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BŘEVNOVAN

V měsíci září pořádá m. č. řadu společenských akcí: Den Prahy 6, operu v Šárce, vyžití pro mladší generaci 
na Ladronce, programy pro seniory. Jedno seniorské odpoledne zahájila starostka Prahy 6 paní Marie Kou-
salíková s malířem Jiřím Anderlem 16. září v Bubenči.  

Řadu let i v zimním období, byl v provozu na letním sokolském cvičišti /dnes hřiště školy Pod Marjánkou/, dře-
věný bufet. Postavili ho Sokolové a snímek je z oslav 50. výročí Sokola Břevnov v r. 1935. Pro nás je zajímavá 
nabídka: tehdy populární sodovka, mléko, plakáty Kulíkovy kávy a tváře, na které, když se budete déle dívat, 
tak nabudete dojmu, že jste je na ulici někdy potkali. Byli totiž zdejší…

Čestné občanství Prahy 6 bylo letos 2. září v Tereziánském sále kláštera uděleno exprezidentovi Václavu 
Havlovi a známé herečce Ivě Janžurové. /Však jsme s nimi prožili kus života a nadějí/. Akce se zúčastnila 
řada pozvaných hostí, zastupitelů, novinářů a večer účastníky čekal v bazilice slavnostní koncert.

Počasí v Počasí v červencičervenci
a srpnu 2011a srpnu 2011

Počasí v červenci 2011. 
Červenec byl po mnoha letech úplně normální 
s průměrnou teplotou 18,4 °C, ačkoli se mnoha 
lidem zdál chladným. Normálních bylo i 12 
letních dní a 3 dny tropické. Max. teplota byla 
31,8 °C dne 17. a min. teplota 10,7 °C dne 
1. Velmi teplé období bylo ve druhé pentádě 
a pokračovalo slabě nadnormálními teplotami 
ještě v dalších 2 pentádách. Výrazně chladná 
období byla na začátku měsíce a pak na jeho 
konci. Červenec byl ale velmi deštivý. Spadlo 
143,7 mm srážek – 189 % normálu. Počet 
srážkových dní bylo 17 – 130 % a hlavně byly 
4 dny s velkými srážkami – 182 %, které spadly 
po 3 místních bouřkách. V důsledku toho 
panovala nadprůměrná oblačnost. Bylo 14 dní 
zamračených 146 % a naopak jen jeden den 
jasný – 20 %. 

Počasí v srpnu 2011.
Srpen byl velmi teplý s průměrnou teplotou 
19,6 °C. V první třetině kolísala teplota kolem 
normálu a od 17. do 26. se výrazně oteplilo 
a v páté pentádě dosáhly teploty rekordních 
hodnot, které v poválečné době nebyly vůbec 
naměřeny. Bylo to čisté středomořské počasí 
s vysokou vlhkostí vzduchu a tropickými 
teplotami přes den. Max. teplota byla 32,7 °C 
dne 26. a min. teplota 8,4 °C dne 31. O velmi 
teplém počasí svědčí vysoký počet dní letních 
– 19 ( 178 %) a dní tropických – 5 (556 %!). 
Výskyt 3 tropických nocí je zcela mimořádný, 
protože se tropické noci v srpnu nevyskytují. 
Počet dní se srážkami byl v mezích normálu, 
ale vyskytlo se 5 dní s vydatnými srážkami, 
(250 %). Takže celkově v srpnu spadlo 101,5 
mm srážek – 145 % normálu. Byly 4 místní 
bouřky a jedna byla v noci provázena silným 
větrem. Oblačnost byla v normálu, byly 4 dny 
jasné a jen 6 dní zamračených.
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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. • Hned o první zářijový víkend výs- • Hned o první zářijový víkend výs-
kaly vlaštovky na obloze silněji než jindy, prolétá-kaly vlaštovky na obloze silněji než jindy, prolétá-
valy nad našimi hlavami, jakoby na nás volaly, ale valy nad našimi hlavami, jakoby na nás volaly, ale 
jen ti, co umí číst ptačí znamení věděli, že se s námi jen ti, co umí číst ptačí znamení věděli, že se s námi 
loučí, protože na druhý den nebylo po nich stopy loučí, protože na druhý den nebylo po nich stopy 
a za nimi se řadili špačkové se svým ohlušujícím kři-a za nimi se řadili špačkové se svým ohlušujícím kři-
kem: poletíme – poletíme, aby rázem na povel zmlkli kem: poletíme – poletíme, aby rázem na povel zmlkli 
a vyrazili kolmo do oblohy a zase se přesným a vyrazili kolmo do oblohy a zase se přesným 
a vyřízeným obratem vrátili do korun stromů a vyřízeným obratem vrátili do korun stromů 
a znovu ten křik a přesné obraty ve výškách, už a znovu ten křik a přesné obraty ve výškách, už 
vidím, jak by na to koukal náš pan kaprál Po-vidím, jak by na to koukal náš pan kaprál Po-
hnán s otevřenou hubou a pak nám dal do těla, hnán s otevřenou hubou a pak nám dal do těla, 
jako tenkrát u třetí C roty v Prostějově, lidé se jako tenkrát u třetí C roty v Prostějově, lidé se 
už vrátili z výletů a cest, došly poslední po-už vrátili z výletů a cest, došly poslední po-
hledy a v Břevnově nastal denní pořádek no-hledy a v Břevnově nastal denní pořádek no-
vého školního roku, výhledů do závěru čtvrt-vého školního roku, výhledů do závěru čtvrt-
letí a cest k bohoslužbám ku Svaté Markétě.letí a cest k bohoslužbám ku Svaté Markétě.
– A redakční včely? Jednoho dne v září se – A redakční včely? Jednoho dne v září se 
v modrém úlu ztratila včelí královna – maminka. v modrém úlu ztratila včelí královna – maminka. 
Včely se hned rozeběhly do všech koutů úlu, Včely se hned rozeběhly do všech koutů úlu, kaž-kaž-
dou plástev prohledaly a – nenašly. Všechny do-dou plástev prohledaly a – nenašly. Všechny do-

staly rázem veliký strach. Co se s ní stalo? Kam staly rázem veliký strach. Co se s ní stalo? Kam 
odletěla? Nezahynula někde venku? Ti nejmladší  odletěla? Nezahynula někde venku? Ti nejmladší  
a nejmenší včeličky začaly bulit a celý roj značně a nejmenší včeličky začaly bulit a celý roj značně 
zneklidněl. Vrátí se nám? Všichni pracovali dále, zneklidněl. Vrátí se nám? Všichni pracovali dále, 
velmi pilně, nosily med, vodu a pyl pro nejmenší, velmi pilně, nosily med, vodu a pyl pro nejmenší, 
které se ještě musí krmit, a tak šel den za dnem. Po-které se ještě musí krmit, a tak šel den za dnem. Po-
stupně se k nářku přidaly další včely a celý úl pla-stupně se k nářku přidaly další včely a celý úl pla-
kal kvílivými tóny včelího pláče. Včelí královna - kal kvílivými tóny včelího pláče. Včelí královna - 
maminka se nevrátila, zmizela. Naštěstí se objevil maminka se nevrátila, zmizela. Naštěstí se objevil 
včelař a prohlížel, jestli jsou úly vpořádku. Také si včelař a prohlížel, jestli jsou úly vpořádku. Také si 
všiml neklidu na česně modrého úlu, naklonil se všiml neklidu na česně modrého úlu, naklonil se 
ke včelám a uslyšel nářek osiřelého roje. Včelař ke včelám a uslyšel nářek osiřelého roje. Včelař 
musel rychle jednat. Ve včelařském ústavu objed-musel rychle jednat. Ve včelařském ústavu objed-
nal novou mladou včelí královnu, a ta byla poslána nal novou mladou včelí královnu, a ta byla poslána 
spěšnou poštou. Pak už to bylo snadné. Včelař vlo-spěšnou poštou. Pak už to bylo snadné. Včelař vlo-
žil krabičku se sítkem a královnou do modrého úlu žil krabičku se sítkem a královnou do modrého úlu 
a chvíli čekal. Asi za čtvrt hodiny přestaly včely a chvíli čekal. Asi za čtvrt hodiny přestaly včely 
naříkat, ustal rozčilený pohyb na česně a rozhostilo naříkat, ustal rozčilený pohyb na česně a rozhostilo 
se tajemné ticho. Jen Pánbůh ví, o čem si v tu chví-se tajemné ticho. Jen Pánbůh ví, o čem si v tu chví-
li včely povídají. Obklopí krabičku s novou svojí li včely povídají. Obklopí krabičku s novou svojí 
maminkou a ta se jich zeptá, zda by nemohla s nimi maminkou a ta se jich zeptá, zda by nemohla s nimi 
v úle bydlet. To trvá celý den a pak se vrátí včelař,  v úle bydlet. To trvá celý den a pak se vrátí včelař,  
krabičku pootevře a včely si svoji novou maminku krabičku pootevře a včely si svoji novou maminku 
odvedou domů, do úlu. Včelí roj byl zachráněn. odvedou domů, do úlu. Včelí roj byl zachráněn. 
A přijdete – li k modrému úlu o několik dní poz-A přijdete – li k modrému úlu o několik dní poz-
ději a je – li někde ještě pěkná snůška medu, ději a je – li někde ještě pěkná snůška medu, 
včely znovu pilně pracují a také zpívají a sta-včely znovu pilně pracují a také zpívají a sta-
rají se o svoje potomstvo, neboť u včel práce rají se o svoje potomstvo, neboť u včel práce 
a zpěv jedno jest. • a zpěv jedno jest. • 11. 7.11. 7. v bazilice slaveny  v bazilice slaveny 
mše sv. k poctě sv. Benedikta. • mše sv. k poctě sv. Benedikta. • 13. 7.13. 7. se kona- se kona-
la poutní slavnost k sv. Markétě. • la poutní slavnost k sv. Markétě. • 9. 8.9. 8. převor  převor 
P. Prokop Siostrzonek oslavil své 54. narozeniny. P. Prokop Siostrzonek oslavil své 54. narozeniny. 
• • 28. 8.28. 8. pan převor účinkoval na ČT 2 v pořadu  pan převor účinkoval na ČT 2 v pořadu 
Cesty víry. • Cesty víry. • 4. 9.4. 9. při mši sv. v 9 hod. zpívala dět- při mši sv. v 9 hod. zpívala dět-
ská schola pod vedením Magdy Palátové. • ská schola pod vedením Magdy Palátové. • Od 6. Od 6. 
do 9. 9.do 9. 9. se uskutečnil celodenní výstav Nejsvětější  se uskutečnil celodenní výstav Nejsvětější 
svátosti, při níž v bazilice byla možnost soukro-svátosti, při níž v bazilice byla možnost soukro-
mé adorace po celý den. Vždy v 17.45 následova-mé adorace po celý den. Vždy v 17.45 následova-
lo svátostné požehnání a mše svatá. • lo svátostné požehnání a mše svatá. • 12. 9.12. 9. v 19  v 19 
hod. Se konal koncert v Tereziánském sále v rámci hod. Se konal koncert v Tereziánském sále v rámci 
festivalu Mladá Praha. Účinkovali J. Kim – viola, festivalu Mladá Praha. Účinkovali J. Kim – viola, 
M. Murphy – tenor a J. Fraňková – klavír. Zazněly M. Murphy – tenor a J. Fraňková – klavír. Zazněly 
skladby R. Clarka, G. Faure a R. Schumanna. • skladby R. Clarka, G. Faure a R. Schumanna. • 18. 18. 
9.9. v 15 hod. v Tereziánském sále zazněl koncert  v 15 hod. v Tereziánském sále zazněl koncert 
„Ztracené kapely“ ke 30. výročí jejího založení. • „Ztracené kapely“ ke 30. výročí jejího založení. • 
24. 9.24. 9. se konala od 8.30 hod. mše sv., již celebroval  se konala od 8.30 hod. mše sv., již celebroval 
biskup Václav Malý, při příležitosti dalšího sym-biskup Václav Malý, při příležitosti dalšího sym-
pozia Opus Bonum na téma: Náboženství a lidská pozia Opus Bonum na téma: Náboženství a lidská 
práva nejen v pronásledování křesťanů. Zahájení práva nejen v pronásledování křesťanů. Zahájení 
v 9.30 hod. v Tereziánském sále moderovala Pet-v 9.30 hod. v Tereziánském sále moderovala Pet-
ruška Šustrová. Vystoupili Z. Roithová, V. Malý, ruška Šustrová. Vystoupili Z. Roithová, V. Malý, 
T. Machula a další. • T. Machula a další. • 28. 9.28. 9. v 18.00 hod. v bazilice  v 18.00 hod. v bazilice 
sv. Markéty k svátku sv.Václava zpíval chrámový sv. Markéty k svátku sv.Václava zpíval chrámový 
sbor pod vedením Adolfa Melichara. Pickovu mši sbor pod vedením Adolfa Melichara. Pickovu mši 
B dur; na varhany hrál Marek Čihař.B dur; na varhany hrál Marek Čihař.

  Dieta v Břevnově od září.Dieta v Břevnově od září. Na vývěsnou ta- Na vývěsnou ta-
buli před známou jídelnou na Bělohorské 122 buli před známou jídelnou na Bělohorské 122 
kdosi před časem připsal: Tady nezhubnete, ale kdosi před časem připsal: Tady nezhubnete, ale 
pochutnáte si. Na třista strávníků, kteří sem každý pochutnáte si. Na třista strávníků, kteří sem každý 
den chodí na oběd, těžko vybírá z nabídky omá-den chodí na oběd, těžko vybírá z nabídky omá-
ček, knedlíků, brambor, rýže, výborných polévek, ček, knedlíků, brambor, rýže, výborných polévek, 
teplých bůčků a dalších dobrot. Kdo nemá dost, teplých bůčků a dalších dobrot. Kdo nemá dost, 
může si přidat skvělé koláče, pečivo, chlebíčky či může si přidat skvělé koláče, pečivo, chlebíčky či 
zeleninové saláty přímo z dlaní kuchařky Kateři-zeleninové saláty přímo z dlaní kuchařky Kateři-
ny Krahulíkové. Co ale ti, kteří si chtějí pochutnat ny Krahulíkové. Co ale ti, kteří si chtějí pochutnat 
a přitom nepřibrat ani deko? Velkým zastáncem a přitom nepřibrat ani deko? Velkým zastáncem 
a propagátorem dietních jídel je kupodivu sám šéf-a propagátorem dietních jídel je kupodivu sám šéf-
kuchař jídelny pan Milan Bartůněk, který oznámil kuchař jídelny pan Milan Bartůněk, který oznámil 
otevření diety v menu kuchyně: Od září připravu-otevření diety v menu kuchyně: Od září připravu-
jeme denně jedno dietní jídlo podle uznávaného jeme denně jedno dietní jídlo podle uznávaného 
specialisty a receptáře Petra Havlíčka. Zásadně specialisty a receptáře Petra Havlíčka. Zásadně 
nepoužíváme žádné náhražky, žádnou zmraženou nepoužíváme žádné náhražky, žádnou zmraženou 
zeleninu, vaříme výhradně z originálů. Během zeleninu, vaříme výhradně z originálů. Během 
podzimu chceme ještě vylepšit interiér jídelny, podzimu chceme ještě vylepšit interiér jídelny, 
aby se u nás lidé cítili stále dobře. aby se u nás lidé cítili stále dobře. 

    Estetika pohybuEstetika pohybu – barevné fotografie Mi- – barevné fotografie Mi-
chaely Fuchsové z Břevnova jsou další tématic-chaely Fuchsové z Břevnova jsou další tématic-
kou minivýstavou v Informační kanceláři m. č. kou minivýstavou v Informační kanceláři m. č. 
Praha 6 na Bělohorské 110, jejímž cílem je dát Praha 6 na Bělohorské 110, jejímž cílem je dát 
příležitost zdejším autorům a zpříjemnit čekání příležitost zdejším autorům a zpříjemnit čekání 
občanům. Výstav v této minigalerii již proběhlo občanům. Výstav v této minigalerii již proběhlo 
na půl tuctu.na půl tuctu.

  Rohlíky pouze na záznam!Rohlíky pouze na záznam! V prodejně pekař- V prodejně pekař-
ských výrobků na Bělohorské 115 prodávají běžné ských výrobků na Bělohorské 115 prodávají běžné 

Zpravodajství 
Břevnovana

Redakční včely přinesly letos hezkou úrodu, byly pilné, Pánbůh zaplať. Také dělníci v klášterní zahradě neza-
háleli. Proslulý skleník dostává původní podobu a kaple Josefka má už novou střechu s malou měděnou ko-
pulí, arci hned ji někdo chtěl, nešla utrhnout a tak ji trochu poškodil. Zato obecní majetek leckde strádá, ne-
jde to. V ulici 8. listopadu se vychyluje zeď bývalé břevnovské hasičárny do chodníku od Billy, ale čeká se.
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pečivo, ale v pátek ráno dostávají výborné chodské pečivo, ale v pátek ráno dostávají výborné chodské 
koláče. Kdo přijde až v poledne, ostrouhá, a je lepší koláče. Kdo přijde až v poledne, ostrouhá, a je lepší 
si koláč zamluvit předem. Vysloveně podpultovým si koláč zamluvit předem. Vysloveně podpultovým 
zbožím jsou pak karlovarské rohlíky – znalci si je zbožím jsou pak karlovarské rohlíky – znalci si je 
pamatují už ze 60. let – které dostanete jen se štěs-pamatují už ze 60. let – které dostanete jen se štěs-
tím. Vozí je sem v úterý a ve středu ráno, ale i když tím. Vozí je sem v úterý a ve středu ráno, ale i když 
si je zadáte písemně, nemusí na vás zbýti. Kdo by si je zadáte písemně, nemusí na vás zbýti. Kdo by 
to řekl – rohlíky...to řekl – rohlíky...

