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Návštěva zpěvačky Evy Pilarové potěší všechny generace. Tentokrát se z takového příjemného setkání rado-
vali ve škole Marjánce v Břevnově a neváhali se se známou osobností vyfotografovat. Na snímku E. Pilarová, 
vedení školy a radní O. Balatka, který má na starosti školy v Praze 6. 

V lednu jsme psali o Vladimíru Riedlovi z Břevnova, nejstarším leteckém dispečerovi ve Střední Evropě. 
O popularitě svědčí i jeho fotka se sluchátky na vinětě na pivní láhvi Dispečerského ležáku, který vyrábí 
v pivovaru v nedaleké Chýni.

Mistrovství Evropy v silničním běhu a chůzi veteránů, které proběhlo v květnu ve Francii se zúčastnili Češi 
v čele s Pepou Hlusičkou z Břevnova. Nestárnoucí atlet byl také mezi těmi, kteří získali bronzovou medaili 
a vystoupili „na bednu.“ Pěkná reprezentace!

Počasí v dubnuPočasí v dubnu
a v květnu 2011a v květnu 2011
Počasí v dubnu 2011.
Duben byl silně nadnormální s průměrnou 
teplotou 12,8 °C, to je o 4,2 °C nad normálem 
a odpovídal spíše chladnějšímu květnu. 
Byl třetí nejteplejší v poválečné historii. 
Mimořádně teplých bylo prvních 10 dní, 
protože se teplotní odchylky 6 – 7 °C nad 
normálem blížily k rekordům.
Max. teplota byla 25,1 °C dne 22. a min. 
teplota byla 2,8 °C dne 17. Byly již 2 letní dny, 
ale obvyklé mrazové dny se nevyskytly a ani 
vpády studeného vzduchu.
Srážkově byl duben suchý, spadlo 21,4 mm 
srážek ( 54 % normálu) Max. množství srážek 
spadlo 7,9 mm dne 4. a pak se vyskytovala 
dlouhá období bez srážek. Vegetace zatím 
neutrpěla pro velký přebytek zimních srážek.
Při přechodu bouřkového mraku dne 30. se 
vyskytla prachová bouře nad staveništěm.

Počasí v květnu 2011.
Květen byl celkově velmi teplý s průměrnou 
teplotou 15,8 °C ( 2,2 °C nad normálem).
Začátek měsíce byl velmi chladný. Dokonce 
min. teplota klesla na - 0,3 °C dne 4. Pak se 
silně oteplilo a teploty stoupaly až do konce 
měsíce.

Max. teplota byla 30,2 °C dne 31. Celkem bylo 
11 dní letních tj. 344% normálu a ještě 2 dni 
tropické, které jsou v květnu normálně velmi 
vzácné, jen 7 za 100 let! Bylo to umožněno 
nízkou, podnormální oblačností a vysokým 
počtem 8 jasných dní, 170 % normálu. 
Naproti tomu spadlo jen 43,2 mm srážek – 65 
% normálu a při vysokých denních teplotách 
se již začalo projevovat citelné sucho, protože 
max. množství srážek – 14,4 mm spadlo již 
dne 2. Byly sice 2 dni s bouřkou, ale množství 
srážek bylo malé.

V Praze dne 8. 6. 2011                                SSM M 
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Čarodějnice opět hořely! Za účasti mnoha stovek přihlížejí-
cích podpálila paní starostka M. Kousalíková u kláštera hra-
nici s čarodějnicemi, kterým se v Břevnově líbí. Tím jakoby 
vstoupilo jaro do finále. Nezahálí zedníci, kteří za bývalou 
břevnovskou hasičárnou staví úžasnou obludu jako na 
důkaz, že se v Praze 6 povolí stavět opravdu všechno. 

Pilně se obnovuje Kajetánka, arci, zdalipak se tam vrátí socha antické bohyně Cerery od slovutného sochaře 
Vojtěcha Suchardy? 

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 straně 4

  Z kláštera.Z kláštera. Tvář klášterní zahrady se pozvol- Tvář klášterní zahrady se pozvol-
na mění, zahradní stavby rostou do krásy. Kaple na mění, zahradní stavby rostou do krásy. Kaple 
svítí novou fasádou s měděnou špičkou, kterou svítí novou fasádou s měděnou špičkou, kterou 
ovšem hned někdo poškodil. Zahradní skleník ovšem hned někdo poškodil. Zahradní skleník 
mění se v úžasnou podívanou. Jen bazilika zve mění se v úžasnou podívanou. Jen bazilika zve 
stále stejně k bohoslužbám a ve farnosti děje se stále stejně k bohoslužbám a ve farnosti děje se 
stále něco nového. • stále něco nového. • 18. – 22. 4. 2011 18. – 22. 4. 2011 Vždy před Vždy před 
polednem mohli posluchači rádia poslouchat polednem mohli posluchači rádia poslouchat 
P. P. Siostrzonka, který na stanici VLTAVA ho-P. P. Siostrzonka, který na stanici VLTAVA ho-
vořil velice zajímavě v cyklu „Osudy“ o svém vořil velice zajímavě v cyklu „Osudy“ o svém 
životě spojeném s vírou a s řeholí sv. Benedikta. životě spojeném s vírou a s řeholí sv. Benedikta. 
• • 1. 5. 20111. 5. 2011 v 9 hod. celebroval P. Jiří Šlégr,  v 9 hod. celebroval P. Jiří Šlégr, 
národ. ředitel Papežského misijního díla mši národ. ředitel Papežského misijního díla mši 
sv. již 5. ročníku akce „Na světě nejsme sami“, sv. již 5. ročníku akce „Na světě nejsme sami“, 
pořádané skautskými oddíly Arachné a Jeleni pořádané skautskými oddíly Arachné a Jeleni 
v areálu Břevnovského kláštera. • v areálu Břevnovského kláštera. • 2. 5.2. 5. v 7 hod.  v 7 hod. 
konventní mší sv. byla zahájena Slovanská be-konventní mší sv. byla zahájena Slovanská be-
nediktinská kongregace s hlavním celebran-nediktinská kongregace s hlavním celebran-
tem opatem – primasem P. Notkerem Wolfem. tem opatem – primasem P. Notkerem Wolfem. 
• 5. 5. v 19 hod. zazněly koncertní nešpory • 5. 5. v 19 hod. zazněly koncertní nešpory 
M. Granciniho (1605-1669) v bazilice v podání M. Granciniho (1605-1669) v bazilice v podání 
souboru Vagantes. + 8. 5. od 15 hod. zazněl var-souboru Vagantes. + 8. 5. od 15 hod. zazněl var-
hanní koncert studentů HAMU. •hanní koncert studentů HAMU. • 14. 5. 14. 5. se usku- se usku-
tečnila další farní pouť na Tetín. U sv. Ludmily tečnila další farní pouť na Tetín. U sv. Ludmily 
sloužil poutní mši sv. P. Václav Snětina. • sloužil poutní mši sv. P. Václav Snětina. • 15. 5.15. 5.  
o 4. neděli velik. přijalo šest dětí z farnosti I. sv. o 4. neděli velik. přijalo šest dětí z farnosti I. sv. 
přijímání. Týž den moderoval převor P. Prokop přijímání. Týž den moderoval převor P. Prokop 
Siostrzonek s Lucií Výbornou opět další Svatoján-Siostrzonek s Lucií Výbornou opět další Svatoján-
ské NAVALIS z barokní slavnosti na řece Vltavě. ské NAVALIS z barokní slavnosti na řece Vltavě. 
Součástí slavnosti bylo žehnání čtyř nových zvonů Součástí slavnosti bylo žehnání čtyř nových zvonů 
arcibiskupem Dominikem Dukou pro poutní kos-arcibiskupem Dominikem Dukou pro poutní kos-
tel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. tel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. 
• • 18. 5.18. 5. se konal v bazi se konal v bazilice koncert Hudby Hradní lice koncert Hudby Hradní 

stráže, Policie ČR a Pražských pěvců k příležitos-stráže, Policie ČR a Pražských pěvců k příležitos-
ti „Cesty 121“ s poděkováním za podporu pomo-ti „Cesty 121“ s poděkováním za podporu pomo-
ci stárnoucím kněžím. V 16 hod. při mši sv. hrál ci stárnoucím kněžím. V 16 hod. při mši sv. hrál 
Marek Čihař. •Marek Čihař. • 22. 5. 22. 5. V rámci 66. ročníku Praž- V rámci 66. ročníku Praž-
ského jara účinkovala v bazilice od 15 hod. var-ského jara účinkovala v bazilice od 15 hod. var-
hanice Dorothea Fleischmannová s trumpetistou hanice Dorothea Fleischmannová s trumpetistou 
Alexandrem Batym ve skladbách J. Pachelbela, Alexandrem Batym ve skladbách J. Pachelbela, 
J. S. Bacha a G. P. Telemanna. •J. S. Bacha a G. P. Telemanna. • 27. 5. 27. 5. se bazilika  se bazilika 
sv. Markéty poprvé zapojila do celorepublikové sv. Markéty poprvé zapojila do celorepublikové 
akce „noc kostelů“ od 19 do 24 hodin. Progra-akce „noc kostelů“ od 19 do 24 hodin. Progra-
mem byly duchovní slovo a meditace, spojené mem byly duchovní slovo a meditace, spojené 
s varhanní hudbou. Zúčastnilo se na 350 lidí. s varhanní hudbou. Zúčastnilo se na 350 lidí. 
• • 4. 6.4. 6. se konala arcidiecézní pouť rodin na Sva- se konala arcidiecézní pouť rodin na Sva-
tou Horu u Příbrami. • tou Horu u Příbrami. • 5. 6.5. 6. mše sv. v 9 hod. byla  mše sv. v 9 hod. byla 
s promluvou pro děti a zpívaná dětskou scho-s promluvou pro děti a zpívaná dětskou scho-
lou, řízenou M. Salákovou. • lou, řízenou M. Salákovou. • 11. 6.11. 6. ve 20 hod.  ve 20 hod. 
se uskutečnila v bazilice vigilie slavnosti Seslání se uskutečnila v bazilice vigilie slavnosti Seslání 
Ducha sv. noční setkání, kde zaznělo Boží slovo Ducha sv. noční setkání, kde zaznělo Boží slovo 
s meditací a zpěvem. • s meditací a zpěvem. • 12. 6.12. 6. v 9 hod. na slav- v 9 hod. na slav-
nosti Seslání Ducha sv. zpíval chrámový sbor nosti Seslání Ducha sv. zpíval chrámový sbor 
s orchestrem. Tímto skončila velikonoční doba. s orchestrem. Tímto skončila velikonoční doba. 
• • 19. 6.19. 6. odpoledne v 15 hod.zazněl v bazilice  odpoledne v 15 hod.zazněl v bazilice 
varhanní koncert posluchačů HAMU. • varhanní koncert posluchačů HAMU. • 23. 6.23. 6. Po  Po 
slavnosti Božího Těla v kostele, bylo již tradič-slavnosti Božího Těla v kostele, bylo již tradič-
ní agapé s opékáním vuřtů za Vojtěškou. • ní agapé s opékáním vuřtů za Vojtěškou. • 29. 29. 
6.6. slavné mše sv. sv. Petra a Pavla v 7 hod. a v  slavné mše sv. sv. Petra a Pavla v 7 hod. a v 
18 hod. Během přázdnin budou mše sv. pouze 18 hod. Během přázdnin budou mše sv. pouze 
v pondělky, středy a pátky v 18 hod., v úterý a ve v pondělky, středy a pátky v 18 hod., v úterý a ve 
čtvrtek ráno v 7 hod. Soboty a neděle budou beze čtvrtek ráno v 7 hod. Soboty a neděle budou beze 
změn. Mše sv. navíc budou též 5. 7., 26. 7., 28. změn. Mše sv. navíc budou též 5. 7., 26. 7., 28. 
7., 9. 8. 2011.7., 9. 8. 2011.

  Břevnov je krásná čtvrťBřevnov je krásná čtvrť s trvale udržovaný- s trvale udržovaný-
mi parky, kterou máme mi parky, kterou máme 
rádi. K těm příjemnějším rádi. K těm příjemnějším 
skutečnostem patří, že skutečnostem patří, že 
se konečně Kajetánka se konečně Kajetánka 
mění ve vlídnější pro-mění ve vlídnější pro-
stor, anebo takové drob-stor, anebo takové drob-
nosti, že se mimo jiné nosti, že se mimo jiné 
podařilo zjednat nápravu podařilo zjednat nápravu 
a odstranit dvě kupky a odstranit dvě kupky 
zimního posypu v ulici zimního posypu v ulici 
Mládeže, které zůstaly Mládeže, které zůstaly 
i po úklidu TSK. Také i po úklidu TSK. Také 
zacelení nebezpečně zacelení nebezpečně 
hluboké díry v chodní-hluboké díry v chodní-
ku ku pod prodejnou firmy pod prodejnou firmy 
Mironet mi udělalo ra-Mironet mi udělalo ra-

dost. dost. 
– Je toho – Je toho 
ale také hodně, co se ale také hodně, co se 
nám v Břevnově nedaří. Jsme nám v Břevnově nedaří. Jsme 
trvale ohrožováni narůstající dopravou. trvale ohrožováni narůstající dopravou. 
Řidiči nemají kde parkovat a chodcům překáží Řidiči nemají kde parkovat a chodcům překáží 
auta. Obáváme se o dostupnost zdravotní péče na auta. Obáváme se o dostupnost zdravotní péče na 
poliklinice. Řada občanů má strach, že přijde o poliklinice. Řada občanů má strach, že přijde o 
střechu nad hlavou, neboť nemají dost peněz na střechu nad hlavou, neboť nemají dost peněz na 
placení nájemného. Mnohým z nás vadí prázdné placení nájemného. Mnohým z nás vadí prázdné 
prodejny na Bělohorské ulici a nelíbí se nám dal-prodejny na Bělohorské ulici a nelíbí se nám dal-
ší nový bilboard u autobusové stanice Kajetánka. ší nový bilboard u autobusové stanice Kajetánka. 
Nesmířili jsme se s nárůstem graffiti, které stále Nesmířili jsme se s nárůstem graffiti, které stále 
významněji hyzdí naši čtvrť. Někdy to jen chce významněji hyzdí naši čtvrť. Někdy to jen chce 
trpělivost a nenechat se odradit. Nyní mne čeká trpělivost a nenechat se odradit. Nyní mne čeká 
urgence, zatím stále nedokončeného dláždění urgence, zatím stále nedokončeného dláždění 
chodníku u zábradlí pod drinopolskými schody. chodníku u zábradlí pod drinopolskými schody. 
I když všechny problémy a nešvary nelze řešit I když všechny problémy a nešvary nelze řešit 

Zpravodajství 
Břevnovana
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hned, stále věřím, že máme společně sílu měnit hned, stále věřím, že máme společně sílu měnit 
Břevnov k lepšímu.Břevnov k lepšímu.

JUDr. Hrůza Ivan, zastupitel MČ Praha 6JUDr. Hrůza Ivan, zastupitel MČ Praha 6

  Malá galerie s další výstavou.Malá galerie s další výstavou. V Informač- V Informač-
ní kanceláři m. č. Praha 6 na Bělohorské 110 se ní kanceláři m. č. Praha 6 na Bělohorské 110 se 
v minulých dnech otevřela výstava tří velkých v minulých dnech otevřela výstava tří velkých 
koláží Michaely Fuchsové, které vystřídaly sou-koláží Michaely Fuchsové, které vystřídaly sou-
bor barevných fotografií břevnovské fotograf-bor barevných fotografií břevnovské fotograf-
ky Zory Obručové. Koláže jsou k vidění vždy ky Zory Obručové. Koláže jsou k vidění vždy 
v úřední hodiny kanceláře a vystaveny budou do v úřední hodiny kanceláře a vystaveny budou do 
konce prázdnin. konce prázdnin. 

