statická posouzení, a dále pak se připravuje
či staví několik staveb nebo jejich opravy. Pokračuje i spolupráce s Klubem Za starou Prahu,
ten má již dlouhá léta v Břevnovské ulici svoji
vývěsku. Pravidelně je rozšiřována knihovna
a sbírka vzorků a fragmentů staveb, pro Národní
technické muzeum pokračuje příprava expozice
statiky, předpokládané umístění je v areálu Pivovaru Kláštera Plasy.
CÁCORKA v novém kabátku! Obchůdek
tohoto jména naleznete na adrese: Bělohorská
č. 268/21. Prodává se zde stylové, a dle paní
majitelky s láskou vybírané oblečení od českých
výrobců. Sortiment je cílen na oblečení pro dětičky do 7 let věku, v doplňkovém sortimentu se
můžete těšit i na látkové či háčkované hračky,
patchworkové deky, polštářky. A ten nový kabátek? Z jara jsou pro děti v Cácorce plánovány workshopy, šicí dílničky! To bude něco pro
malé švadlenky! P. S. Veškeré zboží je zaručeně
od českých výrobců–buď firem nebo maminek,
babiček, zkrátka od lidí, které ruční práce baví!
Přijďte, prohlédněte, vyzkoušejte. https…www.
facebook.com/Cacorka2016
Dne 6. listopadu proběhla v bělohorském
poutním areálu ekumenická bohoslužba nad
hrobem padlých v osudové bitvě z 8. XI. 1620,
tedy přesně před 396 lety. V 17 hodin začal
program – nejprve uvnitř kostela Panny Marie
Vítězné za účasti kardinála Miloslava Vlka,
emeritního českého primase– arcibiskupa pražského, a pana Pavla Pokorného, evangelického
faráře ze Střešovic, prvního náměstka synodního
seniora ČCE. Katoličtí, evangeličtí i husitští du-

Musíme pochválit školy, co se pravidelně
účastní posvícení. Na
obrázku je stánek ZŠ
JAK v Břevnově. Ale
to není jen tak. Musí
si vše připravit: své
zboží, služby, přepravu atd. Dá to starost,
ale děti rády prodávají, je to pro ně opravdový obchod a prezentace školy. Kdysi jsme
s panem Michalem
Malíkem vždy chodili nakoupit do všech
školních stánků a nešetřili. Byla to pro nás
milá sousedská...
Zahrádkářský výlet 28. 10. a návštěva chladného a nedobytného hradu Švihov. Na jednom z nádvoří roste
velký keř klokočí, který mnozí viděli poprvé, a každý si
mohl sebrat ze země plod, přírodní pouzdro s kuličkou
na památku.

Kdo si chce zazpívat či jen tak poslechnout při kytarách trampské písně, V + W, Suchého – Šlitra a další známé hity, musí sledovat kulturní program OK Clubu v hospodě U Prezidentů v Břevnově. Potvrzujeme, že se zde dobře sedí a při známých melodiích a plzeňském pivě tady čas běží velmi rychle. Na
snímku je část lokálu s kytaristy, zleva Miroslav Šverma, Jindra Kleisl a Jiří Odvárka. Příští večer je vánoční 26. 12. 2016.
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chovní pronesli modlitby a přímluvy a zástupci věřících jednotlivých zúčastněných
křesťanských církví přečetli bohoslužebné
texty. Liturgický koncept ekumenické bohoslužby připravil Jan Rűckl. V kostelním
nádvoří, nad společným hrobem katolických i protestantských vojáků padlých
v osudové bitvě, promluvil kardinál M. Vlk
o nedávné úspěšné návštěvě papeže Františka ve
Švédsku a o důsledcích této návštěvy pro další
vzájemné sbližování a rozvoj bratrských mezicírkevních vztahů. Z iniciativy sestry Francesky proběhla umělecká úprava hrobu, na níž se
podílela řada osobností; na závěr při krátké vernisáži promluvili Klára Jirsová a Václav Cigler.
Bohoslužba i vernisáž byly doprovázeny gregoriánským chorálem. Návštěvníci ekumenické
bohoslužby mohli obdivovat čerstvě opravený
portál – vstupní bránu do ambitního nádvoří; na
této rekonstrukci má velkou zásluhu především
benediktinka sestra Petra. Náklady byly částečně
hrazeny z dotace Pražského magistrátu. Kromě
opravy fasády bylo restaurováno i sousoší Zvěstování: pískovcové sochy Panny Marie a archanděla Gabriela byly po opravě vráceny zpět na
svá místa nad vstupní bránu do bohoslužebného
areálu. Opravy se dočkala i historická studna:
tato malá stavba dostala novou střešní krytinu
i opravenou fasádu. V kostele byla opravena
elektroinstalace a v ambitech bylo rekonstruováno osvětlení. 			
K. V.
Z Liboce a okolí. V sobotu 3. září odpoledne
proběhl v Oboře Hvězda 34. ročník sportovního
setkání Pražské organizace vozíčkářů. Akce se
konala pod záštitou starosty MČ Prahy 6 pana
Ondřeje Koláře. Setkání mělo název HVĚZDA
2016 a konaly se závody v běhu a jízdě na vozíkách. Byly však i další sporty, lukostřelba, hod
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na cíl a jiné. Setkání se vydařilo, také díky pěknému počasí. Výtěžek ze startovného posloužil
na zajištění služeb pro lidi s tělesným postižením. 			
V neděli ráno v 9 hodin zažila Liboc překvapivé pozvání na něco, co tu ještě nebylo.
Libocké sdružení ZVELEBA Libocká pozvalo na palouk za trať U kolejí, libocké občany
z Horní Liboce na Sousedskou snídani a vyzvalo účastníky, aby si jídla vyměnili. Probíhalo to
tak, že každý si přinesl něco ke snídani a mohl
si to buď sám sníst, vyměnit nebo ti, co přišli
s prázdnou, mohli alespoň ochutnávat. Na to, že
se veselá akce konala poprvé, ji přišlo shlédnout
dosti zvědavců. https://www.facebook.com/liboc–ctvrt–a–raj–na–zemi–73608441080/
Od 6. října, každé úterý od 19 hodin, probíhají v Liboci ve farním dvoře (zvaném v Malejově), přednášky a besedy pro členy zdejší farnosti, ale i ostatní, kteří se chtějí blíže seznámit se
základy katolické víry. Jde o setkávání lidí, kteří
níže
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KULTURNÍ SERVIS

