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A jde se!  U příležitosti Dne Prahy 6, což bylo 4. září, sešla se stovka účastníků v blízkosti konečné tram-
vaje v Liboci, aby se zúčastnila slavnostního posvěcení 90 platanů vysazených na Evropské třídě. Kaž-
dý strom Aleje 90, jak zní název stromořadí, je pojmenován po některé z významných osobností, kteří 
žili a žijí v Praze 6. Posvěcení vykonal převor P.P. Siostrzonek, na místě rozdávány knihy se seznamem 
90 vybraných významných osob. Na   snímku manželé Mahlerovi  přicházejí na slavnost, neboť jeden 
z platanů je pana Zdeňka Mahlera.

V české vesnici Rovensko v rumunském Banátě to chodí pořád stejně. K večeru honem do krámu pro chleba, 
než ho vyprodají, pak nakrmit dobytek a připravit něco k večeři. Také sebrat vajíčka, nařezat zelené na ráno 
a zavřít okna, něco se žene. Kdo navštívil Banát, jako by se vrátil domů do dětství k dědovi a k babičce.

4. září se přírodní areál Šárky zaplnil přibližně dvanácti tisíci diváky, aby si zde vyslechli Smetanovu ope-
ru Libuši za přednesu zpěváků Národního divadla. Na snímku je  Eva Urbanová jako Libuše, Vratislav 
Kříž v roli Přemysla a členové družiny. Představení se konalo za ideálního slunečného počasí a vyvolalo 
ovace, které jen potvrzují, že klasická česká hudební díla nezaniknou. Představení  již několik let organi-
zuje a hradí M. Č. Praha 6 a je zdarma.
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Počasí v létě v Břevnově Počasí v létě v Břevnově 
20102010
Počasí v červnu 2010Počasí v červnu 2010
Červen byl teplotně nadnormální s velkými teplotní-Červen byl teplotně nadnormální s velkými teplotní-
mi výkyvy. Průměrná teplota byla 18,4°C. Teplá ob-mi výkyvy. Průměrná teplota byla 18,4°C. Teplá ob-
dobí byla velice výrazná, což charakterizuje zvýšený dobí byla velice výrazná, což charakterizuje zvýšený 
podíl letních dní – 171 % a vysoký počet tropických podíl letních dní – 171 % a vysoký počet tropických 
dní – dokonce 333 % normálního počtu. Max. teplo-dní – dokonce 333 % normálního počtu. Max. teplo-
ta byla 31,3°C dne 11., min. teplota byla 9,2°C dne 5. ta byla 31,3°C dne 11., min. teplota byla 9,2°C dne 5. 
Srážek spadlo 80,8 mm – 116 % normálu. Srážek spadlo 80,8 mm – 116 % normálu. 
Počet dní se srážkami byl nižší, ale měly větší in-Počet dní se srážkami byl nižší, ale měly větší in-
tenzitu. Byly 3 dny se srážkami nad 10 mm. Max. tenzitu. Byly 3 dny se srážkami nad 10 mm. Max. 
množství srážek – 29,9 mm spadlo dne 2. Srážkově množství srážek – 29,9 mm spadlo dne 2. Srážkově 
bohaté období, které pokračovalo z května, skončilo bohaté období, které pokračovalo z května, skončilo 
kolem 20. 6. Kroupy padaly dne 8. Byla 1 bouřka kolem 20. 6. Kroupy padaly dne 8. Byla 1 bouřka 
místní a 2 vzdálené.místní a 2 vzdálené.