  Šimon chce být krotitelem.Šimon chce být krotitelem. Tak se jmenuje  Tak se jmenuje 
knížka pro děti od mladého autora Robina Krále, knížka pro děti od mladého autora Robina Krále, 
který jako gymnazista začal před časem publiko-který jako gymnazista začal před časem publiko-
vat své básnické prvotiny právě v časopisu Břev-vat své básnické prvotiny právě v časopisu Břev-
novan. Těší nás, že list byl tak trochu „u toho.”novan. Těší nás, že list byl tak trochu „u toho.”
  //E. M.E. M./ / LESY hl. městaLESY hl. města, provoz Záběhlice , provoz Záběhlice 

pečují o pěkný rybníček, který byl vybudován pečují o pěkný rybníček, který byl vybudován 
magistrátem v roce 2005, na severní straně obory magistrátem v roce 2005, na severní straně obory 
Hvězda – vchod z Ruzyňské ulice. Cena investi-Hvězda – vchod z Ruzyňské ulice. Cena investi-
ce činila 4,37 mil Kč. Rybníček o ploše hladiny ce činila 4,37 mil Kč. Rybníček o ploše hladiny 
2554 m2554 m22 a objemu 2250m a objemu 2250m33 má 2 m vysokou hráz.  má 2 m vysokou hráz. 
Je plněn přitékající vodou potůčku Světluška. Ta Je plněn přitékající vodou potůčku Světluška. Ta 
pramení na západní straně obory. Pramen je obe-pramení na západní straně obory. Pramen je obe-
zděn malou kruhovou věžičkou (rotundou). Je zděn malou kruhovou věžičkou (rotundou). Je 
to vyhledávané místo procházek občanů Ruzyně to vyhledávané místo procházek občanů Ruzyně 
a Bílé Hory.                                                       a Bílé Hory.                                                         

  Ve Stamicové ulici na PetřináchVe Stamicové ulici na Petřinách sídlí známá  sídlí známá 
poliklinika. V ní se nachází mnoho lékařů, speci-poliklinika. V ní se nachází mnoho lékařů, speci-
alistů, laboratoře, lékárna. Stane se, že občan po-alistů, laboratoře, lékárna. Stane se, že občan po-
třebuje nahlédnout na ordinační hodiny, vyhledat třebuje nahlédnout na ordinační hodiny, vyhledat 
specialistu ap, nebo učinit dotaz. To vše je snadné specialistu ap, nebo učinit dotaz. To vše je snadné 
pro majitele internetu, nebot´není těžké vyhledat pro majitele internetu, nebot´není těžké vyhledat 
potřebnou informaci na www.poliklinikadam.cz. potřebnou informaci na www.poliklinikadam.cz. 

  V dubnu probíhala na PetřináchV dubnu probíhala na Petřinách stavba  stavba 
Komunikačního vedení – pokládka optických Komunikačního vedení – pokládka optických 
trubek, optoelektronického kabelu. Stavebníkem trubek, optoelektronického kabelu. Stavebníkem 
byla firma Pe3ny Net s.r.o, se sídlem na Petřinách. byla firma Pe3ny Net s.r.o, se sídlem na Petřinách. 
Obyvatelé viděli v ulicích Arabská, Bruncvíkova, Obyvatelé viděli v ulicích Arabská, Bruncvíkova, 
Na Petřinách, Předvoje a Heyrovského náměstí Na Petřinách, Předvoje a Heyrovského náměstí 
výkopy, vedoucí od paneláku k paneláku. Údajně výkopy, vedoucí od paneláku k paneláku. Údajně 
to byla 1. etapa stavby. Ve vyjmenovaných ulicích to byla 1. etapa stavby. Ve vyjmenovaných ulicích 
se to dotýkalo bezprostředně vlastníků bytů, ne-se to dotýkalo bezprostředně vlastníků bytů, ne-
boť kabely byly protaženy sklepeními paneláků. boť kabely byly protaženy sklepeními paneláků. 
S výbory společenství byly uzavřeny smlouvy S výbory společenství byly uzavřeny smlouvy 
o pronájmu a instalaci. Výbor jednoho společen-o pronájmu a instalaci. Výbor jednoho společen-
ství Na Petřinách porušil své povinnosti a uzavřel ství Na Petřinách porušil své povinnosti a uzavřel 
se stavebníky svévolně smlouvu bez projednání se stavebníky svévolně smlouvu bez projednání 
s vlastníky ve shromáždění Společenství vlastní-s vlastníky ve shromáždění Společenství vlastní-
ků.ků.

  Ve střešovické Vojenské nemocnici bylo Ve střešovické Vojenské nemocnici bylo 
zřízenozřízeno nové pracoviště názvu ÚLZ – Ústav le- nové pracoviště názvu ÚLZ – Ústav le-
teckého zdravotnictví. Zdravotní zařízení bude teckého zdravotnictví. Zdravotní zařízení bude 
sloužit nejen letcům ale i občanům.sloužit nejen letcům ale i občanům.

  U Libockého rybníkaU Libockého rybníka na východní straně ne- na východní straně ne-
lze přehlédnout omšelou ocelovou boudu – skříň. lze přehlédnout omšelou ocelovou boudu – skříň. 
Ze zadní strany je tam bezdomovci odloupnuta Ze zadní strany je tam bezdomovci odloupnuta 
ocelová deska, a za ní je malý prostor.Ten v letoš-ocelová deska, a za ní je malý prostor.Ten v letoš-
ní zimě byl používán bezdomovci často. Majitel ní zimě byl používán bezdomovci často. Majitel 
boudy, že bezdomovci se nedobývali za přepážku boudy, že bezdomovci se nedobývali za přepážku 
do vlastní boudy – skladu holubářů. • do vlastní boudy – skladu holubářů. • 28. 5.28. 5. Pěsti- Pěsti-
telé poštovních holubů sdělili, že košovali 7 tisíc telé poštovních holubů sdělili, že košovali 7 tisíc 
holubů (uzavírali do přepravních klecí) a druhý holubů (uzavírali do přepravních klecí) a druhý 
den je transportovali do NSR městečka Kupter-den je transportovali do NSR městečka Kupter-
zell, vzdáleného asi 500 km od Prahy. Tam holuby zell, vzdáleného asi 500 km od Prahy. Tam holuby 
vypustili a soutěžili, kterému pěstiteli se holuby vypustili a soutěžili, kterému pěstiteli se holuby 
vrátí nejdříve. 500 km je střední vzdálenost. Jsou vrátí nejdříve. 500 km je střední vzdálenost. Jsou 
holubi pro krátké dolety 300 km a holubi pro holubi pro krátké dolety 300 km a holubi pro 
dlouhý dolet 900 km. Též sdělili, že všichni ho-dlouhý dolet 900 km. Též sdělili, že všichni ho-
lubi se nevracejí. Jsou ztráty a mnohdy se holub lubi se nevracejí. Jsou ztráty a mnohdy se holub 
vrátí tak do roka.vrátí tak do roka.

  Podle historických map Svazu ochrán-Podle historických map Svazu ochrán-
ců přírody a krajiny ČRců přírody a krajiny ČR se odhaduje založení  se odhaduje založení 
Libockého rybníka do konce 18. století. Podle Libockého rybníka do konce 18. století. Podle 
jiných pramenů se odhaduje jeho existence již jiných pramenů se odhaduje jeho existence již 
v 15 stol. s názvem Císařský. Rybník byl a je v 15 stol. s názvem Císařský. Rybník byl a je 

Připomínáme: burzy dětského oblečení ve Vojtěšce v klášteře. Poslední byla v dubnu a další až po posvíce-
ní. Na snímku paní Tomíčková, Šafaříková a Rabiňáková, které se o chod této navštěvované akce obětavě 
starají. 

Studentské divadlo z gymnázia v Arabské ulici úspěšně nastudovalo kus Sluha dvou pánů a určitě by se 
s tímto divadlem mladých potěšila divácká obec střední a starší generace. Jistě by to byl dobrý grantový 
počinek. 

pokračování ze strany 3

Češi opět na bedně! Třetí místo  na ME seniorů ve Francii získali ve štafetě 3 x 2 km A. Bradáč, J. Hlusička 
/uprostřed/ a V. Jantsch, t.č. mistr Evropy.
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BŘEVNOVAN

Narozen v Městci Králové, do roku 1988 žil 
v Poděbradech, kde zanechal hluboké kořeny 
a rád se do tohoto polabského města vrací. 
Poděbrady měly v sobě vždy něco zvláštního, 
snad i pro to neodmyslitelné sepětí města 
a řeky, která člověku vždy ukazuje cestu ješ-
tě dál, než je možné vnímat jen skrze hranice 
místa, kde člověk žije. Podél Labe jste se bě-
hem několika desítek minut dostali poklidnou 
cestou, dnes hojně využívanou cyklostezkou, 
do Libice nad Cidlinou, rodiště svatého Voj-
těcha. Svatovojtěšské poutě na Libici v době 
totality nesly také s sebou sice malé, trpěné, 
ale ne nezanedbatelné zrnko svobody v podo-
bě možnosti projevit svou víru v rámci setkání 
při poutní mši svaté v tamním kostele. A to už 
tehdy hrálo svou roli při výběru budoucího po-
volání P. Václava. Po přestěhování s rodiči do 
Prahy-Břevnova za starším bratrem svůj život 
pozvolna, ale jistě spojil s Břevnovským kláš-
terem v podobě asistence (ministrování) při 
bohoslužbách i jiných aktivitách včetně hry na 
varhany. Po maturitě na SOU uměleckořeme-
slné výroby v Praze 9 vstoupil do kláštera, kde 
byl zanedlouho po nezbytném období noviciá-
tu pověřen službou kustoda. Nedocenitelnou 
zkušeností byl pro něj krátký formační a stu-
dijní pobyt ve Velké Británii v benediktinském 
klášteře Ramsgate u Canterbury. Od roku 
2007 po dostavbě nových varhan v bazilice 
svaté Markéty se stará o návštěvníky tohoto 
nástroje včetně pořádání koncertů. V témže 
roce přijal jáhenské svěcení a nastoupil do 
pastorace v místní farnosti. O tři roky pozdě-
ji byl vysvěcen na kněze, krátce působil jako 
farní vikář (kaplan) a od 1. ledna 2011 zastává 
službu administrátora farnosti svaté Markéty. 
Břevnovský klášter není jen komplexem histo-
rických budov a interiérů, ale vzhledem ke své 
lokaci v rámci dnešní hlavního města a vzhle-
dem ke své historii i jakýmsi poutním místem, 
které láká mnoho lidí hledajících pokoj a spo-
činutí. Ve svém volném čase, kterého je málo, 
P. Václav rád poslouchá vážnou hudbu, tzn. 
i moderní vážnou hudbu, ale i kvalitní populár-
ní, filmovou atp. Rád se vydá do přírody, jsou 
to zvláště hory, které pokud možno navštěvu-
je. Rád jezdí na kole a sleduje některá spor-
tovní klání, ale zvláště šampionát automobilo-
vých závodů formule 1.                              

PORTRÉT
listu

p. Václav Jiří Snětina OSB

beseda spojená s hudebním vystoupením paní beseda spojená s hudebním vystoupením paní 
Pilarové pro žáky ZŠ Marjánka a seniory z DPS Pilarové pro žáky ZŠ Marjánka a seniory z DPS 
Šlejnická a DPS Liboc, se kterými škola spolu-Šlejnická a DPS Liboc, se kterými škola spolu-
pracuje v rámci veřejné služby. Kromě velice pracuje v rámci veřejné služby. Kromě velice 
zajímavého neformálního a místy velmi osob-zajímavého neformálního a místy velmi osob-
ního povídání s milou paní Pilarovou a nezapo-ního povídání s milou paní Pilarovou a nezapo-
menutelného hudebního zážitku, jsme zde zažili menutelného hudebního zážitku, jsme zde zažili 
atmosféru přirozeného spojení generací – žáků, atmosféru přirozeného spojení generací – žáků, 
učitelů a seniorů. Paní Pilarová měla připrave-učitelů a seniorů. Paní Pilarová měla připrave-
né milé překvapení pro seniory. Těm, kteří měli né milé překvapení pro seniory. Těm, kteří měli 
v poslední době či budou mít nějaké životní jubi-v poslední době či budou mít nějaké životní jubi-
leum, darovala CD se svým repertoárem. Příjem-leum, darovala CD se svým repertoárem. Příjem-
né odpoledne s námi prožil i pan radní MČ Praha né odpoledne s námi prožil i pan radní MČ Praha 
6, pan PhDr. Ondřej Balatka, PhD. Dovolujeme si 6, pan PhDr. Ondřej Balatka, PhD. Dovolujeme si 
Vám nabídnout fotografie z tohoto setkání, které Vám nabídnout fotografie z tohoto setkání, které 
jsou tím nejlepším svědectvím hezkého společné-jsou tím nejlepším svědectvím hezkého společné-
ho zážitku.                                                 ho zážitku.                                                 //ZCS.ZCS.//

  Zahrádkáře uvítalo prosluněné PlzeňskoZahrádkáře uvítalo prosluněné Plzeňsko  
Ani letos na jaře nezůstali břevnovští zahrádkáři Ani letos na jaře nezůstali břevnovští zahrádkáři 
bez tradičního výletu a ani letos nemohlo být vy-bez tradičního výletu a ani letos nemohlo být vy-
sloveno jediné slůvko hany vůči svatému Petrovi, sloveno jediné slůvko hany vůči svatému Petrovi, 
pomalu to již patronovi našich tradičních autobu-pomalu to již patronovi našich tradičních autobu-
sových výletů. Letošním cílem bylo jižní a sever-sových výletů. Letošním cílem bylo jižní a sever-
ní Plzeňsko, které oplývá bezpočtem památek, ní Plzeňsko, které oplývá bezpočtem památek, 
a tak bylo nutno vybrat jen ty nejpozoruhodnější. a tak bylo nutno vybrat jen ty nejpozoruhodnější. 
Tradičně od Kaštanu se 7. května vydal zaplněný Tradičně od Kaštanu se 7. května vydal zaplněný 
autobus směrem na jihozápad. První zastávkou autobus směrem na jihozápad. První zastávkou 
byl Švihov, kde jsme obdivovali stavitelské umě-byl Švihov, kde jsme obdivovali stavitelské umě-
ní při konstrukci tohoto unikátního vodního hra-ní při konstrukci tohoto unikátního vodního hra-
du. Po malé procházce kolem hradu jsme zamířili du. Po malé procházce kolem hradu jsme zamířili 
do Klatov, kde jsme z mnohých památek vybrali do Klatov, kde jsme z mnohých památek vybrali 
historicky jedinečnou lékárnu U jednorožce. Mu-historicky jedinečnou lékárnu U jednorožce. Mu-
zeální charakter měla i návštěva nedaleké Pláni-zeální charakter měla i návštěva nedaleké Pláni-
ce, kde jsme v rodném domku vynálezce a génia ce, kde jsme v rodném domku vynálezce a génia 
Františka Křižíka vzdali hold tomu vědci, který Františka Křižíka vzdali hold tomu vědci, který 
by dokázal jistě ještě více, kdyby už tehdejší by-by dokázal jistě ještě více, kdyby už tehdejší by-
rokracie byla trochu uznalejší k jeho nadání. Po rokracie byla trochu uznalejší k jeho nadání. Po 
cestě přes Nepomuk s pohledem na populární Ze-cestě přes Nepomuk s pohledem na populární Ze-
lenou horu jsme uzavřeli jižní okruh našeho puto-lenou horu jsme uzavřeli jižní okruh našeho puto-
vání Plzeňskem obědem v pivovarské restauraci vání Plzeňskem obědem v pivovarské restauraci 
Na spilce. Přiznejme, že není vždy jednoduché Na spilce. Přiznejme, že není vždy jednoduché 
najít restauraci, kde by se rychle a levně najedl najít restauraci, kde by se rychle a levně najedl 
celý autobus; vyhlášené zájezdové restaurace pak celý autobus; vyhlášené zájezdové restaurace pak 
napovídají, že by se to mohlo povést. Pohled na napovídají, že by se to mohlo povést. Pohled na 
kvalitu a cenu nabízených hotovek může posoudit kvalitu a cenu nabízených hotovek může posoudit 
každý individuálně, trochu nám však vadila po-každý individuálně, trochu nám však vadila po-
měrně pomalá obsluha v době, kdy se již většina měrně pomalá obsluha v době, kdy se již většina 
dalších návštěvníků rozcházela s plnými bříšky dalších návštěvníků rozcházela s plnými bříšky 
ke svým autobusům. Nakonec se vše zvládlo ke svým autobusům. Nakonec se vše zvládlo 
a mohli jsme pokračovat v našem programu – po-a mohli jsme pokračovat v našem programu – po-
hled na darovaný americký tank ještě dotvářel ne-hled na darovaný americký tank ještě dotvářel ne-
končící oslavy osvobození Plzně a pak již cesta na končící oslavy osvobození Plzně a pak již cesta na 
sever. V Úněšově se odbočuje z pěkné výpadovky sever. V Úněšově se odbočuje z pěkné výpadovky 
Plzeň – Karlovy Vary kousek za hřištěm místní Plzeň – Karlovy Vary kousek za hřištěm místní 
Slávie Úněšov, kde zrovna probíhal zápas míst-Slávie Úněšov, kde zrovna probíhal zápas míst-
ních žáčků v krásných sešívaných dresech! Snad ních žáčků v krásných sešívaných dresech! Snad 
nebudeme muset za těmi nádhernými dresy puto-nebudeme muset za těmi nádhernými dresy puto-
vat až kamsi na Plzeňsko, povzdechli si přítomní vat až kamsi na Plzeňsko, povzdechli si přítomní 
příznivci vykradené a vytunelované pražské Sla-příznivci vykradené a vytunelované pražské Sla-
vie! Představovat perlu českého baroka – Manětín vie! Představovat perlu českého baroka – Manětín 
byl bylo asi nošením dříví do lesa a jeho půvab byl bylo asi nošením dříví do lesa a jeho půvab 
jsme mohli po krátké projížďce kolem hradu jsme mohli po krátké projížďce kolem hradu 
a zámku Nečtiny na chvíli obdivovat i při malé a zámku Nečtiny na chvíli obdivovat i při malé 
procházce manětínským parkem nebo při pohle-procházce manětínským parkem nebo při pohle-
du na panoráma náměstíčka, jemuž právě zámek du na panoráma náměstíčka, jemuž právě zámek 
vévodí. Krátkou zastávkou jsme poctili i Rabštejn vévodí. Krátkou zastávkou jsme poctili i Rabštejn 
nad Střelou, nejmenší město u nás a po chorvat-nad Střelou, nejmenší město u nás a po chorvat-
ském Humu u Buzetu na Istrii v současnosti asi až ském Humu u Buzetu na Istrii v současnosti asi až 
druhé nejmenší město v Evropě! Nechyběly ani druhé nejmenší město v Evropě! Nechyběly ani 
pohled na malebné údolí Střely, na obě věže hradu pohled na malebné údolí Střely, na obě věže hradu 
i trocha smutku nad zavřeným kostelem s krás-i trocha smutku nad zavřeným kostelem s krás-
nými varhanami, nepřístupný zámek (je v privát-nými varhanami, nepřístupný zámek (je v privát-
ním vlastnictví) či někdejší hotel U mnicha, který ním vlastnictví) či někdejší hotel U mnicha, který 
v osmdesátých a devadesátých létech neměl v osmdesátých a devadesátých létech neměl 
o návštěvy rovněž nouzi, ale dnes žel pustne! Přes o návštěvy rovněž nouzi, ale dnes žel pustne! Přes 
rekreační oblast Poustky, kolem lesů, které jsou rekreační oblast Poustky, kolem lesů, které jsou 
vždy rájem houbařů, jsme se přehoupli do Žihle vždy rájem houbařů, jsme se přehoupli do Žihle 
(památník obětem pochodu smrti) a vystoupali (památník obětem pochodu smrti) a vystoupali 
na planinu kolem Kralovic, jíž vévodí nádherně na planinu kolem Kralovic, jíž vévodí nádherně 
opravený komplex Mariánská Týnice, kde obno-opravený komplex Mariánská Týnice, kde obno-

