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V minulém čísle jsme otiskli náčrtek původního kuželníku v Břevnovském klášteře, kte−
rý stál za zahradnickým domkem. Nezbyla po něm ani stopa. Tento kuželník je v Brou−
movském klášteře, je sice v dezolátním stavu, ale tamější živnostníci ho chtějí obnovit.
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Ze spolkového výletu do Broumova: místopředsedkyně Jitka Šťastná právě zve zá−
stupce podnikatelů z Broumova pana Školníka, jež stojí uprostřed, na naše posvícení.
Broumovští, jak se zdá, přijedou.

Břevnovského mordování čarodějnic se pravidelně účastní jak místní občané, tak
skauti a zástupci m. č. Praha 6. Na snímku zleva: T. Hudera, předseda živnostenského
spolku, který akci pořádá, převor P. Siostrzonek, radní T. Záruba a další. Čarodějnice
neměly šanci.

Počasí v dubnu a květnu:
Duben byl extrémně teplý a druhý nejteplejší po
209 letech! Průměrná teplota byla 14,2 °C. To od−
povídá teplejšímu květnu. V celém průběhu měsíce
panovaly vytrvale vysoké průměrné teploty bez ob−
vyklých ochlazení. Vyskytlo se 14 dní s průměrnou
teplotou nad 15 °C, kdežto normál je jen 1,7 dne.
Max. teplota 24,0 °C dne 27. 4. nebyla vůbec vyjí−
mečná. Minim. teplota byla 1,5 °C dne 1. 4. Duben
byl velmi suchý, spadlo jen 20,7 mm srážek (52 %
normálu). Nejvíce napršelo 10,5 mm dne 17. 4. Při
přeháňce dne 23. 4. padaly kroupy. Vysoké teploty
byly umožněny především velmi nízkou oblačností
s extrémním počtem 13 jasných dní.
Květen byl teplotně nadprůměrný s teplotou
15,2 °C o 1,6 °C nad normálem. Max. teplota byla
31,0 °C dne 26. 5. a min. teplota byla 2,7 °C dne 5.
5. Bylo 7 dní letních (norm. 3,2) a jeden den tropic−
ký. Byl značný počet velmi teplých dní – 5 s prů−
měrnou teplotou nad 20 °C. Po velmi suchém dub−
nu přišly srážky, takže byl květen srážkově
nadprůměrný, spadlo 111,7 mm srážek (168 % nor−
málu). Max. množství srážek 26,4 mm spadlo dne
11. 5. Byl zvýšený počet dní – 3, kdy spadlo více
než 10 mm. Deštivý charakter května se projevil
zvýšeným počtem dní se srážkami, vyšší průměr−
nou oblačností. Byly jen tři dni jasné a vyšší počet
dní zamračených – 12. SM

Zajímavost
pro vás 82.

Vlastní zpravodajství
l

Policejní deník
l

Praha 6
v zapomenutých

obrazech

Tradičně dnes v listě:



Nekonečné může být obrazové pásmo na naší třetí straně, tak jako je nekonečné dění u nás. Jen kdyby byly peníze. Tak třeba z této
meteorologické stanice na Hládkově vás už po léta seznamuje s počasím pan Václav Smělý, dnešní jubilant. • Kdo jezdí autobusem
č. 108, určitě si všiml zdevastované lavičky a zastávky v Drnovské ulici v Ruzyni, ke které se nikdo nehlásí, nikdo ji nechce opravit.
• Účastníci vernisáže výstavy ve Hvězdě si snadno připomenou muže s lahváčem. Představuje B. Hrabala a jednu z jeho koček.
• Do cíle běží známá česká atletka Karla Mališová. V závodě kolem kláštera na ni jen tak někdo neměl.
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V průběhu května došlo v obvodu Prahy 6 k roz−
vozu 820 kusů nových odpadkových košů, které
mají nahradit starší plechové typy. Tyto nové ro−
bustní koše slouží jak na odpady, tak jsou určeny
pro psí šišky. Koše nechala zhotovit vybraná fir−
ma, která je také za úhradu m. č. pravidelně vy−
váží. Snad se čistota v parcích a na ulicích zlepší. 
l Čtyři čarodějnice zmizely v plame−
nech. 30. dubna se již tradičně konalo břevnov−
ské pálení čarodějnic u zdí kláštera, a zúčastnilo
se ho několik set lidí, kteří se dobře bavili. Ve
velkém stanu hráli k tanci Netopýři, buřty se
opékaly na ohni i na rožni, skauti se starali o hra−
nici. Akci pořádal živnostenský spolek. Mezi ná−
vštěvníky byli předáci městské části a nechyběl
převor kláštera, takže to čtyři čarodějnice – Bída,
Daně, Závist a Krize – měly spočítané: shořely
plamenem. – Nevracejte se do Břevnova více!
l Ze spolku. Spolek břevnovských živnostní−
ků nastínil činnost do konce roku a v mnohém se
týká veřejnosti. 13. 6. se na pozvání převora Si−
ostrzonka konal výlet do Broumova a okolí.
V závěru srpna se bude konat zahradní slavnost
u Kasalů, ráz Škola základ života. 9. a 10. října
2009 se koná Břevnovské posvícení, v listopadu
členská schůze – Martinská husička U Čechů,
v prosinci rozsvěcení vánočního stromu v Břev−
nově a autobusový zájezd. Naposledy to bylo do
Norimberka a Pasova, letošní cíl dosud neurčen.
I vy se můžete stát členy živnostenského spolku. 
l Břevnovan č. 7/8 opět nevyjde. S polito−
váním vám musíme sděliti, že ani letos nevyjde
z finančních důvodů letní číslo. Další vyjde na
přelomu září a října 2009. Byli bychom rádi,
kdyby tomu tak nebylo a kdybychom vycházeli
jsme jako dřív.
l Nová sezóna ve Hvězdě. Nová výstava
v Letohrádku pro letošní sezónu nazvaná Litera−
tura bez hranic, začala, a je věnována známým
českým literátům J. Haškovi, J. Seifertovi,
K. Čapkovi, B. Hrabalovi a V. Havlovi. V jedno−
tlivých výklencích prvního patra Hvězdy nalez−
nete videoprojekce o těchto autorech a za skleně−
nými vitrínami řadu jejich předmětů denní
potřeby, knihy, fotografie, dokumenty. Výstavu
ocení ctitelé české literatury, ale je potřeba pro
mladou generaci jména těchto osobností stále
připomínat. U expozice Jaroslava Haška můžeme
shlédnout drobné věci z pozůstalosti: rukopisy,
kalamář, fajfku, časopisy Svět zvířat, prázdný
půllitr, vše na hospodském stole. U Karla Čapka
uvidíte jeho redakční stůl v Lidových novinách
s dobovým vybavením, knihy, plakáty atd. Expo−
zice Jaroslava Seiferta může být pro Břevnováky

obzvlášť zajímavá, neboť básník u nás prožil ži−
vot. Je zde jeho pracovní stůl, básnická vydání,
Nobelova cena za literaturu. Kdo měl tenkrát od−
vahu a šel panu Seifertovi do baziliky na pohřeb,
dnes se může třeba zahlédnout na videu, které
tam běží s životopisným dokumentem. Pozoru−
hodná byla i vernisáž, která se konala 14. května.
Studenti DAMU venku ve výklencích Hvězdy
představovali drobnými vystoupeními to, co je
pro jednotlivé autory charakteristické. Mělo to
velký úspěch. Výstava potrvá do 1. listopadu
2009.
l Z Marjánky. 14. května se po mnoha letech
konalo v sále Marjánky divadelní představení.
Zavítalo k nám Divadlo Pavla Trávníčka, které
předvedlo kus Sborovna. Představení mělo bohu−
žel minimální propagaci, arci čin je to průkop−
nický. Jestli by se např. dělaly na Marjánce diva−
delní pondělky, kam by zajížděly soubory
z Prahy, mnoho místních by si možná koupilo
permanentku. – 31. května se na Marjánce kona−
la přehlídka tanečních aktivit Centra volného
času Bilbo. Předvedeny v bohatém programu
scénické a barokní tance. O prázdninách bude Na
Marjánce probíhat pravidelně každý týden od
pondělí do čtvrtka, vždy od 12.00 do 22.00 pre−
zentační akce s ukázkou vaření firmy TOP Mo−
rávka Q s. r. o.
l Redakční vycházku déšť nezkazil. Ve

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR

 likvidace černých skládek

 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně

Dispečink, nepřetržitá služba:

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

Dispečink:  233 320 311
Mobil:  602 620 757

pokračování na str. 48

l Z kláštera. Už jste byli letos v klášteře na
vycházce? Zadívat se do studené hloubky stu−
dánky Vojtěšky nebo zajít tam, kam turisté tolik
nechodí – za zahradnický domek, kde je chladivý
hvozd vysokých jasanů, dubů a jehličnanů, kde
tečou spodní prameny Brusnice? Anebo třeba
přišli k bohoslužbě, poslechnout si kázání pátera
Michala, který je zde už půl roku a jeho proslovy
jsou stále brilantnější? Nuže, přijďte… • 26. 4.
hostoval chrámový sbor a orchestr v Karlových
Varech. Při mši pro šlechtu z celého světa zazně−
la Paukenmesse J. Haydna. Dirigoval A. Meli−
char. • 30. 4. surově upáleny 4 čarodějnice za
klášterem – Bída, Daně, Závist a Krize. Nechy−
bělo při tom bohaté občerstvení s kapelou. • 16.
5. uskutečněna farní pouť v Týnci nad Sázavou.
• 19. 5. v 18 hodin se konal koncert žáků M. Či−
hařové a R. Jiráňové v Tereziánském sále. Kro−
mě skladeb klavírních zaznělo i violoncello,
zpěv, flétna a klarinet. • 21. 5. v bazilice slaveno
Nanebevstoupení Páně. • 24. 5. konáno 1. svaté
přijímání sedmi dětí z farnosti. Sloužil převor
P. Siostrzonek a účinkovala Schola. Týž den od−
poledne v 15.35 na ČT2 jsme sledovali pořad Za−
svěcení, dokument o benediktinech. • 29. 5.
v 15.30 sloužena mše sv. na ukončení školního
roku teologické fakulty. Celebrovali biskupové
K. Posad, D. Duka a V. Malý. Zpíval soubor teo−
logické fakulty, na varhany hrál M. Čihař. • 31.
5. v 9 hod. o slavnosti Seslání Ducha sv. v podá−
ní chrámového sboru a orchestru zazněla Missa
S. Ceciliae Ch. Gounoda. Skončila též doba veli−
konoční a májové pobožnosti se zpívanými lita−
niemi. • 7. 6. o slavnosti Nejsvětější Trojice v 9
hod. v interpretaci chrámového sboru a orchestru
jsme vyslechli Missu brevis in G F. X. Brixiho
a Laudetur Jesus Christus B. M. Černohorského.
• 8. 6. v 19.30 ve Vojtěšce biblická hodinka pod
vedením J. Lormana. • 11. 6. po slavné mši sv.
Těla a Krve Páně se konal za Vojtěškou již tra−
diční táborák farníků. • 16. 6. v 18 hod. sloužena
mše sv. u příležitosti 60 let Katolického týdeníku
za účasti českých a moravských biskupů. • 23. 6.
v 19.30 zazněl v bazilice varhanní koncert v rám−
ci festivalu Prague Proms.
l Praha 6 zavalena odpadkovými koši.