 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena
vý−
OV
stava „Košický zlatý podklad“.
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tou dobu přerušeny a čekalo se na vyhotovení
posudků a na konečné stanovisko památkářů.
Oficiální vyjádření mělo být zasláno přes Magistrát hl. m. Prahy během měsíce října, k čemuž
ovšem v tomto termínu nedošlo a původně slibovaný termín dokončení oprav, konec října, je
tedy pryč. Ale přeci jen alespoň něco viditelného
i pro kolemjdoucí se začalo dít. Již začátkem října, na základě předběžného souhlasu památkářů,
byl přivezen materiál na krov a následně, v druhé
polovině měsíce, začali tesaři s výměnou trámoví napadeného houbou a dřevokazným hmyzem
a opravou staticky narušeného místa nad balkonem. Jak rychle budou opravy střechy pokračovat a kdy budou dokončeny, bude do velké míry
záležet na tom zda, a případně jaké, nepředvídané komplikace nastanou ze strany NPÚ.
Spolku Unijazz, který provozuje KC Kaštan, velice komplikuje život, že není možné využívat
celý objekt již po dobu řady měsíců plně v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou s MČ Praha
6, což mimo jiné znamená poměrně značnou finanční ztrátu. Jednak nelze pronajímat podkroví,
Atelier se musel přesunout do náhradních prostor Nad Kajetánku, stejně tak není možné využívat pozemek přilehlý k západní straně Kaštanu
a rekonstrukce přináší i řadu dalších provozních
problémů. Nájemné na celý rok 2016 však Unijazz MČ Praha 6 zaplatil v souladu s nájemní
smlouvou jednorázově již v únoru. Přesto se
Unijazz snaží v co největší míře dostát svým
závazkům a připravovat pro návštěvníky bohatý program tak, aby jakákoli omezení pocítili co
možná nejméně. Budeme věřit, že opravy skončí co nejdříve a doufat, že Praha 6 přihlédne ke
ztrátám Unijazzu způsobených stavebními pracemi a zohlední to třeba při placení nájemného
na další období.
Čestmír Huňát, předseda spolku Unijazz
O posvícení všady to voní, tak jako v apatyce… Bylo tomu nejinak 7. – 9. října na 23.
posvícení v Břevnově, u zdejšího kláštera. Den
před začátkem zde každoročně dochází k akci:
Kolotoče bezbariér, což znamená šťastný den
pro děti z ústavů, dětských domovů a stacionářů
rehabil. ústavů s různými stupni handicapu. Jen
pro ně jsou zdarma všechny atrakce a jen pro
ně děti z mateřské školky Jílkovy ul. zhotovily
malé dárečky. Od sobotního rána už libá vůně
kachniček a husiček upravovaných na všechny
způsoby ovládla svaté místo, což ale zdaleka
nebylo vše. Névštěvníci mohli ochutnat skvělé
šunky, palačinky, klobásky , známá a oblíbená
Trdla, zapíjet mnoha chutnými nápoji například
vínem , dále pivem, medovinou , burčákem. Lukulské hody bylo možné zakončit i pečeným býkem. /Lucius Licinius Lucullus/asi 118–57/ př.
n. l. byl vojevůdce a státník, který na sebe právě
m. j upozornil neskutečně honosnými hostinami/. Poté mnozí z účastníků zamířili i s dětmi do
stále oblíbenější vesničky starých řemeslníků,
kde se mohli obdivovat jejich šikovnosti. Samotný posvícenský program na pódiu byl bohatý. Začal kolem dvanácté, úředně pak přesně ve
čtrnáct hodin, kdy začalo křtění kalendáře. Svá
kouzla předvedl kouzelník Čaroslav, stejmě jako
kejklíř Vítek, zahrály revival kapely Kabát, Michal Tučný a Jiří Schelinger, rozjely se všechny
atrakce nejen k radosti dětí. Oba dny pak byly
zakončeny ohňostrojem. A nám tak nezbývá než
poděkovat všem, kteří se o hezký posvícenský
průběh zasloužili a těšit se na Břevnovské posvícení s číslem 24! P. S. Posvícení je totéž co posvěcení, původně slaveno ve výroční den posvěcení kostela, atributy bývaly hlavně posvícenské
koláčky, různé místní speciality, taneční zábavy,
průvody s maskami. Dnes už není dovoleno stínání kohouta nebo berana při této příležitosti,
zvyk to pohanský, v některých regionech však
stejně dosud zvířata „soudí“.
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Dnes naposled! Známá hospoda na fotbalovém hřišti v Břevnově, kterou zažily generace fandů je již minulostí. O Štědrém dnu se již nezaplní bývalými a aktivními hráči, kteří tak po léta utíkali sem, aby se,
jak říkali, doma maminkám nepletli. Ale nemylte se, hrál se tréninkový fotbal, kdy se celý oddíl sešel
i mnoho příznivců, všichni si připili a popřáli klidné svátky. To byla také zdejší tradice z 60. let. O posledním večeru se přišli rozloučit už jenom skalní hráči zleva: J. Záleský, Z. Zwiauer, J. Vrbicý, M. Vlček
a „Bóra“ Šindelář.

Na Funebráky k Holečkům! Snímkem přibližujeme pravidelné koncerty skupiny, kterou vrstevníci znají dobře z 60. let, kdy hráli na Ořechovce. Znovu se dali dohromady a druhý rok hrají jako z partesu pro
mladé i svoji generaci vyznavačů Roling Stones, Who, Kings a dalších anglických skupin. Prostě klasika. Začátky jsou od 19 hodin, ale kdo přijde později, má problém sehnat místo. Tančí se, poslouchá, pije
se pivo. Nejbližší koncert je 5. 12 a 2. 1. 2017. Kapela hraje v sestavě: Pavel Májovský – sólový zpěv,
Stanislav Matoušek – zpěv a kytara, Petr Branda – sólová kytara, Luděk Uraj – zpěv, basová kytara, Václav Kroupa – bicí, Eduard Parma – zpěv, basová kytara, Jiří Odvárka – zpěv, kytara.

Sochání krásy ve studiu Paleta v Bělohorské ulici 92. Děti objevují kouzlo sochařské práce s fantazií
sobě vlastní a zajímavé programy studia udržují stálý zájem o výtvarnou výchovu v Břevnově.

BŘEVNOVAN

Známe se?

Kašér? To je profese!
Bydlel v Suchdole,
v Břevnově nacházel
a nachází inspiraci pro svoji
výtvarnou tvorbu, tady jsme
se také šťastnou náhodou
potkali. S kým? Jmenuje se
Václav Skala /1940/, jeho
profesní život by vydal na
celou knihu. Takový prostor
samozřejmě nemáme, takže
Václave, stručně prosím!
1. Po dokončení Střední průmyslové školy výtvarné,
následovala vojna. Co bylo dál?

chodem také výtvarníků. To bude několikaměsíční práce. Nesmí
se udělat chybička v kresbě, potom speciálními dláty opatrně
a trpělivě opracovávat! Jinak přeji časopisu Břevnovan úspěšný
Václave, děkuji za rozhovor. A. Matějka
rok 2017!

VŠICHNI VALILI OČI,
EVA VYHRÁLA V SOČI!

Snowboardcross je mladá, rychle se rozvíjející disciplína snowboardingu. Je v ní rychlost, napětí, osobní souboje i pády. Byť
jízda trvá necelé dvě minuty, musíte při ní absolvovat přírodní
překážky, boule, několikametrové skoky a při neskutečné rychlosti si ještě všímat situace na trati, kontrolovat umístění. Tohle vše
bravurně zvládla na olympiádě v Soči 2O14 Eva Samková, proto
si také domů do Vrchlabí mohla přivézt zlatou medaili!

No, začal jsem hledat zaměstnání, kde by potřebovali výtvarníka. Shodou náhod hledal spolupracovníky i Jiří Trnka. Chtěl vidět
moje práce a vysvědčení ze školy. Když jsem vše přivezl k němu
na Barrandov, prohlédl si mne, práce i vysvědčení a povídá: Kdy
nastoupíte? Ale mně se nechtělo jít za eléva, být na konci dlouhé
řady, navíc dojíždět přes celou Prahu. Volný čas bych vlastně trávil ježděním tam a zpět. Také už jsem měl staré rodiče a pomáhal
jim. Takže jsem odmítl.

1. Tak jaké vlastně bylo přivítání?

2. Čemu ses chtěl věnovat konkrétně?

2. Věřila jste si na medaili před finálovou jízdou?

Nejvíce mne přitahovalo vytváření trojrozměrných předmětů. Pracoval jsem v propagační dílně Spořitelny ve Spálené ulici. Poutače, panely, plakáty, chodili tam herci dávat si dělat pasparty.
Marek Eben třeba, Otakar Brousek ml. atd. jen co si vzpomínám.
V další práci zase stovky diplomů, sem tam plakát, no, je pravda,
že jsem si pomalu vyčítal to možná ukvapené odmítnutí J. Trnkovi.

3. Až přišla samostatná práce ve Voršilské ulici.
Šlo o tiskárnu pro nevidomé a já byl první v republice, kdo začal
s tyflografikou. Reliéfní obrázky, mapy, kalendáře, aktuality. Samozřejmá musela být znalost Braillova písma, vše děláno v nízkém reliéfním zobrazení pro hmat nevidomých, na strojích, které
jsme sami zhotovili. Rád na tuhle etapu tyflografie vzpomínám.
Po deseti letech nám ale drasticky snížili rozpočet. Musel jsem
odejít.

4. Od tiskárny do divadla?
Zase náhoda. Na plakátku hledalo Karlínské divadlo kašéra. Tak
znovu práce na ukázku , hlavně je zajímalo, jak ovládám sochařinu, tedy výrobu třírozměrných rekvizit pro divadlo. Viděno, posouzeno, přijali mne s tím, že to zvládnu. Zažil jsem tam řadu režisérů:
Sokolovský, Ševčík, Pospíšil, Županič. Práce? Do hry bylo zapotřebí třiceti samopalů, termín šibeniční. Stihl jsem to, zbraně byly
k nerozeznání od originálu. Dobrý pocit!