  O úspěšném varhanním koncertu.O úspěšném varhanním koncertu.  
V bělohorském kostele Panny Marie Vítězné, V bělohorském kostele Panny Marie Vítězné, 
osvětleném plamínky desítek kahánků, se v úterý osvětleném plamínky desítek kahánků, se v úterý 
12. července v osm hodin večer konal varhanní 12. července v osm hodin večer konal varhanní 
koncert mladého umělce Aleše Noska, současné-koncert mladého umělce Aleše Noska, současné-
ho bělohorského varhaníka, studujícího hudební ho bělohorského varhaníka, studujícího hudební 
fakulty Akademie muzických umění. Některé var-fakulty Akademie muzických umění. Některé var-
hanní skladby byly doprovázeny skvělou hrou na hanní skladby byly doprovázeny skvělou hrou na 
violu v podání dr. Petra Jelena. Na programu byla violu v podání dr. Petra Jelena. Na programu byla 
především barokní varhanní hudba ze 17. až 18. především barokní varhanní hudba ze 17. až 18. 
století – jmenovitě: Johanna Sebastiana Bacha: století – jmenovitě: Johanna Sebastiana Bacha: 
„Preludium a fuga g – moll“, dále „Concerto G „Preludium a fuga g – moll“, dále „Concerto G 
– dur“ (části: Allegro – Adagio – Presto) a „Prelu-– dur“ (části: Allegro – Adagio – Presto) a „Prelu-
dium C – dur“. Z díla Benedetta Marcella zazněla dium C – dur“. Z díla Benedetta Marcella zazněla 
„Sonáta G – dur“ (varhany s doprovodem violy), „Sonáta G – dur“ (varhany s doprovodem violy), 
dále opus J. Bendy „Koncert G – dur“ (rovněž s dále opus J. Bendy „Koncert G – dur“ (rovněž s 
doprovodem violy), od Arch. Corelliho byla prove-doprovodem violy), od Arch. Corelliho byla prove-
dena skladba Gigue (pro varhany a violu); od J. J. dena skladba Gigue (pro varhany a violu); od J. J. 
Frobergera „Toccata in D“, ze skladeb Johanna Pa-Frobergera „Toccata in D“, ze skladeb Johanna Pa-
chelbela „Variace na chorál: „�erde munter, mein chelbela „Variace na chorál: „�erde munter, mein 
Gemüte“ (procitni a zbystři, moje mysli!). Díla Gemüte“ (procitni a zbystři, moje mysli!). Díla 
z 19. – 20. století byla zastoupena „Sonátou A z 19. – 20. století byla zastoupena „Sonátou A 
– dur“ (části Allegro a Adagio) Felixe Mendel-– dur“ (části Allegro a Adagio) Felixe Mendel-
sona – Bartholdyho a skladbou „Marcietta“ od T. sona – Bartholdyho a skladbou „Marcietta“ od T. 
Duboise. Diváci odměnili oba umělce dlouhotr-Duboise. Diváci odměnili oba umělce dlouhotr-
vajícím potleskem. Na závěr poděkovala oběma vajícím potleskem. Na závěr poděkovala oběma 
interpretům za nevšední umělecký zážitek novicka interpretům za nevšední umělecký zážitek novicka 
Franceska z bělohorského kláštera benediktinek  Franceska z bělohorského kláštera benediktinek  
– jménem hostitelské řeholní komunity i bělohor-– jménem hostitelské řeholní komunity i bělohor-
ské farnosti – a samozřejmě i jménem nejméně ské farnosti – a samozřejmě i jménem nejméně 
stopadesáti velmi spokojených diváků. Koncertu stopadesáti velmi spokojených diváků. Koncertu 
předcházela asi půlhodinová prohlídka kostelního předcházela asi půlhodinová prohlídka kostelního 
areálu, provázená sympatickým a velmi zasvěce-areálu, provázená sympatickým a velmi zasvěce-
ným výkladem sestryPetry z bělohorského kláštera ným výkladem sestryPetry z bělohorského kláštera 
Venio, sídlícího již čtvrtým rokem v budově bývalé Venio, sídlícího již čtvrtým rokem v budově bývalé 
bělohorské duchovní správy. Byla to velmi dobrá bělohorské duchovní správy. Byla to velmi dobrá 
příležitost pro obyvatele Bílé Hory i pro další hosty příležitost pro obyvatele Bílé Hory i pro další hosty 
seznámit se s krásným poutním areálem, s jeho vý-seznámit se s krásným poutním areálem, s jeho vý-
zdobou freskami slavných malířů Schöpfa, Reinera zdobou freskami slavných malířů Schöpfa, Reinera 
a Asama i s okolnostmi jeho vzniku a jeho pohnu-a Asama i s okolnostmi jeho vzniku a jeho pohnu-
tými dějinami. Průvodkyně upozornila posluchače tými dějinami. Průvodkyně upozornila posluchače 
i na ekumenický vojenský hrob ve východní části i na ekumenický vojenský hrob ve východní části 
kostelního nádvoří, kde v roce 1995 – za účas-kostelního nádvoří, kde v roce 1995 – za účas-
ti představitelů katolické i evangelické církve ti představitelů katolické i evangelické církve 
a zástupců české armády – byly pietně pochovány a zástupců české armády – byly pietně pochovány 
kosti padlých vojáků obou válčících stran, do té kosti padlých vojáků obou válčících stran, do té 
doby uchovávané v depozitáři Vojenského muzea. doby uchovávané v depozitáři Vojenského muzea. 
Je třeba připomenout tři osobnosti, jež měly zásad-Je třeba připomenout tři osobnosti, jež měly zásad-
ní význam v dějinách tohoto kdysi velmi význam-ní význam v dějinách tohoto kdysi velmi význam-
ného poutního místa: prvního stavitele této svatyně ného poutního místa: prvního stavitele této svatyně 
zednického mistra Michaela Hagena na počátku 18. zednického mistra Michaela Hagena na počátku 18. 
století, jejího obnovitele kanovníka Josefa Čapka století, jejího obnovitele kanovníka Josefa Čapka 
(v 19. století – poté, co byl kostel za Josefa II. zru-(v 19. století – poté, co byl kostel za Josefa II. zru-
šen, a následně došlo k jeho částečné devastaci; šen, a následně došlo k jeho částečné devastaci; 
zásluhou kanovníka J. Čapka byl kostel opraven zásluhou kanovníka J. Čapka byl kostel opraven 
a byly v něm obnoveny bohoslužby) – a dlouho-a byly v něm obnoveny bohoslužby) – a dlouho-
letého (1950 –1984) duchovního správce doc. letého (1950 –1984) duchovního správce doc. 
ThDr Václava Bognera, který navzdory obtížným ThDr Václava Bognera, který navzdory obtížným 
podmínkám normalizace dokázal v sedmdesátých podmínkám normalizace dokázal v sedmdesátých 
letech 20. století prosadit generální opravu celého letech 20. století prosadit generální opravu celého 
areálu. Není ovšem jeho vinou, že tehdejší národní areálu. Není ovšem jeho vinou, že tehdejší národní 
podnik Pamiatkostav nebyl schopen provést do-podnik Pamiatkostav nebyl schopen provést do-
konalou a trvale fungující izolaci zdí od vzlínající konalou a trvale fungující izolaci zdí od vzlínající 
vlhkosti. Nyní – po čtyřiceti letech – objekt ne-vlhkosti. Nyní – po čtyřiceti letech – objekt ne-
zbytně vyžaduje důkladné odvodnění celého areálu zbytně vyžaduje důkladné odvodnění celého areálu 
a opravu vlhkých obvodových zdí a omítek, aby a opravu vlhkých obvodových zdí a omítek, aby 
mohlo být přikročeno i k obnově ambitních fre-mohlo být přikročeno i k obnově ambitních fre-
sek. Vlastník poutního areálu – břevnovský klášter  sek. Vlastník poutního areálu – břevnovský klášter  
– bohužel nedisponuje potřebnými prostředky. Po-– bohužel nedisponuje potřebnými prostředky. Po-
daří –li se však sehnat vhodný grant z Evropských daří –li se však sehnat vhodný grant z Evropských 
(norských) fondů, je určitá naděje, že u příležitosti (norských) fondů, je určitá naděje, že u příležitosti 
čtyřstého výročí bělohorské bitvy by mohl barokní čtyřstého výročí bělohorské bitvy by mohl barokní 
bělohorský poutní areál, chlouba Prahy, opět zazá-bělohorský poutní areál, chlouba Prahy, opět zazá-
řit v plné kráse.řit v plné kráse.

Karel VoplakalKarel Voplakal

Projít kolem poledne okolo Jídelny na Bělohorské 122 a nedat si výborný oběd je těžké dilema. Neřeší ho 
ovšem lidé dělní, zedníci, řidiči, řemeslníci a další, kteří bohatý talíř oběda spálí svojí prací. Šéfkuchař jídelny 
Milan Bartůněk /na snímku vpravo/, však propaguje i dietní menu pro ty, kteří zápasí s nadváhou.

20. srpna pořádal se v české vesnici Gerník v rumunském Banátě krajanský festival. Současně v další české 
vsi v Rovensku konala se veselka s tradicemi, které si krajané přinesli ještě ze starých Čech, neboť předkové 
sem přišli z Plzeňska. A právě z této oblasti B. Smetana čerpal náměty k Prodané nevěstě. Na snímku sva-
tební průvod s družbou a muzikou míří ke kostelu.

pokračování ze strany 3

V závěru letošní turistické sezóny v Břevnovském klášteře si mohou návštěvníci znovu prohlédnouti množ-
ství zajímavých míst a detailů, které v žádném průvodci nenaleznete. Klášter je velký dům plný tonoucích in-
formací. A máte – li štěstí, že se vás ujme přímo pan převor, anebo někdo z břevnovských pamětníků, máte 
vyhráno.
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BŘEVNOVAN

Je Břevnovák, ročník 1948, přední činovník 
odboru přátel Slávie už od časů sešívaných 
fandů herců Martina Růžka, Ilji Prachaře, Jo-
sefa Vinkláře, Pavla Hanuše a dalších, a byl 
také velkým příznivcem břevnovského fotba-
lu. Maminku Michala Dobiáše mnozí místní 
pamatují, dlouho učila češtinu, dějepis a ze-
měpis v ZŠ Markéta proti klášteru. Přestože 
s rozběhem – tj. na výbornou – vystudoval 
náročný obor „mat. – fyz. UK“, zdědil velkou 
náklonnost k historii a místopisu, a už jako 
studující si udělal průvodcovské zkoušky. Není 
tedy náhodou, že po svém otci, předsedovi 
břevnovské zahrádkářské organizace, převzal 
vymýšlení a organizování tras vlastivědných 
jarních a podzimních autobusových výletů po 
Čechách a sousedních zemích, které se staly 
v Břevnově pojmem. Dr. Michal Dobiáš jich 
připravil už na třicet a řadí se mezi ty, kteří se 
snaží pro Břevnov něco dělat. 

PORTRÉT
listu

p. RNDr. Michal Dobiáš

salíkové (ODS). Nastoupila po oblíbeném salíkové (ODS). Nastoupila po oblíbeném 
a velmi úspěšném starostovi Mgr. Chalupovi a velmi úspěšném starostovi Mgr. Chalupovi 
(ODS). Její úkol byl velmi obtížný, ale zhostila se (ODS). Její úkol byl velmi obtížný, ale zhostila se 
ho bez jakéhokoliv výpadku, velmi dobře. Změna ho bez jakéhokoliv výpadku, velmi dobře. Změna 
na této významné pozici proběhla zcela bez naru-na této významné pozici proběhla zcela bez naru-
šení a my Břevnované jsme velice potěšeni, že se šení a my Břevnované jsme velice potěšeni, že se 
ji velmi daří k prospěchu řízení naší velké městské ji velmi daří k prospěchu řízení naší velké městské 
části. Nezaujatý a informovaný pozorovatel je se části. Nezaujatý a informovaný pozorovatel je se 
změnou, na tak významném postu, velmi spoko-změnou, na tak významném postu, velmi spoko-
jen.jen.

  /E.M./ /E.M./ Město již třetím rokem převzaloMěsto již třetím rokem převzalo péči  péči 
o čistotu chodníků. Byl to zákon prosazený sená-o čistotu chodníků. Byl to zákon prosazený sená-
torem Kuberou (ODS) z Teplic. Na Praze 6 má torem Kuberou (ODS) z Teplic. Na Praze 6 má 
v kompetenci tuto oblast zástupce starostky p. Bc v kompetenci tuto oblast zástupce starostky p. Bc 
Záruba (ODS) Jeho práce je organizačně velmi Záruba (ODS) Jeho práce je organizačně velmi 
náročná, nebot´ Praha 6 je velmi rozsáhlá. Zde to náročná, nebot´ Praha 6 je velmi rozsáhlá. Zde to 
však řídí mladý a schopný pracovník s velkou eru-však řídí mladý a schopný pracovník s velkou eru-
dicí. Po deštivém létě se projevuje jiná bolest a tou dicí. Po deštivém létě se projevuje jiná bolest a tou 
je nedbalost některých vlastníků pozemků a plotů je nedbalost některých vlastníků pozemků a plotů 
přilehlých na městské chodníky. Mnozí nechávají přilehlých na městské chodníky. Mnozí nechávají 
růst ploty a keře do chodníků a tak vlastně škodí růst ploty a keře do chodníků a tak vlastně škodí 
průchodnosti i čistotě chodníků. V některých mís-průchodnosti i čistotě chodníků. V některých mís-
tech vegetace zakrývá i dopravní značky.tech vegetace zakrývá i dopravní značky.

  /E.M./ /E.M./ 5. září v TV PRIMA i NOVA5. září v TV PRIMA i NOVA zaznělo,  zaznělo, 
že ministerstvo průmyslu a obchodu chce regulovat že ministerstvo průmyslu a obchodu chce regulovat 
ceny obchodním řetězcům. Iniciátorem tohoto zá-ceny obchodním řetězcům. Iniciátorem tohoto zá-
konného opatření ministerstva je bývalý Břevnovák konného opatření ministerstva je bývalý Břevnovák 
p. Ing. Martin Kocourek (ODS). Pisatel konstatuje, p. Ing. Martin Kocourek (ODS). Pisatel konstatuje, 
že odchovanec břevnovské ODS špatně pojímá po-že odchovanec břevnovské ODS špatně pojímá po-
učky a principy, že ODS jsou cizí regulace a socia-učky a principy, že ODS jsou cizí regulace a socia-
lizující tendence. Rovněž ve volebních programech lizující tendence. Rovněž ve volebních programech 
ODS (na 2010 – 2014) nebyly nalezeny regulace ODS (na 2010 – 2014) nebyly nalezeny regulace 
cen a utlačování svobody obchodu.cen a utlačování svobody obchodu.

  /E.M./ /E.M./ Strana zelených Prahy 6Strana zelených Prahy 6 vyvíjí politic- vyvíjí politic-
kou aktivitu informacemi ve vývěsních skřínkách v kou aktivitu informacemi ve vývěsních skřínkách v 
našem obvodu. Informace také podává na internetu našem obvodu. Informace také podává na internetu 
www.praha6.zeleni.cz. Stále nové informace jsou www.praha6.zeleni.cz. Stále nové informace jsou 
na vývěskách u Polikliniky a v Čílově ulici, obhos-na vývěskách u Polikliniky a v Čílově ulici, obhos-
podařovaných Svazem důchodců. Vývěsku ODS podařovaných Svazem důchodců. Vývěsku ODS 
u obchodního domu Billa na Petřinách stranický u obchodního domu Billa na Petřinách stranický 
aktivista poněkud zanedbává. Též vývěska Sva-aktivista poněkud zanedbává. Též vývěska Sva-
zu bojovníků za svobodu (roh hlavní s Čílovou – zu bojovníků za svobodu (roh hlavní s Čílovou – 
u veterináře ) má neustále nové zprávy.u veterináře ) má neustále nové zprávy.

  /E.M./ /E.M./ Brunclíkova uliceBrunclíkova ulice u obchodního  u obchodního 
domu Billa, Na Petřinách, byla v srpnu uza-domu Billa, Na Petřinách, byla v srpnu uza-
vřena ohradou pro účel stavby stanice MET-vřena ohradou pro účel stavby stanice MET-
RA A. METROSTAV již kope podzemní pro-RA A. METROSTAV již kope podzemní pro-
story budoucí stanice Petřiny. V té souvislosti story budoucí stanice Petřiny. V té souvislosti 
byl obrácen směr jízdy v Bubeníčkově ulici, tj byl obrácen směr jízdy v Bubeníčkově ulici, tj 
z Brunclíkovy – Na Petřiny.z Brunclíkovy – Na Petřiny.

  /E.M./ /E.M./ Zpívejte, malujte, tancujte a hrajte!Zpívejte, malujte, tancujte a hrajte!  
Tak láká rodiče a jejich děti Základní umělecká Tak láká rodiče a jejich děti Základní umělecká 
škola, Brixiho ulice, vedle Polikliniky Stamicova. škola, Brixiho ulice, vedle Polikliniky Stamicova. 
Nahlédněte do www.zuspetriny.cz!Nahlédněte do www.zuspetriny.cz!

  /E.M./ /E.M./ Konec srpna zastihl Hasičskou zbroj-Konec srpna zastihl Hasičskou zbroj-
nicinici na konečné Petřiny v rozkopaném okolí hlavní  na konečné Petřiny v rozkopaném okolí hlavní 
budovy. HMPraha totiž nechalo v okolí budovy budovy. HMPraha totiž nechalo v okolí budovy 
položit novou dlažbu, krásnými dlaždicemi 0,8 x položit novou dlažbu, krásnými dlaždicemi 0,8 x 
0,8m.0,8m.

  /E.M./ /E.M./ Před Ústřední voj. nemocnicíPřed Ústřední voj. nemocnicí město  město 
umístilo na zastávce tramvají 2 nové ocelové la-umístilo na zastávce tramvají 2 nové ocelové la-
vičky. Rovněž nové lavičky byly umístěny před vičky. Rovněž nové lavičky byly umístěny před 
Supermarket NORMA na Větrníku.Supermarket NORMA na Větrníku.

  /E.M./ /E.M./ Supermarket NORMASupermarket NORMA – Větrník byl  – Větrník byl 
nespokojen s vylepováním zpráv a inzerce občany nespokojen s vylepováním zpráv a inzerce občany 
na sloupu před vchodem do prodejny. Začátkem na sloupu před vchodem do prodejny. Začátkem 
září sloup očistili a brání vylepování zákazem. Vy-září sloup očistili a brání vylepování zákazem. Vy-
hláška města zakazuje vylepování letáků na urči-hláška města zakazuje vylepování letáků na urči-
tých místech (sloupy osvětlení aj.) již asi 3 roky. tých místech (sloupy osvětlení aj.) již asi 3 roky. 
Byla to aktivita radnice ODS.Byla to aktivita radnice ODS.

  /E.M./ /E.M./ K návštěvě zve studentyK návštěvě zve studenty, mladé poli-, mladé poli-
tické talenty KGB MUSEUM ve Vlašské ulici na tické talenty KGB MUSEUM ve Vlašské ulici na 
Malé Straně. Neváhejte!Malé Straně. Neváhejte!

  /E.M./ /E.M./ Na Petřinách se objeviloNa Petřinách se objevilo několik pla- několik pla-
kátů, ve kterých jsou kluci a holky od 6 do 16 let kátů, ve kterých jsou kluci a holky od 6 do 16 let 
vybízení pro nábor do tenisové školy. Nábor stále vybízení pro nábor do tenisové školy. Nábor stále 
trvá na www.tallent.cz.trvá na www.tallent.cz.