Zpravodajství
Břevnovana
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dietní jídla skutečným dietářům. Taková jídelna
v Břevnově není.
l Májový podvečer v Tereziánském sále.
19. května se konal v Břevnovském klášteře kon−
cert žáků Marie Čihařové a Renaty Jiráové. Sku−
piny žáků předvedly rodičům a známým, jaké
pokroky učinily od vánočního koncertu 2008.
Koncert byl sympatický, výkony snaživé, potles−
ky bouřlivé. Tyto oblíbené akce se konají dvakrát
do roka.
l Společný výlet žáků ZŠ Marjánka a se−
niorů DPS v Praze 6, na zámek Nelahoze−
ves. (J. S.) V úterý 12. května 2009 se uskuteč−
nil výlet seniorů a dětí ze ZŠ Marjánka
pohodlným autobusem firmy Interbus na zámek
Nelahozeves – nádherný renesanční zámek, který
se vrátil zpět do vlastnictví rodu Lobkowiczů,
kteří zde návštěvníkům zpřístupnili nádherné zá−
mecké prostory. Potěší krásným exteriérem, udr−
žovaným parkem a mezi jeho největší lákadla
patří velice cenná sbírka obrazů a uměleckého
řemesla. Autobus seniory vyzvedl přímo u Domů
s pečovatelskou službou v Liboci a Šlejnické ul.
Po příjezdu na zámek se účastníci rozdělili do
dvou skupin, vždy společně senioři s dětmi a ab−
solvovali prohlídku zámku s průvodkyní. Po ce−
lou dobu výletu byly děti připraveny méně mo−
bilním seniorům pomáhat. V poledne byl
v Zámecké restauraci pro všechny účastníky při−
praven skvělý oběd. Pohoštěni jsme byli skoro
královsky. Obohaceni o nové poznatky jsme se
spokojeni s krásným počasím a plni zážitků vra−
celi domů. Nezbývá, než za všechny účastníky
poděkovat organizátorům tohoto pěkného výletu,
Mgr. Zdislavě Czémy, která vše zařizovala ve
spolupráci s ředitelkou Pečovatelské služby Pra−
hy 6. Tento výlet byl uskutečněn v rámci granto−
vého programu, „Veřejná služba“ projekt, který
podporuje mezigenerační vztahy. 
l Úbytek včelařů v Praze 6. Vlivem změny
životního styl a také nutnosti věnovat většinu
času zaměstnání, nezbývá již lidem mnoho času
na včelaření. Z toho důvodu se zmenšil počet
včelařů v Praze 6 za posledních deset let na

17. června měli v Domě s pečovatelskou službou v Liboci návštěvu. Přišly děti z ma−
teřské školky a potěšily nejstarší generaci svojí přítomností, zpěvem a tancem. Děti
zde určitě nebyly naposledy.

Trasa běžeckého závodu na 10 km kolem
Břevnovského kláštera vedla také podél
rybníka. Ve druhé skupině závodníků
rychle dotahuje čelo závodu Karla Mališo−
vá a nechává za sebou většinu mužů.
Na prostředním snímku je část žáků uči−
telky hudby Marie Čihařové, kteří koncer−
tovali v Májovém podvečeru v Terezián−
ském sále. Druhá řada zleva: J.
Boháčová, B. Linartová, M. Fica, K. Linar−
tová, dítka: M. Čihařová, T. Holubová, J.
Moser a K. Moserová.

pokračování ze str. 3

čtvrtek 28. května se uskutečnila redakční vlasti−
vědná vycházka po hospodářském dvoře a zahra−
dách Břevnovského kláštera, kterou vedl
ing. Karel Morávek. Počet účastníků byl záměr−
ně omezený, aby si podrobný místopisný výklad
mohli zájemci pozorně vyslechnout. Přes značně
nepříznivé počasí byli účastníci spokojeni. Déšť
se ale podepsal na zahradních slavnostech školy
Pod Marjánkou a MŠ Jílkova, kde programy od−
poledne předčasně ukončeny. 
l Vítá vás Slavie Praha mistr ligy! Tako−
vým nápisem vás oslovují v jídelně na Bělohor−
ské 124. Namísto menu vás rovnou zvou do zóny
kovaných fandů Slavie Praha. Nemusí vás ani
překvapit slávistická výzdoba, ale to, že v poled−
ne zde bývá fronta až na chodník, to nebývalo.
A že z okolí U Sládků se chodí jíst hlavně sem.
Má to však určitou nevýhodu. Když si zvyknete
na pěkné teplé porce dobrého oběda, začnete mít
problémy s dopínáním kalhot. Jistou stravovací
potřebu by to asi chtělo: nabídnout jedno, dvě
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polovinu. Základní organizace má nyní 65 členů,
kteří ošetřují celkem 529 včelstev. Průměrný věk
včelařů je 61,4 roku a dlouhodobě se nemění.
V roce 2007 se vlivem neobyčejně teplé zimy
přemnožili roztoči Varoa destruktor, a v republi−
ce způsobili místy obrovské ztráty včelstev. Vče−
laři v Praze 6 dostali včas účinná léčiva, a tak ti,
kteří je užili, neutrpěli žádné ztráty. I tak bylo
potřeba obnovit 59 včelstev. Průměrný výnos
medu byl 18,2 kg na včelstvo. Byl o něco nižší
než v předešlém roce, protože vlivem méně příz−
nivého počasí akáty méně medovaly. Ani letos se
situace nevyvíjí dobře, protože vlivem extrémně
teplého dubna stromy předčasně vykvetly, a tak
bylo málo včel, které by přinesly med. Vlivem
neobyčejně krátké doby nemohla včelstva se při−
způsobit, protože doba vývoje včely trvá 21 dní.
Ing. Václav Smělý, jednatel základní organizace
Českého svazu včelařů v Praze 6. 
l Běh kolem Břevnovského kláštera –
16. 5. 2009. (J. S.) Přes loňskou zkušenost opa−
koval Fanda Feňa pořádání běhu kolem kláštera.
Škoda, ani letos se nikdo z benediktinů přes po−
zvání neukázal. Na rozdíl od loňského roku, kdy
jsem byl po čerstvé operaci kolena, jsem letos
mohl běžet. Parkový okruh je značně kopcovitý,
dobré časy tu běhat nelze. Před závodem celou
noc pršelo, ale před startem déšť ustal, a bylo sice
bláto, ale vzduch optimální. Sešlo se 32 atletů,
z toho 6 žen. Ženy měly běžet jedno 5 km kolo,
muži dvě. Pětku nakonec běžely jen dvě ženy,
ostatní běžely desítku celou. V závodě nakonec
zvítězil veterán Tomáš Rychecký, půl minuty za
ním doběhl první mladík Zbyněk Vondrák. Kate−
gorii nad 50 let vyhráli Břevnováci, Karel Mete−
ra před Jendou Rockem. Nad 60 let byl první
skorobřevnovák Jiří Kolář a v sedmdesátkách pi−
satel těchto řádků. Mezi ženami byla nejrychlejší
Karla Mališová, skoro tři minuty přede mnou. Po
závodě proběhlo odměňování vítězů. Za řadu cen
vděčí pořadatelé hlavně místní firmě Kodys.
Příští rok by se měl již závod běžet asi jinde, nej−
spíš na Ladronce. 
l Nad Alejí se opět staví! (M. Š.) Tentokrát
petřinské gymnázium buduje novou přístavbu
v přízemí. Záhy po zrekonstruování laboratoří
biologie, jejichž součástí se stalo i nové biocent−
rum s unikátní genetickou laboratoří v rámci
projektu „Genetika do škol“, se totiž ředitel Jiří
Benda pustil do dalšího obdobně ambiciózního
plánu – zrušit staré klecové šatny a nahradit je
skříňkami, k nově budovanému hlavnímu vcho−
du pak ještě připojit studentský klub. „Ty staré
šatny nevyhovovaly kapacitou ani z hlediska hy−
gieny,“ vysvětluje pohnutky stojící u zrodu pro−
jektu pečlivě připravovaného již dva roky. „Pro
letošní rok se projekt dostal do investičního plá−
nu MHMP. Investorem je odbor školství, mláde−
že a tělovýchovy MHMP,“ dodává. Celková hod−
nota stavby je 16 752 000,– Kč, dokončena by
měla být k 25. 6. tohoto roku. Práce se zvolna
započaly v květnu, vrcholný stavební ruch se
tedy naštěstí vyhnul maturitním zkouškám. Přes−
to si snad poslední nestátní maturity oktaváni
užili. „Jsme poslední, kdo maturuje postaru!“
pýří se jedna právě odmaturovavší. „Toho, že
jsem si ještě nemohla vyzkoušet maturity nové,
lituji asi tak, jako lituji toho, že maturity staré
zřejmě končí!“ tetelí se druhá dívka. Zajímavé
jsou ale také kulturní události, které ozvláštnily
jinak všední gymnaziální život. 25. května pro−
běhla v Kobylisích tradiční školní akademie. Její
organizace se výtečně zhostily samé nové stu−
dentské tváře (A. Sekavová, J. Lohrová, K. Kaf−
ková, Š. Podhajský, T. Opat a J. Kořínek). Této
vynalézavé šestici se podařilo umně skloubit
mnohdy nesourodá (leč o to kvalitnější) hudební,
taneční i dramatická vystoupení. Z těch jistě sto−
jí za zmínku především působivé zpracování čás−
ti Orffovy Carminy Burany, které uskutečnila