5. Co takhle vysvětlit význam slova–Kašér?
Dobrá otázka. On se tenhle obor už na uměleckých školách nevyučuje, což já považuji za chybu. Je to v podstatě taková rychlosochařina, vytváření plastických 3D prvků pro potřeby divadel, filmu
a televize, ponejvíce dekorací.
Jirka Suchý za mnou v Karlínku přišel, že potřebuje do hry malého
koníka–ponyho. Ani jsem nemrknul a vyrobil zvířátko jedna radost, principál Semaforu byl tehdy nadmíru spokojený. Jindy šlo
o obraz 5x4 m dělaný podle malého obrázku Alp. Věc se podařila,
obraz hrál po celou dobu uvádění toho titulu.

6. A v současné době?
Okrajově: mám pilotní průkaz, létám na malém rogalu a dokud
bylo vhodné počasí, sjezdil jsem všechna jezera v republice na
windsurfingu. Teď profesně: připravuji se na lednovou výstavu
mých grafik a portrétů, mám také připravený velký špalek krásného dřeva. Do něj chci vydlabat profily obou svých synů, mimo-

Na to se zkrátka nedá zapomenout! Představte si 8.000 lidí,
všichni křičí, pískají troubí na cokoli, volají vaše jméno! A uprostřed toho všeho se objeví kůň, kterého mi dávají, navíc je ze stáje
mé kamarádky. Můj splněný sen! Všichni ví, jak ráda jezdím! No,
to už bylo na mne moc, normálně jsem se rozbrečela! Fakt nevím,
jestli mne v životě může potkat silnější zážitek! Splněný sen, díky
olympiádě!
Těžká otázka. Tedy, že bych si řekla, tak a dneska vyhraju nebo
že budu třetí, to ne. Takhle já to nemám. Že jsem si věřila je jasné, jinak bych tam nestála, spíše mi v hlavě běželo, že jízda musí
být stoprocentní, nic se nesmí podcenit, nic zanedbat, maximální
soustředění, pak že by placka mohla být. A štěstíčko k tomu! Ale
nervozita, to tam nebylo. Já totiž byla v kvalifikaci skoro o vteřinu
rychlejší než holky. To dodá úžasnou sebedůvěru!!

3. Teď z jiného soudku. Zdá se, že kdo nehraje na saxofon,
velkých věcí nedosáhne. Proto tento nástroj ovládají třeba
Bill Clinton nebo skvělá Jitka Molavcová ze Semaforu
a Eva Samková z Vrchlabí…
To snad ne, já jsem jenom amatér! Bývalý pan prezident USA
a Jitka Molavcová hrají určitě daleko lépe než já a ještě spousta
ostatních, já jsem Eva co jezdí na prkně. A někdy si ten saxík, když
mám náladu vezmu do ruky nebo když ta nálada zrovna není. Od
gymplu jsem necvičila, nehrála pravidelně, teď to ale budu chtít
napravit. Každopádně být mezi takovou společností – to potěší!

4. Obdivuji, co všechno stíháte. Při tak náročném
sportovním programu ještě studium na FTVS ve
Vokovicích. Myslíte, že by Vás jednou trenéřina bavila?
No, doufám že ano. Spíš určitě! Proto jsem se vlastně na tuhle
školu zapsala. Dělala jsem totiž předtím ekonomii, vycházeli mi
také všemožně vstříc, jenže nebylo to ono. Tenhle obor nebyl pro
mne. Pak jsem se ale rozhodla, přece jen to na FTVS zkusit i přes
ten můj až zoufalý nedostatek volného času. Sláva, sláva, škola
mne v tom prvním roce podržela, půjde to! Mám za sebou poslední zkoušku, těším se na další studium!

5. Evo, děkuji za rozhovor pro naše čtenáře, kteří stejně
jako redakce Břevnovanu Vám v příštím roce budou držet
palce. Třeba při Světovém poháru!
Jde o kvalifikační sezónu, pokud budu jezdit jako dosud, měla
bych se bez problémů kvalifikovat na OH. A Světový pohár? Ten
jsem vždy považovala za vrchol, tam se ukáže, kdo byl v průběhu
roku nejlepší. Je zde také MS, kde na mne zatím zbylo jen páté
místo. Snad se aspoň něco povede…!
Vám ať se daří v tenise a Břevnov zdravím, mám to ze školy blízko!
Eva Samková – Tonda Matějka
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NOVINKY Z BŘEVNOVA

Dne 15. září jsem na zasedání ZHMP přednesl interpelaci k náměstkovi primátorky
Petru Dolínkovi. Byla cílena k vyvolání
opravy hojně užívaných schodů u Drinopolu. Podnět dostal podporu a tak jsme se konečně dočkali alespoň opravy v místech, kde
se po dešti držela voda, pronikala do základů a narušovala stavební konstrukci. Zbavili
jsme se mimo jiné často vznikající velké kaluže ve střední části těchto schodů, kde se
v zimě tvořil led, který vážně ohrožoval bezpečnost chodců. Zastupitelstvo HMP v říjnu vyčlenilo z rozpočtu města 326 miliónů
Kč na opravy chodníků. V Praze 6 se takto
bude financovat 11 úseků chodníků s předpokládanými stavebními náklady
ve výši 43,29 miliónu Kč, opravy se dočkají např. ul. Slezanů, Janouškova,
Velvarská, či Africká. To s chodníky ve vícepodlažní zástavbě Břevnova je to
horší, neboť havarijní stav řady míst trvá. Rekonstrukce chodníků v ulicích
Kolátorova, Junácká, Mládeže jsou nadále odkládány s odkazem na nedokončené obnovy inženýrských sítí. Automobilisté ale budou oproti chodcům
potěšeni, protože dne 7. listopadu byla zahájena rekonstrukce vozovky v ulici Pod Drinopolem. Opomenout nelze ani vznik vážné situace v souvislosti
s vypnutím světelného signalizačního zařízení (SSZ) v křižovatce Bělohorská x Pod Královkou. Důvodem mělo být posouzení možností k zajištění
větší plynulosti provozu v této křižovatce. Chodci se ale bez signalizace při
přecházení komunikace oprávněně cítili ohroženi projíždějícími auty, strach
jsme měli hlavně o děti, že je někdo z řidičů přehlédne. Po mnoha urgencích
občanů je SSZ v této křižovatce od 2. listopadu opět v provozu. Že zprovoznění semaforu vůbec jednoduché nebylo, mohou potvrdit všichni, kteří se ve
věci obnovení SSZ angažovali. A na závěr trochu naděje, tzv. „tichý asfalt“
ke snížení hladiny hluku z automobilového provozu má být v Patočkově ulici
pokládán během 1. pololetí 2017.
JUDr. Ivan Hrůza – zastupitel MČ

kteří chtějí poobědvat, podívat se, jak tu žijeme. Chceme být dobrými sousedy a moc si přejeme, abychom byli přijati přátelsky. V našem domově
se stále něco děje a na všech akcích rádi uvítáme veřejnost! Po celý rok
organizujeme pořádání koncertů hudebníků z řad profesionálů, ale i malých
studentů základní umělecké školy, která sousedí s Domovem a pořádá v našich prostorách přehlídky mladých muzikantů. Tyto kulturní akce mají již
tradičně vrchol v období adventu, kdy se koncerty střídají s vystoupeními
dětí z mateřských a základních škol, ale i pěveckými soubory z řad studentů
a dobrovolníků. V letošním roce provádíme další úpravy, které vedou k lepšímu komfortu klientů a zaměstnanců.
Zavádíme elektronický tísňový systém, který zajistí větší bezpečí našich
obyvatel, rozšiřujeme prádelnu a rušíme jeden z nevhodně umístěných pokojů s okny na parkoviště. Na příští rok máme od našeho zřizovatele přislíbeny
finanční prostředky na instalaci klimatizace. Jsem moc ráda, protože pokoje,
které jsou za prosklenými zdmi, jsou v letních měsících značně přehřáté.
Zahájili jsme přípravu na úpravu zahrady tak, aby byla přístupná – bezbariérová. V budově v Thákurově ulici se v současné době provádí rekonstrukce
koupelen, úprava chodeb a vstupní haly. Práce budou trvat ještě v příštím
roce. Obyvatelé snášejí tento „nepořádek“ statečně a těší se na nově upravené prostory. Dům v Thákurově ul. opravy potřebuje, je 90let starý. Mementem budiž dům v Šolínově ul. , který tuto možnost „propásl“, museli jsme jej
opustit a smutně čeká na svůj další osud.
Vážení občané, mohla bych pokračovat ve vyjmenování mnoha akcí, které
se v budovách Domova pro seniory Elišky Purkyňové dějí, vše je určeno pro seniory, kteří zde tráví
svoji část života. Jistě si zaslouží naši péči, naše porozumění. Chceme jim dát to nejlepší, co umíme.
Budu moc ráda, když nám pomůžete, nechci mnoho
– jenom pochopení pro naši práci. Velmi ráda Vás
uvítám v našem Domově! Přeji Vám všem hodně
zdraví, hodně štěstí!
Vaše Eva Kalhousová – ředitelka Domova
pro seniory Elišky Purkyňové