  /A.M./ /A.M./ Opravnu obuviOpravnu obuvi a výrobu klíčů naleznou  a výrobu klíčů naleznou 
teď občané na jedné adrese. Od června je Bělo-teď občané na jedné adrese. Od června je Bělo-
horská ul č. 44, místem kde si dámy během půl-horská ul č. 44, místem kde si dámy během půl-

  V sobotu dne 4. záříV sobotu dne 4. září letošního roku se na  letošního roku se na 
pozvání klášterní komunity sester benediktinek pozvání klášterní komunity sester benediktinek 
a farního společenství při bělohorském kostele Pan-a farního společenství při bělohorském kostele Pan-
ny Marie Vítězné uskutečnil benefiční koncert ko-ny Marie Vítězné uskutečnil benefiční koncert ko-
morního vokálně – instrumentálního souboru Mu-morního vokálně – instrumentálního souboru Mu-
sica Podberdensis. Základem tohoto mladého, ale sica Podberdensis. Základem tohoto mladého, ale 
úspěšného hudebního tělesa jsou především souro-úspěšného hudebního tělesa jsou především souro-
zenci Ondřej a Pavel Kopeckých se svými manžel-zenci Ondřej a Pavel Kopeckých se svými manžel-
kami Veronikou a Alenou. Obě mladé rodiny žijí kami Veronikou a Alenou. Obě mladé rodiny žijí 
v Podbrdském regiónu (odtud jméno souboru). v Podbrdském regiónu (odtud jméno souboru). 
K jejich vystoupení se podle potřeby připojují další K jejich vystoupení se podle potřeby připojují další 
amatérští hudebníci jakožto volní členové soubo-amatérští hudebníci jakožto volní členové soubo-
ru. Na bělohorském koncertě vystoupili jako pen-ru. Na bělohorském koncertě vystoupili jako pen-
teto: sopránovou sólistkou byla Alena Kopecká, teto: sopránovou sólistkou byla Alena Kopecká, 
v altové roli jsme uslyšeli její švagrovou Veroni-v altové roli jsme uslyšeli její švagrovou Veroni-
ku. Houslový part přednesli Pavel s Veronikou, na ku. Houslový part přednesli Pavel s Veronikou, na 
violoncello doprovázel Ondřej Kopecký. Soubor violoncello doprovázel Ondřej Kopecký. Soubor 
doplňoval violista Ondřej Palkovský z kolekti-doplňoval violista Ondřej Palkovský z kolekti-
vu volných členů souboru. Koncertní vystoupení vu volných členů souboru. Koncertní vystoupení 
v kostelním nádvoří sledovaly asi dvě stovky vel-v kostelním nádvoří sledovaly asi dvě stovky vel-
mi spokojených diváků. Krásné letní počasí přálo mi spokojených diváků. Krásné letní počasí přálo 
interpretaci pod širým nebem. Působivou kulisu interpretaci pod širým nebem. Působivou kulisu 
tvořily zdi bělohorského kostela: zákoutí mezi tvořily zdi bělohorského kostela: zákoutí mezi 
hlavní a severní lodí kostela bylo vhodně vybráno hlavní a severní lodí kostela bylo vhodně vybráno 
i z akustického hlediska. Stěny ambitů i kostela i z akustického hlediska. Stěny ambitů i kostela 
do značné míry izolovaly od hluku Karlovarské do značné míry izolovaly od hluku Karlovarské 
silnice. Na programu byly následující skladby: silnice. Na programu byly následující skladby: 
„Cantate Domino“ Hanse Leo Hasslera, „Ave Ma-„Cantate Domino“ Hanse Leo Hasslera, „Ave Ma-
ria“ Otty Alberta Tichého, „Thou art gone up on ria“ Otty Alberta Tichého, „Thou art gone up on 
high“ Georga Friedricha Händela, „Vedro con mio high“ Georga Friedricha Händela, „Vedro con mio 
diletto“ Antonia Vivaldiho, skladba „Air“ Johan-diletto“ Antonia Vivaldiho, skladba „Air“ Johan-
na Sebastiana Bacha, andante „Exultate, jubilate“ na Sebastiana Bacha, andante „Exultate, jubilate“ 
Wolfganga Amadea Mozarta, „Ave verum“ Camil-Wolfganga Amadea Mozarta, „Ave verum“ Camil-
la Saint –Sa�nse, dále spirituál „Steel away“ a Bří-la Saint –Sa�nse, dále spirituál „Steel away“ a Bří-
zovo „Salve Regina“. Největší divácký ohlas měla zovo „Salve Regina“. Největší divácký ohlas měla 
známá skladba „Ombra mai fu“ Georga Friedricha známá skladba „Ombra mai fu“ Georga Friedricha 
Händela. Program byl ukončen „Smyčcovým kvar-Händela. Program byl ukončen „Smyčcovým kvar-
tetem B dur“ Petra Vranického. Po velkém dlou-tetem B dur“ Petra Vranického. Po velkém dlou-
hotrvajícím aplausu mladí hudebníci přidali navíc hotrvajícím aplausu mladí hudebníci přidali navíc 
skladbu „Lascia.. „z Händelovy opery „Rinaldino“. skladbu „Lascia.. „z Händelovy opery „Rinaldino“. 
Na závěr pak představená bělohorského kláštera Na závěr pak představená bělohorského kláštera 
sestra Anežka OSB poděkovala všem interpretům sestra Anežka OSB poděkovala všem interpretům 
za krásný kulturní zážitek. Výtěžek benefičního za krásný kulturní zážitek. Výtěžek benefičního 
koncertu bude použit jako příspěvek na nutné opra-koncertu bude použit jako příspěvek na nutné opra-
vy bělohorského kostela. vy bělohorského kostela. 

Pro Břevnovan zapsal Karel VoplakalPro Břevnovan zapsal Karel Voplakal  
  Dvě kola při zdi posedmé.Dvě kola při zdi posedmé. Dnes již vel- Dnes již vel-

mi populární běh po obvodě Obory Hvězda mi populární běh po obvodě Obory Hvězda 
pořádal Petr Adam (půjčovna nářadí Rentia) pořádal Petr Adam (půjčovna nářadí Rentia) 
již posedmé, letos jako mistrovství veteránů již posedmé, letos jako mistrovství veteránů 
v přespolním běhu. Sešla se veliká účast, v přespolním běhu. Sešla se veliká účast, 
v Praze málokde vídaná (víc běžců mívají jen v Praze málokde vídaná (víc běžců mívají jen 
Běchovice a Velká kunratická). Jako obvykle Běchovice a Velká kunratická). Jako obvykle 
byl závod perfektně organizačně zajištěn, Petr byl závod perfektně organizačně zajištěn, Petr 
a jeho klub AC Obora Hvězda se zase vyzna-a jeho klub AC Obora Hvězda se zase vyzna-
menali. Předem přihlášení běžci dostali star-menali. Předem přihlášení běžci dostali star-
tovní čísla se svým jménem, starší veteráni tovní čísla se svým jménem, starší veteráni 
s nulovým startovným. A nezapomnělo se ani na s nulovým startovným. A nezapomnělo se ani na 
děti, běhalo jich také dost.děti, běhalo jich také dost.
Veliký dav na startu byl rozdělen do skupin podle Veliký dav na startu byl rozdělen do skupin podle 
dat narození, po nejmladších běžcích startovaly se dat narození, po nejmladších běžcích startovaly se 
tříminutovými odstupy ještě dvě skupiny veteránů tříminutovými odstupy ještě dvě skupiny veteránů 
. Všechny ženy běžely společně s nejstaršími běž-. Všechny ženy běžely společně s nejstaršími běž-
ci nad 65 let. (Ty nejlepší nám ovšem hned utekly ci nad 65 let. (Ty nejlepší nám ovšem hned utekly 
–taky byly – hlavně vítězka – dvanáctiletá! – pod-–taky byly – hlavně vítězka – dvanáctiletá! – pod-
statně mladší než my). V závodě zvítězil Martin Frei statně mladší než my). V závodě zvítězil Martin Frei 
(25 let), první veterán nad 35 let Jirka Miler doběhl (25 let), první veterán nad 35 let Jirka Miler doběhl 
necelou minutu za ním a vítěz kategorie 40 – 44 necelou minutu za ním a vítěz kategorie 40 – 44 
let, jihočeský lékař Mulugeta Serbessa čtvrt minu-let, jihočeský lékař Mulugeta Serbessa čtvrt minu-
ty za Jirkou. Moje ztráta už byla podstatně větší, ty za Jirkou. Moje ztráta už byla podstatně větší, 
ale z nedostatku soupeřů jsem bral třetí místo v se-ale z nedostatku soupeřů jsem bral třetí místo v se-
dmdesátkách. Petřinský Karel Hovorka doběhl pět dmdesátkách. Petřinský Karel Hovorka doběhl pět 
minut přede mnou jako sedmý šedesátník, třináctý minut přede mnou jako sedmý šedesátník, třináctý 
v padesátnících byl Miloš Němec a jako devátý se-v padesátnících byl Miloš Němec a jako devátý se-
dmdesátník skončil Franta Feňa. Za zaznamenání dmdesátník skončil Franta Feňa. Za zaznamenání 
stojí ještě vítězství Jana Buchara z Vrchlabí (75 let stojí ještě vítězství Jana Buchara z Vrchlabí (75 let 
a více, ročník 1933). Honza se po velice těžkém a více, ročník 1933). Honza se po velice těžkém 
zranění dostává opět do dobré kondice! Co zaplatil zranění dostává opět do dobré kondice! Co zaplatil 
Petr svému Svatému jmenovci nikdo neví, ale vy-Petr svému Svatému jmenovci nikdo neví, ale vy-
platilo se to: v noci před závodem veliká bouřka, platilo se to: v noci před závodem veliká bouřka, 
v noci po závodě totéž, ale při běhání bylo hezky, v noci po závodě totéž, ale při běhání bylo hezky, 
ani bláta nebylo tak moc. Petře, dík! ani bláta nebylo tak moc. Petře, dík! 

Pepík Hlusička Pepík Hlusička 

  /E.M./ /E.M./ Uběhlo více jak 150 dní hájení nové Uběhlo více jak 150 dní hájení nové 
starostky Prahy 6, Břevnovanky, pí Ing. Kou-starostky Prahy 6, Břevnovanky, pí Ing. Kou- pokračování na straně 6

hodinky mohou z krámku vykračovat na nových hodinky mohou z krámku vykračovat na nových 
podpatcích a jejich doprovod zatím nechá udělat podpatcích a jejich doprovod zatím nechá udělat 
náhradní klíče od bytu. Dále vám zde vyjdou vstříc náhradní klíče od bytu. Dále vám zde vyjdou vstříc 
i s pracemi brašnářskými, bohatý je sortiment zám-i s pracemi brašnářskými, bohatý je sortiment zám-
ků a bezpečnostních vložek. Jak majitel pan Vladi-ků a bezpečnostních vložek. Jak majitel pan Vladi-
mír Hollmann prozradil, v Břevnově je spokojen, mír Hollmann prozradil, v Břevnově je spokojen, 
a doufá, že spokojeni budou i ti, kteří za ním do a doufá, že spokojeni budou i ti, kteří za ním do 
krámku přijdou. krámku přijdou. 

  Předseda spolku rybářskéhoPředseda spolku rybářského pan Nachtigal  pan Nachtigal 
sdělil neradostnou zprávu. Je prý zakázáno krmení sdělil neradostnou zprávu. Je prý zakázáno krmení 
ryb v klášterním rybníce, neboť hrozí zhoršení kva-ryb v klášterním rybníce, neboť hrozí zhoršení kva-
lity vody. Znamená to, že zatímco kachny budou lity vody. Znamená to, že zatímco kachny budou 
vesele kynout po pamlscích házených návštěvníky, vesele kynout po pamlscích házených návštěvníky, 
šupináči přijdou zkrátka. Rybáři je přikrmovat ne-šupináči přijdou zkrátka. Rybáři je přikrmovat ne-
smí. Jakkoliv se zdá toto rozhodnutí podivné, ve smí. Jakkoliv se zdá toto rozhodnutí podivné, ve 
svém důsledku může znamenat totální zmar díla svém důsledku může znamenat totální zmar díla 
příslušníků Petrova cechu. Jaký bude za těchto příslušníků Petrova cechu. Jaký bude za těchto 
okolností, výlov je nasnadě. Snad by stálo zato na-okolností, výlov je nasnadě. Snad by stálo zato na-
jít společnou řeč s ochránci přírody! jít společnou řeč s ochránci přírody! 

  16. září za krásného počasí16. září za krásného počasí se v areálu Pélle- se v areálu Pélle-
ovy vily odehrálo již druhé dějství akce, kterou ovy vily odehrálo již druhé dějství akce, kterou 
uspořádala Praha ve spolupráci s Kontem Bariéry uspořádala Praha ve spolupráci s Kontem Bariéry 
a Domu pro seniory Elišky Purkyňové. Ředitelka, a Domu pro seniory Elišky Purkyňové. Ředitelka, 
paní Eva Kalhousová také všechny přítomné v čele paní Eva Kalhousová také všechny přítomné v čele 
se starostkou Ing. Marií Kousalíkovou přivítala se starostkou Ing. Marií Kousalíkovou přivítala 
a popřála příjemnou zábavu. O tu se postarala dět-a popřála příjemnou zábavu. O tu se postarala dět-
ská taneční skupina Karamelka, jakož i pěvecký ská taneční skupina Karamelka, jakož i pěvecký 
soubor seniorek. Úspěch u publika byl mimořád-soubor seniorek. Úspěch u publika byl mimořád-
ný! Po skončení kulturního programu pozvala paní ný! Po skončení kulturního programu pozvala paní 
starostka přítomné seniory na malé občerstvení starostka přítomné seniory na malé občerstvení 
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Chlouba a ostuda Tejnky v Břevnově. Na jedné straně hojně navštěvované pouliční slavnosti na druhé vybyd-
lené domy, včetně někdejší místní truhlárny. To vše v horním úseku ulice Za Strahovem.

Letošní Tomíčkův memoriál na ploché dráze v Břevnově byl značně poznamenán vytrvalým deštěm, který 
zapříčinil i několik pádů na závodní dráze. Na snímku se závodníci řadí a představují obecenstvu, ale čeká je 
velmi těžký závod. Viz zpráva ve zpravodajství.

Po osmnácté sejdou se sousedé na Břevnovském posvícení v areálu kláštera a my vás chceme na tuto výroč-
ní akci co nejsrdečněji pozvat. Koná se 7. 8. a 9. října 2011. Mnozí si také vzpomenou co souborů, folklórních 
skupin, krajanů, včetně našich vojáků se tady úspěšně představilo. Přijďte…

a kdo chtěl, mohl si prohlédnout interiér vily, což a kdo chtěl, mohl si prohlédnout interiér vily, což 
navíc bylo obohaceno odborným výkladem ak. ma-navíc bylo obohaceno odborným výkladem ak. ma-
líře Jiřího Anderle. Opravdu vydařené odpoledne líře Jiřího Anderle. Opravdu vydařené odpoledne 
,díky za něj!,díky za něj!

  43. Memoriál Luboše Tomíčka43. Memoriál Luboše Tomíčka V roce 1969  V roce 1969 
vyhrál první ročník tohoto závodu Novozélanďan vyhrál první ročník tohoto závodu Novozélanďan 
Bary Briggs, loni překvapil vítězstvím náš Matěj Bary Briggs, loni překvapil vítězstvím náš Matěj 
Kůs… Plochá dráha jezdící se na počest skvělého Kůs… Plochá dráha jezdící se na počest skvělého 
závodníka Luboše Tomíčka, který zemřel po neho-závodníka Luboše Tomíčka, který zemřel po neho-
dě při 20. ročníku Zlaté přilby, měla i letos skvost-dě při 20. ročníku Zlaté přilby, měla i letos skvost-
nou konkurenci a slibovala nevšední zážitky. Pořa-nou konkurenci a slibovala nevšední zážitky. Pořa-
datelé dělali maximum, jen s jednou věcí nepočítali: datelé dělali maximum, jen s jednou věcí nepočítali: 
s totální nepřízní počasí. Od rána totiž bičovaly s totální nepřízní počasí. Od rána totiž bičovaly 
dráhu provazy prudkého deště, což se samozřejmě dráhu provazy prudkého deště, což se samozřejmě 
odrazilo na její kvalitě, stejně jako na počtu divá-odrazilo na její kvalitě, stejně jako na počtu divá-
ků.Ale přece jen skalní fanoušci přišli a vydrželi! ků.Ale přece jen skalní fanoušci přišli a vydrželi! 
Ono totiž vidět Hancocka /USA/, Doyleho /AUS/, Ono totiž vidět Hancocka /USA/, Doyleho /AUS/, 
Gafurova /RUS/, Pedersena /DM/ se nepoštěstí Gafurova /RUS/, Pedersena /DM/ se nepoštěstí 
každý den. Z našich byli na startu: Tomíček Luboš každý den. Z našich byli na startu: Tomíček Luboš 
– vnuk naší legendy/, Franc Josef, Simota Zdeněk, – vnuk naší legendy/, Franc Josef, Simota Zdeněk, 
Kůs Matěj a Milík Václav. Vzhledem k počasí se Kůs Matěj a Milík Václav. Vzhledem k počasí se 
závod neúměrně časově natahoval, nakonec se neje-závod neúměrně časově natahoval, nakonec se neje-
lo ani finále. Jezdci mající shodně 14 bodů, Pedersen lo ani finále. Jezdci mající shodně 14 bodů, Pedersen 
a Hancock, se domluvili, že kdo vyhraje dvacátou a Hancock, se domluvili, že kdo vyhraje dvacátou 
jízdu bude vítěz. „Musíme být opatrní, dráha není jízdu bude vítěz. „Musíme být opatrní, dráha není 
v pořádku“, řekl vítěz letošního ročníku Dán Nicki v pořádku“, řekl vítěz letošního ročníku Dán Nicki 
Pedersen. Z našich jezdců se umístil nejlépe Josef Pedersen. Z našich jezdců se umístil nejlépe Josef 
Franc na šestém místě, loňskému vítězi Matěji Ků-Franc na šestém místě, loňskému vítězi Matěji Ků-
sovi startovní číslo 13. štěstí nepřineslo.sovi startovní číslo 13. štěstí nepřineslo.