profesorka H. Brdičková. V jejím sboru pěli stu−
denti takřka všech tříd a v orchestru si zahrál na
violoncello i ředitel Benda. Dovedné a nápadité
přizpůsobení díla skromným školním podmín−
kám mu ani zdaleka neubralo na intenzitě. Nao−
pak, Carmina Burana v podání orchestru a sboru
Gymnázia Nad Alejí pod taktovkou H. Brdičko−
vé byl a silná, zajímavá a pronikavá – především
právě díky osobnosti dirigentky! Zvláštní pozor−
nost čtenáře si jistě zaslouží také jeden z flétnis−
tů, O. Cífka, který následně okouzlil publikum
sebevědomým, mistrovsky zvládnutým sólovým
výstupem. Jedním z dalších mimořádných hu−
debních příspěvků bylo také známé Adagio g−
moll T. Albinoniho, provedené studenty tercie
a kvarty. Pokud jde o drama, to si Alej raději než
v Kobylisích vychutnává ve svém vlastním di−
vadle (Sál Julia Zeyera aneb učebna č. 105). Po−
někud černá komedie „Is He Dead?“ od Marka
Twaina byla velmi vtipně nastudována profeso−
rem B. Neilsonem a jeho kroužkem anglického
divadla. Všechna představení byla brzy vyprodá−
na a na místa se tlačili i ti, kteří si opomněli opat−
řit vstupenky. Ale nelze se jim podivovat. Vždyť
D. Semler, H. Stejskalová, A. Štindlová, E. Klo−
zová a mnoho dalších, neméně nadějných herců
opravdu dovedli rozumně pobavit. A publikum?
Tomu nezbývalo než se rozumně, ale ze srdce za−
smát!
l Břevnovští zahrádkáři poznávali český
západ. (M. D.) Další korálek do náhrdelníku
oblíbených zájezdů si v sobotu 25. dubna při−
psali břevnovští zahrádkáři. Cílem byly tentokrát
známé i méně známé pamětihodnosti nejzápad−
nější části naší vlasti, především cíle v Karlovar−
ském kraji. Úspěchu zájezdu přispělo i opět nád−
herné počasí, které zdůraznilo půvaby
probouzející se jarní přírody. Po odjezdu z Prahy
byla prvním cílem Valeč se svým stále krásnějí−
cím zámkem i upravené centrum městečka. Ná−
sledoval jeden z hlavních cílů – zámek Bečov na
Teplou s druhou nejcennější památkou na našem
území – relikviářem sv. Maura. Přes historický
Horní Slavkov jsme zamířili do Lokte, kde byl
dostatek volného času k procházkám historic−
kým centrem města obtékaného ze 3 stran řekou
Ohří. Tradiční oběd byl připraven v restauraci
opravené budovy historického Hornického mu−
zea a rychlá a milá obsluha nás opět nezklamala.
Přes Františkovy Lázně vedla trasa k dalšímu z
našich cílů, k rekonstruovanému hradu Seeberg,
kde jsme spoluprožili i slavnostní otevření sezó−
ny. Pokračovali jsme přes městečko Libá, kde
pod rekonstruovaným hradem jsme zaznamenali
nejzápadnější bod našeho putování. Kolem pře−
hrady Skalka a nejmladší sopky ve střední Evro−
pě, Komorní hůrky, na jejímž průzkumu se podí−
lel i J. W. Goethe, mířila naše trasa do Chebu
a dále ke hradu Starý Hrozňatov, kde nad obcí je
nádherně opravená Maria−Loreta s hezkými vý−
hledy na celé Chebsko. A nedaleko se nachází
unikátní vesnice s hrázděnými domy, Doubrava.
Čas se nachyloval, a tak se už blížil konec naše−
ho poznávání. Kolem zámku Kynžvart a přes
městečko a dětské lázně jsme vystoupali ke zná−
mé rezervaci ve švýcarském stylu i s jezírkem s
příznačným názvem Tajga a přes městečko Mni−
chov jsme západočeský okruh uzavřeli opět v
Bečově a vraceli se do Prahy. Potěšitelné bylo, že
bylo mezi účastníky několik nováčků, které nalá−
kaly články a nabídka v Břevnovanovi, takže se
díky téměř obsazenému autobusu podařilo udržet
přijatelnou cenu včetně vstupů do zmíněných pa−
mátek! Chceme tak i touto cestou poděkovat za
pomoc při přípravě zájezdu p. Mgr. Krchovovi.
Plány máme už i na podzim, kdy předpokládáme
první říjnový víkend a tentokráte směr na jih –
Třeboň, Slavonice, Telč, Nová Bystřice a krátkou
návštěvu rakouských sousedů (Gmünd, Weitra−
Vitoraz a případně i Zwettl). Nepřipojíte se také?

l K reklamacím na schody v Konec−
chlumského ulici. Na stížnosti občanů na ne−
kvalitně provedenou opravu schodů sděleno
ing. Jitkou Pohludkovou z TSK, že záležitost je
v řízení a schody budou ještě opraveny. Ohledně
plochy pro kočárky se však další lyžiny již dávat
nebudou. Je pravidlem, že buď se schody upraví
pro kočárky betonovými nájezdy, anebo kovový−
mi lyžinami. Nikoliv obojí. 
l Znovu vystěhovalci z Čech. Před několi−
ka týdny vyřizovali si dva mladí manželé z Dej−
vic T. S. a D. S. ročník 69 a 77 s dítkem v kočár−
ku v Informační kanceláři na Bělohorské
podpisové náležitosti k vystěhování do Ameriky.
Veškerý majetek zde již prodali. S naším přáním,
Pán Bůh Vás ochraňuj, se rozloučili a slíbili po−
zdravení z ciziny. 
l Břevnováci opět v Broumově. (ov) 13.
června. Na pozvání převora P. Siostrzonka, ab−
solvovali členové zdejšího živnostenského
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Lenka Pokorná – tajemnice
m. č. Praha 6

Spíše jako nenápadná úřednice v po−
zadí jeví se paní Lenka Pokorná na ve−
řejnosti. Kdo však jen trochu zná chod
úřadu, ví, že tajemnice je totéž jako ře−
ditel podniku, kam vedou všechny ces−
ty. Od roku 1990 je zaměstnankyní
státní správy. Ale hlavně od r. 1992,
kdy se stala tajemnicí m. č. Praha 6,
se Lence Pokorné podařilo prosadit
a změnit tvář úřadu. Zmizely psací
stroje, starý nábytek, vyměnilo se
90 % úředníků. Přibyly nové odbory –
živnostenský, obecního majetku, úřad
práce, odbor sociálních podpor, občan−
ských průkazů atd. To vše kladně po−
sunulo vnímání veřejnosti vůči úřední−
kům – dnes je občan klient. ”Myslím,
že jsme dobrý tým, na který jsem pyš−
ná, ” říká paní tajemnice, která ovšem
zcela propadla práci v úřadě. Pracuje
denně 12 hodin. Má rodinu, ale nová
tvář fungujícího úřadu m. č. Praha 6 je
její další dítě. Takového silného tahou−
na by leckde potřebovali. 
V květnu oslavila paní tajemnice pěta−
padesátiny.

PORTRÉT

Lenka POKORNÁ

listu

pokračování na str. 68
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června v Břevnovském klášteře, zahájil ho sta−
rosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, zdravici připojil
primátor Pavel Bém. Na večírku se sešli diplo−
maté, sportovci, umělci, politici, vojáci, zástupci
škol, společenských a politických organizací.
Všichni co bydlí v Praze 6 a něco pro obvod dě−
lají a udělali. Akce se konala venku a ve všech
přístupných prostorách kláštera, kde bylo na kaž−
dém kroku bohaté občerstvení. Také program byl
pestrý a probíhal v Tereziánském sále, na dvou
jevištích venku v podzemí prelatury a v šenku.
Představili se známí umělci: Marta Kubišová,
Pavel Šporcl, 4 tet Jiřího Korna, Hradišťan, ta−
neční soubor Zatrestband, operní zpěváci Luděk
a Adéla Velovi atd. Leitmotivem byla tombola
a aukce uměleckých děl jejíž výtěžek šel na pod−
poru Domova Sv. Rodiny v Liboci a na Petři−
nách. Účastníků bylo hrubým odhadem kolem
patnácti set a byl přísně jen pro zvané. Tím se
snížila účast, ale zmizely tlačenice a hospodské
strkání u napajedel, které bylo nepříjemnou
stránkou minulých Společenských večerů. Bylo
by příjemné, kdyby tato pečlivě připravená akce
natrvalo zakotvila v Břevnovském klášteře.
l Info ze senátního obvodu: V uplynulém
období byla stále aktuální problematika výpově−
di Azylového domu v Praze 11, kdy pan senátor
Karel Schwarzenberg spolu s kolegy ze zahra−
ničního výboru senátu jednal se zástupci občan−
ského sdružení Občané za svá práva v Praze
o možnostech zachování Azylového domu v jeho
původním místě a dále o důsledcích, vyplývají−
cích z poškození dobrého jména České republi−
ky ve světě, k čemuž došlo právě v souvislosti
s touto kauzou. S občanským sdružením Občané
za svá práva v Praze pan senátor spolupracuje
i v kauze bytové krize v Praze 6. Pan senátor po−
skytl záštitu několika plánovaným akcím, někte−
ré jsou dlouhodobé, jako například koncertní sé−
rie, některé jednorázové, jako například výstava
nebo plánovaná oslava v Šumavském regionu.
Pan senátor se nyní věnuje především práci v se−
nátu, do které se po ukončení práce na minister−
stvu zahraničních věcí vrhl s velikým nasazením.
Na pana senátora se občané obracejí s nejrůzněj−
šími dotazy, velmi často i z oblasti mimo jeho
práci senátora, pan senátor v rámci svých mož−
ností, někdy s delším zpožděním, odpovídá. Vz−
hledem k uplynulému velmi náročnému ob−
dobí se nyní pan senátor chystá na dovolenou
do lázní. 
l Jak se dá zkazit zahrada. Stinná hostin−
ská zahrada U kaštanu, která byla nejlepší v širo−
kém okolí, zmizela pod obrovskými paraplaty.
Nový nájemce do Břevnova přišel s novými

jsou barokními perlami v kraji. A i když klášter
v Broumově není dosud tak opraven, jako ten
v Praze, je v tom dobrém slova smyslu těžkou
konkurencí. To se musí prostě vidět: chrámovou
loď, sochařkou a řezbářskou výzdobu, chodby
a zahradu kláštera, nedaleký letohrádek Hvězdu
atd. Sympatické bylo, že na některých budovách
byly erby Břevnova, take v kostelích a v klášteře.
V publikaci, kterou jsme později dostali, byly m.
j. i současné fotografie krásných starých hranič−
ních patníků s vytesaným nezaměnitelným břev−
nem. Převora Siostrzonka ovšem dobře znají
i v Broumově. Na ulici ho zdravili, když nás pro−
vázel, takže celá atmosféra byla příjemná a uvol−
něná. Převor patří i Broumovským. Vyvrchole−
ním dne nebylo jen pohoštění farnosti, ale
setkání se zástupcem Agentury pro rozvoj Brou−
movska panem Janem Školníkem, která sdružuje
místní živnostníky a podnikatele. To by mělo
otevřít kapitolu nových společenských kontaktů.
Broumovští byli pozváni na Břevnovské posví−
cení.
l Lucullus zase hodoval u Luculla. Šest−
náctý společenský večer Prahy 6 se konal 19.

spolku autobusový zájezd do Broumova. Cílem
návštěvy byla prohlídka města, pamětihodností
a Broumovský klášter, který patří k benediktin−
ské farnosti v Břevnově. Oba tyto kláštery byly
stavěny pány Dietzenhofery ve stejné době a oba

pokračování ze str. 5

Na Společenském večírku Prahy 6 rádi zahrají špičkoví muzikanti a zpěváci, ať už je to
soubor Hradišťan, Jiří Korn, Luděk Vele a jiní. A že přicházejí hrát pravidelně a také se
pozdravit a promluvit se známými dosvědčuje snímek Marie Kousalíkové a houslisty
Pavla Šporcla, stejně jako převora Siostrzonka a předního klavíristy Karla Prokopa.