Břevnov na křižovatce
Zprovoznění Tunelového komplexu Blanka
spojené s nárůstem dopravy v něm na 80
tisíc automobilů denně zásadně dopravně
zatížilo i Patočkovu ulici, ze které se stala
jeho tranzitní komunikace. Na Patočkově
se zvýšila intenzita provozu na 50 tisíc aut
denně. Následky postihují celý dolní Břevnov – emise, hluk a ohrožení bezpečnosti.
Tyto zátěže zásadně negativně působí na
obyvatele. Je možné konstatovat, že se jedná
o ohrožení veřejnosti automobilovou dopravou. Za mého působení ve funkci radního
pro životní prostředí se podařilo dosáhnout
zajištění měření emisí před spuštěním tunelového komplexu, po zahájení
provozu a dalších. Zásadním problémem ale je, že výsledky měření nebyly
dosud poskytnuty zastupitelstvu Prahy 6. Odpovědnost za to nese starosta
Ondřej Kolář jako hlava samosprávy, kterého jsem na to opakovaně upozorňoval. Po získání výsledků bude nezbytné učinit potřebná opatření pro
zlepšení životního prostředí v širším okolní Patočkovy ulice. Potřebná je
větší preference veřejné dopravy, regulace příjezdu automobilů do lokality
a jejich co nejrychlejší odjezd., zajištění parkování na okrajích města a využití železniční dopravy. Zatím se Břevnov dusí emisemi a má tranzitní funkci
pro automobilovou dopravu, která toto krásné historické území degraduje
a nedává mu další perspektivu. Budoucnost Břevnova je věcí nás všech!
MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Městské části Praha 6
anechvatal@email.cz

Vážení a milí čtenáři, občané Prahy 6,

ráda bych se s Vámi podělila o dva zážitky, které mě „potkaly“ v minulých
dnech. Ve všední den kolem 14. hodiny volal velmi rozezlený hlas mladého
člověka a žádal, aby okamžitě skončila hra na klavír, která se line od nás
do jeho okna a ruší ho ze spánku. Vysvětlovala jsem mu, že to hraje naše
klientka a ostatní ji rádi poslouchají. Žádala jsem o shovívavost, ale dostalo
se mě jenom výhrůžek…
Druhým nepříjemným zážitkem je i dlouhodobá stížnost na zápach z naší
kuchyně, který údajně obtěžuje celé okolí. Vyřízení této stížnosti bude trvat
dlouho, musíme zaplatit měření a připravit podklady pro hygieniky. Vážení
čtenáři, nechci , aby moje slova vyzněla bolestínsky, nestěžuji si, jenom jsem
si přála, mít přátelské sousedy. Náš nový domov Eliška je otevřen všem,
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Stálé zdraví
v nadcházejícím roce 2017 přeje
svým zákazníkům
a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVAN

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře
Zářijové a říjnové
události na Bílé Hoře

Dne 4. září bylo v nádvoří bělohorského kostela provedeno historické
drama z Třicetileté války „Matka
Kuráž“ – o životě svérázné markytánky mezi žoldnéři ve vojenském
táboře protestanského vojska.
V podstatě nešťastná žena, která se
však díky své vitalitě dokáže přenést přes všechna osobní neštěstí neradostného života mezi drsnými válečníky, postupně ztrácí všechny své tři děti – nadějného syna, pak i starší dceru
a nakonec i svou nejmladší němou dceru – a sama přežívá uprostřed víru
války až do uzavření Westfálského míru, který změní její život. Napříště se
už nemá válčit a její v podstatě bezvýchodný život mezi válečníky jakoby
ztratil smysl, protože ona jinak snad už ani žít nedokáže. Hru s mimopražskými ochotníky perfektně nastudovala a v titulní roli zazářila historička
doktorka Jana Bělová, která v minulém čísle Břevnovana uveřejnila svoji
velmi fundovanou historickou studii bitvy na Bílé Hoře. Hned potom – večer 5. IX. – se z iniciativy bělohorských sester ve zcela zaplněném Tereziánském sále břevnovského benediktinského arciopatství uskutečnil skvělý
benefiční houslový koncert fenomenální mladé houslistky Marie Fuxové.
Každý „kousek“, který zahrála, vzbudil nadšený potlesk posluchačů; největší úspěch měl závěrečný „přídavek“, který si svými ovacemi diváci vynutili:
nádherně zahranou skladbu „Ave Maria“ Franze Schuberta. Byl to veliký
úspěch. A následující den zahrála Marie Fuxová seniorům – klientům a ošetřujícímu personálu v jídelně Domova sv. Karla Boromejského v Řepích.
Ke cti umělkyně je nutno říci, že i v tomto skromném prostředí si „dala
záležet“ stejně tak, jako při slavnostním koncertu v Tereziánském sále, či
v nejvýznamnějších koncertních síních v tuzemsku i v zahraničí. V neděli
11. září – opět v nádvoří bělohorského kostela – krásně a roztomile zahrály
i zazpívaly děti ze souboru „Musica Podberdensis“– tak mile, jak to dovedou právě jen děti. Nejmladší zpěváčci a muzikanti byli ještě docela malí:
snad čtyřletí, nejstarší asi čtrnáctiletí. Na repertoáru dětského koncertu byly
vesměs lidové písně. Raritou bylo, že téměř všechny účinkující děti jsou si
navzájem příbuzné: jedenáct ze šestnácti malých zpěváků a muzikantů byli
sourozenci, či bratranci a sestřenice – a sbormistryní byla jedna z maminek. Mezi diváky seděli prarodiče s rodiči účinkujících; museli mít radost
z úspěchu svých malých potomků, protože vystoupení mělo velmi slušnou
úroveň. Početní diváci dětem tleskali, zejména když na závěr spolu s těmi
malými vystoupili i jejich tatínkové a společně zazpívali: „Ach synku, synku, doma–li jsi?“
Na podvečer 1. října připravil rektor bělohorského kostela P. Benedikt Kolaja OSB promítání filmu o tradičním pěším putování tisíců poutníků od Pyrenejí do Santiaga de Compostella, ke hrobu apoštola sv. Jakuba Většího. Sám
se této náročné mnohasetkilometrové pěší pouti zúčastnil již několikrát,
a tak po shlédnutí filmu vyprávěl vlastní zážitky a zkušenosti a zodpověděl
mnoho dotazů svých posluchačů z farnosti. Sestra Franceska OSB pozvala
představitele českých muslimů pana Sáňku, aby na besedě v bělohorské farní místnosti pohovořil o duchovním rozměru islámu. Besedy se zúčastnilo
asi osm osob, kterým host odpovídal na řadu otázek.
Další říjnovou kulturní událostí byla přednáška a beseda o německé mučednici – oběti nacistického holokaustu – řeholnici svaté Benediktě od Kříže,
občanským jménem Edit Steinová. Tato osobnost pocházela ze židovských
kořenů, ale již v mládí ztratila víru svých předků – avšak ateismus ji neuspokojil. Na Universitě v Gotingen dosáhla vynikajícího vzdělání, uplatnění
ve vědě i společenského postavení. Vědecká činnost ji přiváděla zpět k víře
v Boha a postupně inklinovala ke katolickému náboženskému přesvědčení.
Konvertovala, dala se pokřtít a nakonec vstoupila do karmelitského řádu.
Před hrozbou nacistické persekuce byla s ohledem na její židovský původ
odeslána do kláštera v Nizozemí, ale po okupaci Holandska nacistickou
brannou mocí neunikla zatčení a deportaci do koncentračního tábora Osvětim–Birkenau, kde našla mučednickou smrt. Podle svědectví vězňů, kteří
přežili, se v lágru ujímala zejména mladých žen a snažila se jim podle možnosti pomáhat.
Za zmínku stojí i vzájemná návštěva (13. října) asi třiceti věřících řepské
farnosti v čele s Otcem Danielem Janáčkem a boromejkou sestřičkou Goretti
na Bílé Hoře u bělohorského farního společenství. Na programu návštěvy
byla komentovaná prohlídka kostela a celého poutního areálu pod vedením
sestry Petry OSB. Třebaže tentokrát promlouvala výhradně ke katolickým
poutníkům ze Řep, přesto její komentář vyzněl velmi nestranně, ekumenicky, s velkým porozuměním pro názory a pocity nekatolíků i nevěřících.
Následovala mše svatá, kterou sloužili duchovní správci obou farností:
řepský farář P. Daniel Janáček s bělohorským p. Benediktem Kolajou. Setkání pokračovalo besedou s občerstvením a naplánováním brzké reciproční
návštěvy bělohorských farníků v Řepích. V neděli 16. října na tradičním
setkání břevnovských seniorů hovořila bělohorská sestra Ing. Anežka Najmanová OSB (statutární zástupkyně řeholní komunity) o své vlastní cestě
k benediktinské spiritualitě, o svých začátcích novicky v polském klášteře
v Przemysli, o duchovní formaci malé české komunity v mnichovském klášteře „Venio“ i o založení kláštera Benediktinek na Bílé Hoře, o civilních
zaměstnáních jednotlivých sester i o zásadách a pravidlech života v klášterní