KULTURNÍ SERVIS
� Národopisné slavnosti Národopisné slavnosti v Kinského zahradě v Kinského zahradě 
v musaionu: 12. listopadu 2011 Chebsko, l0. pro-v musaionu: 12. listopadu 2011 Chebsko, l0. pro-
since 2011 moravští Charváti. Řemeslné kurzy: since 2011 moravští Charváti. Řemeslné kurzy: 
12. – 15. listopadu podmalby na skle, 10. – 11. 12. – 15. listopadu podmalby na skle, 10. – 11. 
prosince vizovické pečivo. Internet. stránky www.prosince vizovické pečivo. Internet. stránky www.
nm.cz. Zima je spojena s tradiční výstavkou unikát-nm.cz. Zima je spojena s tradiční výstavkou unikát-
ního lidového betlému, každý rok z jiného regionu, ního lidového betlému, každý rok z jiného regionu, 
a adventním pořadem Před Vánoci dlouhé noci...a adventním pořadem Před Vánoci dlouhé noci...  
� Národní pedagogické muzeumNárodní pedagogické muzeum a knihovna J.  a knihovna J. 
A. Komenského do 20. 11. 2011 mohou návštěvníci A. Komenského do 20. 11. 2011 mohou návštěvníci 
vidět výstavu, která představuje život a dílo učence vidět výstavu, která představuje život a dílo učence 
Daniela Arnošta Jablonského /1660 –1741/, vnuka J. Daniela Arnošta Jablonského /1660 –1741/, vnuka J. 
A. Komenského. Biskup jednoty bratrské D. A. Jab-A. Komenského. Biskup jednoty bratrské D. A. Jab-
lonský se stal „stavitelem mostů“ mezi různými ná-lonský se stal „stavitelem mostů“ mezi různými ná-
boženskými tábory. Kontakt: Valdštejnská 20, Praha boženskými tábory. Kontakt: Valdštejnská 20, Praha 
l – Malá Strana, www.npmkjak.czl – Malá Strana, www.npmkjak.cz

� V musaionuV musaionu mohou návštěvníci vidět do 20. 11.  mohou návštěvníci vidět do 20. 11. 
2011 výstavu Zbojníci – hrdinové, nebo zločinci? 2011 výstavu Zbojníci – hrdinové, nebo zločinci? 
Národní muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5. Národní muzeum, Kinského zahrada 98, Praha 5. 

� V roce 2011 si celý svět připomínáV roce 2011 si celý svět připomíná 170. výročí  170. výročí 
narození nejznámějšího českého skladatele Antonína narození nejznámějšího českého skladatele Antonína 
Dvořáka. Hollywoodský příběh v Českém muzeu Dvořáka. Hollywoodský příběh v Českém muzeu 
hudby: chudý chlapec se stal světovým skladatelem. hudby: chudý chlapec se stal světovým skladatelem. 
Výstava se koná do 29. Února 2012. Výstava se koná do 29. Února 2012. 

� Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Na Poříčí 52, 
Praha 8 – Florenc, připravilo výstavu na téma His-Praha 8 – Florenc, připravilo výstavu na téma His-
torie a proměny starých pražských předměstí. Karlín  torie a proměny starých pražských předměstí. Karlín  
– nejstarší předměstí Prahy je již třetí výstavou ze – nejstarší předměstí Prahy je již třetí výstavou ze 
série. www.muzeumprahy.czsérie. www.muzeumprahy.cz

� V malé výstavní síni Pnp V malé výstavní síni Pnp k výročí narození Kar-k výročí narození Kar-
la Jaromíra Erbena probíhá výstava Karel Jaromír la Jaromíra Erbena probíhá výstava Karel Jaromír 
Erben. Pnp, Strahovské nádvoří 1/132, má otevřeno Erben. Pnp, Strahovské nádvoří 1/132, má otevřeno 
mimo pondělí denně – 9.00 – 17.00, Vstupné: 50 mimo pondělí denně – 9.00 – 17.00, Vstupné: 50 
Kč/15 Kč; zdarma děti do 6 let, nosite1é průkazů Kč/15 Kč; zdarma děti do 6 let, nosite1é průkazů 
amg a icom, doprovod skupin žáků, studentů a osob amg a icom, doprovod skupin žáků, studentů a osob 
se zdravotním postižením.se zdravotním postižením.  
� Výstava obrazů Olgy Zubové a Vladimíra Zu-Výstava obrazů Olgy Zubové a Vladimíra Zu-
bovabova „suverenita štětců“ potrvá do 11. 11. 2011 Ve  „suverenita štětců“ potrvá do 11. 11. 2011 Ve 
výstavní síni PRE, Jungmannova 28, Praha 1.výstavní síni PRE, Jungmannova 28, Praha 1.

� Podzimní let černé labutě Podzimní let černé labutě – festival k 10.výročí – festival k 10.výročí 
česko –slovenského profesionálního café teatru „čer-česko –slovenského profesionálního café teatru „čer-
ná labuť“ v Praze. www.cerna1abut.czná labuť“ v Praze. www.cerna1abut.cz

VosaVosa

pokračování ze strany 5

brevnovan8d.indd   6brevnovan8d.indd   6 4.10.2011   10:35:324.10.2011   10:35:32



7

BŘEVNOVAN

– Historicky byly v údolí potoka Brusnice vinice. Pozemky zde po kon-– Historicky byly v údolí potoka Brusnice vinice. Pozemky zde po kon-
fiskaci získal Bernard Ignác hrabě z Martinic, který na nich v roce 1665 fiskaci získal Bernard Ignác hrabě z Martinic, který na nich v roce 1665 
vystavěl kapli zasvěcenou Panně Marii Őttingenské. Kaple byla kopií ro-vystavěl kapli zasvěcenou Panně Marii Őttingenské. Kaple byla kopií ro-
mánské kaple v bavorském Altőttingu. Přistavěna k ní byla loď a ochoz. mánské kaple v bavorském Altőttingu. Přistavěna k ní byla loď a ochoz. 
Rotunda má dvě podlaží stejného půdorysu, pří-Rotunda má dvě podlaží stejného půdorysu, pří-
zemní vysoké 8 metrů a podzemní zemní vysoké 8 metrů a podzemní 
vysoké 3 metry. vysoké 3 metry. 

Býva la Býva la 
zde hrobka a kostnice. zde hrobka a kostnice. 

Konstrukce a konstrukční prvky zachovalé Konstrukce a konstrukční prvky zachovalé 
rotundy jsou na českém území zcela neobvyklé. Kapli s oko-rotundy jsou na českém území zcela neobvyklé. Kapli s oko-

lím svěřil Martinic roku 1666 do správy řádu theatinů, kterým se říkalo lím svěřil Martinic roku 1666 do správy řádu theatinů, kterým se říkalo 
kajetáni, podle kterých se jmenuje celá lokalita. Ke klášteru se konaly kajetáni, podle kterých se jmenuje celá lokalita. Ke klášteru se konaly 
oblíbené a vyhledávané poutě a byl navštěvován významnými dobovými oblíbené a vyhledávané poutě a byl navštěvován významnými dobovými 
osobnostmi. Kajetáni o areál pečovali až do roku 1783. Následně byly ol-osobnostmi. Kajetáni o areál pečovali až do roku 1783. Následně byly ol-
táře a obrazy převezeny do břevnovského kláštera. Roku 1821 byla loď táře a obrazy převezeny do břevnovského kláštera. Roku 1821 byla loď 
a ochoz kláštera pobořeny hrabětem Kounicem. Areál zakoupil v roce a ochoz kláštera pobořeny hrabětem Kounicem. Areál zakoupil v roce 
1903 již zmiňovaný Jan Kolátor. Kaple je jako kulturní památka zapsána 1903 již zmiňovaný Jan Kolátor. Kaple je jako kulturní památka zapsána 
v operativním seznamu hlavního města Prahy pod R. č. Ú.s. 1 –1427/3. v operativním seznamu hlavního města Prahy pod R. č. Ú.s. 1 –1427/3. 
Využití okolí bylo dlouhodobě uvažováno jako veřejné spojené s revita-Využití okolí bylo dlouhodobě uvažováno jako veřejné spojené s revita-
lizací historických zahrad. Oblast takzvané Malé Kajetánky zahrnující lizací historických zahrad. Oblast takzvané Malé Kajetánky zahrnující 
kapli a okolní pozemky byla prodána naší městskou částí firmě Geosan kapli a okolní pozemky byla prodána naší městskou částí firmě Geosan 
Kappa. Prodej byl podmíněn rekultivací potoku Brusnice, opravou kaple Kappa. Prodej byl podmíněn rekultivací potoku Brusnice, opravou kaple 
a výstavbou dětského hřiště s následným vrácením do majetku Prahy. a výstavbou dětského hřiště s následným vrácením do majetku Prahy. 
Letos v létě byl projednán v majetkové komisi a většinově odsouhla-Letos v létě byl projednán v majetkové komisi a většinově odsouhla-
sen prodej mrakodrapu i jeho pozemku Geosanu Kappa za nepeněžní sen prodej mrakodrapu i jeho pozemku Geosanu Kappa za nepeněžní 
plnění v podobě postavení 40 bytových jednotek nebo za ekvivalentní plnění v podobě postavení 40 bytových jednotek nebo za ekvivalentní 
finanční plnění ve výši 100 mil. Kč. – Uvažováno bylo o budování dvou finanční plnění ve výši 100 mil. Kč. – Uvažováno bylo o budování dvou 
bytových křídel k mrakodrapu. Navrženo bylo i přemístění kaple. Komisi bytových křídel k mrakodrapu. Navrženo bylo i přemístění kaple. Komisi 
územního rozvoje rady městské části byl opakovaně předložen upravo-územního rozvoje rady městské části byl opakovaně předložen upravo-
vaný záměr investora ohledně dostavby lokality. Aktuální záměr předpo-vaný záměr investora ohledně dostavby lokality. Aktuální záměr předpo-
kládá demolici břevnovského mrakodrapu a obestavění kaple masivními kládá demolici břevnovského mrakodrapu a obestavění kaple masivními 
hmotami sedmipodlažních bytových domů. Komise většinově s malou hmotami sedmipodlažních bytových domů. Komise většinově s malou 
korekcí souhlasila s tímto záměrem. Vedení městské části argumentuje korekcí souhlasila s tímto záměrem. Vedení městské části argumentuje 
podmáčením objektu a údajnou rehabilitací stopy původního špitálního podmáčením objektu a údajnou rehabilitací stopy původního špitálního 
kostela. Projekt likviduje historicky hodnotnou stavbu a devastuje okolí kostela. Projekt likviduje historicky hodnotnou stavbu a devastuje okolí 
kaple bez ohledu na historické a památkové souvislosti. – O budouc-kaple bez ohledu na historické a památkové souvislosti. – O budouc-
nosti břevnovského mrakodrapu, kaple a jejich okolí rozhodne postoj nosti břevnovského mrakodrapu, kaple a jejich okolí rozhodne postoj 
veřejnosti, stejně jako před sto lety. veřejnosti, stejně jako před sto lety. 

MUDr. Antonín Nechvátal zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu MUDr. Antonín Nechvátal zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu 
zelených: anechvatal@email.czzelených: anechvatal@email.cz

Novinky z TejnkyNovinky z Tejnky
Kdo občas projde kolem nástěnky v horním úseku ulice Za Strahovem, Kdo občas projde kolem nástěnky v horním úseku ulice Za Strahovem, 
dobře ví, že zdejší Sdružení Tejnka letos vsadilo hlavně na pouliční slav-dobře ví, že zdejší Sdružení Tejnka letos vsadilo hlavně na pouliční slav-
nosti. Jak se vyvedly a co jiného se tady děje? – Po vydařené oslavě nosti. Jak se vyvedly a co jiného se tady děje? – Po vydařené oslavě 
nového vydláždění (loni na podzim) se v této čím dál atraktivnější části nového vydláždění (loni na podzim) se v této čím dál atraktivnější části 

  

starého Břevnova v červnu uskutečnil maraton divadla a hudby u příle-starého Břevnova v červnu uskutečnil maraton divadla a hudby u příle-
žitosti letního slunovratu, na konci září zde pak propukl další pouliční žitosti letního slunovratu, na konci září zde pak propukl další pouliční 
karneval, tentokrát v rámci celopražské cyklojízdy s názvem Zažít měs-karneval, tentokrát v rámci celopražské cyklojízdy s názvem Zažít měs-
to jinak. – Na všechny tři akce zavítaly desítky místních i přespolních, to jinak. – Na všechny tři akce zavítaly desítky místních i přespolních, 
kromě občerstvení byly k mání vlastnoruční výrobky zdejších obyvatel, kromě občerstvení byly k mání vlastnoruční výrobky zdejších obyvatel, 
naposled se konala také dražba rozmanitých pokladů z břevnovských naposled se konala také dražba rozmanitých pokladů z břevnovských 
domácností. Na ulici hořel oheň a tančilo se dlouho do noci, auta musela domácností. Na ulici hořel oheň a tančilo se dlouho do noci, auta musela 
pro jednou volit jinou cestu. – Důvodů k sousedským oslavám se jistě pro jednou volit jinou cestu. – Důvodů k sousedským oslavám se jistě 
najde dost i v další sezoně, ale zřejmě při nich dojde i na bouřlivé diskuse najde dost i v další sezoně, ale zřejmě při nich dojde i na bouřlivé diskuse 
týkající se budoucí podoby Památkové zóny Tejnka a jejího nejbližšího týkající se budoucí podoby Památkové zóny Tejnka a jejího nejbližšího 
okolí. Víceméně v tichosti se zde totiž vynořují staronové i zbrusu nové okolí. Víceméně v tichosti se zde totiž vynořují staronové i zbrusu nové 
developerské projekty, které budí mnoho nevole. – V jednom případě developerské projekty, které budí mnoho nevole. – V jednom případě 
má pro potřeby nového bytového souboru vzniknout dokonce nová ulice má pro potřeby nového bytového souboru vzniknout dokonce nová ulice 
(prodloužení Závěrky), ustoupit by jí měly zahrady a vnitrobloky mezi (prodloužení Závěrky), ustoupit by jí měly zahrady a vnitrobloky mezi 
ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Novostavby se mají vklínit do jedné ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Novostavby se mají vklínit do jedné 
z posledních nezastavěných enkláv v oblasti, přičemž jejich proporce z posledních nezastavěných enkláv v oblasti, přičemž jejich proporce 
mají daleko do souladu s okolní zástavbou. – S velkou pozorností budou mají daleko do souladu s okolní zástavbou. – S velkou pozorností budou 
místní občané sledovat zahájení výstavby takzvaných Viladomů Roz-místní občané sledovat zahájení výstavby takzvaných Viladomů Roz-
marýn, které mají vyrůst na místě zahrádkářské kolonie poblíž autobu-marýn, které mají vyrůst na místě zahrádkářské kolonie poblíž autobu-
sové zastávky Televizní věž, a které obklíčí fotbalové hřiště s hospodou. sové zastávky Televizní věž, a které obklíčí fotbalové hřiště s hospodou. 
Investor se zavázal vyhovět některým požadavkům Sdružení Tejnka, Investor se zavázal vyhovět některým požadavkům Sdružení Tejnka, 
týkajícím se zejména vyústění dopravy. – Ostudou čtvrti zůstávají tři vy-týkajícím se zejména vyústění dopravy. – Ostudou čtvrti zůstávají tři vy-
bydlené domy v ulici Za Strahovem (včetně někdejší truhlárny), jejichž bydlené domy v ulici Za Strahovem (včetně někdejší truhlárny), jejichž 
majitelka odmítá přistoupit k rekonstrukci a opakovaně žádá o stavební majitelka odmítá přistoupit k rekonstrukci a opakovaně žádá o stavební 
povolení, které by umožnilo zdvojnásobit výšku dvou krajních nemo-povolení, které by umožnilo zdvojnásobit výšku dvou krajních nemo-
vitostí a vybudovat pod vzniklým rezidenčním komplexem podzemní vitostí a vybudovat pod vzniklým rezidenčním komplexem podzemní 
garáže. – S plánem, který se může stát nebezpečným precedentem, garáže. – S plánem, který se může stát nebezpečným precedentem, 
přichází soukromý investor, který usiluje o výstavbu haly a třípodlaž-přichází soukromý investor, který usiluje o výstavbu haly a třípodlaž-
ního areálu s restaurací přímo ve veřejném parku Ladronka – vedle ního areálu s restaurací přímo ve veřejném parku Ladronka – vedle 
tenisových kurtů. Kdo potřebuje kousek od sportovišť na Strahově, tenisových kurtů. Kdo potřebuje kousek od sportovišť na Strahově, 
Malovance a konečně i na Ladronce další krytou halu?Malovance a konečně i na Ladronce další krytou halu?

Z radnice naštěstí přicházejí i dobré zprávy: v rámci chodníkového Z radnice naštěstí přicházejí i dobré zprávy: v rámci chodníkového 
rogramu bude na křížení ulic Nad Tejnkou a Za Strahovem opra-rogramu bude na křížení ulic Nad Tejnkou a Za Strahovem opra-
vena rozpadlá zídka a v sousedství zaniklé kaple č. 2 poutní cesty vena rozpadlá zídka a v sousedství zaniklé kaple č. 2 poutní cesty 
z Lorety do Hájku vznikne posezení s lavičkami a pítkem. Pokud se z Lorety do Hájku vznikne posezení s lavičkami a pítkem. Pokud se 
dílo podaří, další pouliční slavnost je samozřejmostí! – Podrobnos-dílo podaří, další pouliční slavnost je samozřejmostí! – Podrobnos-
ti: www.tejnka.cz Marek Šálekti: www.tejnka.cz Marek Šálek

Malovanka: Před volbami zelená, nyní betonováMalovanka: Před volbami zelená, nyní betonová
Politici ze všech stran se před volbami předháněli, kdo občanům Politici ze všech stran se před volbami předháněli, kdo občanům 
vykreslí zelenější (či růžovější) Malovanku. Rada MČ Praha 6 vykreslí zelenější (či růžovější) Malovanku. Rada MČ Praha 6 

nyní přináší občanům nechtěný beton. nyní přináší občanům nechtěný beton. 

Zhruba 500 milionů korun jsou odhadované náklady na stavbu Zhruba 500 milionů korun jsou odhadované náklady na stavbu 
multifunkčního operačního střediska Malovanka – nově plánované stav-multifunkčního operačního střediska Malovanka – nově plánované stav-
by nad portálem Strahovského tunelu v Bělohorské ulici vedle hotelu Py-by nad portálem Strahovského tunelu v Bělohorské ulici vedle hotelu Py-
ramida. Na místě se zajímavou historií má být podle platného územního ramida. Na místě se zajímavou historií má být podle platného územního 
plánu park. Projednávaný návrh změny na stavební parcelu občané jed-plánu park. Projednávaný návrh změny na stavební parcelu občané jed-
noznačně odmítli – během tří letních týdnů se jich přes 600 podepsalo noznačně odmítli – během tří letních týdnů se jich přes 600 podepsalo 
pod námitku. Dalších stovky lidí podepsaly elektronickou petici. pod námitku. Dalších stovky lidí podepsaly elektronickou petici. 