Společný výlet žáků ZŠ Marjánka v Břevnově a seniorů z domů v Liboci a ve Šlejnické ulici na zámek v Nelaho−
zevsi byl sice uskutečněn v rámci projektu Veřejná služba, ale uspokojení z něj měli určitě všichni.
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záměry: pivo z Krušovic, no, dobře, jiné pose−
zení – pouze lavice, žádné pohodlné opírání,
podstatně lepší výběr zboží, ale také vyšší ceny.
Na to zareagovala mladá generace, která sem
hojně chodila, a chodí jich podstatně méně. To,
co je na každé zahradní restauraci nejcenější,
totiž stinné posezení pod klenbou stoletých stro−
mů, což jen tak někdo nemá, bylo vyrušeno
umělou klenbou světlých firemních paraplat,
takže si připadáte jako v nádražní čekárně, jen
amplióny chybí. A stejně zase – taková tradiční
hospoda v Břevnově(!), obsluha zde není, musí−
te sami k okénku, jako v závodní kantýně. 
l Rána ve Hvězdě. 27. května v 5.30 ozva−
la se v letohrádku Hvězda ohlušující rána.
Noční služba ihned zahájila pátrání, co se stalo,
v domnění, že se uvolnil některý z vystavova−
ných exponátů anebo spadla venkovní okenice,
jak se to zde občas při poryvech větru stává. Až
denní personál přišel na to, že nad vystavova−
ným sádrovým modelem Hvězdy v přízemí
pukla skleněná lepená deska a sesypala se do−
vnitř, čímž model poškodila. Kolem modelu
dána výstraha zákaz vstupu, a kdy se záležitost
uvede do původního stavu, se uvidí. Škoda je
36 tisíc.
l Děti seniorům, senioři dětem. (J. S.)
Ve středu 17. června navštívily seniory v Domě
s pečovatelskou službou v Liboci děti z wal−
dorfské mateřské školky Petřiny. Děti v úvodu
seniorům zazpívaly několik písniček a zatanco−
valy. Pak vyzvaly k tanci i seniory a naučily je
jejich taneček. Odměnou za skvělý výkon jim
byl potlesk. Na závěr si ještě děti se seniory
společně zazpívali a předali drobné dárky. Děti
pozvaly naše obyvatele na návštěvu do jejich
MŠ. Všechny účastníky hřál dobrý pocit, že se
setkání vydařilo. Děti byly velice bezprostřední
a našim sousedům připravily krásné dopoledne
a zábavu. Všem, kdo se na této akci podíleli,
patří náš dík.

Úsek V. A je prvou etapou prodlou−
žení trasy A. Je dlouhý cca 6,1 km,
a má být dokončen do r. 2015. Vy−
buduje čtyři nové stanice: Červený
Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. 
Slova starosty Tomáše Chalupy nás upo−
zorňují, že „tato nejlepší zpráva … přine−
se sebou pochopitelně i horší stránku,
kterou je vlastní stavba“. 
Aby se maximálně omezil nepříznivý vliv
výstavby prodloužení trasy metra na oby−
vatele, stávající objekty a dopravní provoz
v dotčené oblasti, bude většina úseků tra−
ťových tunelů i staničních objektů metra
budována ražením. Traťové tunely jsou
navrženy budovat dvěma způsoby:
• Dva jednokolejné traťové tunely budou
raženy moderními tunelovacími stroji
TBM−EPB s kruhovým světlým průřezem
5,3 m a vystrojovány skládaným ostěním
ze železobetonových dílců o tloušťce
250 mm. Tyto tunely budou cca souběžně
raženy od vodojemu na Petřinách pod
hřbetem bělohorské tabule ve hloubce
cca 30 m obloukem ve směru k nádraží
Veleslavín. Od stanice Petřiny budou kle−
sat cca 4 % do stanice Veleslavín. Tam
podejdou železniční trať a dále budou ra−
ženy pod tramvajovým tělesem a ulicí Ev−
ropská až do stávající konečné stanice
trasy A Dejvická. Úsek ražeb TBM má
délku cca 2 x 4,5 km. 
• Jeden dvoukolejný traťový tunel bude
ražen v opačném směru od vodojemu na
Petřinách ke hloubené stanici Motol. Ten
bude ražen „po hornicku“ novou rakous−
kou tunelovací metodoou NRTM, jakou
jsme mohli vidět na stavbách tunelů 513
a 514 Silničního okruhu kolem Prahy.
Délka těchto tunelů včetně odstavných
tunelů za stanicí Motol bude cca 1,2 km. 
Ze čtyř stanic prodloužení trasy A budou
tři stanice ražené. 
• Pouze Stanice Motol bude hloubena
v odřezu stráně vedle silnice přímo proti
hlavnímu vchodu do nemocnice Motol. Ta
bude vrchem stanice vystupovat na po−
vrch a přední stěna k silnici bude proskle−
na. Ze stanice bude podchodem pod
hlavní silnicí i přímý vchod do areálu ne−
mocnice. 
• Dvě ražené stanice, Petřiny a Červený
Vrch, budou jednolodní, obdobné jako je
stanice Kobylisy na trase C. Nástupiště
stanice Petřiny leží v ose ulice Brunclíko−
va, jižně od ulice Na Petřinách. Stanice
Červený Vrch je pod ulicí Evropská sever−
ně od ulic Kamerunská a Súdánská. Úro−
veň nástupišť obou stanic je pod povr−
chem v hloubce téměř 40 m. Obě tyto
stanice mají nad korunou kaverny stanice
vysoké skalní nadloží, které umožní bez−
pečnou ražbu stanice a minimalizaci vlivů
na okolí. 
• Třetí raženou je stanice Veleslavín, bu−
dovaná jako trojlodní typ stanice v prosto−
ru souběhu ulic Evropská a Kladenská,
s ohledem na proměnnou výšku hornino−
vého nadloží. Tato stanice v konečném
vzhledu bude obdobná jako sloupové sta−
nice metra Můstek, avšak bez přestupní−
ho uzlu. Technologie výstavby však bude
zcela odlišná. Ostění tunelů nebude mon−
tované z tybinků, nýbrž monolitické ze že−
lezobetonu, a ražba bude postupovat
podle NRTM, obdobně jako dvoukolejné
tunely od Vypichu k Motolu.

Ing. arch. K. Závora

Prodloužení trasy A
Dejvice – Motol
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Z naší a vaší
korespondence *
My, chodci na Hradčanské

Přesně před měsícem byl uzavřen přechod
pro pěší z ulice Bubenečská ke vchodům
do metra a k zastávce autobusu X1. Oby−
vatelé Bubenče, pokud chtějí tyto dopravní
prostředky využít, musí obejít blok domů až
ke křižovatce Špejchar, zde přejít přes ulici
Milady Horákové a případně tuto ulici znovu
přejít zpět k autobusu. To je zvlášť pro seni−
ory a méně pohyblivé občany značná kom−
plikace. Na přechodu Špejchar je přechod
řízený světly a prakticky neustále zde hlíd−
kují městští strážníci. Ten druhý, podstatně
nebezpečnější, by si asistenci městské poli−
cie zasloužil víc. Jenomže tam strážníka ne−
zahlédnete ani náhodou. Důvod je prostý.
Na světelném přechodu se vždy najde něja−
ký netrpělivec, který přeběhne na červenou
nebo naiva, který se snaží proklouznout po−
dél stavební ohrady v místě, kde je značka
Zákaz vstupu chodcům. Takže pokaždé,
když zde procházím, už městský strážník od
provinilce vybírá pokutu. Na přechodu
u metra by městští strážníci mohli leda hro−
zit prstem na neukázněné řidiče. Z toho jim
ovšem žádný prospěch nekyne. 
Vše se stalo v souvislosti s budováním tu−
nelů Blanka a s rekonstrukcí železniční trati
mezi nádražími Dejvice a Bubny. Rozhodně
nezpochybňuji důležitost těchto staveb, na−
opak se jako obyvatel Prahy nemohu do−
čkat, až budou tunely Blanka v provozu.
Přes různé pesimistické názory to jistě po−
může plynulosti provozu a uleví to všem,
kteří v postižených oblastech bydlí. A je ne−
pochybné, že taková akce sebou nese růz−
ná omezení. Měla by však být účelná.
V místě uzavření přechodu probíhala sta−
vební činnost asi stěží slučitelná s pohybem
chodců pouze v prvních pěti dnech – byly
vytrhány železniční koleje. V jižní části (tj.
směrem k nádraží Dejvice) se započalo s
hloubením stavební jámy a přestavbou části
podchodu. Většina zbývajícího prostoru je
však nadále volná a chodci, odděleni od
stavby ohradami, by zde mohli klidně pře−
cházet. Další stavební práce se zde zatím
asi neplánují, protože celý úsek bývalého
tramvajového tělesa směrem ke Špejcharu
využívá stavba jako stavební dvůr a skládku
vytěžené zeminy. Těžko zde tedy dojde
k hloubení stavebních jam. 
Byl jsem se ve středu 17. 6. na místo podí−
vat. V severní části prostoru stále zbývá
dost místa na provizorní přechod pro chod−
ce. Stačila by dřevěná lávka přes železniční
trať a cesta pro chodce by přímo vyúsťovala
k autobusové zastávce. Dokonce snad ta−
kové řešení bylo plánováno, již několik mě−
síců je tam, nyní za ohradou, nová pouliční
lampa. Z tohoto hlediska se mi stávající
omezení chodců jeví jako bezdůvodné,
jsme jen kvůli pohodlnosti stavebních firem
šikanováni. Přitom takové opatření jistě ne−
mohlo být učiněno bez souhlasu Magistrátu.
Také mne velmi zlobí, že nikde není možné
získat informaci, jak dlouho tento stav potr−
vá. Radnice Prahy 6 žádné podrobnější in−
formace nemá, na internetových stránkách
rovněž nic a na dotaz mailem jsem odpo−
věď ani po 3 dnech neobdržel. 
Vážně tohle nikomu nevadí? Placení zastu−
pitelé města by přece měli dbát o to, aby
občané nebyli omezováni nad míru nezbyt−
ně nutnou, jen kvůli pohodlí stavebních fi−
rem. Nechovejme se jako ovce! Ptejme se
pana starosty, ptejme se pana primátora, co
dělají, aby se něco takového nedělo. 