nadále zdrojem vody pro vodovod Pražského nadále zdrojem vody pro vodovod Pražského 
hradu, kde je voda využívána, zejména k závla-hradu, kde je voda využívána, zejména k závla-
hám. Voda je z rybníka odebírána stavidlem ve hám. Voda je z rybníka odebírána stavidlem ve 
hrázi. V současné době je veden celý vodovod hrázi. V současné době je veden celý vodovod 
pod zemí. Odběrný objekt byl rekonstruován pod zemí. Odběrný objekt byl rekonstruován 
v r. 1963. V roce 1987 byla provedena celko-v r. 1963. V roce 1987 byla provedena celko-
vá rekonstrukce rybníka. Rybník byl odbahněn vá rekonstrukce rybníka. Rybník byl odbahněn 
a hráz byla opevněna polovegetačními tvárnice-a hráz byla opevněna polovegetačními tvárnice-
mi. Aby se méně zanášel sedimenty z potoka, byl mi. Aby se méně zanášel sedimenty z potoka, byl 
přestavěn na boční, napájený zatrubněným ná-přestavěn na boční, napájený zatrubněným ná-
honem. Rybník byl využíván pro chov ryb jako honem. Rybník byl využíván pro chov ryb jako 
zimovací a každé jaro se pravidelně vypouštěl zimovací a každé jaro se pravidelně vypouštěl 
k vůli výlovu. Od letošního jara se účel rybníka k vůli výlovu. Od letošního jara se účel rybníka 
změnil pro sportovní rybaření. Tabulemi je vy-změnil pro sportovní rybaření. Tabulemi je vy-
hrazeno, kde se mohou chytat ryby Rybářským hrazeno, kde se mohou chytat ryby Rybářským 
svazem mimopstruhovým č. 401102, www.ry-svazem mimopstruhovým č. 401102, www.ry-
baripraha.cz. Za zmínku stojí osázení rybníka, baripraha.cz. Za zmínku stojí osázení rybníka, 
původní stará smuteční vrba zůstává u nátoku původní stará smuteční vrba zůstává u nátoku 
a na levém břehu je nepřehlédnutelný památ-a na levém břehu je nepřehlédnutelný památ-
kově chráněný dub letní. V roce 2008 byly pro-kově chráněný dub letní. V roce 2008 byly pro-
vedeny výsadby olší, javorů, dubů a babyky (ta vedeny výsadby olší, javorů, dubů a babyky (ta 
skutečně existuje, nejen ve vyňatých slovech). skutečně existuje, nejen ve vyňatých slovech). 
LESY hl. města Prahy, Práčská ulice Prahy 10, LESY hl. města Prahy, Práčská ulice Prahy 10, 
letos instalovaly 4 ocelové lavičky u hlavní hráze letos instalovaly 4 ocelové lavičky u hlavní hráze 
a nové ocelové zábradlí na jižní straně rybníka. Na a nové ocelové zábradlí na jižní straně rybníka. Na 
hlavní hrázi jsou krásně žluté kosatce. Vlastníkem hlavní hrázi jsou krásně žluté kosatce. Vlastníkem 
rybníka je magistrát HMP. Výška sypané hráze je rybníka je magistrát HMP. Výška sypané hráze je 
2,5 m. Plocha 27035 m2,5 m. Plocha 27035 m22 a objem 44933 m a objem 44933 m33. . 

  GYMNAZISTÉ Z ARABSKÉ NA PRÁDLE. GYMNAZISTÉ Z ARABSKÉ NA PRÁDLE. 
Možnost zahrát si na skutečných divadelních Možnost zahrát si na skutečných divadelních 
prknech se již podruhé naskytla studentům diva-prknech se již podruhé naskytla studentům diva-
delního kroužku gymnázia Arabská. Vděčí za to delního kroužku gymnázia Arabská. Vděčí za to 
Milanu Tomešovi, herci a režisérovi v jedné oso-Milanu Tomešovi, herci a režisérovi v jedné oso-
bě. Ten s nimi letos nastudoval Goldoniho kome-bě. Ten s nimi letos nastudoval Goldoniho kome-
dii Sluha dvou pánů, jejíž premiéra se konala 18. dii Sluha dvou pánů, jejíž premiéra se konala 18. 
května v divadle Na Prádle na Malé Straně. Na května v divadle Na Prádle na Malé Straně. Na 
otázku, jak byl s výkony studentů spokojen, odpo-otázku, jak byl s výkony studentů spokojen, odpo-
vídá: „Spokojený jsem určitě byl, sešla se tu parta vídá: „Spokojený jsem určitě byl, sešla se tu parta 
nadaných a schopných lidí, kteří na sebe slyší, ko-nadaných a schopných lidí, kteří na sebe slyší, ko-
munikují spolu a mají se zkrátka rádi, což je zá-munikují spolu a mají se zkrátka rádi, což je zá-
klad pro každé dobré divadlo.“ – Komedie Sluha klad pro každé dobré divadlo.“ – Komedie Sluha 
dvou pánů je jednou z divadelních aktivit, které dvou pánů je jednou z divadelních aktivit, které 
gymnázium letos pořádá v rámci cyklu Arabské gymnázium letos pořádá v rámci cyklu Arabské 
divadelní jaro. Součástí cyklu jsou ještě další dva divadelní jaro. Součástí cyklu jsou ještě další dva 
projekty. Německé divadlo, organizované gymná-projekty. Německé divadlo, organizované gymná-
ziem Arabská ve spolupráci s partnerskou školou ziem Arabská ve spolupráci s partnerskou školou 
z Hőchstu, a anglické detektivní drama, nastudo-z Hőchstu, a anglické detektivní drama, nastudo-
vané gymnazisty v původním jazyce pod vedením vané gymnazisty v původním jazyce pod vedením 
amerických lektorů. To se dočká premiéry 15. amerických lektorů. To se dočká premiéry 15. 
června v divadelním sále základní školy na Dě-června v divadelním sále základní školy na Dě-
dině. Komedie Sluha dvou pánů má na rozdíl od dině. Komedie Sluha dvou pánů má na rozdíl od 
výše jmenovaných tu výsadu, že je hrána ve sku-výše jmenovaných tu výsadu, že je hrána ve sku-
tečném divadle. – „Jedna věc je hrát v tělocvičně tečném divadle. – „Jedna věc je hrát v tělocvičně 
nebo v aule školy, úplně jinak se ale cítíte na pódiu nebo v aule školy, úplně jinak se ale cítíte na pódiu 
v klasickém divadle,“ říká Jan Jakub Šenkeřík ali-v klasickém divadle,“ říká Jan Jakub Šenkeřík ali-
as Truffaldino a dodává, „reflektory vás oslňují, as Truffaldino a dodává, „reflektory vás oslňují, 
na diváky téměř nevidíte, tudíž se jenom domýšlí-na diváky téměř nevidíte, tudíž se jenom domýšlí-
te, jak se tváří, navíc váš hlas musí obsáhnout celé te, jak se tváří, navíc váš hlas musí obsáhnout celé 
divadlo, protože i na balkónech je plno.“ A plno divadlo, protože i na balkónech je plno.“ A plno 
skutečně bylo. – Začátek hry je možná trochu skutečně bylo. – Začátek hry je možná trochu 
rozpačitý, o to víc se v publiku rozhošťuje pocit rozpačitý, o to víc se v publiku rozhošťuje pocit 
sounáležitosti a dialog mezi diváky a účinkují-sounáležitosti a dialog mezi diváky a účinkují-
cími je jasně patrný. Herci se pomalu dostávají cími je jasně patrný. Herci se pomalu dostávají 
do svých rolí, počáteční tréma je zažehnána, hra do svých rolí, počáteční tréma je zažehnána, hra 
graduje s nástupem každé další postavy na scé-graduje s nástupem každé další postavy na scé-
nu a my se stáváme svědky velmi milé podívané, nu a my se stáváme svědky velmi milé podívané, 
v níž nejedna hvězdička zazářila a která je ur-v níž nejedna hvězdička zazářila a která je ur-
čitě většinou z příchozích více či méně skrytě čitě většinou z příchozích více či méně skrytě 
oceněna. Herci jsou odměněni nejen dárkem od oceněna. Herci jsou odměněni nejen dárkem od 
paní ředitelky, ale i jásavým potleskem publika. paní ředitelky, ale i jásavým potleskem publika. 
A ačkoli pan režisér vybral pro dnešní mladou A ačkoli pan režisér vybral pro dnešní mladou 
generaci téma poněkud málo akční, nic to ne-generaci téma poněkud málo akční, nic to ne-
ubralo na zaujetí, s jakým teenageři herci hráli ubralo na zaujetí, s jakým teenageři herci hráli 
a teenageři diváci představení sledovali.  a teenageři diváci představení sledovali.  

Petra KorfováPetra Korfová
  Paní PilarováPaní Pilarová v břevnovské škole. V úterý 12.  v břevnovské škole. V úterý 12. 

dubna jsme ve škole zažili opravdu krásné odpo-dubna jsme ve škole zažili opravdu krásné odpo-
ledne. Měli jsme tu čest, že jsme si mohli povídat ledne. Měli jsme tu čest, že jsme si mohli povídat 
s paní Evou Pilarovou, a ještě navíc poslouchat s paní Evou Pilarovou, a ještě navíc poslouchat 
její báječné zpívání. Konala se totiž plánovaná její báječné zpívání. Konala se totiž plánovaná pokračování na straně 6
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vená kostelní kupole, která se opět vypíná vysoko vená kostelní kupole, která se opět vypíná vysoko 
nad prostorem kostela, je jedinečným příkladem nad prostorem kostela, je jedinečným příkladem 
církevní architektury. V ostatních prostorách je církevní architektury. V ostatních prostorách je 
instalováno Muzeum severního Plzeňska, kde instalováno Muzeum severního Plzeňska, kde 
je perfektním způsobem představen život oby-je perfektním způsobem představen život oby-
vatel tohoto kouzelného koutu Čech, což pod-vatel tohoto kouzelného koutu Čech, což pod-
trhla i vynikající průvodkyně, stejně vtipná jako trhla i vynikající průvodkyně, stejně vtipná jako 
její kolegyně v Plánici a především v klatovské její kolegyně v Plánici a především v klatovské 
lékárně! I vyvrcholení zájezdu bylo kvitováno lékárně! I vyvrcholení zájezdu bylo kvitováno 
s uznáním – podařilo se nám přijet až k branám s uznáním – podařilo se nám přijet až k branám 
monumentálního hradu Krakovec, jednoho z po-monumentálního hradu Krakovec, jednoho z po-
sledních působišť Mistra Jana Husa v Čechách! sledních působišť Mistra Jana Husa v Čechách! 
A ptáte se, kam na podzim? Tentokrát bychom na A ptáte se, kam na podzim? Tentokrát bychom na 
přelomu září a října chtěli připravit cestu do Čech přelomu září a října chtěli připravit cestu do Čech 
východních. Třebechovice pod Orebem a jeho východních. Třebechovice pod Orebem a jeho 
proslulý betlém, historická centra obou krajských proslulý betlém, historická centra obou krajských 
měst, Chrudim s loutkářskou tradicí i další místa měst, Chrudim s loutkářskou tradicí i další místa 
na trase jako Rychnov nad Kněžnou, Brandýs nad na trase jako Rychnov nad Kněžnou, Brandýs nad 
Orlicí, Česká Třebová či Vysoké Mýto budou jis-Orlicí, Česká Třebová či Vysoké Mýto budou jis-
tě opět lákadlem pro poznáníchtivé Břevnováky!                     tě opět lákadlem pro poznáníchtivé Břevnováky!                     
Dr. Michal DobiášDr. Michal Dobiáš