Park – neparkPark – nepark
Při stavbě Strahovského tunelu se plocha změnila na stavební parcelu Při stavbě Strahovského tunelu se plocha změnila na stavební parcelu 
a byla zde plánována budova výškově odpovídající hotelu Pyramida. a byla zde plánována budova výškově odpovídající hotelu Pyramida. 
Jejím určením měly být garáže, obchody kanceláře a byty. Platné sta-Jejím určením měly být garáže, obchody kanceláře a byty. Platné sta-
vební povolení na Strahovský tunel však stavbu neumožňovalo. Vzhle-vební povolení na Strahovský tunel však stavbu neumožňovalo. Vzhle-
dem k odporu občanů a výsledkům posouzení vlivů na životní prostředí dem k odporu občanů a výsledkům posouzení vlivů na životní prostředí 
byl obyvatelům Břevnova přislíben park. Argumentace byla jasná – mělo byl obyvatelům Břevnova přislíben park. Argumentace byla jasná – mělo 
být zachováno volné proudění vzduchu ze Strahova a kompenzaci do-být zachováno volné proudění vzduchu ze Strahova a kompenzaci do-
pravní zátěže 125 000 projíždějících denně křižovatkou Malovanka. pravní zátěže 125 000 projíždějících denně křižovatkou Malovanka. 
Na základě návrhu sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 Na základě návrhu sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 
došlo v roce 1999 ke změně územního plánu na zeleň – park. K jeho došlo v roce 1999 ke změně územního plánu na zeleň – park. K jeho 
realizaci však dosud nedošlo. Místo toho magistrát předložil nový návrh realizaci však dosud nedošlo. Místo toho magistrát předložil nový návrh 
jehož předmětem je zakotvení území jako stavební parcely a výstavba jehož předmětem je zakotvení území jako stavební parcely a výstavba 
multifunkčního operačního střediska Malovanka. Sdružení pro podporu multifunkčního operačního střediska Malovanka. Sdružení pro podporu 
zeleně a ovzduší v Praze 6 opět bojuje o park a zdraví občanů z okolí zeleně a ovzduší v Praze 6 opět bojuje o park a zdraví občanů z okolí 
křižovatky Malovanka.křižovatky Malovanka.

Nové tisíciletí, nový přístup –Nové tisíciletí, nový přístup – Co se změnilo za těch pár let od po- Co se změnilo za těch pár let od po-
slední změny územního plánu? Zatímco v roce 1999 rozhodoval vliv slední změny územního plánu? Zatímco v roce 1999 rozhodoval vliv 
na životní prostředí a zdraví občanů, dnes vůbec nedošlo k analýze. na životní prostředí a zdraví občanů, dnes vůbec nedošlo k analýze. 
Předkladatel vše odbyl poznámkou, že stavba odcloní Bělohorskou od Předkladatel vše odbyl poznámkou, že stavba odcloní Bělohorskou od 
negativních vlivů křižovatky. Zdraví obyvatel z druhé strany stavby má negativních vlivů křižovatky. Zdraví obyvatel z druhé strany stavby má 
padnout za oběť. V roce 1999 politici naslouchali přání občanů – dnes padnout za oběť. V roce 1999 politici naslouchali přání občanů – dnes 
je toto vykládáno jako populismus. Názor občanů zdá se být kdesi je toto vykládáno jako populismus. Názor občanů zdá se být kdesi 
v dáli. Přímý předvolební slib volebního lídra ČSSD JUDr. Stupčuka, že v dáli. Přímý předvolební slib volebního lídra ČSSD JUDr. Stupčuka, že 
jeho strana nebude podporovat další zástavbu v okolí křižovatky Malo-jeho strana nebude podporovat další zástavbu v okolí křižovatky Malo-
vanka, zůstává nerespektován – všichni přítomní členové rady MČ Pra-vanka, zůstává nerespektován – všichni přítomní členové rady MČ Pra-
ha 6 za ČSSD hlasovali pro zastavění plochy. ha 6 za ČSSD hlasovali pro zastavění plochy. 

Zvítězí zdravý rozum – Zvítězí zdravý rozum – O návrhu bude na podzim hlasovat zastupitel-O návrhu bude na podzim hlasovat zastupitel-
stvo hlavního města Praha, které se bude muset vypořádat i s námit-stvo hlavního města Praha, které se bude muset vypořádat i s námit-
kou veřejnosti. Stále doufáme, že o výsledku rozhodne rozumné po-kou veřejnosti. Stále doufáme, že o výsledku rozhodne rozumné po-
souzení vlivů stavby na životní prostředí a zároveň ekonomická otázka. souzení vlivů stavby na životní prostředí a zároveň ekonomická otázka. 
Potřebnost stavby je navýsost diskutabilní – v současné době má jít Potřebnost stavby je navýsost diskutabilní – v současné době má jít 
o kanceláře pro technickou správu komunikací, které by se měly na o kanceláře pro technickou správu komunikací, které by se měly na 

Takzvaný břevnovský mrakodrap stojí na počátku Takzvaný břevnovský mrakodrap stojí na počátku 
Radimovy ulice a je majetkem Prahy 6. Postaven byl Radimovy ulice a je majetkem Prahy 6. Postaven byl 
přesně před sto lety bývalým břevnovským staros-přesně před sto lety bývalým břevnovským staros-
tou a podnikatelem Janem Kolátorem. Secesní dům tou a podnikatelem Janem Kolátorem. Secesní dům 
byl svého času první výškovou stavbou v Břevnově. byl svého času první výškovou stavbou v Břevnově. 
Mrakodrap stojí osamocený, protože další zástavba Mrakodrap stojí osamocený, protože další zástavba 
okolí plánovaná Kolátorem byla velkou vlnou veřej-okolí plánovaná Kolátorem byla velkou vlnou veřej-
ného odporu zmařena. ného odporu zmařena.   
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Malovanku přestěhovat. Možnost zachování či rozšíření stávajících Malovanku přestěhovat. Možnost zachování či rozšíření stávajících 
prostor technické správy je řádově méně nákladná. Proč je potřeba prostor technické správy je řádově méně nákladná. Proč je potřeba 
utratit 500 miliónů korun, nikdo nevysvětlil. Stačilo by alokovat část utratit 500 miliónů korun, nikdo nevysvětlil. Stačilo by alokovat část 
peněz na stavby prospěšné občanům – zakrytí křižovatky Malovan-peněz na stavby prospěšné občanům – zakrytí křižovatky Malovan-
ka (120 miliónů), trvalý měřák kvality ovzduší (1 milión), park a zeleň. ka (120 miliónů), trvalý měřák kvality ovzduší (1 milión), park a zeleň. 
A občanům by se žilo lépe. Rozhodovat budou i dva zastupitelé Prahy A občanům by se žilo lépe. Rozhodovat budou i dva zastupitelé Prahy 
6, paní starostka Kousalíková a zastupitel pan Dolínek. Novinky najdete 6, paní starostka Kousalíková a zastupitel pan Dolínek. Novinky najdete 
na stránkách sdružení www.sppzo.czna stránkách sdružení www.sppzo.cz

Nová zpráva – JUDr. Hrůza Ivan, zastupitel MČ Praha 6 Nová zpráva – JUDr. Hrůza Ivan, zastupitel MČ Praha 6 
V době, kdy tento článek píši, se blíží dokončení rozsáhlé přestavby V době, kdy tento článek píši, se blíží dokončení rozsáhlé přestavby 
mateřské školky v Malém Břevnově a zdá se, že konečně také finišu-mateřské školky v Malém Břevnově a zdá se, že konečně také finišu-
je výstavba domova pro seniory Elišky Purkyňové v ul. Za Kajetánkou. je výstavba domova pro seniory Elišky Purkyňové v ul. Za Kajetánkou. 
Máme naději, že pokud se podaří naplnit uzavřené dohody, pak koncem Máme naději, že pokud se podaří naplnit uzavřené dohody, pak koncem 
tohoto roku dojde i ke zrušení objízdné trasy Myslbekova – Bělohorská tohoto roku dojde i ke zrušení objízdné trasy Myslbekova – Bělohorská 
a bude opět zprůjezdněna Patočkova ul. To jsou ty příjemnější zvěsti. a bude opět zprůjezdněna Patočkova ul. To jsou ty příjemnější zvěsti. 

– K těm zprávám, které nepotěší, řadím odpověď na interpelaci, kterou – K těm zprávám, které nepotěší, řadím odpověď na interpelaci, kterou 
jsem přednesl na jednání zastupitelstva v červnu t. r. ve věci stanovení jsem přednesl na jednání zastupitelstva v červnu t. r. ve věci stanovení 
harmonogramu a požadavku na urychlení rekonstrukcí obecních domů harmonogramu a požadavku na urychlení rekonstrukcí obecních domů 
v ul. Patočkova, Jílkova, Nad Kajetánkou. Dostalo se mi od místostaros-v ul. Patočkova, Jílkova, Nad Kajetánkou. Dostalo se mi od místostaros-
ty JUDr. Stupčuka odpovědi, že „pro provedení rekonstrukce všech osmi ty JUDr. Stupčuka odpovědi, že „pro provedení rekonstrukce všech osmi 
domů je nutné počítat s dobou cca 8 let.“ To je velmi smutná vyhlídka domů je nutné počítat s dobou cca 8 let.“ To je velmi smutná vyhlídka 
pro obecní nájemníky, kteří dlouhodobě bydlí ve vlhkých a zaplísněných pro obecní nájemníky, kteří dlouhodobě bydlí ve vlhkých a zaplísněných 
bytech. Platí to tím spíše, že vedení radnice začíná znovu uvažovat bytech. Platí to tím spíše, že vedení radnice začíná znovu uvažovat 
o navyšování (byť diferencovaném) nájemného.o navyšování (byť diferencovaném) nájemného.

Přes léto se mi toho příliš prosadit nepodařilo. O to více urguji a urgu-Přes léto se mi toho příliš prosadit nepodařilo. O to více urguji a urgu-
ji, prý nejsou peníze. Ve druhém týdnu v září se konečně za pomoci ji, prý nejsou peníze. Ve druhém týdnu v září se konečně za pomoci 
ÚMČ Praha 6 podařilo dosáhnout opravy hlubokých děr v chodnících ÚMČ Praha 6 podařilo dosáhnout opravy hlubokých děr v chodnících 
v prostoru Nad Kajetánkou 23 a před domem Patočkova 65. Nadále v prostoru Nad Kajetánkou 23 a před domem Patočkova 65. Nadále 
zůstává potřeba dokončit opravu nerovností v místě kolem často na-zůstává potřeba dokončit opravu nerovností v místě kolem často na-
vštěvované večerky na Patočkově 67 až k domu 69. Chodník v ul. Pod vštěvované večerky na Patočkově 67 až k domu 69. Chodník v ul. Pod 
Marjánkou počínaje Drinopolskými schody k hotelu Pyramida stále na Marjánkou počínaje Drinopolskými schody k hotelu Pyramida stále na 
opravu čeká. opravu čeká. 

Uschlé břízy jsou důsledkem zhoršujícího se životního prostředí Břev-Uschlé břízy jsou důsledkem zhoršujícího se životního prostředí Břev-
nova a snížené odolnosti proti chorobám. Po zetlení kmene začínají pa-nova a snížené odolnosti proti chorobám. Po zetlení kmene začínají pa-
dat. Protože mrtvé stromy bezprostředně ohrožují okolí, požádal jsem dat. Protože mrtvé stromy bezprostředně ohrožují okolí, požádal jsem 
o provedení jejich evidence a odstranění nejen v březovém hájku při o provedení jejich evidence a odstranění nejen v březovém hájku při 
ul. Patočkova. Zatím byla pokácena pouze jedna vzrostlá zcela uschlá ul. Patočkova. Zatím byla pokácena pouze jedna vzrostlá zcela uschlá 
bříza na nepříliš využívaném obratišti tramvají na Dlabačově.bříza na nepříliš využívaném obratišti tramvají na Dlabačově.

Prostřednictvím ÚMČ Praha 6 se podařilo vynutit, aby soukromý vlastník Prostřednictvím ÚMČ Praha 6 se podařilo vynutit, aby soukromý vlastník 
posekal přerostlou louku pod ul. Moravanů u obory Hvězda. Bylo opra-posekal přerostlou louku pod ul. Moravanů u obory Hvězda. Bylo opra-
veno i přisvětlení přechodu na Bělohorské ul. u ZŠ Marjánka. – Do těžce veno i přisvětlení přechodu na Bělohorské ul. u ZŠ Marjánka. – Do těžce 
dopravou postižené části Střešovic a Břevnova, v místě mezi hotelem dopravou postižené části Střešovic a Břevnova, v místě mezi hotelem 
Pyramida a domy v ul. Na Malovance, má být proti vůli občanů umístěn Pyramida a domy v ul. Na Malovance, má být proti vůli občanů umístěn 
objekt tzv. multifunkčního střediska Malovanka. Přivede další dopravu objekt tzv. multifunkčního střediska Malovanka. Přivede další dopravu 
do lokality přiléhajících obytných domů. Zhorší proudění vzduchu a ube-do lokality přiléhajících obytných domů. Zhorší proudění vzduchu a ube-
re zeleň. Proti stavbě této budovy na daném místě se v petici vyjádřilo re zeleň. Proti stavbě této budovy na daném místě se v petici vyjádřilo 
600 místních občanů. Protože jejich názor sdílím a zřízení multifunkč-600 místních občanů. Protože jejich názor sdílím a zřízení multifunkč-
ního střediska v tomto prostoru nepodporuji, podal jsem věcné připo-ního střediska v tomto prostoru nepodporuji, podal jsem věcné připo-
mínky do probíhajícího územního řízení a následně také připomínky mínky do probíhajícího územního řízení a následně také připomínky 
k projednávanému návrhu na změnu územního plánu z r. 2005. V obou k projednávanému návrhu na změnu územního plánu z r. 2005. V obou 
podáních jsem specifikoval vážné výhrady proti prosazovanému řešení. podáních jsem specifikoval vážné výhrady proti prosazovanému řešení. 

Bohužel ti, kteří rozhodují, občanům nenaslouchají. Rada MČ Praha 6 Bohužel ti, kteří rozhodují, občanům nenaslouchají. Rada MČ Praha 6 
změnu funkčního využití ploch z funkce zeleně městské a krajinné (zmk) změnu funkčního využití ploch z funkce zeleně městské a krajinné (zmk) 
na funkci zvláštní komplexy – ostatní (zvo) odsouhlasila. Tím otevřela na funkci zvláštní komplexy – ostatní (zvo) odsouhlasila. Tím otevřela 
cestu ke schválení této změny územního plánu zastupitelstvem hmp, cestu ke schválení této změny územního plánu zastupitelstvem hmp, 
čímž by byla odstraněna poslední vážná právní překážka, která výstav-čímž by byla odstraněna poslední vážná právní překážka, která výstav-
bu dosud znemožňovala.bu dosud znemožňovala.

Bývalé hřiště Slavoje Břevnov má šanci!Bývalé hřiště Slavoje Břevnov má šanci!
Různé okolnosti vedly po r. 1989 k tomu,že hřiště Slavoje Břevnov,dří-Různé okolnosti vedly po r. 1989 k tomu,že hřiště Slavoje Břevnov,dří-
ve p.u š. mohlo na kopanou pouze vzpomínat. Plocha přišla o trávu, ve p.u š. mohlo na kopanou pouze vzpomínat. Plocha přišla o trávu, 
z kabin a dalšího zařízení vznikly ubytovací buňky pro zahraniční sta-z kabin a dalšího zařízení vznikly ubytovací buňky pro zahraniční sta-
vební dělníky, klub byl nucen ukončit svoji činnost. Teď se snad blýská vební dělníky, klub byl nucen ukončit svoji činnost. Teď se snad blýská 
na lepší časy. Podle zaměstnanců agentury, která hřiště střeží,má být na lepší časy. Podle zaměstnanců agentury, která hřiště střeží,má být 
část plochy opatřena umělým trávníkem,zbytek čeká kultivace, a během část plochy opatřena umělým trávníkem,zbytek čeká kultivace, a během 
podzimu by zde opět měly létat míče nakopávané fotbalovým potěrem. podzimu by zde opět měly létat míče nakopávané fotbalovým potěrem. 
Tak držme palce! – Na protějším hřišti tj. Břevnov druhdy ligovém,je Tak držme palce! – Na protějším hřišti tj. Břevnov druhdy ligovém,je 

situace neměnná, pro Břevnováky neveselá. situace neměnná, pro Břevnováky neveselá. 
Krásný travnatý povrch testují kopačky hrá-Krásný travnatý povrch testují kopačky hrá-
čů prvoligové Dukly, kteří zde trénují, ovšem čů prvoligové Dukly, kteří zde trénují, ovšem 
hráči staré gardy Břevnova nemohou hrát hráči staré gardy Břevnova nemohou hrát 
pravidelnou soutěž, neboť nemají – domácí pravidelnou soutěž, neboť nemají – domácí 
hřiště! Rsp. měli by, ovšem finanční poža-hřiště! Rsp. měli by, ovšem finanční poža-
davky jsou pro amatérské hráče příliš kruté. davky jsou pro amatérské hráče příliš kruté. 
To,že zde kdysi „váleli“ jak z partesu, nikoho To,že zde kdysi „váleli“ jak z partesu, nikoho 
nezajímá.Takže po staleté existenci fotbalu nezajímá.Takže po staleté existenci fotbalu 
v Břevnově nemají fandové fotbal,hráči pak v Břevnově nemají fandové fotbal,hráči pak 
hřiště!hřiště!

Čestné občanstvíČestné občanství
2. září v 11 hodin bylo uděleno čestné ob-2. září v 11 hodin bylo uděleno čestné ob-
čanství městské části Praha 6 paní Ivě Jan-čanství městské části Praha 6 paní Ivě Jan-
žurové a panu Václavu Havlovi. Slavnostní žurové a panu Václavu Havlovi. Slavnostní 
akt se uskutečnil v Tereziánském sále Břev-akt se uskutečnil v Tereziánském sále Břev-
novského kláštera, který byl zcela zaplněn novského kláštera, který byl zcela zaplněn 
významnými osobnostmi. Zatímco paní Ivu významnými osobnostmi. Zatímco paní Ivu 
doprovázela dcera a vnoučata, bývalý prezi-doprovázela dcera a vnoučata, bývalý prezi-
dent přišel v doprovodu manželky Dagmar.dent přišel v doprovodu manželky Dagmar.
Při děkovném projevu se oba mimo jiné vy-Při děkovném projevu se oba mimo jiné vy-
slovili pro další divadlo na Praze 6 s tím, že slovili pro další divadlo na Praze 6 s tím, že 
budova blízko Ořechovky je už vyhlédnuta.  budova blízko Ořechovky je už vyhlédnuta.  
– „A já tam budu dělat kulisáka, aby byl sym-– „A já tam budu dělat kulisáka, aby byl sym-
bolicky uzavřen kruh mého života.“ Zažerto-bolicky uzavřen kruh mého života.“ Zažerto-
val exprezident Havel, byť bylo patrné, že jej val exprezident Havel, byť bylo patrné, že jej 
toto vystoupení vyčerpává. toto vystoupení vyčerpává. 