komunitě. Posluchači se zajímali o nejrůznější aspekty řeholního života. Její
vystoupení bylo milé, upřímné a velmi zdařilé a posluchači je odměnili potleskem. K 396. výročí bělohorské bitvy připravil bělohorský klášter tradiční
ekumenickou bohoslužbu a další program, který se letos uskutečnil večer
v neděli dne 6. listopadu.
Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal

LETOŠNÍ PODZIMNÍ ZÁJEZD BŘEVNOVSKÝCH
ZAHRÁDKÁŘŮ HOSTILO PLZEŇSKO

Na symbolický náhrdelníček bilance zahrádkářských výletů přibyl letos
další korálek díky úspěšnému výletu do okolí druhého největšího města
v Čechách, na Plzeňsko. Uvědomovali jsme si, že letošní 28. říjen připadl
do prostředka podzimních školních prázdnin a jako sváteční pátek zahajoval
i souvislé třídenní volno těsně před Dušičkami, ale najít vhodnější termín
se žel nepodařilo. Břevnovské posvícení, zaneprázdnění oblíbeného řidiče
pana Šperla i některých organizátorů způsobilo, že se prostě a jasně jiný
termín nenašel. Panovaly tak i obavy, zda se zájezd vůbec dostatečně naplní,
ale zájemci nezklamali a místo těch, kteří tentokrát nemohli, „vstali noví
bojovníci“! A tak se krátce po sedmé hodině ranní (ještě letního středoevropského času) vyrazilo směrem na západ. Po nezbytné hygienické přestávce
u Rokycan jsme u Plzně sjeli z dálnice a zamířili směrem na jih. Původně
plánované Žinkovy, které byly privatizovány a momentálně jsou pro veřejnost nepřístupné, nahradily exteriéry státního zámku Nebílovy, které mají
právem přezdívku „barokní vídeňský zámek v prostředí českého venkova“,
jehož přední část je nádherně opravena a interiéry prý poskytují i zajímavé
expozice i malé divadlo. Nacházíme zde stopy hraběte Vojtěcha Czernína
z Chudenic, příslušníka jednoho z nejvýznamnějších západočeských rodů.
Symbolické kormidlo autobusu se pak otočilo směrem na Přeštice, jimž vévodí nádherný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale pozoruhodné
jsou i dvě figurky vepříků před jednou z budov zdejšího masokombinátu,
což je zvláště v dnešní době nadmíru sympatické nejen díky tomu, že vepřové výrobky z Přeštic patří mezi nejlepší u nás. A pak už nás čekala cesta
kolem zámečku v Červeném Poříčí do hlavního bodu našeho poznávacího programu, k vodnímu hradu Švihov. Zvolili jsme jednodušší variantu
prohlídky, nazvanou zázemí středověké kuchyně, ale opět musíme vyslovit
obrovskou pochvalu oběma průvodkyním. Podobně jako mladý průvodce
na jaře na Kuksu, tak i obě dámy dokázaly, jak je krásné, když se povolání
změní v poslání. Ukázaly nám toho mnohem více, než je v základním itineráři prohlídek, a pochopili jsme, jak probíhal život na hradě nejen z pohledů
na zázemí kuchyně, ale i třeba tehdejší hygieny či odpočinku. Díky Vám,
dámy, i touto cestou. Poté jsme vyrazili do krajského města, kterému vévodí
věž kostela sv. Bartoloměje, svými téměř 103 metry nejvyšší u nás! Zde
byla plánována přestávka na oběd, kde si účastníci mohli vybrat z některé
z populárních plzeňských hospod, ať už to bylo třeba U Salzmannů, Na Parkáně nebo Řemeslnická beseda. Jen jsme měli obavu, kde a jak zaparkujeme
autobus, ale i v tomto směru má Plzeň určitý primát! U Doosan arény ve
Štruncových sadech je krásné prostorné a hlavně bezplatné parkoviště a protože domácí Viktorka zrovna žádný zápas nehrála, měli jsme zde, 5 minut
chůze od centra města a vše krásně zvládali v pohodlí.
Po obědě jsme vyrazili na malý okruh okolím města. Více času jsme věnovali roztomilým lázničkám Konstantinovy Lázně, kde se každý prošel lázeňským parkem, který již nesl známky podzimu, někteří nakoupili
i místní malé oplatky, jiní ochutnali u hotelu Prusík zdejší kyselku nebo přes
prosklené stěny mohli pozorovat kouzlo zdejšího wellness centra. Ani zde
nebyl žádný problém s parkováním, i pro autobusy je připraveno místečko
u nádražíčka, které není nijak daleko od centra obce a lázní. Přes Bezdružice
jsme pak zamířili do městečka s kuriózním jménem Úterý (prý podle dne
pravidelných trhů), kde se filmovaly i některé scény ze seriálu Zdivočelá
země. Do té doby krásné počasí se začalo trochu kabonit, a tak se nikomu
moc nechtělo vystupovat, třeba jen na pár snímků. Další cesta pak vedla přes
Nečtiny do perly západo českého baroka, Manětína, který byl vždy výspou
češství v poněmčovaném kraji. Při malé zastávce a procházce většina mohla
mimo jiné porovnávat sochařské vybavení terasy nad zámkem se sochařským uměním při jarní návštěvě Kuksu.
Přes historicky nejmenší město Čech (a po istrijském Humu druhé nejmenší
v Evropě) Rabštejn nad Střelou, kolem ozdravného tábora pro děti z Mostecka v Poustkách a přes Žihli jsme se stočili na karlovarskou silnici a krátce
po půl sedmé dorazili zpět do Prahy. Velký dík účastníků zájezdu pak patřil
nejen organizátorům a spoluorganizátorům zájezdu, ale kamsi do nebe opět
i svatému Petrovi, který opět nezklamal. A věřme, že nám svoji přízeň zachová i pro výlety v příštím roce, kdy se po letošním východu a západu
budeme chystat na jih a na sever, kdy se vše upřesní po inspiraci na obou
turistických veletrzích – Regiontouru a Holiday Worldu!
RNDr. Michal Dobiáš
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BŘEVNOVAN
A TAK TEDY – NAPOSLEDY!
Desítky let nám „Restaurace 1906“ na Břevnovském hřišti nahrazovala klubovnu, byla azylem při oslavách postupů do vyšších soutěží a pomáhala zahnat zklamání ze špatného výsledku. Poslední dvacítku let tady vládl Venda
Chod s manželkou. Teď odchází, restaurace končí, kolem hřiště už vyrůstají
jako houby po dešti nové domy. Ty také spolehlivě zakrývají výhled , který
nám záviděla ostatní pražská mužstva, výhled na Prahu Kobylisy nebo Říp!
Přesto jsem se rozhodl nesmutnit, neboť fotbalisté našeho Břevnova za všech
okolností dokázali být optimisté! Nic totiž není definitivní věřím, že jednoho
dne znovu vyběhnou hráči z břevnovské fotbalové šatny, na zelený pažit.
Také bych rád vzpomenul tří které jsem znal. Václav Rada, který nás opustil nedávno, neúnavný kronikář klubu, skvělý fotbalista, pravidelný účastník
čtvrtečních sedánek Staré gardy. Můj soused Pepa Hájek. Útočník Bohem
nadaný, kterého si vytáhl kdysi sám Pepi Bican do Kladna, Rudla Hohoš,
na jehož počest hrávají mužstva pod školou každý rok memoriál po něm
pojmenovaný.
Je to kus života. Já přišel jako žáček někdy v deseti letech, hřiště bylo škvárové, po tréninku jsme vybírali z plochy velké kousky, případně střípky. Dnes
je mi přes sedmdesát. Aktivního fotbalu, jsem sice zanechal brzy, začalo mne
ale později bavit „bafuňaření“, vrcholem bylo naše vítězství v Poháru PFS,
postup do 3. ligy. Mám dodnes fotografii tohoto mužstva, stalo se r. 2000.
A ještě něco. Pokud spatří světlo knihkupeckých pultů kniha o fotbalu
v Břevnově, kterou stihl ještě před svým odchodem připravit V. Rada a pro
jejíž vydání se angažuje Jan Berger, historie dokonale zmapována, včetně,
tabulek, referátů atd. Já už v tuto chvíli vzdávám hold všem, kteří se o hřiště
a fotbal na něm zasloužili. Za více jak jedno století jich věru nebylo málo!
Rozloučím se naší hymnou, která se zpívávala po vyhraných zápasech:
Nad Břevnovem zakroužilo hejno ptáků
Nad Břevnovem zakroužilo hejno ptáků
Nebyli to žádní ptáci
Dneska vám tu nakopali Břevnováci…
Tonda Matějka