  Dělostřelecký hřbitov na Hradčanech. Dělostřelecký hřbitov na Hradčanech. 
V minulosti nazývaný také Strahovský nebo Za V minulosti nazývaný také Strahovský nebo Za 
strahovskou branou byl založen za vlády Jose-strahovskou branou byl založen za vlády Jose-
fa II. v roce l786 pro zdejší vojenskou posádku fa II. v roce l786 pro zdejší vojenskou posádku 
tvořenou především dělostřelci. Byl to důsledek tvořenou především dělostřelci. Byl to důsledek 
císařova rozhodnutí, že nadále nesmí se pohřbí-císařova rozhodnutí, že nadále nesmí se pohřbí-
vati v kostelních a klášterních kryptách, jakož vati v kostelních a klášterních kryptách, jakož 
i na hřbitovech uvnitř města. V Praze tedy došlo i na hřbitovech uvnitř města. V Praze tedy došlo 
ke zřízení dvou zvláštních vojenských hřbitovů.ke zřízení dvou zvláštních vojenských hřbitovů.
jednoho na Špitálském poli, druhého o něco poz-jednoho na Špitálském poli, druhého o něco poz-
ději za hradbami na Pohořelci, určený hlavně pro ději za hradbami na Pohořelci, určený hlavně pro 
dělostřelectvo. Ještě v roce l904 informoval tisk: dělostřelectvo. Ještě v roce l904 informoval tisk: 
V bezprostřední blízkosti královského hlavního V bezprostřední blízkosti královského hlavního 
města Prahy, sice na Strahově a v Karlíně, nalé-města Prahy, sice na Strahově a v Karlíně, nalé-
zají se pruské vojenské hřbitovy a památníky na zají se pruské vojenské hřbitovy a památníky na 
vojenská tažení v letech l8l3 a l886. Bez péče vojenská tažení v letech l8l3 a l886. Bez péče 
„Pomocného spolku příslušníků německé říše „Pomocného spolku příslušníků německé říše 
v Praze“ jistě by pro nedostatek péče a dohledu v Praze“ jistě by pro nedostatek péče a dohledu 
hroby zemřelých zcela zpustly a byly zapomenu-hroby zemřelých zcela zpustly a byly zapomenu-
ty. Hřbitovu dominoval pruský vojenský pomník. ty. Hřbitovu dominoval pruský vojenský pomník. 
V jeho rameni byl letopočet l866. Na podstavci V jeho rameni byl letopočet l866. Na podstavci 
stálo: Zde v Pánu odpočívá 28 pruských vojáků, stálo: Zde v Pánu odpočívá 28 pruských vojáků, 
postaveno a renovováno l890. Tito vojáci, z nichž postaveno a renovováno l890. Tito vojáci, z nichž 
dva měli důstojnickou hodnost, zahynuli údajně dva měli důstojnickou hodnost, zahynuli údajně 
výbuchem rakouských granátů během jejich vy-výbuchem rakouských granátů během jejich vy-
kládky v srpnu r. l866 na Petříně. A jak došlo ke kládky v srpnu r. l866 na Petříně. A jak došlo ke 
zrušení hřbitova? Toto prozradil vojenský archiv. zrušení hřbitova? Toto prozradil vojenský archiv. 
„Rada městská královského hlavního města Prahy „Rada městská královského hlavního města Prahy 
vzala při své schůzi 7. 6. l898 na vědomí, že se vzala při své schůzi 7. 6. l898 na vědomí, že se 
vojenský hřbitov za branou Strahovskou zrušu-vojenský hřbitov za branou Strahovskou zrušu-
je a že ode dne 6. 6. není na něm pohřbíváno.“ je a že ode dne 6. 6. není na něm pohřbíváno.“ 
Některé prameny však uvádějí datum zrušení až Některé prameny však uvádějí datum zrušení až 
v roce l906. Každopádně v posledním roce své v roce l906. Každopádně v posledním roce své 
existence přijal hřbitov 22 těl, posledním, zde existence přijal hřbitov 22 těl, posledním, zde 
pohřbeným byl invalida Kindl. A jak vypadá hřbi-pohřbeným byl invalida Kindl. A jak vypadá hřbi-
tov dnes? Co zde ještě jako připomínku historie tov dnes? Co zde ještě jako připomínku historie 
najdeme? Především alespoň některé zachova-najdeme? Především alespoň některé zachova-
lé náhrobní nápisové desky, nápisy na nich jsou lé náhrobní nápisové desky, nápisy na nich jsou 
v jazyce německém, rozvaliny dříve zmiňovaného v jazyce německém, rozvaliny dříve zmiňovaného 
pomníku, který byl koncipován do tvaru hvězdy, pomníku, který byl koncipován do tvaru hvězdy, 
v jejímž středu stál prostý bílý kříž. Před nedáv-v jejímž středu stál prostý bílý kříž. Před nedáv-
nem došlo k odstraňování náletových dřevin na nem došlo k odstraňování náletových dřevin na 
části opevnění Hradčan-Bastion X a XI, rovněž části opevnění Hradčan-Bastion X a XI, rovněž 
se uskutečnily stavební opravy pevnostního zdi-se uskutečnily stavební opravy pevnostního zdi-
va. I když v sousedství hřbitova probíhá hloubení va. I když v sousedství hřbitova probíhá hloubení 
tunelu Blanka v místech, kde kdysi stála úhledná tunelu Blanka v místech, kde kdysi stála úhledná 
zahrádkářská kolonie, přesto lze tento zajímavý zahrádkářská kolonie, přesto lze tento zajímavý 
objekt k procházce vřele doporučit. objekt k procházce vřele doporučit. 
P. S. Je škoda ,že příslučný mag.odbor neprojevil P. S. Je škoda ,že příslučný mag.odbor neprojevil 
snahu sdělit další fakta o rozsahu ani harmonogra-snahu sdělit další fakta o rozsahu ani harmonogra-
mu úprav, rovněž stav kasemat nám z tohoto dů-mu úprav, rovněž stav kasemat nám z tohoto dů-
vodu zůstane utajen.                                  vodu zůstane utajen.                                    /A.M.//A.M./

START! A ještě seřídit hodinky! Desátý ročník Pražského běhu Šárkou byl odstartován. Na trať dlouhou 10 
a 20 km vyrazilo několik desítek závodníků. Závod se konal 21. května a za seniory zvítězil opět Pepa Hlu-
sička. 

22. června uskutečnil se v Tereziánském sále další Hudební podvečer učitelek Marie Čihařové z Břevnova 
a Renaty Jiráňové z Dejvic. Každý, kdo se pravidelně účastní těchto krásných vánočních a letních koncertů 
může si povšimnouti, jak velké pokroky žáci dělají od nejmenších po nejstarší, dnes již maturanty. Proto je 
třeba poděkovat nejen jim, ale i paním učitelkám za krásný zážitek. Na snímku: R. Jiráňová se žákyní Z. Bu-
kovou: Slovanský tanec op 47 od Antonína Dvořáka.

S populární a oblíbenou zpěvačkou Evou Pilarovou se při jarní návštěvě školy Marjánky nechali kluci rádi vy-
fotografovat. Však si možná po létech připomenou…

pokračování ze strany 5
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Od letošního března spravuje břevnovskou polikliniku nový nájemce Co-Od letošního března spravuje břevnovskou polikliniku nový nájemce Co-
mitia Medical a.s. Musí ji za to opravit, udržet standardní chod a ještě za-mitia Medical a.s. Musí ji za to opravit, udržet standardní chod a ještě za-
platit Praze 6 půl milionu ročně. To ovšem znamená zvýšení nájmu lékařům platit Praze 6 půl milionu ročně. To ovšem znamená zvýšení nájmu lékařům 
a nervozitu v objektu. Někteří odešli, jiní zůstali. Bohužel odešlo několik a nervozitu v objektu. Někteří odešli, jiní zůstali. Bohužel odešlo několik 
lékařů obvodních, kteří tím odvedli část pacientů. Lecos tu bude jinak lékařů obvodních, kteří tím odvedli část pacientů. Lecos tu bude jinak 
a znovu, protože vedení společnosti se chce vrátit ke komplexním služ-a znovu, protože vedení společnosti se chce vrátit ke komplexním služ-
bám pod jednou střechou – jak tomu bývalo, a při tom provést rekonstruk-bám pod jednou střechou – jak tomu bývalo, a při tom provést rekonstruk-
ci.. Pronájem je na dlouhých 30 let, takže zhodnotit úspěšnost budou moci ci.. Pronájem je na dlouhých 30 let, takže zhodnotit úspěšnost budou moci 
nejlépe dnešní třicátníci a čtyřicátníci, kteří jako děti kolem polikliniky nejlépe dnešní třicátníci a čtyřicátníci, kteří jako děti kolem polikliniky 
sáňkovali na zdejší báječné sjezdovce, dokud tam úředníci nenasázeli sáňkovali na zdejší báječné sjezdovce, dokud tam úředníci nenasázeli 
keře. O letošních záměrech a cílech hovoři jednatel firmy ing. Dušan Ma-keře. O letošních záměrech a cílech hovoři jednatel firmy ing. Dušan Ma-
cháček.cháček.

Pane inženýre, od které doby působíte v poliklinice?Pane inženýre, od které doby působíte v poliklinice?

Klíče od polikliniky jsme převzali 1. března 2011 a od tohoto data nám Klíče od polikliniky jsme převzali 1. března 2011 a od tohoto data nám 
začíná nájemní smlouva do 2041.začíná nájemní smlouva do 2041.
Co už jste stačili udělat?Co už jste stačili udělat?

Po třech měsících toho navenek moc vidět není, ale pod povrchem se toho Po třech měsících toho navenek moc vidět není, ale pod povrchem se toho 
děje moc. Dokončujeme projektovou dokumentaci rekonstrukce, kde kdo děje moc. Dokončujeme projektovou dokumentaci rekonstrukce, kde kdo 
bude, jaké zařízení zůstane na svém místě, jaké ordinace se budou stě-bude, jaké zařízení zůstane na svém místě, jaké ordinace se budou stě-
hovat, jaké přibudou nové atd. Do konce roku vyměníme 820 dřevěných hovat, jaké přibudou nové atd. Do konce roku vyměníme 820 dřevěných 
oken z roku 1962. Ale momentálně v samém závěru května nejsem scho-oken z roku 1962. Ale momentálně v samém závěru května nejsem scho-
pen říci, zda rekonstrukce bude probíhat po celých patrech, nebo ordinace pen říci, zda rekonstrukce bude probíhat po celých patrech, nebo ordinace 
po ordinaci. O tom se rozhodne v příštích týdnech.po ordinaci. O tom se rozhodne v příštích týdnech.
Jak hodláte informovat občany o stavebních postupech?Jak hodláte informovat občany o stavebních postupech?

Mnoha kanály – kromě stránek na webu budou informace publikovány po Mnoha kanály – kromě stránek na webu budou informace publikovány po 
budově, v místních časopisech, a pochopitelně s dostatečným předstihem budově, v místních časopisech, a pochopitelně s dostatečným předstihem 
o tom budou vědět lékaři.o tom budou vědět lékaři.
Rád bych se zeptal, jestli budou součástí oprav plastiky Rád bych se zeptal, jestli budou součástí oprav plastiky 
v okolí polikliniky?v okolí polikliniky?

Po pravdě řečeno, prioritou je rekonstrukce a provoz budovy, nová okna, Po pravdě řečeno, prioritou je rekonstrukce a provoz budovy, nová okna, 
výtahy, bezbariérový přístup. To neznamená, že plastiky zlikvidujeme. výtahy, bezbariérový přístup. To neznamená, že plastiky zlikvidujeme. 
Určitě je zachováme, ale teď nevím, co to bude finančně obnášet. Chceme Určitě je zachováme, ale teď nevím, co to bude finančně obnášet. Chceme 
ctít charakter budovy, to znamená zachovat prvky ze 60. let, ke kterým ctít charakter budovy, to znamená zachovat prvky ze 60. let, ke kterým 
patří např. i mozaika nad hlavním vchodem. patří např. i mozaika nad hlavním vchodem. 
Jak budete řešit parkování?Jak budete řešit parkování?

V úzké spolupráci s Prahou 6 chceme požádat o nové vyhrazení kapacity V úzké spolupráci s Prahou 6 chceme požádat o nové vyhrazení kapacity 
pro parkování v ulici Pod Marjánkou pro návštěvníky polikliniky. Bude pro parkování v ulici Pod Marjánkou pro návštěvníky polikliniky. Bude 
bezplatné zhruba od 6,30 do 18,30 hod., zbytek by byl pro ostatní. To je bezplatné zhruba od 6,30 do 18,30 hod., zbytek by byl pro ostatní. To je 
střednědobý horizont. V dlouhodobém horizontu, vzhledem k výstavbě střednědobý horizont. V dlouhodobém horizontu, vzhledem k výstavbě 
polyfunkční budovy pod poliklinkou, chceme využít svého práva použít polyfunkční budovy pod poliklinkou, chceme využít svého práva použít 
30 – 40 parkovacích míst, které by investor měl podle dostupných infor-30 – 40 parkovacích míst, které by investor měl podle dostupných infor-
mací vybudovat ve stejném režimu pro návštěvníky polikliniky.mací vybudovat ve stejném režimu pro návštěvníky polikliniky.
Jak hodláte využít dvůr polikliniky a bývalou jídelnu?Jak hodláte využít dvůr polikliniky a bývalou jídelnu?

Dvůr bude sloužit jako komunikační uzel pro zásobování. Je tam několik Dvůr bude sloužit jako komunikační uzel pro zásobování. Je tam několik 
parkovacích míst, ale nebudeme je pronajímat. Co se týče jídelny – nepo-parkovacích míst, ale nebudeme je pronajímat. Co se týče jídelny – nepo-
čítáme s jejím obnovením v původní podobě v 90. letech. Ne, že bychom čítáme s jejím obnovením v původní podobě v 90. letech. Ne, že bychom 
o tom neuvažovali, ale v blízkosti na Bělohorské je zavedená jídelna. Pro-o tom neuvažovali, ale v blízkosti na Bělohorské je zavedená jídelna. Pro-
stor bychom rádi využili k prodejnám se zdravotnickou tématikou zdra-stor bychom rádi využili k prodejnám se zdravotnickou tématikou zdra-
votnické potřeby, optika a j. votnické potřeby, optika a j. 

Redakční rozhovor
Břevnovská poliklinika 
bude sloužit desetiletí

Bude se rekonstrukce týkat také bazénku v suterénu poli-Bude se rekonstrukce týkat také bazénku v suterénu poli-
kliniky?kliniky?

To je naše velké téma. Patřil k rehabilitaci, která tady úspěšně fungovala To je naše velké téma. Patřil k rehabilitaci, která tady úspěšně fungovala 
do poloviny 90. let. Plánujeme rehabilitaci znovu obnovit v rámci vodo-do poloviny 90. let. Plánujeme rehabilitaci znovu obnovit v rámci vodo-
léčby, s novými rehabilitačními lékaři a s tělocvičnou, která do rehabilitace léčby, s novými rehabilitačními lékaři a s tělocvičnou, která do rehabilitace 
patří.patří.
A co dětské oddělení v přízemním křídle budovy?A co dětské oddělení v přízemním křídle budovy?

To je další velké téma. Chystáme se dětské lékaře a ostatní odbornosti, kte-To je další velké téma. Chystáme se dětské lékaře a ostatní odbornosti, kte-
ré navštěvují děti, vrátit do původního oddělení, jak bylo dříve. Bude zde ré navštěvují děti, vrátit do původního oddělení, jak bylo dříve. Bude zde 
bezbariérový přístup, opět kočárkárna, tak jak to bylo dobře vymyšlené bezbariérový přístup, opět kočárkárna, tak jak to bylo dobře vymyšlené 
v 60. letech.v 60. letech.
Kdy bude hotovo?Kdy bude hotovo?

Máme povinnost do pěti let od nabytí právní moci stavebního povolení Máme povinnost do pěti let od nabytí právní moci stavebního povolení 
ukončit rekonstrukci. To je takový nejvzdálenější horizont, ale v našem ukončit rekonstrukci. To je takový nejvzdálenější horizont, ale v našem 
zájmu je, aby rekonstrukce proběhla co nejdříve. Když začneme v letošní zájmu je, aby rekonstrukce proběhla co nejdříve. Když začneme v letošní 
zimě s pracemi, které se můžou dělat uvnitř, tak si dokážu představit, že zimě s pracemi, které se můžou dělat uvnitř, tak si dokážu představit, že 
do konce roku 2013 by měly být nejdůležitější práce hotovy. Budeme vás do konce roku 2013 by měly být nejdůležitější práce hotovy. Budeme vás 
průběžně informovat. průběžně informovat. 
Děkuji za rozhovor. Děkuji za rozhovor. 