Fotoobrázky paní PilarovéFotoobrázky paní Pilarové
V úterý 6. 9. v 18.00 hod. zahájila zpěvačka V úterý 6. 9. v 18.00 hod. zahájila zpěvačka 

Eva Pilarová výstavu svých fotografií, kterým říká fotoobrázky. Záštitu Eva Pilarová výstavu svých fotografií, kterým říká fotoobrázky. Záštitu 
nad touto akcí převzala starostka městské části Praha 6, paní Ing. Marie nad touto akcí převzala starostka městské části Praha 6, paní Ing. Marie 
Kousalíková, a slavnosti se zúčastnily další osobnosti kulturního a ve-Kousalíková, a slavnosti se zúčastnily další osobnosti kulturního a ve-
řejného života. Zpěvačku Evu Pilarovou, majitelku tří „zlatých slavíků“, řejného života. Zpěvačku Evu Pilarovou, majitelku tří „zlatých slavíků“, 
vítězku Bratislavské Lyry a držitelku hlavní ceny na festivalu v Sopotech vítězku Bratislavské Lyry a držitelku hlavní ceny na festivalu v Sopotech 
není třeba představovat, na její hity se zapomenout nedá. Jako fotograf-není třeba představovat, na její hity se zapomenout nedá. Jako fotograf-
ka představila v historické Písecké bráně své zajímavě pojaté fotografie ka představila v historické Písecké bráně své zajímavě pojaté fotografie 
z tuzemska i zahraničí. Tak vedle Strahovského kláštera je zde k vidě-z tuzemska i zahraničí. Tak vedle Strahovského kláštera je zde k vidě-
ní New York nebo moskevský Kreml. Fotoobrázky mají úspěch nejen ní New York nebo moskevský Kreml. Fotoobrázky mají úspěch nejen 
u nás, své příznivce našly i v zahraničních výstavních síních. Na závěr u nás, své příznivce našly i v zahraničních výstavních síních. Na závěr 
vernisáže paní Eva zazpívala dvě písničky, což jen umocnilo silný záži-vernisáže paní Eva zazpívala dvě písničky, což jen umocnilo silný záži-
tek ze slavnostního večera. tek ze slavnostního večera. 

AmAm

Studio Jemné Terapie

Vyřeší Vaší bolest v zádech
a problémy s klouby.

Nově otevřené terapeutické studio.

Poliklinika Pod Marjánkou
TEL. OBJEDNÁNÍ: 723 53 40 53

www.studio.snadno.eu

DORNOVA METODA 
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127136
Hned vedle Kaštanu na Bělohorské je park se stromy a lavičkami. Hned vedle Kaštanu na Bělohorské je park se stromy a lavičkami. 
Tudy chodívají lidé po chodníku na bohoslužby do kláštera, zde se Tudy chodívají lidé po chodníku na bohoslužby do kláštera, zde se 
koná rozsvěcení vánočního smrku v adventu, kdy přicházejí stovky koná rozsvěcení vánočního smrku v adventu, kdy přicházejí stovky 
lidí. Sem míří pejskaři, klábosí tu bezdomovci, co se drží v Břevno-lidí. Sem míří pejskaři, klábosí tu bezdomovci, co se drží v Břevno-
vě, a občas se objímají večer milenci. Ti mladší ale neví, že stojí na vě, a občas se objímají večer milenci. Ti mladší ale neví, že stojí na 
základech starého klášterního pivovaru, který postavil ve 20. Letech základech starého klášterního pivovaru, který postavil ve 20. Letech 
18. Století K. I. Dietzenhofer, a který byl součástí hospodářské zá-18. Století K. I. Dietzenhofer, a který byl součástí hospodářské zá-
kladny beneditinského kláštera. Spadal do rozsáhlého prvního nádvo-kladny beneditinského kláštera. Spadal do rozsáhlého prvního nádvo-
ří, ke kterému patřily zahrady, rybník a ovčín. Sotva bylo zavedeno ří, ke kterému patřily zahrady, rybník a ovčín. Sotva bylo zavedeno 
pravidelné stáčení piva, pivovar i jeho zařízení byly značně poško-pravidelné stáčení piva, pivovar i jeho zařízení byly značně poško-
zeny a zničeny v sedmileté válce. Nakonec byl pivovar pronajímán zeny a zničeny v sedmileté válce. Nakonec byl pivovar pronajímán 
i s rybníkem soukromým zajemcům. I přesto, že výroba piva skon-i s rybníkem soukromým zajemcům. I přesto, že výroba piva skon-
čila v r.1891, bylo do hospody, která zůstala, dováženo od Kladna čila v r.1891, bylo do hospody, která zůstala, dováženo od Kladna 
Kročehlavské pivo, neboť tento pivovar byl rovněž majetkem klášte-Kročehlavské pivo, neboť tento pivovar byl rovněž majetkem klášte-
ra. Jednotlivé objekty začaly sloužit zcela jiným účelům. Na přelomu ra. Jednotlivé objekty začaly sloužit zcela jiným účelům. Na přelomu 
40. A 50. let 20. století při výstavbě silnice Pionýrů – dnes Patočkova  40. A 50. let 20. století při výstavbě silnice Pionýrů – dnes Patočkova  
– a rozšiřování Bělohorské ulice v okolí kláštera, byl celý pivovar – a rozšiřování Bělohorské ulice v okolí kláštera, byl celý pivovar 
zbořen, a málem zmizel i Kaštan. Pamětníci tvrdí, že ho zachránil zbořen, a málem zmizel i Kaštan. Pamětníci tvrdí, že ho zachránil 
v hodině dvanácté Antonín Zápotocký, který se prý rozběsnil, když v hodině dvanácté Antonín Zápotocký, který se prý rozběsnil, když 

se dozvěděl, že chtějí zbourat dům, kde jeho otec v r.1878 spoluza-se dozvěděl, že chtějí zbourat dům, kde jeho otec v r.1878 spoluza-
kládal Sociální demokracii v Čechách. Po zmizelém pivovaře zbyla kládal Sociální demokracii v Čechách. Po zmizelém pivovaře zbyla 
nevelká kolekce fotografií. Znovuzavedení výroby piva v klášte-nevelká kolekce fotografií. Znovuzavedení výroby piva v klášte-
ře na sklonku letošního roku nabízí příležitost fotografie zveřejnit ře na sklonku letošního roku nabízí příležitost fotografie zveřejnit 
a popsat.a popsat.
Fotogfie č.1 části pivovarské hospody s kostelem je poměrně známá. Fotogfie č.1 části pivovarské hospody s kostelem je poměrně známá. 
Jejím autorem je břevnovský fotograf Václav Dub, na koloběžce je Jejím autorem je břevnovský fotograf Václav Dub, na koloběžce je 
jeho syn. Snímek byl pořízen za protektorátu, později autor vymazal jeho syn. Snímek byl pořízen za protektorátu, později autor vymazal 
německý nápis Gastahus. Uprostřed je spodní brána do hospodářské-německý nápis Gastahus. Uprostřed je spodní brána do hospodářské-
ho dvora. Instalatér Králík odtud vypálil v revoluci v květnu 1945 ho dvora. Instalatér Králík odtud vypálil v revoluci v květnu 1945 
panzerfaust do dvora s úmyslem zapálit tam stojící německá nákladní panzerfaust do dvora s úmyslem zapálit tam stojící německá nákladní 
auta. Netrefil, nálož bouchla nad oblouk vrat, po válce se díra zama-auta. Netrefil, nálož bouchla nad oblouk vrat, po válce se díra zama-

zala.Ve věži v průhledu byl kulomet, který ovládal okolí. Doplatili zala.Ve věži v průhledu byl kulomet, který ovládal okolí. Doplatili 
na to tenkrát dva mladí muži, jíž chtěli do kláštera proniknout přes na to tenkrát dva mladí muži, jíž chtěli do kláštera proniknout přes 
hřbitov. Dodnes mají na zdi mosaznou tabulku. Marně plukovník hřbitov. Dodnes mají na zdi mosaznou tabulku. Marně plukovník 
Kozák, který byl velitelem povstalců v Břevnově, nabádal ke klidu Kozák, který byl velitelem povstalců v Břevnově, nabádal ke klidu 
a maximální opatrnosti. – Vlevo na obrázku je sloupek, a pod ním a maximální opatrnosti. – Vlevo na obrázku je sloupek, a pod ním 
jsou schody. To byl průchod do pivovarského dvora a k rybníku od jsou schody. To byl průchod do pivovarského dvora a k rybníku od 
Bělohorské ulice. Otevřená okna patří nájemcům, kteří zde měli Bělohorské ulice. Otevřená okna patří nájemcům, kteří zde měli 
byty a měli pronajatou hospodu se sálem a rybník. Za 1. republiky byty a měli pronajatou hospodu se sálem a rybník. Za 1. republiky 
jsou známa jména Fink, po něm Tůma. Pod nápisem hostinec je jsou známa jména Fink, po něm Tůma. Pod nápisem hostinec je 
zatažené okno výčepu. Sestupovalo se po schodech do vestibulu, zatažené okno výčepu. Sestupovalo se po schodech do vestibulu, 
kde byly dveře na balkon a šatna. Z balkonu už bylo vidět na sál. kde byly dveře na balkon a šatna. Z balkonu už bylo vidět na sál. 
Ten měl pro Břevnov mimořádný význam. Přestože např. Marjánka Ten měl pro Břevnov mimořádný význam. Přestože např. Marjánka 
byla známá kulturními akcemi, tanečními a plesovými sezónami byla známá kulturními akcemi, tanečními a plesovými sezónami 
– tady se hrálo divadlo. Ne občas – ale nejméně jednou týdně, kdy – tady se hrálo divadlo. Ne občas – ale nejméně jednou týdně, kdy 
se střídaly zdejší soubory – Tylova družina a Lidová scéna, což byl se střídaly zdejší soubory – Tylova družina a Lidová scéna, což byl 
úžasný výkon divadelních ochotníků v době 1. republiky. Loutkové úžasný výkon divadelních ochotníků v době 1. republiky. Loutkové 
divadlo se hrálo každou neděli v sudárně, vstupenky pro dítka se divadlo se hrálo každou neděli v sudárně, vstupenky pro dítka se 
dávaly v 11 hod. ve dveřích kostela po nedělní mši. Významnou dávaly v 11 hod. ve dveřích kostela po nedělní mši. Významnou 
roli zde hrála tělovýchovná jednota Orel, která byla v Břevnově roli zde hrála tělovýchovná jednota Orel, která byla v Břevnově 
založena v r. 1920 a v pivovaře měla svoji „základnu“.založena v r. 1920 a v pivovaře měla svoji „základnu“.
Na dalším snímku č.2 z větší vzdálenosti lze spatřit vlevo sloupek Na dalším snímku č.2 z větší vzdálenosti lze spatřit vlevo sloupek 
a průchod dolů, otevřená okna nájemců a dalších nájemníků. Upro-a průchod dolů, otevřená okna nájemců a dalších nájemníků. Upro-
střed objektu je vidět zazděný otvor, kam se ukládal led z rybníka střed objektu je vidět zazděný otvor, kam se ukládal led z rybníka 
pro hospodu. Otvor byl po celý rok zazděný.pro hospodu. Otvor byl po celý rok zazděný.
Na posledním dnešním obrázku č. 3 Je průčelí klášterního pivova-Na posledním dnešním obrázku č. 3 Je průčelí klášterního pivova-
ru. Budova vpravo je klášterní kovárna pana Vlka. Ten měl syna ru. Budova vpravo je klášterní kovárna pana Vlka. Ten měl syna 
a měli od kláštera i kus pěkné zahrady. Před kovárnou stála trdelni-a měli od kláštera i kus pěkné zahrady. Před kovárnou stála trdelni-
ce na kování bulíků, což byli býčci, kterými se také oralo. V domě ce na kování bulíků, což byli býčci, kterými se také oralo. V domě 
bydleli i další nájemníci. Pod okny pivovaru za zeleným plotem bydleli i další nájemníci. Pod okny pivovaru za zeleným plotem 
bývaly stolky k zahranímu posezení, brána vjezdu do pivovaru bývaly stolky k zahranímu posezení, brána vjezdu do pivovaru 
a vlevo altán, a zcela vlevo je rybník a stará náves. Válka tu nebyla a vlevo altán, a zcela vlevo je rybník a stará náves. Válka tu nebyla 
a přesto je všechno pryč. Kdo by si to tenkrát pomyslel? a přesto je všechno pryč. Kdo by si to tenkrát pomyslel? (Příště (Příště 
dokončení)dokončení)

 Podle V. Kadeřábka zpracoval p. Krchov, fota archiv a J. Zavřel. Podle V. Kadeřábka zpracoval p. Krchov, fota archiv a J. Zavřel.
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Proč jste se rozhodli vrátit se po letech na polikliniku v Břevnově?
Gp: Dostali jsme nabídku a rozhodnutí vrátit jméno Picků na místa, kde jsme 
s manželem dlouho působili, z toho tak nějak logicky vzešlo. Polikliniku a její 
okolí znám velmi dobře. Manžel tu založil a jako primář vedl celé oddělení 
rehabilitace, já primariát vedla několik let po něm. 
Od kdy bude nová ortopedická ordinace fungovat?
Gp: Otevíráme v půlce září, ale už teď se pacienti mohou objednávat. Postupně 
tady každý den bude fungovat jeden z lékařů týmu orp centra, centrála i nadále 
funguje na Praze 6 Pod Juliskou a také ve Statenicích. Výhodou ortopedie 
v Břevnově je také snazší dostupnost například k rentgenu.

Redakční rozhovor
Přinesete pacientům něco navíc?
Fp: Když vznikalo orp centrum, 
chtěli jsme vytvořit dokonalou péči, 
kde na sebe perfektně navazují 
a doplňují se obory ortopedie, reha-
bilitace, podiatrie, fyzioterapie, neu-
rologie a nakonec i operativa. S tím 
se spojily dlouholeté zkušenosti a z 
orp centra se stalo nejvyhledávanější lé-
kařské centrum v Praze. Naši pacienti k 
nám chodí právě, protože jim vyhovuje 
ta komplexnost a návaznost činností.
Jak se vlastně pozná dobrý ortoped 
od horšího?
Fp: Rozhodně až v praxi a není to 
jednoduché. Jisté je, že ortoped, který 
nemá možnost vlastní aktivní praxe 
v operování, nemůže být v praxi ten 
z nejlepších.
Můžete pacienta, který vás vyhledal 
v orp centru, také odoperovat?
Fp: Přímo v orp centru ne, ale možnost 
vlastní operativy máme 2 – 3krát týd-
ně. Je to v oblastní krajské nemocnici 
v Kladně na traumatologicko – ortope-

dickém oddělení Zde se operuje prakticky kompletní traumatologie pohybové-
ho aparátu, ale i čistě ortopedické výkony včetně kloubních náhrad, chirurgie 
nohy apod. Pak také operujeme v soukromé nemocnici v Berouně, kde bylo 
vybudováno jedno z nejmodernějších artroskopických center v ČR. Lékaři, 
spolupracující s orp centrem operují také na ortoped. klinice FN Motol.
S jakými obtížemi k vám pacienti nejvíce chodí?
Fp: Asi nejvíce pacientů mne vyhledá s kloubními obtížemi – kolena, rame-
na, hlezna, lokty. Stále také přibývá pacientů, kteří mají problémy se svými 
chodidly.
Jak funguje nové duo Picek jun. – Picková dnes?
Gp: Především se nám během desetiletí praxe podařilo vytvořit komplexní služ 
by, tedy ortopedie – rehabilitace, podiatrie, fyzioterapie, zdravý životní styl 
i operování. Rodinné duo by na to už nestačilo a z orp centra se stal početný 
tým odborníků.

Do ortopedické ordinace orp centra se můžete objednávat na telefonech Do ortopedické ordinace orp centra se můžete objednávat na telefonech 
233 338 112 nebo 773 677 687. Více informací naleznete na www.orp.cz233 338 112 nebo 773 677 687. Více informací naleznete na www.orp.cz

Paní ředitelko, můžete říci několik slov o sobě?
Já původně vystudovala knihovnictví, ovšem stále více mne přitahovala 
sociální problematika. Pracovala jsem v církevních organizacích, násled-
ně pak získávala potřebné vědomosti a znalosti v zahraničí. Po roce 1990 
mně byla svěřena funkce místostarostky na Praze 5, od července r. 2002, 
kdy jsem vyhrála výběrové řízení na místo ředitelky tehdejšího domova 
důchodců, pracuji na tomto postu nepřetřžitě. 
Vím,že jste iniciovala změnu názvu domova důchodců, na domov pro 
seniory Elišky Purkyňové. Proč zrovna toto jméno?
„Útulný domov osamělých žen“, který byl otevřen 28. 9. 1924 v prosto-
rách objektu v Šolínově ulici – to je dílo především tehdejší poslankyně 
národního shromáždění a první ředitelky – Elišky Purkyňové. O založení 
domova se ovšem kromě ní zasloužila také spisovatelka Eliška Krásnohor-
ská a další členky Ústředního spolku českých žen.
Jaké další služby poskytuje?
Jedná se o denní stacionář, což je ambulantní sociální služba, která po-
skytuje svým klientům pomoc při léčebných úkonech, stravu, kontakt ve 
společenském prostředí, navíc nabízí široký program činností vhodných 
pro spec. potřeby seniorů. Třeba rehabilitační cvičení, trénink paměti, vý-
tvarnou a tvořivou činnost. Dále poskytujeme odlehčovací službu, která je 
umístěna v objektu domova v Thákurově ulici. Jde o moderní oddělení, je 
zde pečováno o seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. 
Probíhá zde také rehabilitace a ergoterapie.
V souvislosti se seniory je ergoterapie často frekventované slovo. 
Jaký je jeho význam?
Jde o součást ucelené rehabilitace, mezi léčebnými prostředky, má své 
nezastupitelné místo. Název je složen z řeckých slov „ergon“/práce/ 
a „therapia“ /způsob léčení/. Celkově tedy „léčba prací“. Ergoterapie má 
pro seniory velký význam, neboť vyžaduje soustředění, předpokládá ma-
nuální zručnost, rozvíjí dovednosti. Ovšem aby mohl ústav či domov ergo-
terapii s klienty provozovat, musí zajistit kvalifikované a odborně vyučené 
pracovníky. My u nás v domově takové máme.
Spolupracujete s dobrovolníky?
Ne všichni pracovníci dostávají za svoji práci mzdu, máme u nás něko-

Lékařské duo Picek – PickováLékařské duo Picek – Picková
se po 10 letech vrací do Břevnovase po 10 letech vrací do Břevnova

Celý život se Pickovi po-Celý život se Pickovi po-
hybovali ve světě sportu hybovali ve světě sportu 
a medicíny. Cesta k ortope-a medicíny. Cesta k ortope-
dii a rehabilitaci je tedy lo-dii a rehabilitaci je tedy lo-
gická. Před více než 50 lety gická. Před více než 50 lety 
se zapsali do paměti oby-se zapsali do paměti oby-
vatel pražského Břevnova vatel pražského Břevnova 
zakladatel rehabilitace na zakladatel rehabilitace na 
poliklinice Pod Marjánkou poliklinice Pod Marjánkou 
MUDr. František Picek sen. MUDr. František Picek sen. 
(†2007) a jeho manželka (†2007) a jeho manželka 
MUDr. Gabriela Picková. MUDr. Gabriela Picková. 
Od září spolu se svým synem Od září spolu se svým synem 
MUDr. Františkem Pickem MUDr. Františkem Pickem 
vrací známé jméno na břev-vrací známé jméno na břev-
novskou polikliniku.novskou polikliniku.

lik dobrovolníků a dobro-
volnic. Základem je jejich 
dobrá vůle, empatie a chuť 
pomáhat. Být tam, kde je 
třeba, nečekat odměnu 
a dělat něco pro ostatní. Jsou 
to lidé, kterým odměnou 
je dobrý pocit stejně jako 
zkušenosti, které mohou ve svém zaměstnání či studiu uplatnit. Meze se 
v dobrovolných činnostech nekladou. Nápady, kontakty a nabídky spolu-
práce naše soc. oddělení přivítá.
V Břevnově, v ul. Za Kajetánkou se buduje nový domov pro seniory 
Eliška.
Je to tak. Na základní kámen nové budovy poklepali v březnu 2010 teh-
dejší primátor Pavel Bém se starostou Tomášem Chalupou. Byla jsem 
také přítomna. Co se týká výše investice, je vyčíslena téměř na 250 milio-
nů korun. Domov bude mít kvalitní technické zázemí a komplexní služby. 
Ve čtyřpodlažní budově pak najdeme rehabilitační prostory stejně jako 
třeba kadeřnictví, specializací bude kromě péče o seniory také spoluprá-
ce s jejich rodinami.
Bude pro Elišku existovat zvláštní pořadník?
V žádném případě. Žadatelé o umístění v domově jsou chronologicky 
řazeni podle dat svých žádostí dle pořadníku, který je veden v oddělení 
žádostí, Šolínova ulice č. 3. Nezapomínejme, že nový domov v Břevnově 
bude nahrazovat stávající objekt právě v této ulici, jeho současní obyvate-
lé se po dokončení výstavby přestěhují právě sem.
Můžete prozradit nejpopulárnějšího klienta vašeho domova?
Myslím si,že všichni starší lidé si pamatují legendárního zpěváka Jiřího 
Vašíčka, bez kterého se v šedesátých letech neobešla žádná estráda či 
koncert zábavné hudby. Na jeho pobyt u nás se vzpomíná dodnes.