Ohlédnutí za uplynulou sezónou
Koupaliště Petynka
Na konci září každoročně nastává smutná událost ukončení sezóny na Petynce. Tým kolem správce pana Šály i marketing společnosti SNEO udělal
maximum proto, aby návštěvníci Petynky byli spokojeni.
Jak toto léto hodnotí Petr Macháček, místopředseda představenstva společnosti SNEO, a. s.?
V této sezóně v areálu plavalo, sportovalo či jen tak lenošilo 83 tisíc návštěvníků. Pokud vezmeme v úvahu nižší počet tropických dnů, tak jde o velmi
dobrý výsledek.
Novinky se osvědčily. Časomíra u tobogánu byla svědkem mnoho urputných
závodů kluků i holčiček, v malém obchůdku byl největší zájem o nafukovací
míče a dětská křidélka. Lehátka byla v parných dnech úzkoprofilové zboží.
Aquazorbing a plážový volejbal spolu se stolním tenisem patřily již tradičně
k nejúspěšnějším atrakcím. Každý rok na začátku června pravidelně organizujeme ve spolupráci s městskou částí Praha 6 a se složkami záchranného
systému Dětský den na Petynce. Úsměvy a vřískot nejmenších nám všem
byly sladkou odměnou. V srpnu jsme vyzkoušeli příměstský plavecký tábor
Senioři ocenili drobnou úpravu stupínků žebříků do bazénu, což jsme s nimi
předem diskutovali – nejen toto potvrzuje fakt, že jsme v neustálém kontaktu
s našimi návštěvníky, a nasloucháme jejich potřebám.
Po analýze ukončené sezóny určitě budeme intenzivně přemýšlet, co nového nabídnout našim návštěvníkům v roce 2017. Plánujeme dokončit úpravu
žebříků v bazénu, uvažujeme o přesunutí dětského koutku s hlídáním do více
frekventovaného místa. Určitě přijdou i další drobná vylepšení.
Intenzívně řešíme i dostavbu celého areálu s cílem jeho celoročního využití,
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proběhly semináře za účasti veřejnosti i odborníků, vyhlásili jsme studentskou soutěž na ČVÚT týkající se opláštění budovy budoucího krytého bazénu, měli jsme radost z faktu, že rada MČ Praha 6 schválila náš start ostré
přípravy projektu dostavby sportovně – relaxačního areálu Petynka.
Myslíme na využití našich ploch i mimo plaveckou sezonu na Petynce máme
velké parkoviště, které je od října do května prázdné a nevyužité. Proto ho
nabídneme v pilotním provozu občanům k parkování za velmi výhodných
podmínek 10,– Kč/hod, 100,– Kč za denní parkování. Otevřeno bude každodenně od 6:30 do 20:00. Více informací na www.sneo.cz

OPĚT VE STUDIU PALETA
Ano, byl jsem tady vícekrát. A vždycky mi mezi těmi malými dušičkami
tvořivými bývá dobře. Také zde se samozřejmě koncem roku bilancuje
a zároveň přemýšlí nad programem pro ten příští. S děním ve Studiu mne
seznámila lektorka Hana Šromová: Rozhodně se nezahálelo. V průběhu roku
jsme na konci každého měsíce uspořádali sobotní výtvarné randevuez. Na
tom prvním jsme se setkali a sám jste viděl nadšené malé výtvarníky, když
tvořili jako o život a ještě si při tom dokázali užít spoustu legrace. Tyto soboty budou pokračovat i v příštím roce a začnou vánoční dílničkou, kde si
děti budou moci vytvořit dárky na Vánoce. Přijďte se podívat. Další aktivita,
kterou už jsme stihli v tomto školním roce, byla naprosto úžasná v tom, že
se nám povedlo připojit k zajímavému projektu. Šlo o Sochařské symposium
„Karel IV – odkaz v kameni“ ve Viničním domku v Praze 4. Byl připraven
doprovodný program, kde se objevovalo tajemství trojrozměrného sochařského umění a jeho zákonitostí. Výtvarný workshop byl koncipován do dvou
tematicky propojených dílen. První z nich seznámila děti se skulptivním pojetím modelování, námětově jsme se drželi tématu celého symposia, děti si
vybraly ze dvou témat.
1. Zlatý dukát – inspirací byly zlaté dukáty ze série Doba Karla IV.
2. Příběh gotické šablony – kdy děti tvořily vlastní kachel s ornamentem.
Druhá dílna byla zaměřena na lineární budování tvaru v prostoru pomocí
drátů. I zde byla dvě témata.
1. Architektura Karla IV. Inspirace na základě dobové architektury
2. Koruna česká – Inspirace Svatováclavskou korunou
Celý Workshop byl stoprocentně obsazen, veleúspěšné byly také dvě krásné
soboty, kdy sochaly úplně malé dětičky a vytvořily nádherné věci. Nejúžasnější na tom byla spolupráce s pěticí sochařů, kteří po celou dobu dětem
trpělivě vysvětlovali a ukazovali svou práci, naslouchali všetečným otázkám
a nechali i sáhnout na vlastní sochy! Svátek pro všechny!

ARACHNÉ 9922
Jsme dívčí křesťanský turistický oddíl, který funguje celoročně a to již několik let. Od roku 1995 patříme pod Asociaci TOM, ale vznikly jsme ze
skautského oddílu Albatros, jehož historie sahá až do období před druhou
světovou válkou. Družinky se schází pravidelně každý týden ve Vojtěšce
v areálu Břevnovského kláštera. Děvčata jsou do družinek rozdělena podle
věku. Aktuálně máme 4 družinky, ve kterých jsou děvčata od předškolního
věku, až zhruba do 1. ročníku SŠ.
Jednou za měsíc pořádáme jednodenní výlety, zejména po Středních Čechách a několikrát do roka pořádáme vícedenní akce. Samozřejmě nemůže
chybět letní stanový tábor, který se koná na začátku července. Tábor má
samozřejmě téma, předem určený děj, od kterého se odvíjejí hry a průběh
samotného tábora. Loňská celotáborová hra byla na téma Asterix a Obelix.
Pro starší slečny plánujeme každý rok, spolu se skautským oddílem Jeleni,
tzv. ,,potáborovou‘‘ výpravu do zahraničí. Letos jsme se vydali zdolat Nízké
Tatry a poté jsme pokračovali do Polska na SDM (Světové dny mládeže)
v Krakově. Během letošního roku budeme již po jedenácté pořádat dobročinnou akci ,,Na světe nejsme sami‘‘, která se koná na jaře a jejíž výtěžek putuje
na místo, kde je zrovna podle nás nejvíce potřeba. Letos byl náš oddíl opět
požádán, aby se v září účastnil celorepublikové sbírky Světluška, do které se
holky rády zapojují.
Do nového roku si přejeme: ať se nám vydaří všechny akce, které plánujeme
a máme stále více hezkých zážitků. Nejen z tábora!
Cecílie Holečková
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TJ Sokol
Břevnov
a úsilí
o postavení
sokolovny

K založení TJ Sokol v Břevnově došlo na ustavující valné hromadě dne
2. srpna 1885 v hostinci Na Petynce. U zrodu jednoty stáli vlastenecky
smýšlející občané, činovníci břevnovské Občanské besedy Vilém Memr,
pozdější náčelník jednoty, a Karel Vendulák, který působil ve funkci prvního starosty. Jednota byla přičleněna k sokolské župě Středočeské se sídlem na Smíchově a v roce 1890 vstoupila do svazku župy Podbělohorské.