Pavel KrchovPavel Krchov

Nedávno vyšla pozoruhodná knížka ThMgr. Daniela Henycha z Prahy 6, Nedávno vyšla pozoruhodná knížka ThMgr. Daniela Henycha z Prahy 6, 
bývalého dejvického faráře Církve českobratrské – evangelické „Třikrát bývalého dejvického faráře Církve českobratrské – evangelické „Třikrát 
třináct věřících osobností.” Jak vyplývá z názvu, autor vybral po třinácti třináct věřících osobností.” Jak vyplývá z názvu, autor vybral po třinácti 
vynikajících osobnostech, jež zazářily ve vědě, v umění, anebo v charita-vynikajících osobnostech, jež zazářily ve vědě, v umění, anebo v charita-
tivní péči o sociálně slabé (v tomto případě jde tedy o výběr z nejvýznam-tivní péči o sociálně slabé (v tomto případě jde tedy o výběr z nejvýznam-
nějších domácích a světových filantropů). Vybrané reprezentanty těchto nějších domácích a světových filantropů). Vybrané reprezentanty těchto 
tří žánrů spojuje skutečnost, že se jedná o lidi, u nichž důvodem i cílem tří žánrů spojuje skutečnost, že se jedná o lidi, u nichž důvodem i cílem 
činnosti bylo uplatnění křesťanských zásad života a maximální využití činnosti bylo uplatnění křesťanských zásad života a maximální využití 
svěřených schopností k službě lidstvu. Jednotlivým představitelům jsou svěřených schopností k službě lidstvu. Jednotlivým představitelům jsou 
v tomto dílku věnovány dvoustránkové medailónky. Pozorný čtenář této v tomto dílku věnovány dvoustránkové medailónky. Pozorný čtenář této 
poměrně útlé knížky si povšimne autorova vzácného smyslu pro ekume-poměrně útlé knížky si povšimne autorova vzácného smyslu pro ekume-
nické vztahy: při výběru se snažil zachovávat nestranné stanovisko “padni nické vztahy: při výběru se snažil zachovávat nestranné stanovisko “padni 
komu padni” a do své studie zahrnul rovnoměrně osobnosti evangelického komu padni” a do své studie zahrnul rovnoměrně osobnosti evangelického 
i katolického vyznání. Při nevelkém rozsahu tohoto díla je pochopitelné, že i katolického vyznání. Při nevelkém rozsahu tohoto díla je pochopitelné, že 
výběr reprezentantů nemůže být vyčerpávající, že mezi křesťany v našem výběr reprezentantů nemůže být vyčerpávající, že mezi křesťany v našem 
národě i v celém světě bychom mohli vyjmenovat ještě mnohé jiné vyso-národě i v celém světě bychom mohli vyjmenovat ještě mnohé jiné vyso-
ce angažované lidi v oblasti vědy, umění i humanity, kteří svým životem ce angažované lidi v oblasti vědy, umění i humanity, kteří svým životem 
a dílem pozitivně ovlivnili vývoj společnosti v mnoha oblastech (namát-a dílem pozitivně ovlivnili vývoj společnosti v mnoha oblastech (namát-
kou můžeme jmenovat na příklad Anežku Přemyslovnu, Zdislavu z Lem-kou můžeme jmenovat na příklad Anežku Přemyslovnu, Zdislavu z Lem-
berka, Bohuslava Balbína, Johanna Gregora Mendela, Dona Bosca, Matku berka, Bohuslava Balbína, Johanna Gregora Mendela, Dona Bosca, Matku 
Terezu z Kalkaty, Jana Pavla II. a mnoho dalších). To by pak ovšem byla Terezu z Kalkaty, Jana Pavla II. a mnoho dalších). To by pak ovšem byla 
záležitost rozsáhlé encyklopedie. Ve svém relativně drobném, ale zdařilém záležitost rozsáhlé encyklopedie. Ve svém relativně drobném, ale zdařilém 
díle se Daniel Henych snaží poukázat na význam víry ve službě pokroku díle se Daniel Henych snaží poukázat na význam víry ve službě pokroku 
lidstva a dokumentuje skutečnost, že křesťané v dějinách vytvořili a stále lidstva a dokumentuje skutečnost, že křesťané v dějinách vytvořili a stále 
vytvářejí významné duchovní i materiální hodnoty. Jak již bylo zmíněno, vytvářejí významné duchovní i materiální hodnoty. Jak již bylo zmíněno, 
imponuje shromážděním velkého množství faktografického materiálu imponuje shromážděním velkého množství faktografického materiálu 
i svým mezináboženským zaměřením. V závěru knihy čtenář najde něko-i svým mezináboženským zaměřením. V závěru knihy čtenář najde něko-
lik desítek kontrolních otázek pro sebereflexi: může si ověřit, jak pozorně lik desítek kontrolních otázek pro sebereflexi: může si ověřit, jak pozorně 
četl, která fakta si zapamatoval a do jaké míry je nyní schopen porovnat četl, která fakta si zapamatoval a do jaké míry je nyní schopen porovnat 
své předchozí znalosti s poznatky získanými četbou této knížky. Hodno-své předchozí znalosti s poznatky získanými četbou této knížky. Hodno-
tu dílka zvyšuje i poměrně obsáhlý a reprezentativní přehled použitých tu dílka zvyšuje i poměrně obsáhlý a reprezentativní přehled použitých 
literárních citací. Kniha (99 stran) vyšla v letošním roce (IBSN 978-80-literárních citací. Kniha (99 stran) vyšla v letošním roce (IBSN 978-80-
904659-0-9). Lze ji objednat za cca 120 Kč na adrese vydavatele: Marek 904659-0-9). Lze ji objednat za cca 120 Kč na adrese vydavatele: Marek 
Světlík- M.E.S.S, Děbolínská 27/1057 14800 Praha 4 – Kunratice, m.e.s.s Světlík- M.E.S.S, Děbolínská 27/1057 14800 Praha 4 – Kunratice, m.e.s.s 
@centrum.cz, anebo zakoupit přímo v dejvickém evangelickém sboru. @centrum.cz, anebo zakoupit přímo v dejvickém evangelickém sboru. 
Pro časopis Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal, CS.Pro časopis Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal, CS.

a jedna recenze...
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Hudba tanga je vzru-
šující, 3O-33 taktů za 
minutu. 
VÍDEŇSKÝ VALČÍK 
– označovaný za krá-
le tanců. Roku 1758 
byl dokonce zakázán-
údajně ze zdravotních 
a morálních důvodů. 
Tanec se však stal ne-
smrtelným díky otci 
a synu Straussových, 
dnes je nejrozšířeněj-
ším tancem na světě. 
Tančí se ve  rytmu.
SLOWFOX – je po-
malý foxtrot, ze kte-
rého vznikl. Je často 
považován za nejtěžší 
tanec.
Říká se, že kdo za-
tančí foxtrot, dokáže 
i ostatní standardní 
tance. Rytmus 4/4. 
QUICKSTEP – Jde 
o rychlou formu fox-
trotu, nejrychlejší tanec ze standardních. Vyžaduje maximální souhru 
od partnerů, kvůli figurám i rychlosti tance. Rytmus 4/4. 

Předpokládám, že tanečníci udržují životosprávu a některá jídla, 
která chutnají mně, mají oni zapovězená. Nebo se mýlím?
Tak pokud máte na mysli ty, kteří tančí soutěže, tam je to někdy hod-
ně tvrdé. Moje dcera, která závodně tančí v Itálii, má denní dávku jídla 
samozřejmě dietního, odváženou na gramy, na maso a najmě třeba 
bůček, který jak jste přiznal, vám chutná, musí zapomenout. Stejné je 
to s veškerým alkoholem, včetně třeba vína. Prostě nulová tolerance, 
askeze se vším všudy.

Pane Brožovský, opravdu lze naučit tančit každého?
Skoro každého, řekl bych. Ovšem jsou případy, kdy je to vyloučené, je 
jich však podstatně méně než je obecné povědomí. Jsou jedinci, kteří 
„neslyší“ hudbu, případně mohou mít zásadní problém s motorikou. 
Ale neházejte flintu do žita a přijďte!

Kdy vznikl nápad založit taneční školu ASTRA?
Nápad přišel v roce l992, byl to výsledek porevolučních změn ve spo-
lečnosti a mého zklamání z financí, které mně jako inženýrovi byly 
vypláceny. Tehdy ten nápad vznikl, jméno ASTRA jsem navrhl já, 
když každý z mých spolupracovníků měl také možnost vybrat nějaký 
název. ASTRA nakonec v celkovém hodnocení zvítězila, snad opráv-
něně. Květina stejného jména je přece krásná. 

Opravdu byl Fred Astair geniální tanečník?
Tančit uměl, stepovat také. On byl vlastně původně stepařem. Víte, 
tehdy byl v Americe a nejen tam hlad po muzikálech s tančícími 
dvojicemi, své udělal i film. Ten katapultoval Freda i parterku Ginger 
Rogersovou na absolutní vrchol popularity. Mimochodem ta získala 
v r. l94O cenu americké filmové akademie – Oscara. Jejich společně 
natočené muzikálové komedie patří i dnes k těm „věčně zeleným“.
Abychom došli k závěru. Ve třicátých letech minulého století se histo-
rie stepu spojila s velkou slávou Rogersové a Freda Astaira. Ten chlap 
byl každopádně ohromný talent, rodící se jednou za století.

Jaké je současné postavení našich párů v Evropě? 
Ve srovnání s Angličany třeba. Vidím to tak, že jsme v lepším prů-
měru. Angličané už v té špičce nejsou, spíše Rusové, Italové. Ruso-
vé kralují „latině“, Italové „standardu“. Jednoduše řečeno: máme co 
dohánět!

Kdo je nejstarším tanečníkem školy ASTRA?
Bezpečně vím o pánovi, který má 85 let. A jde mu to!
Odcházel jsem z tanečního sálu Na Marjánce za rytmu ča-či, při které 
se vlnili účastníci večerního tanečního kurzu. Máte-li také do tancová-
ní chuť, taneční mistr M. Brožovský Vás jistě neodmítne! 

 Antonín Matějka

známe se? známe se? známe se? známe se? známe se? známe se? známe se? známe se?

Jak se člověk stane tanečním mistrem?
Já asi budu poněkud atypický příklad, rozhodně u mne nešlo o žád-
nou predestinaci. S tanečními kurzy jsem začal později, v roli dopro-
vodu mé sestry. Až do mých dvaceti pěti let se mé myšlenky ubíraly 
jiným směrem, studoval jsem a ukončil VŠ elektrotechnickou. Pak 
dostal ovšem tanec zelenou! Fascinovala mne, nejprve jako amaté-
ra ladnost pohybu, rozmanitost figur, nášlapy a zrodila se má druhá 
profese.

Měl jste nějaký vzor? Ptám se proto,že nedaleko odtud bydlí 
taneční mistr JUDr. Josef Chrastil.
Samozřejmě znám! Byl mým prvním velkým učitelem jako profesor 
konzervatoře Jaroslava Ježka a já mu vděčím za mnoho dobrých, 
užitečných rad. Ve své době byl evropskou třídou, též zakládajícím 
členem Svazu učitelů tance se sídlem v Praze, dlouhá léta pak jeho 
předsedou. Dá se říci, že jsem v SUTAP převzal jeho štafetu.

Sledoval jste Star–dance?
Ano, díval jsem se. Byť jde v tomto případě především o byznys, sou-
časně má tento pořad velký význam pro popularitu a propagaci tan-
ce. Jako takového. O jeho oblibě netřeba diskutovat, stačí vzít v potaz 
počet diváků u TV. Ohledně výkonů „hvězd“, tedy těch, kteří jsou na 
parketě spolu s profesionálními tanečníky, jde o slušný průměr, u nás 
bychom hodnotili třídou B.

Jsou některé tance na ústupu?
Nedá se říci, lidé tančí úplně všechno, žádný tanec není vyloučen. 

My učíme moderní i kla-
sické tance v tanečních 
kurzech po celé Praze. 
Naši učitelé mají vzdělání 
i praxi v tanečním oboru, 
jsou tanečníky vyšších 
tanečních tříd. Držím se 
zásady, že u nás učí jen 
ti, kteří znají nejen kroky, 
ale i principy a filozofii 
tance. Přijďte se podívat!

Vychoval jste juniorské 
a mládežnické mistry 
ČR ve standardních 
tancích. Jaké to vlastně 
jsou?
Je to WALTZ (anglický 
valčík), který se rozšířil 
začátkem 20. století. 
Figury mají diagonální 
orientaci, tím se vytváří 
lehký a plynulý pohyb po 
parketu. 

ARGENTINSKÉ TANGO 
– samozřejmě pochází 
z Argentiny, obsahuje 
však i prvky kubánské 
a černošské. Více jak sto 
let bylo považováno za 
„hříšný tanec“, přesto se 
stalo velmi populární.

POVOLÁNÍM: Učitel tancePOVOLÁNÍM: Učitel tance
Tanec patří bezesporu k nejvíce estetickým a nejzdravějším pohy-
bovým aktivitám vůbec. Uchvátilo vás ohnivé flamenco, či slun-
cem a pohodou prozářená salsa? Nic proti tomu a co třeba tance 
orientální, tance mající blahodárný účinek na psychiku i tělo? – Ať 
tak, či onak, učený z nebe nespadl. První kroky je vždy dobré udě-
lat v některém z tanečních kurzů, pod vedením tanečního mistra. 
Určitě máme na výběr. Dnes si představíme jednu ze škol tance, 
která působí v Břevnově, v sále proslavené Marjánky. Jmenuje 
se ASTRA a jejím uměleckým  vedoucím je tanečník mezinárod-
ní třídy, trenér, porotce tanečních soutěží, v letech 1993 –1999 
profesor konzervatoře Jaroslava Ježka, především pak učitel tance 
pro všechny generace - Ing. Miroslav Brožovský. Tady jsou jeho 
odpovědi na mé otázky.
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Mezi námi
v Břevnově XXIII.

Život
generací

v
sokolovně

Pak už se Břevnovský Sokol rozlétl. Rok 1908 
– zájezd do Prostějova ,účast na sletu v Choc-
ni. Cvičit na všesokolském sletu r. 1912, to byla 
otázka cti každého člena. Na aktivitě členstva 
neubrala nic ani první světová válka, po ní se 
rozeběhlo na plný výkon cvičení všech složek. 
Úspěšná akademie žáků, dorostenek a mužů, 
zasazení lípy svobody, zahájení nácviku na VII. 
slet. Ten následující se konal již na velkém sta-
dionu na Strahově. Hojně se také jezdívalo na 
výlety za účasti všeho členstva. Cílem bývala 
Šárka, Prokopské údolí, Lány, Statečnice nebo 
hrad Okoř. I v napjaté době okupace Němec-
kem se jednota snažila pokračovat v činnosti 
dle svých možností. V roce 1940, po opravě 
tělocvičny bylo ve stavu 200 žáků, 55 doros-
tenců, 64 dospělých!
Po květnové revoluci 1945 se ke svým funk-
cím vrátili ti, kteří okupaci přečkali, bohužel 
dvacítka členů Sokola zahynula buď v kon-
centračních táborech nebo pražských bariká-
dách. Byl mezi nimi i V. Klaus, bývalý náčelník 
Jednoty, popravený r. 1943 v Berlíně.
Po osvobození, v r. 1946 byla odhalena pa-
mětní deska dr. Miroslava Tyrše a zahájen 
nácvik na XI. všesokolský slet. Na něm cvičily 
ženy z Břevnova v prvé řadě, před hlavní stra-
hovskou tribunou.
V r. 1947 čítala členská základna 2000 členů 
a následující rok byl zlomem v břevnovské tě-
lovýchově. Došlo ke sloučení tělovýchovných 
jednot Sokola, Orla a DTJ, byla ustanovena 
jednotná tělovýchovná organizace – SOKOL.
Z historie novodobé: TJ. Slavoj Břevnov vznik-
la r. 1955 (z původní TJ. Sokol Břevnov – po 
zákazu sokolské činnosti u nás) počet členů 
byl 828. Dalších 68 členů to byli hráči stolní-
ho tenisu a cyklisté. Vzniká oddíl kopané, jako 
nástupce po zaniklém klubu SK Hradčany.
Hrají žáci i dospělí a to na hřišti u Markéty.
V roce1956 vzniká oddíl basketbalu, který 
o rok později má už 38 mužů. A po náboru 
nových hráčů má již 73 hráčů a hráček.

R. 1968–70 je založen oddíl nohejbalu, první 
mužstvo tvořili hráči: Buňata, Hradský, Vobo-
řil, Čejka, Douba a Rožánek. Trénovalo se na 
hřišti u Památníku národního písemnictví.

Volejbal se pod hlavičkou TJ. Slavoj Břevnov 
hrál od r. 1962, členská základna rostla stej-
ně jako výkonnost mužstev. Ženy postoupily v 
r. 1975 do II. národní ligy, o dva roky později 
vyhrály turnaj o Velkou cenu Prahy. Muži je 
následovali o rok později. K dobrým výkonům 
přispělo získání tělocvičny Zelená brána.

Stolní tenis se hraje od r. 1952 ,kdy parta 
nadšenců z Břevnovské PSO si zhotovila stoly 
a začala hrát. Největších úspěchů oddíl dosá-
hl s nástupem J. Faltína do funkce předsedy 
a trenéra. On s manželkou Růženou vychovali 
řadu výborných stolních tenistů ve všech kate-
goriích, kteří reprezentovali Břevnov na ligové 
úrovni. Od r. 1974 se hrál na stolech tělocvič-
ny v ul. Heleny Malířové turnaj mládeže Prahy 
s mezinárodní účastí. V jednom ročníku se do-
stal do finále i pisatel těchto řádků, kde však 
prohrál právě s již zmiňovaným J. Faltínem.

Turistika zahájila činnost při TJ. Slavoj Břevnov 
v r. 1980. Šlo o jednodenní i vícedenní výlety, 
organizování zimních a letních táborů včetně 
táborových her, zaměřených na zvyšování těl. 
zdatnosti. Organizováno bylo 50 členů.

Cyklisté, to bývala chlouba Břevnova. R. 1948 
přešel do Sokola Klub českých velocipedistů, 
jeho členové získali tituly mistrů ČSR, mistrů 
Čech i Moravy. Adolf Pokorný obsadil druhé 
místo v krasojízdě na MS v roce 1956, stal se 
i mistrem Evropy a držitelem světového bodo-
vého rekordu.

Tolik historie. Podíváme-li se na současnost 
T. J. Sokol Břevnov – Hradčany (nový název 
vznikl po znovuobnovení Sokola a jeho činnosti 
u nás v roce l990) zjistíme, že zájem o cvičení 
v Břevnově stále trvá. Tělocvičná jednota má 
v současné době 232 členů, z toho cca polo-
vinu dětí a mládeže. Od pondělí do soboty za-

plňují tělocvičnu stolní tenisté, ženy při svých 
cvičeních kondice či aerobiku, žáci, žákyně, 
předškoláci, velmi populární je cvičení rodičů 
s dětmi, úspěšný je fotbal. Veleúspěšný je flor-
bal. Já absolvoval hodinu cvičení pro seniory 
(cvičitelka E. Řeháková) a přímo na sobě pozo-
roval blahodárné účinky pohybu.