Tomáš Lašťovka, obyvatel Bubenče

16. května vyšlo z Litovice procesí do
Hájku po historické cestě, kde stojí
poutní barokní kaple. Ta první stojí
u nás v Břevnově U Zelené brány.
Procesí se zúčastnilo kolem dvou set
lidí a další se chystá na září u příleži−
tosti 350. výročí příchodu řádu Františ−
kánů do Čech. A ti právě mají klášter
v Hájku.



MINULOST. Tzv. Velkou Kajetánku, ba−
rokní usedlost obklopenou dnes nepro−
niknutelnou zelení a rybníkem, postavil
Bernard Martinic, syn proslulého Jaro−
slava Martinice, kterého vyhodili pro−
testanté z okna Pražského hradu
v předvečer třicetileté války. Syn byl
zbožný člověk, objekt daroval řádu
Theatinů, a ještě postavil vedle kopii
proslulé ötigenské kaple v Bavorsku. Kajetáni dali místu
jméno a o něco později postavili oranžerii. Kaple byla za−
svěcena Panně Marii Ötinské a brzy se stala významným
poutním místem, které neopomněli navštívit císař Leopold
v r. 1672, císařovna Eleonora v r. 1680, manžel císařovny
Marie Terezie František Lotrinský a další hodnostáři. Po
zrušení řádu Kajetánů Josefem II. se majetek dostává do
rukou barona Henetta a braběte Kounice, kteří stavebními
a zahradními úpravami vtiskli celému areálu konečnou po−
dobu. Hrabě Kounic se ale příliš nevyznamenal. Nechal
zbořit prakticky celý poutní kostel, a jen zásah vrchnosten−
ských úřadů zachránil kapli. Ta zůstala – snad záměrně –
romantickým torzem, avšak při nové komerční parcelaci
v 30. letech 19. století byla natrvalo oddělena od původní−
ho celku – zámečku, zahrady, rybníka a oranžerie. Tak
zřejmě vznikly názvy místní – Malá a Velká Kajetánka (A.
Podlaha, V. Dub, R. Hiršl). Není bez zajímavosti, že parce−
lace a následný prodej parcel zřejmě už souvisel se zámě−
rem zastavět místo vznikajícími „obytnými domy činžovní−
mi“, které v Praze začaly vyrůstat. Pro Velkou Kajetánku
zůstalo využití jen civilní. Byla zde zavedena výroba vosko−
vého plátna, později objekt koupil Pražský měšťanský pivo−
var, který zde zřídil zahradní hostinec. Posledním výrazným
majitelem byl známý břevnovský starosta Jan Kolátor, pod−
le kterého se místu říkalo též Kolátorka. Tento název nej−
starší Břevnováci ještě používají. 
SOUČASNOST. Po roce 1948 byl majetek znárodněn

a zámeček využíval Obvodní dům pio−
nýrů a mládeže. Oranžerie – skleník byl
už ve 40. letech 19. století přestavěn
na byty, a lidé zde bydleli ještě před ně−
kolika lety – podle svědectví v krásných
sousedských vztazích. Rozlehlý areál
Kajetánky využívaly celé generace, ale
zůstal bez řádné údržby a chátral ve
všech směrech. Až na sklonku minulé−

ho režimu bylo rozhodnuto o zásadní rekonstrukci. Bylo
však pozdě. Převrat v roce 1989 zastavil veškeré přípravné
práce (objekt byl již vyklizen) a množství stavebního mate−
riálu bylo ihned rozkradeno. Zdevastovanou Kajetánku do−
stala v restituci zpět rodina Kolátorova, která ji prodala ital−
skému zájemci. Nakonec nemovitost koupila firma Bozner
s. r. o. a se svými společníky firmami Lapid Capital Ventu−
res Ltd a Quintan Private předložili stavebnímu úřadu m. č.
Praha 6 projekt, který byl 27. května 2009 schválen. Od
této chvíle generální rekonstrukce Velké Kajetánky začíná.
BUDOUCNOST. Investoři vloží do tohoto zeleného areálu
Břevnova miliardu korun. To ale nebude zadarmo. Zmenší
se zelená plocha. V místě volné zahrady v Radimově ulici
sice budou zbourány staré garáže a prapůvodní Dosedělo−
va elektrodílna z 20. let, ale vyroste zde bytový dům a další
tři budou tvořit novou kulisu ulice Na Petynce, a možná, že
ji zastíní. Vozovka Na Petynce má být také proto rozšířena
pro garáže nových sousedů, které budou v podzemí. Vz−
nikne zde 145 nových bytů v luxusním provedení, a jako
třešnička na dortu pak byty v barokní oranžerii. Minimální
cena za m2: 80 tisíc korun. Bude zapotřebí vypustit rybník,
odvézt bahno, zpevnit břehy, které ovšem na projektu vy−
padají jako požární nádrž. Neví se, v jakém stavu je vodní
fauna: ryby, čolci, staleté škeble aj. Někteří tito živočichové
jsou chráněni a rybník nebyl po léta vůbec vypuštěn. Bude
nutné zprůchodnit zarostlé cesty pro pracovní stroje a ná−
řadí, odvážet suť, posekané dřeviny a přivážet nový
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Tři dějství starobylé

Mezi námi

v Břevnově XV.

Níže podle toku břevnovského potoka Brusnice se můžete setkat s objekty, které se dochovaly z mi−
nulých staletí: zbytky usedlosti Na Panenské, Alemanka, Šlaiferka, Pöttinka, Malá Kajetánka a Velká
Kajetánka. A právě kolem ní dnes opět začíná rozruch.



materiál, a nebude ho málo. Zahrada bude doplněna nový−
mi stromy a upravena tak, aby zachovala původní ráz ang−
lického parku, který vybudoval hrabě Kounic. Mají se sem
navrátit kopie antických soch Ceresy a Merkura od proslu−
lého sochaře Vojtěcha Suchardy, které dal zhotovit J. Kolá−
tor, a snad i váza putti v průčelí zámečku. Obnoví se za−
hradní domek, kde bude hlídač. A samotná Kajetánka?
Vyroste do nové krásy v barvě původní fasády, původní fa−
sádu bude mít i oranžerie. V přízemí Kajetánky bude kavár−
na, v patře společenský sál, v zadním křídle kanceláře. Do
konce roku 2011 má být kompletně vše hotovo. Za

symbolickou cenu. Protože současný majitel firma Bozner
s. r. o. zámeček a park s rybníkem hodlá předat městské
části Praha 6 do jejího majetku k užívání pro veřejnost. Za
jaký obnos, to asi dosud není rozhodnuto. Za to je pevně
rozhodnuto o budoucnosti. To co se nepodařilo v 19. století
při parcelování, co se nepovedlo J. Kolátorovi za 1. republi−
ky pro odpor tehdejší veřejnosti – totiž zastavět rozsáhlou
zahradu baráky – se učiní bez protestů až dnes. Ale Kaje−
tánka bude jako nová. – Tak si vyberte…

Pavel Krchov
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Kajetánky

Přestože Kajetánku čeká za−
jímavá budoucnost, rádi si
odskočíme do minulosti. Al−
tán na fotografii z konce 19.
století byl pro orchestr a pro−
menádní koncerty v době,
kdy zde byl hostinec. Pohled
cestou dolů ke Kajetánce
z Bělohorské a z téže doby,
je zajímavý proto, že se ces−
ta dodnes částečně zachova−
la. Výhled ze dveří zámečku
si mnozí ještě pamatují, ale
tento je minimálně 50 let sta−
rý. Z dvacátých let je snímek
správce zahrady na loďce.
I tato atrakce se má obnovit.
Arci vpravo je ještě stará zeď
se stoletými stříbrnými topoly,
které nechal J. Kolátor bez
skrupulí po jedné letní bouřce
ve třicátých letech posekat.
Za zídkou je Radimova ulice.

(Fota archiv listu)
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Letošní siniční mistrovství se konalo na severu v Aarhusu.
Tady jsme již běhali před pěti roky dráhové ME. 
Tenkrát jsem tu byl autem, a cesta se mi velice nelíbila. Plné
silnice, hodně úzkých míst, prostě nedobře. Tak jsem letos za−
platil autobusový zájezd a divil jsem se. Otevřením dálnice
přes Krušné Hory se cesta podstatně zrychlila, i přes Němec−
ko byly dálnice volnější, autobus jel plynule. 
V Aarhusu se konalo mistrovství v bězích na 10 km a půlmara−
tonu, krosových štafetách a v chodeckých závodech na 10
a 30 km (pro ženy 10 a 20 km). 
Z Břevnova jsme byli na mistrovství tři, Jenda Rock běžel
všechny tři závody, já dva (do štafety jsem neměl partnery),
Petr Adam šel oba chodecké závody. 
Na mistrovství byla veliká konkurence, sešli se skoro všichni
favorité, v naší kategorii chyběl jen mistr světa Jirka Libra, ten
Evropu vynechal. 
V desetikilometrovém závodě byl Jenda hodnocen na 28. mís−
tě, já jsem byl za ním o dvě minuty, ale v sedmdesátkách to
stačilo na 7. místo. Stříbro bral jen šéf výpravy Karel Matzner
v kategorii nad 80 let a bronz jeho žena Slávka (W 65) a br−
něnská Dana Ellingerová (W 70). 
V sobotu se běhaly štafety v přespolním běhu, nás bylo málo,
obsadili jsme jen dvě (50 a 55 let), ale obě braly medaile. Zla−
to a stříbro. Jeník Rock běžel ve stříbrné štafetě. 
Nedělní půlmaraton v odpoledním slunci (v Dánsku byl víkend
slunečný a horký) běžely všechny kategorie mistrovství spo−
lečně, patnáct minut po nás startoval ještě veřejný závod na
stejné trati. Běželo se po rovině, trať ale měla spoustu zatáček
a foukal velmi silný vítr. 
Pro Českou rep. vybojoval jedinou medaili Zdeněk Moravčík,
třetí v kategorii 45 – 49 let. 
Jenda mi tentokrát utekl o čtyři minuty, ale stačilo to jen na 24.
místo, moje loudání dalo ještě páté pořadí nad 70 let. První tři
nám utekli, čtvrtý sedmdesátník byl deset metrů přede mnou
a další tři v minutě za mnou. Já jsem běžel posledních 6 km
s rozvázanou tkaničkou v botě. Ale v takové konkurenci zasta−
vit nešlo. 
Petr Adam odešel dva velmi dobré závody, na desítce byl se−
dmý, ale s Janouškem a Jardou Ptákem druhý v družstvech.
V třicetikilometrové chůzi byl dokonce pátý, stejné družstvo
bralo opět stříbro.