V počátcích své existence měnil Sokol často své sídlo. Vhodné prostory k pěstování tělesného cvičení, ale též k pořádání veřejných slavností
a dalších společenských událostí tehdy nabízely hostinské místnosti
a sály, které si Sokol od majitelů jednotlivých hostinců pronajímal. Břevnovská sokolská jednota vystřídala celkem šest působišť (1885 – 1887 Na
Petynce, 1887 – 1893 Malovanka, 1893 – U zelené brány, 1894 – Stodola,
1902 – Marjánka, Kajetánka, 1903 – 1905 – U zelené brány). Časté stěhování bylo provázeno mnohdy neshodami se zástupci ostatních místních
spolků, jejichž počet na konci 19. století výrazně převyšoval početní stavy
v jiných obcích. Sokol se tak o pronajaté prostory většinou dělil s dalšími
konkurenčními organizacemi, a to s sebou přinášelo samozřejmé spory.
Snahou předních činovníků a zakladatelů břevnovského Sokola se proto stalo úsilí o zbudování vlastního tělocvičného stánku – sokolovny. Již
druhý rok po založení jednoty se ustavilo „Družstvo pro postavení tělocvičny“, které mělo vyřešit dosavadní svízele s neustálým stěhováním
do pronajatých místností. Jeho úkolem bylo shromáždit potřebné finanční prostředky spojené s výstavbou vlastní sokolovny. Na stavbu přispěla
břevnovská obec i představitelé místní „honorace“ Jan Kolátor (starosta
jednoty, 1. starosta města Břevnova) nebo řídící učitel Emanuel Batěk
a další. Prostředky na stavbu se jednota snažila získat také z výtěžků z různých akcí, jako byly šibřinky, lidové zábavy, divadelní představení či veřejné akademie. Místní obyvatelé i náhodní výletníci mohli na tělocvičnu
přispívat v rámci veřejné sbírky do pokladniček, umístěných v břevnovských hostincích. V této době již také zástupci jednoty jednali o odkupu
vhodného pozemku s Břevnovským klášterem, který vlastnil v Břevnově většinu nezastavěné půdy. Peníze však přibývaly pomalu a jednání se
kvůli nedostatku finančních prostředků protahovala. K uzavření smlouvy
o koupi pozemku v dnešní ulici Heleny Malířové tak došlo až v roce 1902.
S blížícím se dvacátým výročím trvání spolku se otázka výstavby sokolovny stávala stále naléhavější. Jednota však neměla dostatek finančních
prostředků a také osobní spory mezi činovníky nedovolovaly dobrat se
potřebné dohody. Díky úsilí tehdejšího starosty jednoty bratra Jana Kolátora se se stavbou započalo v jubilejním roce 1905. Jednota uzavřela
půjčku u Malostranské záložny ve výši 26 000,– K a stavba s rozpočtem
ve výši 29 845,– K byla dne 1. října 1905 zadána bratru Antonínu Dobrovi, který předložil nejlevnější nabídku. Architektonický projekt sokolovny počítal s výstavbou budovy činžovního typu, která by z výnosů
z nájemného jednotlivých bytů postupně pomáhala umořovat hypoteční
dluh. Mnoho členů jednoty také přispělo finančními i věcnými dary např.
v podobě stavebního materiálu.
Po sedmi měsících od zahájení stavby se místní sokolové dne 13. května 1906 konečně dočkali slavnostního otevření nové vlastní sokolovny
v Husově ulici čp. 279 (dnes Heleny Malířové). Třípatrový dům činžovního typu byl postaven v novorenesančním historizujícím slohu, v cen-

trální části fasády mezi bohatě zdobenými pilastry bylo umístěno heslo
francouzské revoluce „Rovnost, volnost, bratrství“, okno střešního vikýře
zdobila plastika sokola s rozepjatými křídly. V přízemí budovy byla zřízena tělocvična, kterou vybavila tělocvičným nářadím smíchovská firma
Vindyš. Ihned po jejím otevření se započalo se cvičením, zvýšila se návštěvnost i zájem o členství v jednotě.
Poměrně záhy se však ukázalo, že nově postavený objekt svými rozměry
nedostačuje potřebám cvičenců, tělocvična musela být v roce 1911 rozšířena přístavbou a opět se zrodila myšlenka postavit sokolovnu novou.
Rovněž letní cvičiště, tolik potřebné pro pořádání různých závodů a slavnostních cvičení, si musela jednota pronajímat, neboť sokolovna v tehdejší Husově ulici nedisponovala vhodným přilehlým pozemkem. Jednota
využívala různá provizorní cvičiště na Petynce, Kajetánce, v roce 1905
se cvičilo také U Sládků. Ve dvacátých letech si pronajímala venkovní
prostory Klubu břevnovských cyklistů u Zeyerovy aleje, až nakonec břevnovští sokolové zakotvili na letním cvičišti Pod Marjánkou na pozemcích pronajatých od obce. V zimních měsících se cvičiště upravovalo na
kluziště. Již v roce 1925 se zde uskutečnilo předsletové veřejné cvičení
jednoty. Asi nejzdařilejší akcí však byla Jubilejní slavnost u příležitosti
50–tiletého trvání spolku TJ Sokol Břevnov v roce 1935.
Během první světové války nebyla sice činnost jednoty přerušena, ale výrazně ochabla. Snahy o postavení vyhovujícího sokolského stánku opět
ožily v roce 1919 založením „Družstva pro vystavění tělocvičny Sokola
v Břevnově“, jehož účelem bylo shromáždit dostatečný finanční kapitál
pro koupi pozemku, stavbu tělocvičny a vytvoření fondu pro udržování
nové budovy. Po založení družstva byla dokonce vypsána architektonická
soutěž na výstavbu nové sokolovny, z níž vyšel vítězně návrh architekta
Tausche. Navržený projekt počítal s výstavbou nové sokolovny na pozemku umístěném směrem na západ od Břevnovského kláštera v místech
mezi ulicemi Bělohorskou a dnešní Ankarskou. V rámci jednoty byl zřízen biografický odbor, pověřený provozováním biografické licence získat
dostatek finančních prostředků pro zakoupení pozemku a výstavbu nové
sokolovny. Za tímto účelem byla tělocvična v Husově ulici (dnešní Heleny Malířové) v roce 1922 adaptována na sál pro biograf s kapacitou 324
míst. Nový biograf nesl název Bio Sokol Břevnov a promítalo se zde pouze o sobotách na nedělích, kdy byla tělocvična volná. Počáteční hojnou
návštěvnost vystřídal v třicátých letech o poznání nižší zájem. Členové
družstva si ve výroční zprávě za rok 1935 stěžují, že „stále trvající hospodářská krize stlačuje návštěvu bia a tak nelze očekávati takových výsledků, jako v příznivějších dobách“. Smělé plány na výstavbu nové sokolovny definitivně pohřbila 2. světová válka a poúnorové organizační změny
uvnitř československé tělovýchovy, vedoucí ke zrušení sokolských jednot
v 50. letech minulého století.
Období do roku 1989 bylo pro místní sokolovnu žalostné. Prováděly se
pouze nutné zabezpečovací opravy a také došlo k odstranění ozdobných
prvků na fasádě, které hrozily zhroucením. Po roce 1990 došlo k obnovení
sokolské činnosti a budova se dočkala potřebné kompletní rekonstrukce.
Mgr. Renáta Kalašová, Muzeum hlavního města Prahy

Servis Piloun
spol. s r.o.

Praha 6 • Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul.

Přejeme všem zákazníkům
vše nejlepší v novém roce 2017
tel. /fax: 233 356 236
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Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Poskytujeme služby:
 pneuservis
 opravy a údržba
motorových
vozidel
 příprava na STK,
emise
včetně zajištění
 odtahová služba nonstop
 likvidace autovraků
f

Ing. Václav JANDÁČEK

tel.: 603 469 715

Přejeme našim
PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
spolupracovníkům,
A INŽENÝRSKÁ
kancelář
v Břevnově
zákazníkům
a čtenářům
Přejeme
našim
spolupracovníkům,
vše nejlepší
zákazníkům a čtenářům listu
v rocev2017
vše nejlepší
roce 2014

Otevírací doba:
Po – Pá 7.30 – 17.00 hod.