Závěrem něco málo o člověku nejdůležitěj-
ším, o náčelnici místního Sokola, PaedDr. 
Vandě Marušové. Sportovala odmalička, 
později se specializovala na hod oštěpem a v 
této pro nás kdysi i nyní tak úspěšné discipli-
ně se probojovala díky své vysoké sportovní 
výkonnosti a pátému místu na MR až do širší 
republikové reprezentace. Její trenérkou byla 
mimo jiné i olympijská vítězka v hodu oště-
pem – Dana Zátopková. Celých sedmnáct let 
trénovala atletickou mládež v TJ USK Praha, 
vychovala mistryni republiky ve své disciplině 
Dále pak 12 let vedla oddělení Odboru vše-
strannosti ČOS v Tyršově domě, ústředí České 
obce sokolské. U nás v Sokole dělá cvičitelku 
již dvanáct let, pátým rokem stojí v jeho čele. 
A její vzkaz Břevnovákům? „ Přijďte si zacvičit, 
pro všechny zájemce máme celoročně dveře 
otevřené. Do našich oddílů neprovádíme vý-
běr, ale nábor nových členů, vždy začátkem 
školního, tedy i cvičebního roku. Kdo nemá zá-
jem o výkonnostní a vrcholový sport, může se 
v našich oddílech sportu pro všechny věnovat 
třeba kondici nebo míčovým hrám... Rádi při-
vítáme nové členy bez rozdílu věku, pohlaví, 
tělesné zdatnosti a výkonnosti, držme se slov 
Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola u nás: 
„V zdravém těle zdravý duch!“ A nezapomínej-
me, že pohyb – znamená život! 

P.S. Autor děkuje p. H. Červenkové za poskyt-
nutí archivních materiálů.

A. Matějka

Historie: Břevnovský Sokol byl založen v roce 1886 Dne 21. května l905 schválen byl návrh stavebního odboru 
aby došlo k zahájení stavby tělocvičny v ulici Heleny Malířové. V následujícím roce, 1906 byla stavba dokončena 
a sokolovna s tělocvičnou se objevila užaslým členům v plné kráse.
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Z lágru docházelo směrem na Petřiny ke střelbě, ale pro nás Z lágru docházelo směrem na Petřiny ke střelbě, ale pro nás 
pro kluky to nebyl důvod k tomu, abychom seděli doma. Proto pro kluky to nebyl důvod k tomu, abychom seděli doma. Proto 
si dobře vzpomínám na některé události, které jsem viděl na si dobře vzpomínám na některé události, které jsem viděl na 
vlastní oči, stejně tak jako mnozí jiní. Nemohu zaručit pořadí vlastní oči, stejně tak jako mnozí jiní. Nemohu zaručit pořadí 
událostí, jak se odehrály v oněch hektických dnech. Byl jsem událostí, jak se odehrály v oněch hektických dnech. Byl jsem 
ale svědkem, když na Petřiny dorazili v maskovaném KDF „ ale svědkem, když na Petřiny dorazili v maskovaném KDF „ 
Vlasovci“, a před mlékárnou se snažili domluvit s přítomnými Vlasovci“, a před mlékárnou se snažili domluvit s přítomnými 
lidmi. Jak se ukázalo zabloudili, když hledali cestu na letiště. lidmi. Jak se ukázalo zabloudili, když hledali cestu na letiště. 
Krátce před nimi na témže místě operovala nacistická moto Krátce před nimi na témže místě operovala nacistická moto 
hlídka se „sajdkárou BMW“ .Tvořili ji dva vojáci v tmavých hlídka se „sajdkárou BMW“ .Tvořili ji dva vojáci v tmavých 
gumových kabátech, helmách, „Romellovskými“ brýlemi gumových kabátech, helmách, „Romellovskými“ brýlemi 
a kulometem. a kulometem. 

Blízkost ruzyňského letiště se projevila v revolučních dnech Blízkost ruzyňského letiště se projevila v revolučních dnech 
tím, že přelétávající „turbíny“, jak jsme nazývali „Me 262 tím, že přelétávající „turbíny“, jak jsme nazývali „Me 262 
SCHWALBE“, zastrašily obyvatele Petřin. Při jednom z pře-SCHWALBE“, zastrašily obyvatele Petřin. Při jednom z pře-
letů shodily malé tříštivé bomby. Jednu za fotbalové hřiště letů shodily malé tříštivé bomby. Jednu za fotbalové hřiště 
a jednu do pomyslného středu Petřin, kde se kříží ulice Pol-a jednu do pomyslného středu Petřin, kde se kříží ulice Pol-
ní a Na Rovni. Na to vzpomíná pamětník F. Očenášek, kte-ní a Na Rovni. Na to vzpomíná pamětník F. Očenášek, kte-
rý si odnesl zážitek na celý život po tom, co byl zasažen rý si odnesl zážitek na celý život po tom, co byl zasažen 
střepinou, naštěstí do místa, kde šla snadno vyjmout. Dal-střepinou, naštěstí do místa, kde šla snadno vyjmout. Dal-
ší je vzpomínka na Revoluční gardu. Ta měla své velitelství ší je vzpomínka na Revoluční gardu. Ta měla své velitelství 
v miniaturním domku vedle restaurace „U Holečků“. Po-v miniaturním domku vedle restaurace „U Holečků“. Po-
blíž byla také vybudována barikáda z odstaveného valníku blíž byla také vybudována barikáda z odstaveného valníku 
a osobního auta „Opel Blitz“ . Jako dnes vidím několik při-a osobního auta „Opel Blitz“ . Jako dnes vidím několik při-
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Revoluce 1945 na PetřináchRevoluce 1945 na Petřinách

krčených gardistů s páskami na rukávu, jak vybíhají z onoho krčených gardistů s páskami na rukávu, jak vybíhají z onoho 
domku, a každý drží v rukách nějakou zbraň. Dobře si vzpomí-domku, a každý drží v rukách nějakou zbraň. Dobře si vzpomí-
nám, že jedním z nich byl pan Ptáček od nás z ulice Na Rovni. nám, že jedním z nich byl pan Ptáček od nás z ulice Na Rovni. 
Gardisté se pohybovali na severní straně Petřin, nad lesíkem Gardisté se pohybovali na severní straně Petřin, nad lesíkem 
v místech, kde bylo skutečné nebezpečí. Tam směřo-v místech, kde bylo skutečné nebezpečí. Tam směřo-
vali střelbu Němci z prostoru cvičáku a zde byl po-vali střelbu Němci z prostoru cvičáku a zde byl po-
střelen jeden z gardistů. Byl to pan Boháček, které-střelen jeden z gardistů. Byl to pan Boháček, které-
mu prostřelili ruku. Ten pak chodil s rukou na pásce, mu prostřelili ruku. Ten pak chodil s rukou na pásce, 
a byl námi kluky pokládán za hrdinu. a byl námi kluky pokládán za hrdinu. 

O ostřelování domů na severní výspě Petřin a nejen o tom O ostřelování domů na severní výspě Petřin a nejen o tom 
může podat svědectví pan Josef Kolín, tehdy 12 letý, který si může podat svědectví pan Josef Kolín, tehdy 12 letý, který si 
vzpomíná: Pátý květen 1945 byl nádherný den, přesto pro ně-vzpomíná: Pátý květen 1945 byl nádherný den, přesto pro ně-
které obyvatele Petřin i dramatický. Důvod byl ten, že němec-které obyvatele Petřin i dramatický. Důvod byl ten, že němec-
ká posádka RAD, umístěná tam, kde se dnes nachází bývalá ká posádka RAD, umístěná tam, kde se dnes nachází bývalá 
„Sorbona“ (nyní fakulta UK), zahájila kulometnou střelbu do „Sorbona“ (nyní fakulta UK), zahájila kulometnou střelbu do 
domů ze severní strany. Vojákům se říkalo „lopatáři“, a byli domů ze severní strany. Vojákům se říkalo „lopatáři“, a byli 
to 16 – 17 letí kluci Říšské pracovní služby. Pan Josef Kolín to 16 – 17 letí kluci Říšské pracovní služby. Pan Josef Kolín 
popisuje událost tak, že najednou bylo slyšet pleskání kulek do popisuje událost tak, že najednou bylo slyšet pleskání kulek do 
omítek a tašek na střechách domů, a bylo zasaženo i nejedno omítek a tašek na střechách domů, a bylo zasaženo i nejedno 
okno. Tato střelba z lágru RAD si vybrala jednu oběť. Tou byla okno. Tato střelba z lágru RAD si vybrala jednu oběť. Tou byla 
mladá porodní asistentka, zastřelená na severní straně Petřin. mladá porodní asistentka, zastřelená na severní straně Petřin. 
– Další jeho vzpomínka se váže k porevolučnímu dění, a je tro-– Další jeho vzpomínka se váže k porevolučnímu dění, a je tro-
chu vážnější. „ Krátce po revoluci jsem byl svědkem epizody, chu vážnější. „ Krátce po revoluci jsem byl svědkem epizody, 
která se mi hluboko vryla do paměti. Nechtě jsem se stal svěd-která se mi hluboko vryla do paměti. Nechtě jsem se stal svěd-
kem, když v restauraci poblíž hlavní brány obory Hvězda pro-kem, když v restauraci poblíž hlavní brány obory Hvězda pro-
bíhal polní soud. Ani nevím jak, jsem se tam připletl. Zvědavě, bíhal polní soud. Ani nevím jak, jsem se tam připletl. Zvědavě, 
netuše o co půjde, jsem sledoval mezerou v plotě za stolkem netuše o co půjde, jsem sledoval mezerou v plotě za stolkem 
sedícího ruského důstojníka a vojáky se samopaly. Naproti stál sedícího ruského důstojníka a vojáky se samopaly. Naproti stál 
nákladní vůz, ze kterého byli postupně vyvádění esesáci. Vo-nákladní vůz, ze kterého byli postupně vyvádění esesáci. Vo-
jáci se samopaly je předváděli ke stolku, kde s nimi důstojník jáci se samopaly je předváděli ke stolku, kde s nimi důstojník 
cosi sepsal. Dobře jsem zaslechl důstojníkův dotaz „ strelals?“. cosi sepsal. Dobře jsem zaslechl důstojníkův dotaz „ strelals?“. 
Pak ruští vojáci Němce odvedli za bránu ke zdi obory, a ozval Pak ruští vojáci Němce odvedli za bránu ke zdi obory, a ozval 
se výstřel. Nevím kolikrát se to opakovalo, ale po druhém vý-se výstřel. Nevím kolikrát se to opakovalo, ale po druhém vý-
střelu jsem utekl. Časem jsem se dozvěděl, že popravení měli střelu jsem utekl. Časem jsem se dozvěděl, že popravení měli 
u zdi společný hrob“. Ten byl po čase zrušen. Ostatky byly u zdi společný hrob“. Ten byl po čase zrušen. Ostatky byly 
exhumovány a někam odvezeny. K tomu jen tolik. Tuto udá-exhumovány a někam odvezeny. K tomu jen tolik. Tuto udá-
lost nelze posuzovat dnešníma očima. Tenkrát byla zcela jiná lost nelze posuzovat dnešníma očima. Tenkrát byla zcela jiná 
situace. To co nacisté napáchali za hrůzy, bylo v živé paměti, situace. To co nacisté napáchali za hrůzy, bylo v živé paměti, 
a nebylo se čemu divit. a nebylo se čemu divit. 

Při prohlížení starých fotografií se člověk podiví jak, ten čas letí. A tak najednou Při prohlížení starých fotografií se člověk podiví jak, ten čas letí. A tak najednou 
fotky, které desítky let leží v krabici, připomenou události a zážitky let dávno fotky, které desítky let leží v krabici, připomenou události a zážitky let dávno 
minulých. Jejich vypovídací hodnota nabírá na síle. Takovou událostí a velkým minulých. Jejich vypovídací hodnota nabírá na síle. Takovou událostí a velkým 
zážitkem na Petřinách byl konec války a revoluce. Nebyl zde žádný vojenský zážitkem na Petřinách byl konec války a revoluce. Nebyl zde žádný vojenský 
objekt, který by byl předmětem nějakých významných bojů, ale blízkost Vo-objekt, který by byl předmětem nějakých významných bojů, ale blízkost Vo-
jenské nemocnice a lágr wehrmachtu s cvičákem ve Vokovicích byly přeci jenské nemocnice a lágr wehrmachtu s cvičákem ve Vokovicích byly přeci 
jenom místy, kde se něco dělo.jenom místy, kde se něco dělo.  

U obory Hvězda. Všeobecná radost, krojovaná děvčata. Ve spodní řadě vojá-
ček „syn pluku“.

 Milan Mikeš:
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Petřiny zažívaly mnohem intenzivněji i porevoluční dění, než Petřiny zažívaly mnohem intenzivněji i porevoluční dění, než 
jiné pražské čtvrti. Bylo to polohou. Obora Hvězda a volná pro-jiné pražské čtvrti. Bylo to polohou. Obora Hvězda a volná pro-
stranství kolem dávaly možnosti pro umístění techniky a stano-stranství kolem dávaly možnosti pro umístění techniky a stano-
vání vojska. Příkladem bylo polní letiště za Klausovou třešňov-vání vojska. Příkladem bylo polní letiště za Klausovou třešňov-
kou a využití tamní stodoly. Konírna u letohrádku sloužila pro kou a využití tamní stodoly. Konírna u letohrádku sloužila pro 
umístění koní Rudé armády. Obora a travnatá plocha kolem se umístění koní Rudé armády. Obora a travnatá plocha kolem se 
stala místem, kde krátce stanovala i západní armáda. Také na stala místem, kde krátce stanovala i západní armáda. Také na 
ni vzpomínám s úsměvem. Západní armáda dorazila do Prahy ni vzpomínám s úsměvem. Západní armáda dorazila do Prahy 
v mnohem lepší kondici než sověti. Tím myslím zejména její zá-v mnohem lepší kondici než sověti. Tím myslím zejména její zá-
sobování. Ruští vojáci byli bezprostřední a byli s radostí vítáni sobování. Ruští vojáci byli bezprostřední a byli s radostí vítáni 
v rodinách. Prahli po alkoholu. Můj otec měl obchod, což je lá-v rodinách. Prahli po alkoholu. Můj otec měl obchod, což je lá-
kalo, domnívajíce se, že nějakou „butylku“ má. Jenže za války kalo, domnívajíce se, že nějakou „butylku“ má. Jenže za války 
byl alkohol na lístky, a to málo, co v obchodě bylo, stačili vy-byl alkohol na lístky, a to málo, co v obchodě bylo, stačili vy-
pít při prvé návštěvě. Vzpomínám, jak jeden četař při návštěvě pít při prvé návštěvě. Vzpomínám, jak jeden četař při návštěvě 
u nás bleskově zareagoval na lahev, která stála u dveří. Než u nás bleskově zareagoval na lahev, která stála u dveří. Než 
mu táta stačil láhev s petrolejem vytrhnout, část v něm zmizla. mu táta stačil láhev s petrolejem vytrhnout, část v něm zmizla. 
Naštěstí svůj omyl včas zpozoroval a petrolej vyprsknul. Jen Naštěstí svůj omyl včas zpozoroval a petrolej vyprsknul. Jen 
se zasmál, nijak jej to nerozhodilo, zřejmě pil již tvrdší věci. se zasmál, nijak jej to nerozhodilo, zřejmě pil již tvrdší věci. 
Vím, že k jídlu měli hlavně špek, který ukrajovali z velkých Vím, že k jídlu měli hlavně špek, který ukrajovali z velkých 
plátů. Radost, kterou sdíleli s naší populací, dokládají docho-plátů. Radost, kterou sdíleli s naší populací, dokládají docho-
vané fotografie. vané fotografie. 