Pepík Hlusička

KULTURNÍ SERVIS

Jarmila
Häringová:

STARÝ
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Chodím tam za prvního šera, 
kdy kámen kameni se klaní. 
A vždycky jenom pro setkání 
s přeludem Ahasvera. 

A pokaždé tam bývám sama. 
Jen písek skřípe jemně
při každém kroku pod nohama, 
jak Ahasver jde ve mně.

Mladý
sloupek

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
Tel.:  602 361 733,  233 357 071

e−mail: info@solork.cz  •  www.solork.cz

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ – VÝKUP NEMOVITOSTÍ
PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY

NABÍZÍME OSOBNÍ PŘÍSTUP – PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ
17 LET ZKUŠENOSTÍ

Solo, spol. s r. o.

REALITNÍ AGENTURA

Specialisté na Prahu 5 a 6 Hezké prožití prázdnin přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

u Při příležitosti 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů připravilo Ná−
rodní muzeum – České muzeum hudby výstavu FENOMEN
MARTINŮ. Výročí je zařazeno mezi témata UNESCO pro období
2009 – 2010. Výstava potrvá do 26. 10. 2009 v Českém muzeu
hudby v Karmelitské ulici. 
u V Českém farmaceutickém muzeu v Hospitálu Kuks je nová in−
stalace Dittrichovy lékárny a Lékárenské expozice Národního mu−
zea. Mobiliář lékárny pořídil v roce 1821 lékárník Vincenc Dittrich
pro svoji novou lékárnu v domě U zlatého lva v Nerudově ulici. 
u Náprstkovo muzeum nabízí velkým i malým návštěvníkům
atraktivní soubor fotografií z cest Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik−
munda, spolu s exponáty Rudolfa Švaříčka – Výstava PAST NA
ROVNÍKU. Katalog by neměl chybět v knihovně všech čtenářů
knih slavných českých cestovatelů, stejně tak kniha PAST NA
ROVNÍKU, která nezklame. Ruda Švaříček: Pokud Miroslav Zik−
mund cestuje i dnes (ve svých devadesáti letech), my „mladí“ pro−
stě cestovat musíme. 
u Celkový průřez dílem malíře Františka Ronovského (1929 –
2006) nabízí Jízdárna Pražského hradu. Retrospektivní výstava
potrvá do 9. srpna 2009. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin. 
u Stálá expozice barokního umění ze sbírek Národní galerie
v Praze byla slavnostně otevřena na zámku rodiny Kinských ve
Žďáru nad Sázavou. Výstava významně doplňuje umělecký odkaz
architekta Santiniho a navazuje na tradici klášterních obrazáren. 
u Galerie hlavního města Prahy pro vás připravila na Staroměst−
ské radnici výstavu FILIP ČERNÝ / VIDEOART. Výstava potrvá do
26. 7. 
u BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ zahájil letní provoz. Do 15. října
2009 je otevřeno od 10 do 17 hodin každý den. Je zde vystavena
expozice MEZI PRAHOU A CHÝNOVEM, doposud vystavená
v jeho vile v Praze. 
u Současný známý umělec Petr Nikl vystavuje v Galerii Roberta
Guttmanna, Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské syna−
gogy). Výstava Petr Nikl – interaktivní instalace „Golem“ potrvá do
4. 10. 2009. (vosa)

Mistrovství Evropy

v silnièním bìhu a chùzi veteránù

Aarhus, Dánsko 29. – 31. 5. 2009



11

BŘEVNOVAN

a odnesli motorovou sekačku, horské kolo ad. Na zahradě stál Renault Twin−
go, odkud odcizen airbag z volantu a radio. Škoda: 85 tisíc. 

22. 4. Na l. 158 oznámeno, že na staveništi Kauflandu na Vypichu spadl
muž z lešení. Šetřením zjištěno, že muž spadl při úklidu lešení z výšky asi 2,5
metru, a poranil si nohu. Ošetřen v nemocnici v Motole. 

27. 4. V domě v Plojharově ulici nalezeny ráno krvavé stopy, jež vedly
do jednoho bytu ve třetím patře. Patrola v něm nalezla zakrváceného muže
v bezvědomi, kterého ihned odvezla záchranka. Šetřením zjištěno, že muž vět−
šinu času trávil v hostincích, ale do bytu si nikoho nevodil. Jeden ze sousedů
sdělil, že kolem jedné hodiny slyšel z chodby ránu, jakoby pád. Šetřeno. • Fa−
bia Combi modrá zmizela přes noc z ulice José Martiho. Škoda: 200 tisíc.

28. 4. V ulici Na Petřinách 4 přes den autaři odvezen Peugeot 206 stříbr−
ný. Škoda: 130 tisíc. • Ve Střešovicích Nad Hradním vodojemem 6 zas vy−
kradena Octavie . Rozbito levé přední okno, vyjmut navigační systém a bok
auta úmyslně poškrábán. Škoda: 20 tisíc. • O den později U druhé baterie
vykraden Citroen Xsara . Odnesena dipl. taška, kde razítka, průkaz, notebo−
ok, zlaté hodinky, nivelační přístroj atd. Škoda: 76 000 Kč. • Z Jezdecké
ulice zmizela Octavia Combi zelená, škoda: 200 tisíc. • Dvě průmyslové
kamery, co hlídaly parkoviště v Sartoriově ulici, byly odšroubovány a odne−
seny. Škoda: 8 tisíc. 

2. 5. Hned ráno po deváté zajela patrola do domu na Bělohorské 104,
aby tam vyzvedla a dodala do vězení na Pankrác muže, jemuž se moc nechtě−
lo. • Přes noc ukradl kdosi zahradní kamenný gril zn. Tarrajona, který ob−
chod OBI v Ruzyni vystavil na okraji parkoviště. Gril nebyl nijak zajištěn.
Škoda: 12 900 Kč. 

3. 5. Dopoledne vypáčil vstupní dveře do Fokusu na Bělohorské denní
zloděj. Šel jen po penězích, v šuplíku bylo 2900. Nic jiného nevzal, nechtěl.
Škoda: 6 tisíc.

4. 5. V ulici Pod Bateriemi nechali stát Peugeota plného nářadí. Autaři
nelenili a všechno nářadí si odnesli. Škoda: 104 tisíc. 

6. 5. Do mateřské školky v Jílkově ulici zavítali zloději a dětem ukradli
ze zahrady pestrobarevný plastový model domu se zahradou. Škoda: 6980 Kč.

8. 5. V ulici U Ladronky vypáčil noční bytař balkonové dveře v 1. patře
a odcizil dva notebooky, fotoaparát, portmonku s platebními kartami a zlaté
šperky v celkové hodnotě 100 tisíc korun. • Odpoledne navštívil kolejový
zloděj pokoj studenta na devátém bloku v přízemí. Srovnal si vyhlédnuté věci
– notebook a další elektroniku a asi někdo šel, tak vyskočil ven oknem a zmi−
zel. Škoda: 35 tisíc.

11. 5. Jakýsi potrhlý sprejer postříkal černou barvou chodbu, poštovní
schránky, dveře bytů v přízemí paneláku v Šimonově ulici č. 1 v Řepích. Na
dveře namaloval kosočtverce. Škoda: 30 tisíc. 

12. 5. Levé zpětné zrcátko u Octavie zelené v Myslbekově ulici v noci
urazil neznámý borec. Škoda: 8 tisíc. • Zloděj vypáčil plechovou petlici v za−
hradní kůlně v ulici Za Oborou a štípl pěknou travní sekačku za 12 000 Kč.

15. 5. Kolejový zloděj na Strahově šel opět najisto. Pootevřeným oknem
v přízemí studentského pokoje bloku 3 vlezl dovnitř a odnesl si notebook,
drobnosti a elektrickou kytaru. Škoda min. 15 tisíc. • Stejně tak o den po−
zději vlezl z přízemí do studentského pokoje v bloku 9, odnesl notebook
a pár stovek ze šuplíku. Škoda: 16 800 Kč. 

16. 5. Na Karlovarské na křižovatce Na Hůrce u vjezdových vrat zloději
odmontovali hydraulické rameno elektrického zavírání vrat. Škoda: 30 tisíc.

19. 5. Před půlnocí vystoupila žena na konečné tramvaje na Bílé hoře
a chvátala k domovu. Náhle si všimla, že ji pronásleduje muž se staženými
kalhotami a vztyčeným penisem. Sotva s ní držel krok. Žena přešla ulici, muž
ruče za ní. Žena přeběhla na druhou stranu a on stále v patách. Už byl v těsné
blízkosti, když se objevil místní občan, hormony muže se zklidnily a chlípník
se dal na útěk. Přivolaná patrola Městské policie Praha ho však lapila. Poká−
rán, propuštěn. • Bytař Za Hládkovem 9 večer vytlačil střelku zabouchnu−
tých neuzamčených dveří a odnesl si notebook, ten lepší, za 30 000 Kč. • Or−
dinaci Fokusu v Meziškolské přes noc navštívili nezvaní hosté. Vypáčili
několik oken a odnesli elektroniku za 14 tisíc. 

21. 5. Konec jednoho kolejového zloděje. Na koleji Větrník zloděj
vlezl do studentského pokoje v 1. patře a štípl z portmonky na posteli 150 Kč.
Nic moc. Zloděj byl vyrušen majitelem, tak prchl oknem a slezl po okapu
a hromosvodu. Vzápětí vylezl do druhého pokoje v 1. patře, ale znovu neče−
kaně vyrušen příchozím obyvatelem pokoje. Vystresovaného kolejového zlo−
děje zadržela patrola. 

22. 5. V lokále Na Dělostřílnách mladý muž pil. Byl pátek, šlo to samo.
O půlnoci zjistil, že mu někdo šlohnul z kapsy bundy mobil. Škoda: 10 500 Kč.