Břevnovská
tel. 2331088/5,
353 309Praha 6
tel.: 233 353 309

f

f

ff

Ing. Václav Jandáček

f

f

Hodně zdraví a úspěchů
v roce 2017
všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům

4

4

Břevnovská 1088/5, Praha 6

GYNEKOLOGIE
Přijme nové pacientky,
zejména z Břevnova po MUDr. NOVICKÉ
nabízíme péči:

Praha 6 – Břevnov
bez poplatků
bez233objednání
Bělohorská
142, •tel.
354 185
Bělohorská
148,
tel. 220
514 901
sono gyn
+ těh.
vyšetření

včetně screeningu těhotných

Přeje firma
PROPOS spol. s r. o.
Bělohorská 60
Praha 6
Tel. /fax: 220 512 753

Děkujeme všem
MUDr. D. Hradecký
našim
sestra zákazníkům
H. Svozilová
za stálou
volejte: přízeň
kdykoliv:
774 6020 61
a zároveň
v ord. hodinách: 776 400 815
si dovolujeme
Pondělí 	  hodně
8:00 – 12:00
hod.
popřát
zdraví
Středa 	  8:00 – 12:00 hod.
v roce 2015
Čtvrtek

14:00 – 17:00 hod.

poliklinika Pod Marjánkou 12, Břevnov
12
14
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Prosinec – Leden
Zdeněk Mahler, Břevnov
Alena Novotná, Břevnov
Květa Závorová, Břevnov

6. 12. 1928
28. 1. 1932
16. 1. 1933

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

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.

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

KALENDÁŘ AKCÍ

26. 12. 2016 pondělí 19.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
2. 1. 2017 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
30.1.2017 pondělí
Club U Prezidentů
Kalendář 19.00 – 22.00 hodin OKKalendář
6. 2. 2017 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
27. 2. 2017 pondělí 19.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
www.odvarka.cz

Vánoční inzertní příloha časopisu Bře
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

Hezké prožití vánočních svátků přeje:
HLEDÁM
Pavel JAKL

FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE)

optika – kniha
VYPICH

OD ROKU 1850 – 1950
Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 58 FINANČNÍ ODMĚNA
Tel.: 233 350 TEL.
084 : 601 237 035

svý

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
s. r. o. Bělohorská 65

PILOUN
vchod ze Zúžené ul.
Pþejeme
všem zákazníkûm
vše nejlepší v roce 2009!
tel./fax: 233 356 236

Bělo

Nabíz
prádl
sortim
výbě
tialer
zaved

Otev

P

a

Pá

❉

P

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit
na změnu ordinačních hodin během
vánočních svátků
22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.
24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)
29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.
31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)
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Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho

Š

Bělo

Pro

Tajenka: J. V. Hradčanský: Vlastní silou

BŘEVNOVAN
BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech

1
160

SIROTEK POD TELEVIZNÍ VĚŽÍ
ZANIKNE
LEGENDÁRNÍ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ?
Bývala to krásná nedělní odpoledne: vyhrávala hudba, před
hospodou se pekly buřty, na vzorně upravený trávník vyběhli
fotbalisté – ti domácí v dresech s červenobílými pruhy. Přes
týden se v restauraci u rohového praporku servírovaly skvělé
obědy za parádní ceny, v podvečer u venkovních stolů vysedávali lidé ze sousedství, po hřišti běhaly děti. V sále se každou
chvíli konaly taneční večery, soukromé oslavy, koncerty.
Fotbal z hřiště pod Televizní věží zmizel před pár lety, letos
padla tribunaTenkrát
a trávníkv už
druhý rokosmém
nikdo neposekal. Na konci
šedesátém
Ještěhospodu
po mnoha
let nachází
obyvatelé
Prahy
6 – Chod
října
podesítkách
dvaceti letech
opustil
hostinský
Václav
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
se
svou
ženou
Slávkou.
Pohled
na
osiřelý
prostor
s
fotbalovýné černobílé filmy z osudového srpna 1968.
mi
míči
stropem a fotografiemi
nejslavnějších
břevnovAniž
by sipod
to uvědomovali,
skryti za záclonami,
stali se mi−
moděktýmů
účastníky
událostí,
takDragoun
významněBřevnov
ských
(ještěneblahých
na přelomu
stoletíkteré
tu FC
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
válel
III. ligu) vháněl pamětníkům slzy do očí.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot

Pozemky
podsehřištěm
jsou nyníruzyňského
v soukromých
letadel, který
nesl z nedalekého
letiště,rukou,
vydě− ovšem
sil všechny
Teprve ranní
rozbřeska přinesl
– při(dnes tu
zdaleka
ne obyvatele.
všechny: parcela
s hospodou
kus šaten
prvním
pohledu
na
ulici
–
překvapivé
vysvětlení.
Po
Bělo−
mají zázemí dělníci z okolích staveb) včetně podstatné části
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
hřiště
patří státnímu
Česká pošta.
Konec
zdejšího fotvým hukotem
sovětsképodniku
tanky. Rozhlas
nepřestával
přinášet
informace
o
náhlé
okupaci
vojsky
Varšavské
smlouvy.
balu tudíž nemusí být definitivní, pokud do jednání o budouU obchodů
potravinami
(např.Městská
v místech,
kdePraha
je v současné
cím
využitís aktivně
vstoupí
část
6. V ideálním
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
případě
by
samospráva
mohla
dotyčný
pozemek
vykoupit.
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé
pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−

Pokusí
našidolů
radní
tradici
hřiště, na
cátém, se
vyrazit
do zachránit
Prahy. Ulice,
kde legendárního
v současné době
parkuje začínali
jedno luxusnější
auto vedle
druhého,čizela
prázdnotou
kterém
s fotbalem
Jan Berger
Pavel
Horváth? Doa všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
pustíme,
abyvyvíjet.
navždy
zmizel
který
se stal
přirozeným
bude situace
Čekala
nás hostinec,
neblahá léta,
v nichž
se tříbily
centrem
spolkového
a příjemným
dostaveníčkem
pro
lidské charaktery
a je naživota
co vzpomínat.
Zaplať pánbůh,
že je
to všechno
už dávno
za námi. Sjednocená
EvropaTlak
je snad
několik
generací
Břevnováků
i přespolních?
nazá−
komerční
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat!
L. K.
využití je jistě velký, lokalit s tak atraktivním okolím a takovými výhledy v Praze už moc není. Možnosti tu ale jsou.
Za Sdružení Tejnka:
Marek Šálek
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BŘEVNOVAN

JÍDELNA „U SLÁVISTY“
Bělohorská 1688/122, Praha 6 Břevnov,
tel: 233 320 466

MVDr. Josef Kubeček
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel./fax: 233 352 424

24. 12.
25 – 26. 12.
27. 12. – 30. 12.
31. 12
1. 1. 2016

9 – 12
ZAVŘENO
8 – 20
9 – 12
zavřeno

POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ PŘEJE KOLEKTIV
VETERINÁRNÍ ORDINACE

Již 10 let vaříme
pro vás
v Břevnově.
K Vánočním svátkům
opět nabízíme vše
– od kapra až po cukroví

Přejeme Vám
vánoční pohodu
a klidný Nový rok 2017

Lístek z archívu

Ti, co v Břevnově již dávno nebydlí, nesou si obrazy starého Břevnova stále v srdci. Setkal jsem se s mnoha lidmi a můžu to jen potvrdit. Paní Frenzlová, která
se před léty vdala mimo Prahu k obrázku řekla: na fotografii z Radimovy Ulice jsou všichni Břevnováci. Řezníci Václav a František Slepičkovi byli synové bratra
mého dědečka. Uprostřed je teta Slepičková, vpředu (zřejmě) paní Opalecká s dcerou z vedlejší cukrárny. Napravo od řeznictví byla hospoda, podél chodníku
rostly akáty, které držely vodu. Ulice Radimova žila jinak, družněji, dnes je to jen průjezdná ulice na Petřiny. 				
OV
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BŘEVNOVAN

Všem čtenářům časopisu Břevnovan
přejeme hodně zdraví i osobní spokojenosti
v roce 2017
a svým věrným pacientům
a zákazníkům
děkujeme za projevenou důvěru
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