Vedle krojovaných děvčat, prostých vojáků a důstojníků, jsou Vedle krojovaných děvčat, prostých vojáků a důstojníků, jsou 
i tak zvaní „synové pluku“. Byli to sirotci, které postupující i tak zvaní „synové pluku“. Byli to sirotci, které postupující 
armáda brala do svého středu a starala se o ně. „Zápaďáci“ armáda brala do svého středu a starala se o ně. „Zápaďáci“ 
jak uvádím výše, kterých zde bylo poměrně málo, stanovali jak uvádím výše, kterých zde bylo poměrně málo, stanovali 
za oborou. Udržovali si jistý odstup. Ne ovšem takový, aby za oborou. Udržovali si jistý odstup. Ne ovšem takový, aby 
nechodili tančit do restaurace „U Doležalů“ oslňující „Bugy-nechodili tančit do restaurace „U Doležalů“ oslňující „Bugy-
bugy“, a s námi kluky si nerozuměli. Bylo mezi nimi i pár Če-bugy“, a s námi kluky si nerozuměli. Bylo mezi nimi i pár Če-
choslováků. Lákali nás zejména tím, že nás obdarovávali pře-choslováků. Lákali nás zejména tím, že nás obdarovávali pře-
snídávkami. Přesnídávka byla krabička z voskovaného papíru, snídávkami. Přesnídávka byla krabička z voskovaného papíru, 
která obsahovala různé konzervy „UNRA“.Zejména ale také která obsahovala různé konzervy „UNRA“.Zejména ale také 
to nejžádanější, ploché žvýkačky ve staniolu. Dalším obsahem to nejžádanější, ploché žvýkačky ve staniolu. Dalším obsahem 
přesnídávky, který nás již tak nezajímal, byly tvrdé sušenky, přesnídávky, který nás již tak nezajímal, byly tvrdé sušenky, 
fialová rozpustná šťáva, kávový extrakt, konzerva (ananas fialová rozpustná šťáva, kávový extrakt, konzerva (ananas 
s rýží, hamburger, vepřové s kukuřicí a podobně). Při našich s rýží, hamburger, vepřové s kukuřicí a podobně). Při našich 
návštěvách nám neušlo, že přesnídávky vynášejí z proviantní-návštěvách nám neušlo, že přesnídávky vynášejí z proviantní-
ho stanu. To bylo zjištění, které inspirovalo akci, jíž se nedalo ho stanu. To bylo zjištění, které inspirovalo akci, jíž se nedalo 
odolat. Starší kluci to vymysleli a jen chytře hlídali. Já již nevím odolat. Starší kluci to vymysleli a jen chytře hlídali. Já již nevím 
s kým, ale rozhodně my mladší jsme měli za úkol vkrást se do s kým, ale rozhodně my mladší jsme měli za úkol vkrást se do 
stanu. Vojáci stan s proviantem nijak nehlídali, a tak náš úmysl stanu. Vojáci stan s proviantem nijak nehlídali, a tak náš úmysl 
přikrást se ke stanu vyšel. Pak jen stačilo u podesty zvednout přikrást se ke stanu vyšel. Pak jen stačilo u podesty zvednout 
plátno, nahmatat krabici. To se zdařilo. Krabice nebyla nijak plátno, nahmatat krabici. To se zdařilo. Krabice nebyla nijak 
veliká a při následném úprku lákavě chrastila. Jednoznačně to veliká a při následném úprku lákavě chrastila. Jednoznačně to 
v nás vyvolávalo představu zajímavého obsahu. U zdi obory v nás vyvolávalo představu zajímavého obsahu. U zdi obory 
jsme se o krabici začali přetahovat, anglický nápis nám nic ne-jsme se o krabici začali přetahovat, anglický nápis nám nic ne-
říkal. Víko krabice povolilo a k našemu překvapení se vysy-říkal. Víko krabice povolilo a k našemu překvapení se vysy-
pal šokující obsah. Krabice byla plná otvíráčků na konzervy. pal šokující obsah. Krabice byla plná otvíráčků na konzervy. 
Zklamaní jsme krabici pohodili a otvíráky si nacpali do kapes. Zklamaní jsme krabici pohodili a otvíráky si nacpali do kapes. 
Na místě činu jsme se raději pár dnů neukázali. Z pozdějšího Na místě činu jsme se raději pár dnů neukázali. Z pozdějšího 
chování vojáků bylo ale zřejmé, že si ztráty vůbec nepovšimli. chování vojáků bylo ale zřejmé, že si ztráty vůbec nepovšimli. 
Tuto originální příhodu můžu doložit posledními dvěmi kusy Tuto originální příhodu můžu doložit posledními dvěmi kusy 
otvíráků „ UNRA“, které v originál obalech dodnes uchová-otvíráků „ UNRA“, které v originál obalech dodnes uchová-
vám. Při pohledu na ně je mi veselo, i když od té doby uplynulo vám. Při pohledu na ně je mi veselo, i když od té doby uplynulo 
66 let. Díky dochovaným fotografiím, které přeci jen tak ne-66 let. Díky dochovaným fotografiím, které přeci jen tak ne-
blednou, jako slábne naše paměť, si to můžeme připomenout, blednou, jako slábne naše paměť, si to můžeme připomenout, 
a těm mladším předložit svědectví o té době…a těm mladším předložit svědectví o té době…

Dohasínající poválečná euforie zastihla Petřínskou Dohasínající poválečná euforie zastihla Petřínskou 
veřejnost s přáním, aby Petřiny byly napojeny na veřejnost s přáním, aby Petřiny byly napojeny na 

tramvajovou síť. Jak tomu bylo od počátku doklá-tramvajovou síť. Jak tomu bylo od počátku doklá-
dají uchované „Zápisy o schůzích prodloužení trati dají uchované „Zápisy o schůzích prodloužení trati 
č. 20“. Zajímavé čtení podává svědectví o průběhu č. 20“. Zajímavé čtení podává svědectví o průběhu 
50 schůzí v období od 20. 11. 49 do 2. 2. 1951. Pet-50 schůzí v období od 20. 11. 49 do 2. 2. 1951. Pet-
řiny byly krátkodobě napojeny v době od r. 1937 do řiny byly krátkodobě napojeny v době od r. 1937 do 
r. 1940 autobusovou linkou „T“. Linka vedla na Vy-r. 1940 autobusovou linkou „T“. Linka vedla na Vy-
pich a dále na Bílou Horu a za okupace zanikla, aniž pich a dále na Bílou Horu a za okupace zanikla, aniž 
byla obnovena. Petřinská veřejnost proto požadovala byla obnovena. Petřinská veřejnost proto požadovala 
při různých příležitostech prodloužení tramvaje č. 20 při různých příležitostech prodloužení tramvaje č. 20 
od Vojenské nemocnice, což se jevilo jako nejlepší ře-od Vojenské nemocnice, což se jevilo jako nejlepší ře-
šení. Zmiňované „Zápisy“ zaznamenávají, že dne 9. šení. Zmiňované „Zápisy“ zaznamenávají, že dne 9. 
listopadu 1949 byla v restauraci „U Holečků“ svola-listopadu 1949 byla v restauraci „U Holečků“ svola-
ná veřejná schůze za účelem prodloužení trati č. 20. ná veřejná schůze za účelem prodloužení trati č. 20. 
Hlavní referát přednesl ing. Kudrna referent okresní Hlavní referát přednesl ing. Kudrna referent okresní 
technické komise. Z jeho vystoupení vyznělo, že jedi-technické komise. Z jeho vystoupení vyznělo, že jedi-
ná možnost, jak docílit prodloužení trati, je nečekat, ná možnost, jak docílit prodloužení trati, je nečekat, 
ujmout se iniciativy a trať si vybudovat sami… Po této ujmout se iniciativy a trať si vybudovat sami… Po této 
schůzi byl dán podnět k ustanovení pracovního výbo-schůzi byl dán podnět k ustanovení pracovního výbo-
ru ze všech složek Národní fronty. Psal se rok, kdy kar-ru ze všech složek Národní fronty. Psal se rok, kdy kar-
ty politické scény byly jednoznačně rozdány. O tom ty politické scény byly jednoznačně rozdány. O tom 
jednoznačně svědčí ustanovující schůze NF ze dne jednoznačně svědčí ustanovující schůze NF ze dne 
14. listopadu 1949. Byl zvolen pracovní výbor, který 14. listopadu 1949. Byl zvolen pracovní výbor, který 

Sovětský tank T-64 na hlavní silnici před vozovnou Vokovice.

Konečná…č. 20 výročí.
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měl 19 členů. Předsedou byl zvolen pan Jaroslav So-měl 19 členů. Předsedou byl zvolen pan Jaroslav So-
chor za ČSL, místopředseda František Šibil za bezpar-chor za ČSL, místopředseda František Šibil za bezpar-
tijní, paní Kohoutková za Radu žen jako zapisovatelka, tijní, paní Kohoutková za Radu žen jako zapisovatelka, 
p. Hájková za SČS, dále 10 členů za KSČ, dva zástupci p. Hájková za SČS, dále 10 členů za KSČ, dva zástupci 
za Sokol, dva zástupci za SBS a jeden za SSSP (též stra-za Sokol, dva zástupci za SBS a jeden za SSSP (též stra-
níci). Nutno uznat, že komise okamžitě začala pracovat. níci). Nutno uznat, že komise okamžitě začala pracovat. 
Hlavním cílem bylo agitovat brigádníky. Komise si sta-Hlavním cílem bylo agitovat brigádníky. Komise si sta-
novila pět obvodů a v těch určení členové komise pro-novila pět obvodů a v těch určení členové komise pro-
váděli nábor brigádníků. Jednalo se o následující práce: váděli nábor brigádníků. Jednalo se o následující práce: 
I. nalámat kámen na štětování v Motolském lomu, II. I. nalámat kámen na štětování v Motolském lomu, II. 
provést výkopové práce v délce 1,6 km trati, III. vyště-provést výkopové práce v délce 1,6 km trati, III. vyště-
tovat a zaštěrkovat tramvajové těleso a toto předat DP tovat a zaštěrkovat tramvajové těleso a toto předat DP 
Praha. Jak je patrné jednalo se hromadu práce, kterou Praha. Jak je patrné jednalo se hromadu práce, kterou 
zvládnout vyžadovalo opravdu hodně organizačního zvládnout vyžadovalo opravdu hodně organizačního 
úsilí a nadšení. Výbor vyvěšoval plakáty v rámci agi-úsilí a nadšení. Výbor vyvěšoval plakáty v rámci agi-
tace se obracel i na různé instituce a závody, včetně tace se obracel i na různé instituce a závody, včetně 
vojska. Využíval propagaci v místních kinech, místním vojska. Využíval propagaci v místních kinech, místním 
rozhlase, rozhlasovém voze a pomoc v místních závo-rozhlase, rozhlasovém voze a pomoc v místních závo-
dech. Nutno ocenit, že úmysl se dařilo plnit. Tak napří-dech. Nutno ocenit, že úmysl se dařilo plnit. Tak napří-
klad každou neděli se sešlo 20 až 30 občanů z Liboce klad každou neděli se sešlo 20 až 30 občanů z Liboce 
a Petřin v Motolském lomu. Práce v lomu započala a Petřin v Motolském lomu. Práce v lomu započala 
s předstihem již 25. listopadu 1949 v 7.00 ráno. Pa-s předstihem již 25. listopadu 1949 v 7.00 ráno. Pa-
mětníci vzpomínají na hlídače lomu, který za nepřízni-mětníci vzpomínají na hlídače lomu, který za nepřízni-
vého počasí rozdělal oheň a prokřehlým brigádníkům vého počasí rozdělal oheň a prokřehlým brigádníkům 
i něco upekl. Mělo být nalámáno 2000 mi něco upekl. Mělo být nalámáno 2000 m33 kamene.  kamene. 
Dne 15. 3. 1950 v 10.00 bylo vyhlášeno slavnost-Dne 15. 3. 1950 v 10.00 bylo vyhlášeno slavnost-
ní zahájení kopáčských prací. Ten den za účasti pri-ní zahájení kopáčských prací. Ten den za účasti pri-
mátora V. Vacka a ředitele DP Lukavského a řady mátora V. Vacka a ředitele DP Lukavského a řady 
funkcionářů se za zvuku vojenské kapely chopilo funkcionářů se za zvuku vojenské kapely chopilo 
409 brigádníků lopat a krumpáčů. Výsledekem po-409 brigádníků lopat a krumpáčů. Výsledekem po-
čátečního nadšení bylo, že ten den autodopravci čátečního nadšení bylo, že ten den autodopravci 
odvezli 93modvezli 93m33 vytěžené zeminy. Na Petřinách téměř  vytěžené zeminy. Na Petřinách téměř 
nebyla domácnost, aby se někdo z rodiny neúčast-nebyla domácnost, aby se někdo z rodiny neúčast-
nil. Dva týdny po tom následovalo. zahájení výko-nil. Dva týdny po tom následovalo. zahájení výko-
pových prací v protisměru od vojenské nemocnice. pových prací v protisměru od vojenské nemocnice. 
Celkem mělo být brigádníky přemístěno 5000 mCelkem mělo být brigádníky přemístěno 5000 m33  
zeminy. Zápisy nepostrádají někdy kocourkovské si-zeminy. Zápisy nepostrádají někdy kocourkovské si-
tuace, kolem připisování brigádnických hodin. Dále tuace, kolem připisování brigádnických hodin. Dále 
např. že ve stodole Klausovy zahrady tráví brigád-např. že ve stodole Klausovy zahrady tráví brigád-
níci moc času a je zde nutno proto zakázat kouření níci moc času a je zde nutno proto zakázat kouření 
a to nejen z důvodu požáru. Zajímavý je zápis ze 14. a to nejen z důvodu požáru. Zajímavý je zápis ze 14. 
10. 50, kde stojí „všechny fotografie a vše související 10. 50, kde stojí „všechny fotografie a vše související 
s výstavbou trati dobře uchovat s tím, že na podzim s výstavbou trati dobře uchovat s tím, že na podzim 
bude výstavka okresu Praha 5 a na této to upotřebit. bude výstavka okresu Praha 5 a na této to upotřebit. 
K této poznámce je dlužno uvést, že například součas-K této poznámce je dlužno uvést, že například součas-
ný a dobře vedený archiv DP hl. m. Prahy nemá prak-ný a dobře vedený archiv DP hl. m. Prahy nemá prak-
ticky žádnou kvalitní fotografii vážící se k prodloužení ticky žádnou kvalitní fotografii vážící se k prodloužení 
tratě. Na stavbu bylo nutno vybrat z řad občanů pra-tratě. Na stavbu bylo nutno vybrat z řad občanů pra-
covní dozorce, kteří měli za úkol udržovat potřebnou covní dozorce, kteří měli za úkol udržovat potřebnou 
kvalitu práce. Výbor si musel také zajistit firmy, tenkrát kvalitu práce. Výbor si musel také zajistit firmy, tenkrát 
ještě převážně soukromé které kámen budou dovážet ještě převážně soukromé které kámen budou dovážet 
pravidelně. Byly z okolí, Holeček z Liboce, J. Mandík, pravidelně. Byly z okolí, Holeček z Liboce, J. Mandík, 
Řečinský z Břevnova, O. Veselý, Jan Vimperský, Lužic-Řečinský z Břevnova, O. Veselý, Jan Vimperský, Lužic-
ký, Seidl. Dále jsou popisovány desítky drobných úko-ký, Seidl. Dále jsou popisovány desítky drobných úko-
nů a povinnosti kolem organizace jako např. obstarání nů a povinnosti kolem organizace jako např. obstarání 
stovek lopat a krumpáčů mimo jiné také 30 koleček, stovek lopat a krumpáčů mimo jiné také 30 koleček, 

NEBYTOVÝ PROSTOR
NA BĚLOHORSKÉ K PRONÁJMU!

Společenství vlastníků jednotek 191, 192, 193,195 a 215 
nabízí živnostníkům obchod na rohu ulice 

Bělohorská 147 a ulice U Kaštanu 11 
o celkové výměře 211,28 m2

a přilehlého nebytového prostoru v suterénu domu
o výměře 30 m2 k obchodnímu využití.

Volný od 1. září 2011.
Spojení: Edita Navrátilová, tel. 728 661 255

e-mail: navratilova.edita@seznam.cz

15 kár a tyto udržovat. Práci komplikovaly rovněž 15 kár a tyto udržovat. Práci komplikovaly rovněž 
úpravy přilehlých komunikací např. spojka Veleslavín úpravy přilehlých komunikací např. spojka Veleslavín 
– Břevnov. Bylo nutno dojednávat odborné práce, – Břevnov. Bylo nutno dojednávat odborné práce, 
které nemohli vykonávat brigádníci, jako je válcování které nemohli vykonávat brigádníci, jako je válcování 
a podobně. To bylo závislé na jiných podnicích. Ty se a podobně. To bylo závislé na jiných podnicích. Ty se 
vymlouvaly, že to nemají v plánu atd. Nejinak tomu vymlouvaly, že to nemají v plánu atd. Nejinak tomu 
bylo s projektovou dokumentací. Do jednání s podni-bylo s projektovou dokumentací. Do jednání s podni-
ky bylo stále více vnášeno, že trať by měla být hotova ky bylo stále více vnášeno, že trať by měla být hotova 
„jako dar k narozeninám našeho milého presidenta „jako dar k narozeninám našeho milého presidenta 
Klementa Gottwalda“. Toto se celkem vedlo, řada Klementa Gottwalda“. Toto se celkem vedlo, řada 
stěžejních dodavatelů závěrečných prací se neodva-stěžejních dodavatelů závěrečných prací se neodva-
žovala toto nějak ohrozit. Výbor se snažil, aby zapojil žovala toto nějak ohrozit. Výbor se snažil, aby zapojil 
všechny občany a využíval jejich profese. Tak např. všechny občany a využíval jejich profese. Tak např. 
akademický malíř Karel Stěhule měl vyhotovit propa-akademický malíř Karel Stěhule měl vyhotovit propa-
gační plakát a propagační skřínku, fotograf V. Havel-gační plakát a propagační skřínku, fotograf V. Havel-
ka měl pořizovat namísto brigády fotodokumentaci ka měl pořizovat namísto brigády fotodokumentaci 
a podobně. Byl zadán i pamětní grafický list pro nejlep-a podobně. Byl zadán i pamětní grafický list pro nejlep-
ší brigádníky u akademického malíře Klimeše-Koziny ší brigádníky u akademického malíře Klimeše-Koziny 
z Břevnova. Ten měl dostat každý, kdo odpracuje více z Břevnova. Ten měl dostat každý, kdo odpracuje více 
jak 250 brigádnických hodin. V pravdě hrdinskou bri-jak 250 brigádnických hodin. V pravdě hrdinskou bri-
gádnicí, byla paní (dobová informace uvádí soudruž-gádnicí, byla paní (dobová informace uvádí soudruž-
ka) M. Ferdinandová která odpracovala 1075 hod. To ka) M. Ferdinandová která odpracovala 1075 hod. To 
bylo bezkonkurenčně nejvíce, neboť další byl s 328 bylo bezkonkurenčně nejvíce, neboť další byl s 328 
hodinami J. Lejsek pracovník Střešovické vozovny.hodinami J. Lejsek pracovník Střešovické vozovny.