24. 5. Krátce po poledni zazvonili tři muži tmavé pleti v ulici Pod Mohy−
lou na jednoho majitele, že mají problém. Voda v chladiči došla. A jak se tak
skromně rozhlíželi, koukali, že jsou špatné okapy domu. Hned nabídli nápra−
vu, bratru za 20 tisíc. Majitel byl rád, pozval řemeslníky dál, hned položil na
stůl obálku s 15 tisíci, a že se určitě domluví. Ale řemeslníci teď už chtěli jen
tu vodu do chladiče. Majitel šel natočit čerstvou vodu z vodovodu, a než se
vrátil, byli muži i s obálkou pryč. Škoda: 15 000 Kč. • V jednu v noci ne−
známým chlapům došla trpělivost z dlouhého čekání v sexuálním podniku
Drancy v Dejvicích a začali demolovat zařízení a napadat před nimi čekající
hosty. Došlo ke zranění čtyř mužů, škoda na zařízení je 30 000 Kč.

26. 5. Ráno v 6.20 telefonoval muž, roč. 1949, v ubytovně v Kralupské
ulici. Skončil, padl na postel a bylo po něm. Lékař určil smrt – selhání srdce. 

2. 4. V 9.50 se dostavila na břevnovskou policejní stanici pí D. O.
s tím, že byla v obchodě Billa v Radimově ulici sprostě okradena o peněžen−
ku. Následnou lustrací oznamovatelky zjištěno, že se o ní tuze zajímá soud
v Liberci, takže byla na místě zadržena a sofort fedrována do Liberce. • Ko−
lem 19. hodiny došlo k požáru dřevěné budky oddělující lukostřelecký od−
díl od oddílu kynologického na Strahově v Běžecké ulici. K ohni přijeli hasi−
či z Petřin, kteří požár uhasili. Šetřením zjištěno, že požár vznikl nejspíše od
lučištníků, kteří během odpoledne pálili různé prostřílené terče a materiály,
oheň řádně neuhasili, odešli, a vyšlehl znovu. K ohrožení života nedošlo, psi
v kotcích včas vyvedeni, takže došlo k poškození dřevěné budky a několika
kotců v majetku kynologů. Škoda vyčíslena na 88 000 Kč. 

3. 4. VW Passat Combi za 200 tisíc odvezli autaři v noci z Brunclíkovy
ulice 11. • K ránu na náměstí Před bateriemi 5 autaři vytloukli pravé před−
ní okno u vozu Audi a zevnitř vymontovali palubní desku s navigací, různé
věci zanechané v autě, jako doklady, fotoaparát, peníze aj. Celková škoda:
159 750 Kč. • Krátce po třinácté hodině nastoupil do druhého vozu tram−
vaje č. 1 ve stanici Ořechovka mladý muž, přiblížil se na dotyk k nezletilé
dívce, a začal onanovat. Ta v následné stanici vystoupila a onanista za ní.
Dívka předstírala hovor do mobilu, chlípník ji předešel, ale nic už nezkusil.
• Mladíčka bez řidičského průkazu, který ani nevlastní, chytla patrola
v ulici Za Strahovem, když řídil motorku Yamaha. Stalo se v 11.25 hod. • Do
domu v Hošťálkově ulici vlezl zloděj. Přelezl plot, vyrazil dveře a z přízemí
odnesl elektroniku, 100 dolarů, 600 norských korun, dvě starožitné kudly
a pár šperků celkem za 132 tisíc. 

5. 4. V Atletické ulici vykradena Octavie Super bílá, odmontován DVD
přehrávač, odnesena taška s notebookem a firemními dokumenty. Škoda: 69
tisíc. • Přes noc kdosi vstříkl vteřinové lepidlo do čtyř zámků vstupních
dveří domu na Bělohorské 126, čímž se mechanismus vložek zalepil. Škoda:
7640 Kč.

6. 4. Během dopoledne v Netřebské ulici v Ruzyni zloděj benzinu pro−
razil nádrž Škody Felicie a vyteklo na 40 litrů do kanistru a na zem. Celková
škoda: 16 200 Kč. • V 10.45 byl v domě na Bělohorské 149/193 patrolou
ve třetím patře zatčen M. S. hledaný soudem v Liberci. Muž byl po provede−
ných úkonech v nezraněném stavu a se všemi svými věcmi odvezen do vězni−
ce na Pankráci a odtud dodán Liberci. • Do kočárkárny ve Volavkově 9
vlezl zloděj, vypáčením mříží a dveří suterénu. Odnesl si horské kolo Balan−
ce za 4 tisíce. Škodu učinil na dveřích za tisíc korun. • Zánovní Škoda Fa−
bia červená stála na Bělohorské 229. Rok výroby 2008. Přišli autaři a odvez−
li ji. Škoda: 229 900 Kč. • Scénka z chodníku v Břevnově. V 19.35 přišlo
na patrolu Městské policie F50 hlášení, že před nonstop prodejnou na Bělo−
horské 71 leží ožralý muž. Patrola se na místo dostavila a nebožáka identifi−
kovala jako muže bydlícího v ulici U valu v Praze 6. K místu přivolána další
hlídka Městské policie, která ožralu opatrně převezla do nemocnice na Bu−
lovce. Ve chvíli naléhavé a obtížné komunikace s alkoholem postiženým mu−
žem vyšel z obchodu jeho kámoš, který se na strážníky ošklivě osopil slovy:
Běžte od něj do prdele vy č… – já se o něj postarám. A přikročil k činu. Jeden
ze strážníků jej oslovil: Jménem zákona, ustupte do bezpečné vzdálenosti!
Kámoš ožraly se však vrhl hlavou vpřed, hotov jako býk strážníky rozrazit.
Strážník mu směle zastoupil cestu a zvolal: Zanechte svého protiprávního
jednání, jinak proti vám budou použity donucovací prostředky! Rázná výzva
ještě více rozkatila kámoše, sevřel pravici v pěst a chtěl strážníka ztrestati.
Ten první ránu vykryl, i druhou, a znovu přísně vyzval násilníka, aby zane−
chal tohoto jednání. Protože však pokračoval v útocích, byla mu nasazena
pouta, čímž byl omezen na svobodě podle par. 76/2 tr. řádu, a přivoláni poli−
cisté, aby si ho převzali. Policejní hlídka přijela, osobu ohleduplně převzala,
nezraněnou bez újmy, sepsala protokol a pak výtečníka propustila. 

11. 4. Na návštěvu ženy do ulice Osmého listopadu č. 65 zašel muž,
a v nestřeženém okamžiku vyfoukl volně položenou portmonku, kde byly do−
klady, peníze, průkazky. Škoda: 7500 Kč. 

12. 4. Na zahradě rodinného domku v Sedlci se oběsil muž. • Do školicí−
ho střediska v Olympijské ulici vnikli zloději vytržením mříže a otevře−
ným oknem. Odnesli si elektroniku za 250 000 Kč.

15. 4. Mezi druhou a třetí odpolední jakýsi zlodějíček vypáčil uzamčené
drátěné dveře do oploceného pozemku úložiště jízdních kol zaměstnanců
Makra na Petřinách, vybral si pěkné kolo, to lepší, zn. Ravo za 16 tisíc,
a odejel. • Na parkovišti kolejí Hvězda stály dva autobusy z ciziny. Ihned
vykradeny. Celková škoda 202 635 Kč. 

16. 4. Denní bytař vykradl byt v ulici Mládeže 10. Vylomil cilindrické
vložky a vše důkladně prohledal. Odnesl notebook, různou elektroniku, ho−
dinky, něco šperků a maturitní vysvědčení. Škoda: 60 tisíc. • Oznámeno,
teprve nyní, že ze třetího na čtvrtý duben před břevnovskou poliklinikou
poškozeny sochy dětí tak, že jim utrženy ruce. Škoda přes 30 tisíc. • Z po−
zemku autobazaru vedle koupaliště Na Petynce sejmuty dvě průmyslové
kamery a zcizeny. Škoda: 25 tisíc. • Z červené Škody Fabie odcizen air−
bag spolujezdce. Škoda: 35 tisíc včetně rozbitého bočního okna. 

18. 4. Od 19. 1. byl pohřešován mladý muž z Břevnova svými rodiči,
a až tento den nalezen ve sklepě mrtvý. Zastřelil se perkusní pistolí. 

21. 4. Do garáže ve Zličínské 5 vlezli zloději. Vylomili dvoukřídlá vrata

Z policejního deníku
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CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková? ?

Tajenka:Matěj Foubík, řečený Maty.
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V roce 1901 se narodil v Malém Břevnově chlapec, který zde prožil celý život. Pracoval u kováře Kapalína, kde se také vyučil
a získal si proslulost neobyčejnou silou, o které se vyprávěly zkazky. Určitě vám skuteční pamětníci z Malého Břevnova ještě
dnes nějakou poví. A jak se jmenoval malobřevnovský Bivoj? Jméno a jeho přezdívku naleznete v dnešní tajence.

PAPÍR A HYGIENICKÉ VÝROBKY – KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY – DROGERIE – OBALY – ÚKLIDOVÉ
PROSTŘEDKY – GASTRO A PARTY VÝROBKY
ŠIROKÁ NABÍDKA ZBOŽÍ NEJEN PRO PODNIKATELE, FIRMY

A RESTAURACE (více než 5000 položek), SLEVY PRO PRODEJCE

DOPRAVA ZDARMA (platí po celé Praze při objednávce nad 500 Kč s DPH)

INTERNETOVÝ OBCHOD (zvýhodněný nákup)

Navštivte nás na adrese:
Nad Motolskou nemocnicí 1045/24, Praha 6 – Břevnov

(sklad – prodejna – vzorkovna)

Provozní doba: pondělí – pátek  7.00 – 17.00 hod.

tel.:  233 352 806,  233 353 551,  233 354 806
mobil:  724 088 110,  724 088 111

fax:  233 355 068
e−mail: rtr@rtc.cz

www.rtc.cz
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Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou Boží mi−
lost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho zůstali s námi.

Červen
Václav Kadeřábek, Břevnov 19. 6. 1921
Zdeňka Lacinová, Břevnov 5. 6. 1925
Eliška Ratajová, Břevnov 13. 6. 1928
Ing. Václav Smělý, Střešovice 21. 6. 1929
František Novotný, Břevnov 15. 6. 1931
PhDr. Jana Fleglová, Střešovice 12. 6. 1943
Irena Sluková, Břevnov 15. 6. 1947

Červenec
Ing. Břetislav Halášek, Břevnov 7. 7. 1928
Ing. Karel Blažek, Břevnov 29. 7. 1928
Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov 5. 7. 1974

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Červen – Červenec 2009

Upozorňujeme čtenáře na možnost popřát v Břevnovanu
svým blízkým, přátelům či sousedům.
Tato rubrika je pro čtenáře zdarma.