Paní ředitelko, děkuji vám za poskytnuté informace a přeji pohodu všem 
obyvatelům domu seniorů Elišky Purkyňové. A. Matějka

Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Domov pro seniory Elišky Purkyňové je příspěvková organizace ,jejíž hlavní činností je poskyto-
vání pobytové sociální služby a to především pro pražské občany, kteří dosáhli věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu a kteří potřebují komplexní péči.Tato je poskytována ve dvou 
objektech na Praze 6. V ulici Thákurova 10 a Šolínova 3. Statutárním orgánem je ředitel, kterého 
jmenuje a odvolává rada Hlavního města Prahy. – Tolik citace. Doplňuji,že v domově Elišky Purky-
ňové je od r. 2002 ředitelka a jmenuje se Eva Kalhousová.
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potoce) měla jmenovat. Jméno „břevnovská šlechta“ se do příro-
dy nehodilo a tak se v zakouřeném, postupně zaplňovaném lokálu 
bouřlivě debatovalo. Už ani není známo, kdo tehdy pronesl: „tady 
je to jak v „batalionu!“ – Tehdy se hrál v Praze stejnojmenný film 
s Karlem Hašlerem – a najednou bylo rozhodnuto: osada dostala 
název „Batalion“.

Takřka okamžitě se stanovil výbor osady a prvním šerifem se stal 
Pepík Hera. Osadu dokonce později několikrát navštívil Géza Vče-
lička, aby se podíval na trempy, kteří si pro svou osadu vybrali 
jméno podle filmu s jeho námětem. 

O něco později si postavil v Batalionu chatu Franta Kučera, bratr 
Jardy, a jako dobrý kreslíř udělal návrh na osadní vlajku. Ten byl 
akceptován, a vlajka zhotovená podle jeho návrhu se dodnes uží-
vá. – Zanedlouho bylo v okolí Podkozí na 100 chatových srubů 
v osadách Batalion, Lone Staru a Sok (spojených osadách kla-
denských). – Kolem roku 1936 koupila od přítelkyně Pepíka Ka-
mína v Batalionu chatu parta chlapců: Růžička, Kott, Rudla Kilián, 
Franta Řehák a Míra Košík. Chatu nazvali „Dezertéři“ na památku 
toho, že dezertovali od skautů, kde se nesmělo kouřit, chodit na 
pivo, a kde byla vyžadována přísná kázeň. Byla to bouda (dnes 
přestavěná chata Karla Karlíka, zetě Franty Řeháka), která stála i s 
vnitřním zařízením 1200 Kč. V chatě byly dvě palandy nad sebou, 
otoman a kamínka. Další chata byla chata „Havranů“, ke kterým 
jezdil Jarda Lopata, bratr Marie Vápenkové. Později chata patřila 
Světlíkům. Tehdy chaty v Batalionu nebyly tak blízko u sebe jako 
jsou dnes. Trempové si stavěly původně maličké chaty ve stráni 
a postupným přistavováním a zvětšováním chat se prostor mezi 
nimi stále zmenšoval. – Nesměli by mladí lidé jezdit do přírody, 
aby nezačali sportovat. Proto se v Batalionu začalo vyměřovat 
hřiště. Byl získán souhlas majitele pozemku, stanoveno nájemné 
a začalo se kopat. Muselo se vykopat a převézt hodně materiálu, 
protože místo na hřiště bylo úzké a bylo proto nutné ubrat kus 
svahu. Pak se začalo s volejbalem; a nejen kluci, ale i děvčata. Ve 

Mezi námi
v Břevnově XXIV.

Podkozí – vpředu původní břevnovská osada Batalion, v popředí hřiště, vlevo 
vzadu Bočkův mlýn. Na dalším snímku je Batalion v 50. letech při jarní povod-
ni.

Velký vliv – ať již dobrý či horší – měly na mládež překlady ame-
rických dobrodružných knížek o dobývání západu a kovbojské 
či indiánské filmy. Stejně tak napomohla účelnému vybavení do 
přírody věcná demobilizace, odprodej armádní výstroje, včetně 
americké, z první světové války. – V Břevnově byla v té době parta 
mladých lidí, kteří si říkali Břevnovská šlechta. Zajímali ji hlavně 
moderní tance nové doby, jako byl např. Charleston, Black –Bot-
tom, Tango apod. a v létě pak vyjížděli ven z Prahy. Jezdili zejmé-
na do nejbližšího okolí, a to na západ od Prahy a od Břevnova, 
a tak objevili i kraj v údolí Kačáku. Občas tábořili na kraji Svárov-
ského údolí u Dolního Podkozí. Bylo to v letech 1926 a 1927. 
– Dne 9. dubna 1931 vydal zemský president Kubát výnos, ve 
kterém se zakazovalo společné táboření osob různého pohlaví 
v přírodě i ve stanech, chatách a srubech (vyjímaje táboření ro-
dinné), pobíhání v nedostatečném úboru zvláště v úboru koupa-
cím mimo obvod vykázaných koupališť, zpívání popěvků obsahu 
nemravného, nošení zbraní, zvláště zbraní zakázaných bez plat-
ného zbrojního pasu, a koupání na místech zakázaných. Přestup-
ky této vyhlášky měly být trestány pokutou od 10 do 5000 Kč, 
nebo trestem odnětí svobody od 12 hodin do 14 dnů. – Na levém 
břehu Kačáku byly lesy státní, proto místní hajní a jejich nadříze-
ný, obávaný lesní Kuře, trempy ze svých revírů nekompromisně 
vyhazovali a místní četníci navíc poctivě plnili nařízení policejního 
presidenta Kubáta, velkého nepřítele trempů, tím, že kontrolova-
li v lese oddací listy. Proto parta břevnovské mládeže, která do 
těchto míst jezdila o sobotách a nedělích, se přemístila na druhý 
břeh Kačáku, kde pozemky patřily podkozským usedlíkům. Ti jim 
místa na táboření a později na stavbu chat ochotně pronajímali. 
Nejoblíbenějším místem byla stráň k potoku, zvaná „Chobot“, kte-
rá patřila Františku Hrudkovi. Stráň však brzy změnila majitele. Od 
Fanouše Hrudky (v Podkozí bylo Hrudků víc – nejznámější mezi 
trampy byl Václav zvaný „Pašák“) stráň „odkoupil“ za půlku piva 
(„štěně“) hostinský Josef Skrčený z Dolního Podkozí a ta půlka se 
také při koupi hned vypila. – Kluci, aby měli kde stavět stany, mís-
to u Kačáku zplanýrovali. Zakrátko se ale místo stanů objevila prv-
ní jednoduchá bouda Pepíka Hery, a brzy na to se stavěly chaty 
Jardy Kučery, Rudly Pokorného, Boži Majerhofera a Pepíka Vlčka. 
Všechny stály v jednom místě a do každé jezdilo 5 – 6 kamarádů. 
A tak bylo v údolí Kačáku koncem každého týdne živo. – Odtud 
se také chodilo každou sobotu večer do blízké hospůdky U Skrče-
ných v Dolním Podkozí. Starý Skrčený byl trampům přátelsky na-
kloněn, takřka jejich druhý táta. Tam také došlo k úvahám, jak by 
se nově vzniklá osada, první přímo na Kačáku (vedle Lone Staru, 
který byl sice starší, ale nebyl na Kačáku, nýbrž na Chýňavském 

První světová 
válka napros-

to zlikvidovala předválečný život-
ní styl. Rozvoj průmyslu, demokracie a meziná-
rodní kontakty přinesly sebou i nový pohled na 
způsob trávení volného času a po válečných 
útrapách nastal velký rozvoj turistiky. Začal se 
masově pěstovat sport, ze západních zemí do 
Čech přišel skauting a jako návrat ke svobodě 
a k životu v přírodě vznikl i tramping. Trampo-
vé se od všech těchto organizací lišili odporem 
k organizovanosti, volností, svéráznou kulturou 
a někdy i volnější morálkou. 
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stejné době se také postavila lávka přes Kačák, neboť do osady 
se jezdilo vlakem do Unhoště a pěší cestou z Unhoště se necho-
dilo přímo k Bočkovu mlýnu, ale šlo se polní cestou ke skále nad 
Batalion, a v posledním úseku dolů strmou cestičkou po skále, 
které se říkalo Kanada, a pak přes potok. Při jarním tání nebo při 
velkých deštích se nedal potok přejít. Občas se také stalo, že vel-
ká voda byla tak silná, že lávku odnesla. Trempové ji pak lovili až 
u Skrčených u splavu a táhli jí za velké vody proti proudu potoka 
zpátky. – V roce 1939 byla zase velká voda, a tehdy se protrhla 
i hráz na Okrouhlíku u Dědkova mlýna. K tomu se přidala průtrž 
mračen a z Kačáku se stala jedna řeka. Tehdy se opět v osadě 
utrhla lávka. Rychlost vody byla taková, že od jedné tyče na volej-
balovou síť ke druhé nebylo možno se pro rychlost vody dostat. 
Povodeň zasáhla i v Bočkově mlýně. Večer si mlynářka zadělala 
kvásek na chleba, kterého pekla každý týden 40 bochníků. Pec 
byla vedle mlýnice. Když se ráno chystala, že bude dávat chle-
ba do pece, bylo tam už vody do půli lýtek. Musela se nastavět 
polena a na ně položit prkna, aby se k peci mohlo a chleba zase 
byl na další týden. – Údolí bývalo zatopené každou zimu nebo 
na jaře po tání sněhu. (V publikaci Pohostinství na Unhošťsku 
1890 –1940 vyd. v r. 1940 se uvádí: „Kačák se loni dovedl změnit 
v dravou řeku, která brala vše, co jí bylo v cestě.“) – Na kačáku se 
hrával také hokej, a to nejčastěji na Okrouhlíku. Pokud se nechtě-
lo jít bruslit až na Okrouhlík, hrávali osadníci z Batalionu hokej za 
Bočkovým mlýnem, kde obvykle v zimě Kačák vystoupil ze břehů 
a zamrzl. Jednou kluci z Batalionu přijeli v zimě do Unhoště na 
náměstí autobusem, a autobus dál nejel. Mrzlo, sněhu bylo dost, 
a ještě hustě padal. Tak si kluci řekli, že půjdou na Obecnici na 
grog. Seděli tam, bylo tam teploučko, a tak si dali ještě jeden grog, 
a začali hrát. Místní, kteří v lokále seděli, začali kluky povzbuzovat 
a zvát je: „pojďte sem mládenci mezi nás, pojďte nám zahrát, za-
zpíváme si,“ a šoupali piva, buřty a utopence a všichni se bavili. 
Kluci byli už trošku nalíznutí, místní také. A tak se pořád hrálo 
a zpívalo a najednou tu byla půlnoc, a že se bude zavírat. Když šel 
některý z kluků na záchod, tak viděl kolik je tam sněhu, a říkal si: 
„ježíš marjá, v tomhle sněhu, přiožralí, teď v tom máme jít…“ tak 
těm místním vytýkali: „to jste nás pěkně vypekli, kde teď budeme 
spát? Vždyť je noc!“ Jeden z nich – asi to byl radní – se krátce 
zamyslel, pak se najednou rozzářil a povídá: „já vám to kluci zaří-
dím!“ A na chvíli odešel. A zase se hrálo a zpívalo dál bez starosti. 
Problém se pustil z hlavy. Radní se za chvíli vrátil a povídá: „tak 
kluci, je to smluvený. Až budou chtít zavírat,“ (ono už bylo půl jed-
né, už mělo být zavřeno) „tak až vyjdete ven, tak tam bude četník 
a bude říkat, že je policejní hodina. Tak začněte hulákat 

a zpívejte dál, jako by se nechumelilo.      

Tady naproti, tam je takovej barák s věžičkou – a tam je basa. 
Vy začnete řvát, četník vás sebere, a vy musíte jít s ním! Půjde-
te do basy a tam si zatopíte. Bude to stát 20,– Kč, ale o to se 
nestarejte, to my vám zaplatíme.“ A taky jo! Kluci jak vyšli, za-
čali zpívat a četník hned křičel: „tak ticho, ticho! Úřední hodi-
na, seberu vás všechny.“ A taky je sebral. Kluci přišli do basy, 
kde byli čtyři pryčny, kamna „bubínek“ a vedle něj stál vyso-
ký černý truhlík s uhlím a dřívím. Podlaha byla krásně čistá. 
Tak si zatopili, bubínek byl za chvíli pěkně červený, teploučký 
a brzo bylo v base teplo. Tak se vyspali do rána. Ráno kluky z basy 
pustili a ti spokojeně pochodovali do chaty na Batalion. – To byla 
doba mezi rokem 1930 –40, a také doba nezapomenutelných ve-
černích sedánek v hospodě U Skrčených. Již skoro není pamětní-
ků, kteří by vzpomínali na slavné maškarní merendy, kdy osadníci 
z Batalionu například vyhrabali někde ve stodole U Skrčených od-
ložený dětský kočárek, upravili jej a do sálu v něm přivezli Rudlu 
Pokorného coby miminko, a Persiko (oblíbený alkoholický nápoj 
dr. Uhra z filmu „Batalion“) se pilo z lahve s dudlíkem. Jindy byl 
uspořádán průvod „habešského císaře“ (v té době skutečně na 
návštěvě v republice) z Batalionu až ke Skrčeným, či studentské 
majáles a jiná povyražení. – Osada Batalion se postupem let roz-
šířila o další chaty dalších Břevnováků: jezdil tam Sláva Krásný 
a Prchalovi z Otakarky, břevnovský řezník Tatíček s manželkou, 
Bláhovi a další. Mezi osadou Batalion a Bočkovým mlýnem stála 
na stráni směrem k Podkozí pouze chata Kulíkovců. Tam jezdili ka-
marádi od stejného zaměstnavatele, Kulíka, a podle něj se jim tak 
říkalo. Jiná chata tam nestála. Nad ní byla stráň s loukou, svažující 
se od Podkozí, děti z Bočkova mlýna chodily lyžovat na prknech od 
sudu a dělaly si tam můstky na skákání. Tu stráň s loukou a částí 
habrového lesa koupili těsně před válkou Tonda Brousek a Rudla 
Pokorný, kamarádi kteří bydleli blízko sebe v Praze na Pankráci, 
a jezdili do Batalionu. Tam později, ve 40. letech vznikla nová 
osada, osada Starý Potok. – A i do této později vzniklé osady, 
začali jezdit další Břevnováci. Byl to Zdeněk Loskot a jeho kama-
rád Jožka Červenka s manželkou Martou, Jožkovi příbuzní včet-
ně jeho pradědečka a občas i Karel Bažant. Jožka si později, po 
válce postavil chatu vedle chaty Zdeňkovy. Několik trempů, kteří 
se oženili a měli rodinu, svoje dosavadní chaty v údolí prodalo
 a postavili si větší chaty nové nahoře na stráni u Podkozí, kam 
šlo víc sluníčko a byl k chatám i příjezd auty nebo motocykly. 
Osada Starý Potok se postupně rozšířila směrem k Podkozí. 
Koncem 50. let, kdy nastal v chataření velký boom, byly ze-
státněné pozemky rozparcelovány a prodány dalším zájemcům 

o stavbu chat. To už ale nekupo-
vali původní trempové, ale lidé, 
kteří o trempingu a hlavně ka-
marádství na něm založeném, 
neměli ani ponětí, a tak mezi 
původními chatami začaly vzni-
kat zahrádkářské osady, ploty 
a branky na klíč. Soused poma-
lu neznal souseda a v přírodě 
začala řádit i nevkusná lidová 
tvořivost formou různě svařo-
vaných plotů, začaly do okolí 
vyřvávat kotoučové magneto-
fony a jeden se předváděl před 
druhým, co si může finančně 
dovolit. Od té doby myšlenka 
trempingu byla odsunuta kamsi 
do pozadí, což plně vyhovovalo 
tehdy vládnoucímu režimu. Na-
místo přátelství přišla doba ko-
munistického chataření a stra-
chu jednoho před druhým. 

Filomena Jičínská
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Faul Emila Zátopka. V žákovském a dorosteneckém věku jsem 
byl členem atletického oddílu. Já a moji kamarádi jsme běhali pře-
devším krátké tratě, překážky, a skákali jsme do dálky a do výšky. 
Zvláště po OH v Helsinkách jsme se „přeđělali“ i na další tratě. Vzá-
jemně jsme zápolili, a vítěz byl vždy náš vzor – Emil Zátopek. Emil 
byl vždy sportovec „fair play“. Jednou však udělal faul, jehož obětí 
jsem byl já. Na atletických závodech na Strahově, kde byl Emil již 
jako divák, jsem si stoupl před něho. Zrovna skákal nejlepší skokan 
do výšky Lánský, stylem „horine”. Zátopek, který závody vždy „proží-
val”, skákal v hledišti s ním. Lánský zvedl při odrazu koleno, a totéž 
udělal i Emil, přičemž mě nakopl đo zadku. Jak byl v tranzu, asi 
o tom ani nevěděl... Jen jeho žena Dana řekla: ”Emile, kroť se.“ Nejen 
že mně faul Zátopka vůbec nevadil a rád si na něj vždy vzpomenu. 