Počasí v červenci 2010Počasí v červenci 2010
Červenec byl mimořádně horký. Průměrná teplota Červenec byl mimořádně horký. Průměrná teplota 
byla 22,2°C, tj. 3,7°C nad normálem. Byl druhý ab-byla 22,2°C, tj. 3,7°C nad normálem. Byl druhý ab-
solutně nejteplejší vůbec za 265 let. Úmorná vedra solutně nejteplejší vůbec za 265 let. Úmorná vedra 
trvala až do 22., pak se ochladilo a teploty postupně trvala až do 22., pak se ochladilo a teploty postupně 
klesly až k normálu. Max. teplota byla 36,9°C dne klesly až k normálu. Max. teplota byla 36,9°C dne 
16. a min. teplota 11,5°C dne 8. Nejlépe to charakte-16. a min. teplota 11,5°C dne 8. Nejlépe to charakte-
rizuje počet dní letních a tropických. Letních dní bylo rizuje počet dní letních a tropických. Letních dní bylo 
22, tj. 180 % normálu, ale 15 dní tropických odpo-22, tj. 180 % normálu, ale 15 dní tropických odpo-
vídá 600 % normálu!! Na vzniku horkého počasí se vídá 600 % normálu!! Na vzniku horkého počasí se 
podílela velmi malá oblačnost. Bylo 11 dní jasných, podílela velmi malá oblačnost. Bylo 11 dní jasných, 
ale jen 4 dny zamračené. ale jen 4 dny zamračené. 
Počet dní se srážkami byl slabě podnormální, ale Počet dní se srážkami byl slabě podnormální, ale 
srážky byly často vydatné, takže spadlo celkem srážky byly často vydatné, takže spadlo celkem 
102,8 mm, což odpovídá 135 % normálu. Max. 102,8 mm, což odpovídá 135 % normálu. Max. 
množství srážek 27,6 mm spadlo dne 23. a ukončilo množství srážek 27,6 mm spadlo dne 23. a ukončilo 
vlnu veder. Při přechodu studených front se vyskytly vlnu veder. Při přechodu studených front se vyskytly 
2 bouřky místní a 2 vzdálené.2 bouřky místní a 2 vzdálené.

Počasí v srpnu 2010Počasí v srpnu 2010
Srpen byl teplotně nadnormální s průměrnou teplo-Srpen byl teplotně nadnormální s průměrnou teplo-
tou 18,6 °C. V průběhu srpna se větší oteplení stří-tou 18,6 °C. V průběhu srpna se větší oteplení stří-
dalo celkem pravidelně s menším ochlazením. Max. dalo celkem pravidelně s menším ochlazením. Max. 
teplota byla 31,2 °C dne 22. a byl to i poslední tropic-teplota byla 31,2 °C dne 22. a byl to i poslední tropic-
ký den. Min. teplota byla 9,5 °C dne 31. Bylo 13 dní ký den. Min. teplota byla 9,5 °C dne 31. Bylo 13 dní 
letních – 121 % a 2 dni tropické – 111 % a 1 tropická letních – 121 % a 2 dni tropické – 111 % a 1 tropická 
noc, což je v srpnu velmi vzácné.noc, což je v srpnu velmi vzácné.
Srpen byl srážkově nadnormální a značně deštivý. Srpen byl srážkově nadnormální a značně deštivý. 
Srážkových dní bylo 153 %, spadlo 123,4 mm srá-Srážkových dní bylo 153 %, spadlo 123,4 mm srá-
žek, což odpovídá 177 % normálu.  Max. množství žek, což odpovídá 177 % normálu.  Max. množství 
srážek spadlo 30,4 mm dne 7. Časté srážky snížily srážek spadlo 30,4 mm dne 7. Časté srážky snížily 
počet dní jasných jen na 2  - 35 % a zvýšily počet dní počet dní jasných jen na 2  - 35 % a zvýšily počet dní 
zamračených na 11 – 153 %. Byly jen 2 místní bouř-zamračených na 11 – 153 %. Byly jen 2 místní bouř-
ky.                                                                            ky.                                                                              SM   SM 