Redakční číslo: Mgr. Pavel Krchov – tel. 732 243 922

Oznámení

V hlubokém smutku oznamujeme přátelům, a známým, že nás
navždy opustil pan MUDr. Jiří THOŘ, lékař v Břevnově.
Zemřel tiše ve středu dne 20. května 2009 ve věku 95 let.
Poslední rozloučení se konalo v kruhu rodinném. Děkujeme za
tichou vzpomínku. Rodina Thořova

V pátek dne 12. června 2009 zemřel ve Vojenské nemocnici pan
František KUBÍN z Břevnova ve věku 81 let. Patřil k oddaným
Sokolům Staré gardy a patřil mezi skalní Břevnováky: zde se narodil,
jeho otec zde jako stavař kdysi stavěl m. j. obecní byty. Znalost
a zájem o věci místní z něj udělaly stálého čtenáře a kamaráda
redakce. V pondělí ještě trochu mluvil, dorozumněli jsme se, podali si
ruce. V pátek vydechl naposledy. Zdalipak mladá generace takové
lidi v Břevnově nahradí? Pavel Krchov 

Nestává se často, že by na veřejných budovách visely černé vlajky
při úmrtí osob neangažovaných ve vysoké politice. A přece: na
budově břevnovské polikliniky „Pod Marjánkou“, jež je zároveň
sídlem starosty Prahy 6 a vedení této městské části, visela smuteční
vlajka k poctě faráře od sv. Matěje, vzácného člověka P. Jana

Machače, čestného občana Prahy 6, zemřelého dne 8. května 2009 ve
věku neuvěřitelných 94 let. U hlavního vchodu viselo parte
s obsáhlým popisem jeho příkladného života, vyplněného
neúnavnou prací, službou věřícím i všem, kteří potřebovali pomoc
a charakteristickou osobní statečnosti za všech okolností. Tento
nevšedně dobrý člověk byl pro mnohé příkladem. I proto neušel
pronásledování za totality a prožil dlouhých sedm let
v socialistických „nápravných zařízeních“. Dlouho pak nedostal
státní souhlas k duchovní službě a musel se živit manuální prací –
a vlastně teprve po roce 1968 mohl začít naplno působit ve farnosti
u sv. Matěje a prožít tam desítky let jako uznávaný a oblíbený
duchovní správce. Hned vedle tohoto smutečního oznámení si
všichni mohli přečíst prohlášení pana starosty Chalupy, v němž se
přiznává k obdivu, jejž k Otci Machačovi cítil, k tomu, jak si vážil
jeho přátelství.
Rozloučení se zemřelým knězem se konalo ve čtvrtek 14. května ve
14 hodin ve zcela zaplněném svatovítském velechrámu. Nebývá
obvyklé, že pohřební obřad za zemřelého kněze koná sám
arcibiskup ve své katedrále a s ním i biskupové z dalších diecézí,
jako tomu bylo v případě Otce Machače. A nestává se tak často, že
se pohřbu zúčastní tolik tisíců smutečních hostí. Rekviem sloužil
pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk spolu s budějovickým
biskupem Jiřím Paďourem a pomocným biskupem pražským,
Karlem Herbstem. Spolu s nimi byly u oltáře desítky a desítky kněží
nejen z pražské arcidiecéze, ale i z mnohých vzdálených farností,
kde zemřelý kdysi působil – včetně těch moravských. Mezi
duchovními bylo i oněch dvanáct, kteří za své povolání ke kněžské
službě vděčí právě jemu: jeho výchově, láskyplné péči, přátelství,
kouzlu jeho ososbnosti a zejména jeho osobnímu příkladu ideálního
kněze. Spolu s kněžími se v presbytáři velechrámu tísnilo mnoho
ministrantů – od těch nejmladších až po ty „v letech“. Těžko říci,
bylo−li jich šedesát, nebo osmdesát, nebo snad celá stovka. Otec
kardinál prohlásil, že tato zádušní mše není smutečním aktem, ale je
v podstatě slavností, oslavou přechodu duše zemřelého do věčného
života. Na závěr obřadu promluvilo několik smutečních hostí:
čestné první místo mezi nimi zaujala místostarostka šesté městské
části. Nejprve přečetla krásná slova rozloučení starosty p. Chalupy
a pak i sama vlastními slovy vyjádřila svou úctu a obdiv
zemřelému. Zástupce několika moravských farností, v níž Otec
Machač kdysi sloužil Bohu i lidem, se procítěnými slovy rozloučil za
všechny pamětníky. Jeden z oněch kněží, které zemřelý ke kněžství
přivedl, se rozhovořil o jeho obdivuhodných vlastnostech, jež
k němu každého tolik přitahovaly – kromě otcovské laskavosti
i jeho přísnost, náročnost a důslednost. Zmínil se i o jeho mariánské
úctě a o nadšeném vztahu k betlémkům, k jesličkám: kdo by neznal
ty krásné perníkové jesličky, jež bývaly ve vánočním období za jeho
působení (a nepochybně i z jeho iniciativy) tradičně vystavovány
a každoročně obměňovány v svatomatějském kostele po mnoho
desetiletí – vždyť tam za nimi jezdívala celá Praha, věřící i nevěřící.
Uložení tělesných ostatků zemřelého kněze bylo vykonáno za velké
účasti týž den na hřbitově, obepínajícím jeho dlouholeté působiště
kostel sv. Matěje nad Šárkou. A jeho památka zůstane v srdcích
tisíců věřících, lidí ze všech jeho někdejších farností a zejména
občanů Prahy 6: všech, kteří se kdy s tímto vzácným člověkem
setkávali a na něž nemohlo nezapůsobit jeho charisma.

Zapsal Karel Voplakal

Různé

Byty − výměny − podnájmy − koupě

l KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v ja−
kémkoli stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele
nechám dožít. Děkuji. Tel.: 602 361 733, 233 357 071.
l Čtyřčlenná mladá rodina vymění obecní byt 1 + 1
v Břevnově za větší obecní byt v Břevnově nebo v Praze
6. Tel. 608 070 899, zn. Dohoda.

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou ob−
zvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší každé úterý od
19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana Adolfa
Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622.

OPĚT ZAČÍNÁME OD ZÁŘÍ!!!

NAŠE GRATULACE 
Našemu redakčnímu spolupracovníkovi Ing. Václavu
SMĚLÉMU, známému včelařskému odborníkovi a meteorologovi
z Hládkova, který pro čtenáře Břevnovana po léta sleduje počasí
v místě − přeje redakce k osmdesátce pevné zdraví a mnoho spo−
kojenosti z vykonávané práce. Redakce

ZA ZEMŘELÝM OTCEM MACHAČEM,
FARÁŘEM OD SVATÉHO MATĚJE.

V pondělí dne 4. května 2009 po delší
těžké nemoci zemřel ve věku 82 let pan
Zdeněk Poes. Dlouhá léta žil
v Břevnově a od mládí všestranně
sportoval. Byl jednou z oblíbených
a vůdčích osobností po roce 1948
zaniklého klubu SK PÚŠ (Poštovní
úřad šekový), jehož původní sportovní
areál dodnes existuje vedle
kynologického cvičiště na Strahově,
ovšem ve zdevastovaném stavu.

Zdeněk Poes byl absolventem Vojenské akademie, výsadkář
a držitel řady sportovních vyznamenání. Byl dlouholetým
a vynikajícím atletem kdysi známého klubu třicátých
a čtyřicátých let v Břevnově, jehož historie stále čeká na
zpracování. Pavel Krchov
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Než se o prázdninách vydáte na cesty, po návště−
vách či na chvilku zmizíte na chatu nebo chalupu,
příjměte pozvání k prohlídce malé kolekce fotografií
starého Břevnova. Průčelí Břevnovského kláštera
netřeba představovat. Za povšimnutí stojí původní
brána na cestě ke hřbitovu, která stála ještě koncem
40. let. Pak se místo opravy raději zbourala, jak je
v Čechách zvykem. Kdo tudy procházel, dostal se
Markétskou ulicí na náves, nebo, jak se přesně říka−
lo, šel do vsi. Kolem Kadeřábkovic zahrad se dostal
k zástavbě, kde stály domy. Na snímku Markétské
ulice vpravo se dvěma okénky je dům břevnovského
fotografa Kaplana, atelier měl u Marjánky, filiálku
v Unhošti. K domu patří vchod se schodem, kde rád
vysedával kovář Antonín Vyhnal, jehož kovárna je
naproti, patník tvoří vjezd do dvora. Další dům se
čtyřmi okny je stavení živnostníka Kubiase – výroba
razítek. Následují dva nízké domky: Čadkovic a Čap−
kovic, kteří byli příbuzní známé rodiny bratrů Čap−
ků. Následuje patrová vila Carola s vezděným zaskle−
ným obrázkem sv. Dvojice, po setmění osvětlovaný
lucerničkou. Za vilou Carolou je secesní dům
U Zděnků. Levou stranu fotografie tvoří plot zahra−
dy domu rodiny Bažantů, která sousedila se stave−

ním Vyhnalovic kovárny. Další plot je od zahrady
Veselých a za ním jsou zděné boudy a dvorek paní
Němečkové, kde byly na centimetry složeny pouťové
atrakce. Pojízdný orchestrion, kolotoč a j. K této ro−
dině se přiženil jeden z mladých pánů Werthaimů,
dnes potomci žijící na Bílé Hoře. Na třetím snímku
je Markétská ulička v opačném záběru ode vsi: zleva
kousek domu mlékárny, patrový dům U Zděnků
a vila Carola. Markétská ulička byla dlážděná, měla
kanalizaci. Poslední snímek zachycuje pohled z Vele−
slavínské (dnes Radimovy) ulice na dům s mlékárnou
Franty Hlouška, který prodával mléko hned za širo−
kými vraty. Mléko se rozlévalo, Později zde byly ke
koupi čerstvé housky, strouhanka a j. Dům s mlékař−
stvím již ústil na náves a vedle něj je vidět část nízké
střechy autodílny v tzv. Holubárně, ale to je další ka−
pitola domů na břevnovské návsi. Patníky bývalé Ve−
leslavínské ulice je možné spatřit na původním místě
kousek ve svahu naproti firmě Renault Freiberg.
Uděláte−li si někdy čas jít Břevnovem – krok za kro−
kem.
Archivní fota Jan Císař,
text podle vyprávění Karla Bažanta, roč. 1924,
zpracoval Pavel Krchov.
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Huderovci v národní knize rekordů! 13. června se zapsala firma Tomáše Hudery na akci pivovaru Zlatopramen v Ústí nad Labem re−
kordem, když zhotovila 150 m dlouhou klobásu. Klobása byla komisionálně změřena a řádně Ústečáky snědena. Na snímku je spo−
kojený Tomáš Hudera při rozdávání porcí klobásy. • Dole je letecký pohled do budoucnosti od firmy Bozner s.r.o. Tak bude Kajetánka
vypadat po roce 2011.

TO NEJLEPŠÍ  NA KONEC !