Prsa jako zbraň. V mladistvém věku jsme s kamarády nikdy nevyne-
chali Rošického memoriál či jiné atletické závody. Jednou jsme jeli na 
Strahov ve velkém vedru ve vlečňáku tramvaje č. 23. Tramvaj byla plně 
obsazená. Lidé stáli namačkáni na sebe a nedalo se vůbec otočit. Če-
lem mě dav natlačil na jednu vysokou ženu. Byl jsem tenkrát menší po-
stavy a hubený, i stalo se, že jsem měl hlavu napasovanou mezi jejími 
velkými ňadry. Žena sebou nejednou pohnula a její prsa sevřela moji 
hlavu tak,že jsem prakticky nemohl dýchat. Myslel jsem, že asi přišla 
moje poslední hodina. To pohnuti a opětné sevření mé hlavy se opako-
valo až do doby, než jsme ve stanici Malovanka vystupovali z tramvaje. 
Žena mě zřejmě občas nechala nadechnout. Pamatuji si, že se ze své 
výšky několikrát na mě podívala, a přitom se zlomyslně usmívala. Od té 
doby nemám rád prsa č. 5 a větší, nebot ta mnohdy působí jako zbraň.

 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

1. 7. Provedli strážníci z OŘ MP Praha 6 1. 7. Provedli strážníci z OŘ MP Praha 6 kontroly provozoven a parků kontroly provozoven a parků 
se zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 ti se zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 ti 
let. V průběhu kontrol bylo zjištěno celkem 6 mladistvých, u kterých byla let. V průběhu kontrol bylo zjištěno celkem 6 mladistvých, u kterých byla 
naměřena přítomnost alkoholu v dechu. Mladiství byli předání do péče naměřena přítomnost alkoholu v dechu. Mladiství byli předání do péče 
zákonných zástupců.zákonných zástupců.

6. 7. Mladí Arméni – 20 – 22 let, přibyvší do Prahy,6. 7. Mladí Arméni – 20 – 22 let, přibyvší do Prahy, vstoupili zahaleni  vstoupili zahaleni 
kuklami do prodejny potravin v Dolní Liboci. Ihned klepli prodavače za kuklami do prodejny potravin v Dolní Liboci. Ihned klepli prodavače za 
pokladnou do hlavy, a s celou pokladnou utekli do svého auta. Prodavač se pokladnou do hlavy, a s celou pokladnou utekli do svého auta. Prodavač se 
však nedal, vše pověděl na linku 158, a do míst se začaly sjíždět policejní však nedal, vše pověděl na linku 158, a do míst se začaly sjíždět policejní 
hlídky. Za 15 minut byli chyceni na křižovatce M. Horákové u šraněk. Ti hlídky. Za 15 minut byli chyceni na křižovatce M. Horákové u šraněk. Ti 
koukali ... koukali ... Hlídka strážníků zahlédla cyklistuHlídka strážníků zahlédla cyklistu jedoucího ve směru od  jedoucího ve směru od 
ulice Korunovační k ulici Bubenečská. Cyklista přejížděl z pravého jízd-ulice Korunovační k ulici Bubenečská. Cyklista přejížděl z pravého jízd-
ního pruhu do levého a často ztrácel rovnováhu. Hlídka muže zastavila ního pruhu do levého a často ztrácel rovnováhu. Hlídka muže zastavila 
pro podezření požití alkoholu před jízdou. Z jeho dechu byl cítit alkohol pro podezření požití alkoholu před jízdou. Z jeho dechu byl cítit alkohol 
a nebyl schopen plynulé artikulace. Hlídkou byl vyzván k podrobení se a nebyl schopen plynulé artikulace. Hlídkou byl vyzván k podrobení se 
orientační dechové zkoušce, přičemž mu byla naměřena hodnota 3,25 orientační dechové zkoušce, přičemž mu byla naměřena hodnota 3,25 
promile alkoholu v dechu. Muž byl vyzván, aby v další jízdě již nepokra-promile alkoholu v dechu. Muž byl vyzván, aby v další jízdě již nepokra-
čoval. Věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánů k dořešení.čoval. Věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánů k dořešení.

14. 7. Zadržen, předveden a zavřen mladý muž,14. 7. Zadržen, předveden a zavřen mladý muž, který v květnu v uli- který v květnu v uli-
ci U zeměpisného ústavu zazvonil večer u bytu devadesátileté ženy, vtrhl ci U zeměpisného ústavu zazvonil večer u bytu devadesátileté ženy, vtrhl 
dovnitř, ženu zmlátil, nic nenašel, a utekl s tisícovkou. Ženu ještě svázal dovnitř, ženu zmlátil, nic nenašel, a utekl s tisícovkou. Ženu ještě svázal 
ručníky, zacpal ústa a zamkl na WC. Šetřením zjištěny další jeho ničemné ručníky, zacpal ústa a zamkl na WC. Šetřením zjištěny další jeho ničemné 
kousky. např. V Kožní ulici se zbraní v ruce znásilnil dívku. Pak ji okradl kousky. např. V Kožní ulici se zbraní v ruce znásilnil dívku. Pak ji okradl 
a utekl. Teď mu hrozí 10 let vězení, ale když bude hodný, půjde ven dřív.a utekl. Teď mu hrozí 10 let vězení, ale když bude hodný, půjde ven dřív.

15. 7. V 2:47 hod. Byla hlídka strážníků upozorněna15. 7. V 2:47 hod. Byla hlídka strážníků upozorněna hlídkou poli- hlídkou poli-
cie ČR, že se v okolí ulice Evropská má nacházet mezinárodně hleda-cie ČR, že se v okolí ulice Evropská má nacházet mezinárodně hleda-
ná osoba pohybující se na motocyklu a tato osoba je ozbrojena. Ná-ná osoba pohybující se na motocyklu a tato osoba je ozbrojena. Ná-
sledně v ulici Evropská v 2:49 hod. hlídka MP spatřila zaparkovaný sledně v ulici Evropská v 2:49 hod. hlídka MP spatřila zaparkovaný 
motocykl v jehož blízkosti se nacházela osoba odpovídající popisu. motocykl v jehož blízkosti se nacházela osoba odpovídající popisu. 
Na místo se ve 2:50 hod. dostavila i hlídka policie ČR. Po zjištění to-Na místo se ve 2:50 hod. dostavila i hlídka policie ČR. Po zjištění to-
tožnosti bylo potvrzeno, že se opravdu jedná o mezinárodně hledanou tožnosti bylo potvrzeno, že se opravdu jedná o mezinárodně hledanou 
osobu. Muž měl u sebe 4 ks střelných zbraní a velké množství nábojů.osobu. Muž měl u sebe 4 ks střelných zbraní a velké množství nábojů.

16. 7. Po druhé odpolední třeskl výstřel 16. 7. Po druhé odpolední třeskl výstřel v Jílkově ulici v Břevnově. v Jílkově ulici v Břevnově. 
Šestašedesátiletý muž vyběhl z bytu, kde se pohádal s přítelkyní, a v ruce Šestašedesátiletý muž vyběhl z bytu, kde se pohádal s přítelkyní, a v ruce 
držel revolver. Pak ho otočil ke své hlavě a stiskl spoušť. S těžkým zra-držel revolver. Pak ho otočil ke své hlavě a stiskl spoušť. S těžkým zra-
něním odvezen.něním odvezen.

28. 7. Při archeologickém průzkumu jednoho domu28. 7. Při archeologickém průzkumu jednoho domu v Papírenské ulici  v Papírenské ulici 
nalezen nevybuchlý ruční granát z roku 1935. Policejní pyrotechnik si nalezen nevybuchlý ruční granát z roku 1935. Policejní pyrotechnik si 
granát odvezl.granát odvezl.

6. 8. V sobotu 6. srpna o denní službu, 6. 8. V sobotu 6. srpna o denní službu, zastavila patrola v ulici Dra-zastavila patrola v ulici Dra-
hoňovského v Řepích tři tamější bezdomáče, kteří ruče tlačili vozik na-hoňovského v Řepích tři tamější bezdomáče, kteří ruče tlačili vozik na-
ložený lampami veřejného osvětlení. Na otázku, kde to vzali, odvětili ložený lampami veřejného osvětlení. Na otázku, kde to vzali, odvětili 
svorně, že támhle vedle na trávníku, někdo by se mohl o to zranit, a tak svorně, že támhle vedle na trávníku, někdo by se mohl o to zranit, a tak 
to vezou pryč. Nato zjištěno, že lampy byly opravdu sundány kvůli vý-to vezou pryč. Nato zjištěno, že lampy byly opravdu sundány kvůli vý-
stavbě bytových domů, ale měly být v několika dnech namontovány zpět. stavbě bytových domů, ale měly být v několika dnech namontovány zpět. 
Bezdomovci pokáráni, obviněni z krádeže a propuštěni.Bezdomovci pokáráni, obviněni z krádeže a propuštěni.

8. 8.Vokovická policejní patrola zachránila8. 8.Vokovická policejní patrola zachránila život ženě, která spadla se  život ženě, která spadla se 
skály v Divoké Šárce. Stačila ještě zavolat na l. 158, a když ji policisté po skály v Divoké Šárce. Stačila ještě zavolat na l. 158, a když ji policisté po 
půlhodině objevili těžce zraněnou, byla již v bezvědomí.půlhodině objevili těžce zraněnou, byla již v bezvědomí.

11. 8. Po poledni v ulici Za císařským mlýnem11. 8. Po poledni v ulici Za císařským mlýnem v Bubenči lapen muž ze  v Bubenči lapen muž ze 
severní Moravy, který měl už v roce 2005 pro podvody nastoupit do vě-severní Moravy, který měl už v roce 2005 pro podvody nastoupit do vě-
zení. Dostal 6 let. Do té doby se umně skrýval v uzavřeném areálu sporto-zení. Dostal 6 let. Do té doby se umně skrýval v uzavřeném areálu sporto-
viště na Berounsku. Dnes místo domů půjde na dalších 6 let do basy.viště na Berounsku. Dnes místo domů půjde na dalších 6 let do basy.

12. 8. Protidrogové oddělení v Praze zjistilo12. 8. Protidrogové oddělení v Praze zjistilo, že ten den má být přes , že ten den má být přes 
Prahu převážen kontraband zhruba za 1 milion korun, který měla tvo-Prahu převážen kontraband zhruba za 1 milion korun, který měla tvo-
řit česká droga Pervitin – řečený perník. Po desáté večer na Bělohorské řit česká droga Pervitin – řečený perník. Po desáté večer na Bělohorské 
zastaven patrolou Mercedes, a po důkladné prohlídce objeveno 635 gr. zastaven patrolou Mercedes, a po důkladné prohlídce objeveno 635 gr. 
Pervitinu na vývoz. Třicetisedmiletý řidič, který o ničem nevěděl, byl Pervitinu na vývoz. Třicetisedmiletý řidič, který o ničem nevěděl, byl 
předveden.předveden.

18. 8. Ve 03.00 hod. spatřila autohlídka MP Prahy 618. 8. Ve 03.00 hod. spatřila autohlídka MP Prahy 6 v Rakovnické  v Rakovnické 
ulicí zaparkované vozidlo, ve kterém se nacházely dvě osoby. Vozidlo ulicí zaparkované vozidlo, ve kterém se nacházely dvě osoby. Vozidlo 
bylo zaparkováno částečně na zeleni. Hlídka požádala řidiče o proká-bylo zaparkováno částečně na zeleni. Hlídka požádala řidiče o proká-
zání totožnost a předložení ŘP A OTP. Řidičský průkaz řidič nepředlo-zání totožnost a předložení ŘP A OTP. Řidičský průkaz řidič nepředlo-

Z policejního deníku
žil. Později bylo zjištěno, že mu byl vysloven zákaz činnosti spočívající žil. Později bylo zjištěno, že mu byl vysloven zákaz činnosti spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel. Jelikož muž uvedl, že vozidlo řídil, v zákazu řízení motorových vozidel. Jelikož muž uvedl, že vozidlo řídil, 
byl hlídkou pro podezření ze spáchání trestného činu „maření výkonu byl hlídkou pro podezření ze spáchání trestného činu „maření výkonu 
úředního rozhodnutí“ omezen na osobní svobodě a předán polici ČR úředního rozhodnutí“ omezen na osobní svobodě a předán polici ČR 
k dalšímu šetření.k dalšímu šetření.

24. 8. V ulici Nad Kajetánkou kriminálkou chycen24. 8. V ulici Nad Kajetánkou kriminálkou chycen 38letý lapka, který  38letý lapka, který 
okradl zahraničního turistu. Lapka byl před několika měsíci na podmínku okradl zahraničního turistu. Lapka byl před několika měsíci na podmínku 
propuštěn z vězení, kde pykal za násilnou trestnou činnost. propuštěn z vězení, kde pykal za násilnou trestnou činnost. 

30. 8. Hlídka MP asitovala pracovníkům ÚMČ Prahy 630. 8. Hlídka MP asitovala pracovníkům ÚMČ Prahy 6 v ul. Bělohor- v ul. Bělohor-
ská, kteří zde prováděli kontrolu zaměřenou na chov a týrání psů. Během ská, kteří zde prováděli kontrolu zaměřenou na chov a týrání psů. Během 
asistence byla provedena kontrola totožnosti osoby, která se v místě kon-asistence byla provedena kontrola totožnosti osoby, která se v místě kon-
troly nacházela. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o osobu troly nacházela. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o osobu 
hledanou policií ČR. Osoba byla hlídkou MP předvedena na MO policie hledanou policií ČR. Osoba byla hlídkou MP předvedena na MO policie 
ČR Břevnov k provedení dalších úkonů.ČR Břevnov k provedení dalších úkonů.

6. 9. Pan domácí v jednom baráku ve Zličíně6. 9. Pan domácí v jednom baráku ve Zličíně volal policii, že v jeho  volal policii, že v jeho 
domě, co výhodně pronajal těm cizincům, jsou vyražené vstupní dveře, domě, co výhodně pronajal těm cizincům, jsou vyražené vstupní dveře, 
a zevnitř je cítit něco jako Marihuana. Patrola našla minimálně tisíc rost-a zevnitř je cítit něco jako Marihuana. Patrola našla minimálně tisíc rost-
lin. Po celém domě byl nainstalován propracovaný odvětrávací systém lin. Po celém domě byl nainstalován propracovaný odvětrávací systém 
a osvětlení, které sloužilo k rychlejšímu růstu rostlin. Šetřením objeveny a osvětlení, které sloužilo k rychlejšímu růstu rostlin. Šetřením objeveny 
pěstírny i v okolních domech, ale ti, jež „Marjánku” pěstovali, byli už ti pěstírny i v okolních domech, ale ti, jež „Marjánku” pěstovali, byli už ti 
tam.tam.
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Říjen 2011
Hanuš Tůma, Břevnov 30. 10. 1921Hanuš Tůma, Břevnov 30. 10. 1921
Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924
František Kadavý, Břevnov   4. 10. 1926František Kadavý, Břevnov   4. 10. 1926
Jaroslav Müller, Břevnov    1.10. 1930Jaroslav Müller, Břevnov    1.10. 1930
Vladimír Kubánek, Břevnov 10. 10. 1930Vladimír Kubánek, Břevnov 10. 10. 1930
Marcela Pýchová, Břevnov   4. 10. 1939Marcela Pýchová, Břevnov   4. 10. 1939
Jarmila Janková, Břevnov 29. 10. 1943Jarmila Janková, Břevnov 29. 10. 1943
Hana Kasalová, Ruzyně  23. 10. 1946Hana Kasalová, Ruzyně  23. 10. 1946

Listopad 2011
Alena Drtilová, Břevnov 24. 11. 1925Alena Drtilová, Břevnov 24. 11. 1925
Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1946Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1946

Říjen – Listopad
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Tajenka: Ludmila Lobkovicová

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

V rodinné vilce pronajmu suterénni místnost 25 m2 vybavenou 
kuchyňskou linkou, ledničkou a teplou vodou. K dispozici samostatné 
WC a předsíň. Cena podnájmu 5.000,- Kč měsíčně včetně poplatku za 
elektřinu a ústřední topení. Místnost je vhodná na kancelář. Čestmír 
Plachý, Hošťálkova 45, 169 00 Praha 6 – Břevnov, telefon 212 237 996.

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

zůstali s námi.

Mladý
sloupek

Ohlas I.
Jarmila
Häringová

NIKDO NAŠE MILOVÁNÍ
UMŘÍT NEUVIDÍ,
NIKDO, NIKDO Z LIDÍ,
JEN TEN KÁMEN, JEN TEN KÁMEN
NA VYHŘÁTÉ STRÁNI.
NIKDO NÁS PRO MILOVÁNÍ
PLAKAT NEUSLYŠÍ,
ZŮSTANEME TIŠÍ,
JENOM V SRDCÍCH SCHOVÁME SI
SMUTEK DO SKONÁNÍ.

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

Koupím byt v Břevnově 2+1 nebo 3+1, I. kat.,
balkon vítán. Tel: 602 856 636.
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Pivovar bude umístěn v krásném barokním objektu 
bývalých stájí. Zařízení pivovaru bude převážně české 
výroby a bude si je možné prohlédnout v rámci exkurze 
nebo při nákupu piva. Kapacita zařízení je 3000 hl piva 
ročně. Základní sortiment bude vedle klasické světlé 
dvanáctky, pšeničné pivo, tmavý ležák, a polotmavá 
patnáctka. Současně se bude vyrábět řada speciálních 
druhů piva s využitím různých druhů sladů a chmelů. 
Některá silná piva budou zrát v dřevěných sudech, 
vyrábět se budou i tak zvaná archivní piva. Pivo se 
bude plnit jednak do KEG sudů různé velikosti, jednak 
do skleněných patentních lahví, PET lahví a do party 
soudků. Klášterní piva budou prodávána pod značkou 
Břevnovský Benedikt. Vyráběná piva se budou dodávat 
do vybraných restaurací a bude je možné rovněž koupit 
přímo v pivovaru. 

Břevnovský klášterní pivovar zahajuje činnost   

Nově budovaný Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha 
by chtěl navázat na tradici nejstaršího známého pivovaru 
v Čechách a obnovit tak výrobu břevnovského piva. Pivovar 
buduje a bude provozovat stejnojmenná společnost, kterou 
založili 4 sládci s dlouholetou zkušeností s výstavbou a provozo- 
váním malých pivovarů. 

Součástí bude i školící centrum pro sládky z minipivovarů 
z České Republiky i ze zahraničí a zájemce o domácí 
vaření piva a prostor pro řízené degustace různých 
druhů piva spojené s odborným výkladem, které jsou 
určeny zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Výroba by měla být zahájena, pokud vše půjde zdárně, 
tak, aby bylo možné si koupit pivo na letošní vánoční 
stůl. 

Případné dotazy zájemců o nový pivovar lze posílat na 
adresu info@brevnovskypivovar.cz

P. J.
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