3

BŘEVNOVAN

Neštěstí postihlo Břevnov hned začátkem prázdnin. V Pivovarském rybníce se utopil 26 letý mládenec Matěj Buchta z Konecchlumského ulice. Jeho prarodi-
če si staří Břevnováci pamatují jako zaměstnance Jandáčkova biografu. Matějova duše však nebyla jediná, kterou si vyžádal pomyslný břevnovský hastrman. 
V 70. letech se zde utopila starší žena a ve 30. letech dva žáci školy Markéty. A ani rybník v Kolátorce není bez obětí: v r. 1902 se tam utopil dospělý muž. 
Prázdninová tragédie vyvrcholila smrtí člena břevnovského skautského oddílu Jana Holuba, oblíbeného kamaráda.  V létě v Břevnově zemřel Přemysl Syb-
lík, poválečný juniorský mistr republiky v krasobruslení a sólista Pražské lední revue. V Ruzyni náš spolupracovník ak. mal. Zdeněk Háša, autor řady obrazů 
a redakční publikace Paměti obce Ruzyně. Před několika dny zemřel Jan Odvárka, řádný člen živnostenského spolku v Břevnově. - Možná, že jste si všimli, že 
v Radimově ulici úplně zmizela historicky chráněná vila zubaře Martínka. Novým majitelem přestavěna, přes protesty lidí zaclonila v těsné blízkosti sousední 
dům: v  Praze 6 je to možné. Místo na karbanátek na skleničku. Polotovary Zahálka, poslední toho druhu v Praze, změnily sotiment a firmu na „Vinotéku z rado-
sti“ což je vtipný dvojsmysl za zrušenou prodejnu vína vedle Radosti. – S Máchou a navždy. Až do 31. 10. potrvá ve Hvězdě výstava věnovaná K. H. Máchovi. Je 
na ní z dosažitelných materiálů vyobrazen život  a dílo básníka, rukopisy, kresby, svědectví, fotografie, knihy s jeho stěžejním dílem Máj. Cenný je filmový doku-
ment z převozu Máchových ostatků v r. 1938 na Vyšehrad: před 200 lety se K.H. Mácha v Praze narodil – 16. 11. 1810, 6. 11. 1836 zemřel. Nenechte si ujít.

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

Zpravodajství 
Břevnovana
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 Redakci hledejte na nové adrese!

Váženým čtenářům, inzerentům, veškeré Váženým čtenářům, inzerentům, veškeré 
službě zasilatelské a administraci i v cizině službě zasilatelské a administraci i v cizině 
sdělujeme, že redakce časopisu Břevnovan sdělujeme, že redakce časopisu Břevnovan 
se vrátila po více jak 15 letech na adresu se vrátila po více jak 15 letech na adresu 
z roku 1990: Vydavatelství a redakce ča-z roku 1990: Vydavatelství a redakce ča-

sopisu Břevnovan, Bělohorská 195/147, sopisu Břevnovan, Bělohorská 195/147, 
Praha 6-Břevnov, 169 00. Telefonní čísla Praha 6-Břevnov, 169 00. Telefonní čísla 
jsou stejná, zástupce listu nejsnáze nalez-jsou stejná, zástupce listu nejsnáze nalez-
nete denně od 8 hodin v Informační kan-nete denně od 8 hodin v Informační kan-
celáři m. č. Praha 6 na Bělohorské 110. Po celáři m. č. Praha 6 na Bělohorské 110. Po 
více jak patnácti letech naše adresa Nad více jak patnácti letech naše adresa Nad 
Závěrkou 17 v Břevnově z ekonomických Závěrkou 17 v Břevnově z ekonomických 
důvodů není.důvodů není.