Dále dobové zprávy uvádějí, že bylo celkem odpraco-Dále dobové zprávy uvádějí, že bylo celkem odpraco-
váno 230 tisíc hodin, které odpracovali občané Prahy váno 230 tisíc hodin, které odpracovali občané Prahy 
5, Střešovic, Horní Liboce, Petřin, zaměstnanci Sta-5, Střešovic, Horní Liboce, Petřin, zaměstnanci Sta-
voprojektu, vojenské nemocnice, vozovny Střešovice voprojektu, vojenské nemocnice, vozovny Střešovice 
a Vokovice. a Vokovice. Slavnostní den byl 26. listopad. Tram-Slavnostní den byl 26. listopad. Tram-
vaj č. 20 na Petřiny začala pravidelně jezdit.vaj č. 20 na Petřiny začala pravidelně jezdit.

zápisky
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Vážená redakce, nyní se často skloňuje slovo „šikana”, hlav-
ně pokud jde o školáky či o některé zaměstnance. Dříve byl 
tento termín znám především z vojny. Jednu takovou šika-
nu si budu do smrti pamatovat. Byli jsme s kamarády – vo-
jáky v Praze na vojenské přehlídce. Spali jsme ve stanech na 
Vypichu. Jednou jsme se vraceli do stanového tábora na 
otevřeném nákladním vozidle s lavicemi po stranách kor-
by. U křižovatky na Vypichu byla zácpa. Ve frontě stála auta 
i tramvaj. Náš velitel – poručík, vylezl z auta, popošel ke křížo-
vatce, a tak jak byl zvyklý dirigovat kolony vojenských vozidel 
někde na kraji lesa, pokoušel se i zde řídit dopravu. Zvedl jednu 
ruku a druhou rukou ukazoval řidiči tramvaje, aby zatočil vpra-
vo, abychom mohli projet. Zapomněl však, že napravo i nalevo 
žádné koleje nebyly. Navíc si řidič tramvaje při jeho počínání 
ukazoval „na čelo”. My vojáci jsme propukli v nehorázný smích. 
To našeho velitele rozlítilo. Smích nás přešel po příjezdu do sta-
nového tábora. Delší dobu jsme museli na lavici v autě „sedět 
v pozoru” a při tom dělat „vpravo hleď“ či „vlevo hleď”. Pokud 
se někdo byť jen trochu při tom usmál, nemohl počítat s tím, 
že by se v blízké době dostal na vycházku či na „opušťák”. – Že 
i na vojně si mohou někteří jedinci přilepšit k „žoldu”, svědčí 
příhoda, taktéž ze stanového tábora na Vypichu. Tam bylo to-
tiž v provizorně oploceném prostoru vybudováno v kruhu cca 8 
– 10 latrin. Ty byly zřejmě po hrachové kaši k obědu plně obsa-
zeny vojáky s nahými zadky. Jeden náš vynalézavý kolega po-
řídil z výšky, asi z korby auta, řadu snímků. Fotografie pak za 
v té době nehoráznou cenu 5.- Kč prodával. Také jsem si jedno 
foto koupil. Svoji neopatrností, zřejmě při půjčování kolegům, 
jsem o fotku – suvenýr z vojny – přišel, což mě dnes velice mrzí.

Čtenář časopisu Břevnovan K. R.

Z naší a vaší
korespondence

Solo, spol. s r. o.

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: info solork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

12. dubna12. dubna • •  v půl druhé odpoledne projížděl neznámý řidič v půl druhé odpoledne projížděl neznámý řidič 
ulici na Petřinách do města, a na přechodu srazil třiačtyřiceti-ulici na Petřinách do města, a na přechodu srazil třiačtyřiceti-
letou ženu, a rychle ujel. Žena utržila lehčí zranění, po řidiči letou ženu, a rychle ujel. Žena utržila lehčí zranění, po řidiči 
se pátrá.se pátrá.
21. dubna21. dubna • •  při měření rychlosti v ulici Roztocké strážníky při měření rychlosti v ulici Roztocké strážníky 
zastaven řidič, který výrazně překročil povolenou rychlost. zastaven řidič, který výrazně překročil povolenou rychlost. 
Papíry neměl, zato zákaz řízení všech motorových vozidel. Papíry neměl, zato zákaz řízení všech motorových vozidel. 
Předveden. Předveden. 
22. dubna22. dubna • •  voláno na Městskou policii z drogerie DM v ulici voláno na Městskou policii z drogerie DM v ulici 
Milady Horákové, že ostraha zadržela mezi regály osobu, která Milady Horákové, že ostraha zadržela mezi regály osobu, která 
si nakradla za 798,- Kč. Bylo zjištěno, že osoba byla již trestána si nakradla za 798,- Kč. Bylo zjištěno, že osoba byla již trestána 
a kradla běžně. Předána policejní patrole. a kradla běžně. Předána policejní patrole. 
Na 1. májeNa 1. máje • •  večer projížděla řidička auta Renault Megane uli-večer projížděla řidička auta Renault Megane uli-
ci Lipská do ulice Aviatické. V ulici Za Teplárnou na světelně ci Lipská do ulice Aviatické. V ulici Za Teplárnou na světelně 
řízeném přechodu zabila cyklistu. řízeném přechodu zabila cyklistu. 
14. května14. května • •  Z ulice Kratochvílovy voláno v 10.38, že nějaký Z ulice Kratochvílovy voláno v 10.38, že nějaký 
pobuda vytrhl ženě kabelku, utíká pryč a jiný ho honí. Patrola pobuda vytrhl ženě kabelku, utíká pryč a jiný ho honí. Patrola 
MP přijela hned, kde byl oznamovatel, který popsal pobudu. MP přijela hned, kde byl oznamovatel, který popsal pobudu. 
Rychlým pátráním lapen i s kabelkou. Rychlým pátráním lapen i s kabelkou. 
28. května28. května • •  Kolem 22.20 poflakoval se neznámý muž před Kolem 22.20 poflakoval se neznámý muž před 
vchodem do Billy v ul. Jugoslávských partyzánů. Patrolou MP vchodem do Billy v ul. Jugoslávských partyzánů. Patrolou MP 
předveden a předán. Jednalo se o policejně hledaného člově-předveden a předán. Jednalo se o policejně hledaného člově-
ka.ka.  

         /         /zdroj MPzdroj MP//

       městského strážníka Prahy 6 Mladý
sloupekVítr ve skalách

Robert
Mayr

Klouzavý vánek
ve stráni –
v pasti keřů.
Tunely stromořadí
v odpoledním
šeru
a řeka
minulostí břehů
spoutaná
svým kouzlem
nevinnosti
a touhou . . . .

Tajemstvím
pravdy -
vírou svobodnou
svobodou
poztrácenou
Stihneš sotva jen
zavřít oči
a už je tady
bezbrannost vzpomínek
otočíš paklíčem
spoluviny vzdechů
jako vypínačem
a naskočí obraz
husí kůže noci.
To je ta chvíle, kdy nastává
velké stěhování představ
ve které čas
jak čemá díra
pohlcuje kousek po kousku
srdce i duši –
a vyvrhuje
sny a sny a sny

zápisky

zápisky
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Červenec 2011
Věra Polednová, Břevnov  10. 7. 1924Věra Polednová, Břevnov  10. 7. 1924
Břetislav Halášek, Břevnov 7. 7. 1928Břetislav Halášek, Břevnov 7. 7. 1928
Karel Blažek, Břevnov 29.7. 1928Karel Blažek, Břevnov 29.7. 1928
Květoslava Hnátová, Břevnov 9. 7. 1933Květoslava Hnátová, Břevnov 9. 7. 1933
Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Olga Nováková, Břevnov  5. 7. 1955Olga Nováková, Břevnov  5. 7. 1955

Srpen – Září 2011
Roman Pýcha, Břevnov  23. 8. 1934Roman Pýcha, Břevnov  23. 8. 1934
Josef Bečvář, Ruzyně 14. 9. 1929Josef Bečvář, Ruzyně 14. 9. 1929
Jarmila Baslerová, Liboc  17. 9. 1929Jarmila Baslerová, Liboc  17. 9. 1929
Hana Kosová, Břevnov  29. 9. 1946Hana Kosová, Břevnov  29. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice 29. 9. 1949Michal Malík, Dejvice 29. 9. 1949

Červenec – Srpen – Září
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Tajenka: 20 let Spolku břevnovských živnostníků

Gratulace – Diamantová svatba v Břevnově!

S radostí sdělujeme čtenářům, že paní Věra Vágnerová, 
ročník 1929, a pan Zdeněk Vágner, ročník 1924, z Břevnova 
(na snímku) oslavují 1. července 2011 Diamantovou svatbu

– 60 let společného života. Připojujeme se k upřímným 
gratulacím s přáním pevného zdraví do dalších let.

Redakce listu

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

zůstali s námi.

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

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
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127135

Jedné srpnJedné srpnové neděle na sklonku 40. let vezl ové neděle na sklonku 40. let vezl 
břevnovský sedlák Slaboch Markétskou břevnovský sedlák Slaboch Markétskou 
ulicí s koňmi těžkou mlátičku – párovku. ulicí s koňmi těžkou mlátičku – párovku. 
Byly žně, snad ji vracel do kláštera. Když Byly žně, snad ji vracel do kláštera. Když 
byl níže u rybníka, koně zastavil a nechal byl níže u rybníka, koně zastavil a nechal 
je před stoupáním k bráně kláštera odpo-je před stoupáním k bráně kláštera odpo-
činout. Vtom ale z brány vyšel František činout. Vtom ale z brány vyšel František 
Řečinský, vracel se z kostela, a když do-Řečinský, vracel se z kostela, a když do-
šel ke Slabochovi, trochu ho popíchl: To šel ke Slabochovi, trochu ho popíchl: To 
můj Karel, ten by tu mlátičku vytáhl sám. můj Karel, ten by tu mlátičku vytáhl sám. 
- Karel? Otázal se Slaboch – Ale nevytáhl. - Karel? Otázal se Slaboch – Ale nevytáhl. 
Vytáhl! Nevytáhl! Vsadíme se? Vsadíme! Vytáhl! Nevytáhl! Vsadíme se? Vsadíme! 
Známý břevnovský sedlák František Ře-Známý břevnovský sedlák František Ře-
činský zrychlil krok a ulicí Markétskou se vracel domů, činský zrychlil krok a ulicí Markétskou se vracel domů, 
do vsi. Z maštale vyvedl svého nejlepšího koně Karlí-do vsi. Z maštale vyvedl svého nejlepšího koně Karlí-
ka a odvedl ho k rybníku, kde stála mlátička. Zapřáhl ka a odvedl ho k rybníku, kde stála mlátička. Zapřáhl 
a klidně pobídl koně: Zkus to, Karle, pojeď! Karel několi-a klidně pobídl koně: Zkus to, Karle, pojeď! Karel několi-
krát zabral, povolil, zhoupl mlátičku, a za dalšího pobízení krát zabral, povolil, zhoupl mlátičku, a za dalšího pobízení 
začal pomalu potahovat tu těžkou hromadu železa a dřeva, začal pomalu potahovat tu těžkou hromadu železa a dřeva, 
až poklesával do kolen, ale nepovolil. Tak mlátičku dotá-až poklesával do kolen, ale nepovolil. Tak mlátičku dotá-
hl až k bráně. František Řečinský zářil, stejně jako později hl až k bráně. František Řečinský zářil, stejně jako později 
v hospodě U Kotoučů, kde byl toho dne rachot. Slaboch mu-v hospodě U Kotoučů, kde byl toho dne rachot. Slaboch mu-
sel platit za celou hospodu. sel platit za celou hospodu. 
To už byly v Břevnově žně v plném proudu. Nejprve se se-To už byly v Břevnově žně v plném proudu. Nejprve se se-
kalo žito, vázalo do snopů, snopy stavěly do mandelů. Po kalo žito, vázalo do snopů, snopy stavěly do mandelů. Po 
žitu se sekal ječmen, pšenice a oves. Pamětníci tvrdí, že část žitu se sekal ječmen, pšenice a oves. Pamětníci tvrdí, že část 
ječmene se po svezení ihned mlátila, aby byla nová mou-ječmene se po svezení ihned mlátila, aby byla nová mou-
ka na lívance. Největší hospodářství bylo v klášteře. Zde si ka na lívance. Největší hospodářství bylo v klášteře. Zde si 
půjčovali lokomobilu, co poháněla mlátičku řemenovým půjčovali lokomobilu, co poháněla mlátičku řemenovým 
převodem od Štainců v Ruzyně. Stála na příchodové cestě převodem od Štainců v Ruzyně. Stála na příchodové cestě 
k bazilice, zatímco samotná mlátička stála přímo před dneš-k bazilice, zatímco samotná mlátička stála přímo před dneš-
ním vchodem do šenku. Lokomobilu, která byla k pohánění ním vchodem do šenku. Lokomobilu, která byla k pohánění 
mlátičky obilí nezbytná, včetně technika, který ji obslu-mlátičky obilí nezbytná, včetně technika, který ji obslu-

hoval, používali i u Řečinských, kteří si ji zase půjčova-hoval, používali i u Řečinských, kteří si ji zase půjčova-
li z Hostouně a mlátili u Klausovy zahrady na Petřinách. li z Hostouně a mlátili u Klausovy zahrady na Petřinách. 
Párovka stála také u Ladronky, kde mlátila obilí rodině Párovka stála také u Ladronky, kde mlátila obilí rodině 
Heřmanovic ze Špiritky. František Řečinský používal na Heřmanovic ze Špiritky. František Řečinský používal na 
žně k sečení hrsťovku – ta sekala a shrabovala, ale muse-žně k sečení hrsťovku – ta sekala a shrabovala, ale muse-
lo se vázat ručně, později měl samovaz, který sám vázal lo se vázat ručně, později měl samovaz, který sám vázal 
a dělal snopy, jenže stroj musel běžet rychle a plynule, takže a dělal snopy, jenže stroj musel běžet rychle a plynule, takže 
páry koní bylo nutné po půldni střídat. V ten požehnaný čas páry koní bylo nutné po půldni střídat. V ten požehnaný čas 
sklizně byl celý Břevnov provoněn nezapomenutelnou vůní sklizně byl celý Břevnov provoněn nezapomenutelnou vůní 
obilí, vzdáleným hukotem mlátiček, které se ozývaly jak obilí, vzdáleným hukotem mlátiček, které se ozývaly jak 
z břevnovské pláně, kláštera, tak z Petřin, kde sklízeli lidé z břevnovské pláně, kláštera, tak z Petřin, kde sklízeli lidé 
Františka Řečinského. Paní Magdalena Řečínská, ročník Františka Řečinského. Paní Magdalena Řečínská, ročník 
1926, vzpomíná na dožínky: když se svezlo z polí poslední 1926, vzpomíná na dožínky: když se svezlo z polí poslední 
obilí, ženské upletly obilný věnec, všichni nasedli na vyzdo-obilí, ženské upletly obilný věnec, všichni nasedli na vyzdo-
bený žebřiňák a vraceli se slavnostně k nám, do dvora. Za-bený žebřiňák a vraceli se slavnostně k nám, do dvora. Za-
tím maminka napekla pletýnky, jídlo, tatínek připravil pití. tím maminka napekla pletýnky, jídlo, tatínek připravil pití. 
Pak jsme seděli všichni pohromadě v kuchyni. – Kdopak si Pak jsme seděli všichni pohromadě v kuchyni. – Kdopak si 
dnes vzpomene na staré žně v Čechách? dnes vzpomene na staré žně v Čechách? 

Podle vyprávění pánů Kadeřábka a ChvojePodle vyprávění pánů Kadeřábka a Chvoje
zpracoval Pavel Krchovzpracoval Pavel Krchov

Srpnová neděle v Břevnově

Na snímcích žně na Břevnovské pláni v roce 1941 (fotoarchiv P. Podpěra)
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