 Zprávy z kláštera.  13. 6. při farní mši 13. 6. při farní mši 
sv. v 9 hodin přijaly děti z naší farnostisv. v 9 hodin přijaly děti z naší farnosti od  od 
převora P. Prokopa Siostrzonka I. sv. přijímá-převora P. Prokopa Siostrzonka I. sv. přijímá-
ní.ní. • 27. 6. v 15 hodin se uskutečnil v bazi-27. 6. v 15 hodin se uskutečnil v bazi-
lice koncert Kühnova smíš. sborulice koncert Kühnova smíš. sboru k Poctě  k Poctě 
Jana Hanuše. Zazněly skladby J. Hanuše, M. Jana Hanuše. Zazněly skladby J. Hanuše, M. 
Durufle a F. Poulenca. Dirigoval sbormistr Durufle a F. Poulenca. Dirigoval sbormistr 
Marek Vorlíček a spoluúčinkujícími byli Jiří Marek Vorlíček a spoluúčinkujícími byli Jiří 
Sulženko – bas, Markéta Mazourová – zvo-Sulženko – bas, Markéta Mazourová – zvo-
ny a Drahoslav Gric – varhany. ny a Drahoslav Gric – varhany. • 5. 7. v raj-5. 7. v raj-
hradském opatství složil slavné sliby bratr hradském opatství složil slavné sliby bratr 
Vojtěch MalinaVojtěch Malina. Odpoledne téhož dne od 15 . Odpoledne téhož dne od 15 
hodin se konal koncert varhaníka Dalibora hodin se konal koncert varhaníka Dalibora 
Miklančiče u sv. Markéty v rámci festivalu Miklančiče u sv. Markéty v rámci festivalu 
Free Organ World.Free Organ World. • 18. 7. zdejší chrámo-18. 7. zdejší chrámo-
vý sbor a orchestr vystoupil opět v Karlo-vý sbor a orchestr vystoupil opět v Karlo-
vých Varechvých Varech, za řízení A. Melichara., za řízení A. Melichara. • 24. 7. 24. 7. 
v rámci Letních slavností staré hudbyv rámci Letních slavností staré hudby v Te- v Te-
reziánském sále zazněly sonáty J. Bendy a C. reziánském sále zazněly sonáty J. Bendy a C. 
P. Bacha. Na klavichord hrál Miklos Spanyi.P. Bacha. Na klavichord hrál Miklos Spanyi. • 
4. 8. 2010 v den svých 19. narozenin odešel 4. 8. 2010 v den svých 19. narozenin odešel 
na věčnost břevnovský skaut a ministrant na věčnost břevnovský skaut a ministrant 
Jan HolubJan Holub „Námořník“ po těžkém zranění  „Námořník“ po těžkém zranění 
ve Vilniusu v Litvě, kde byl s ostatními členy ve Vilniusu v Litvě, kde byl s ostatními členy 
oddílů Jeleni a Arachné na prázdninové cestě oddílů Jeleni a Arachné na prázdninové cestě 
na kolech. Při bouři se schovali pod střechu na kolech. Při bouři se schovali pod střechu 
starého stavení, které se na ně v noci zřítilo. starého stavení, které se na ně v noci zřítilo. 
Zranění utrpěli všichni včetně jejich vedou-Zranění utrpěli všichni včetně jejich vedou-
cí. V pátek 6. srpna za účasti všech skautů cí. V pátek 6. srpna za účasti všech skautů 
a rodičů i známých měl Jan Holub vypraven a rodičů i známých měl Jan Holub vypraven 
pohřeb z baziliky sv. Markéty. Celebroval pohřeb z baziliky sv. Markéty. Celebroval 

biskup Mons J. Baxant s našimi benediktiny. biskup Mons J. Baxant s našimi benediktiny. 
Zpívala schola za doprovodu varhan Marka Zpívala schola za doprovodu varhan Marka 
Čihaře. Za skauty promluvil a poděkoval Čihaře. Za skauty promluvil a poděkoval 
p. J. Rabiňák, vedoucí. Všichni studenta Jana p. J. Rabiňák, vedoucí. Všichni studenta Jana 
Holuba doprovodili na břevnovský hřbitov. Holuba doprovodili na břevnovský hřbitov. 
Pravidelně každý čtvrtek od tragické události Pravidelně každý čtvrtek od tragické události 
se v bazilice sv. Markéty od 17,30 vždy mod-se v bazilice sv. Markéty od 17,30 vždy mod-
lí společně růženec za zraněné skauty a jejich lí společně růženec za zraněné skauty a jejich 
rodiny.rodiny. • 9. 8. 2010 oslavil P. Prokop Siostr-9. 8. 2010 oslavil P. Prokop Siostr-
zonek  53. narozeninyzonek  53. narozeniny.. • 15. 8. o slavnosti 15. 8. o slavnosti 
Nanebevzetí P. Marie Nanebevzetí P. Marie se konala v 11 hodin se konala v 11 hodin 
poutní slavnost na Bílé Hoře.poutní slavnost na Bílé Hoře. • 3. 9. od 20 3. 9. od 20 
hod. zazněl v bazilice slavnostní koncerthod. zazněl v bazilice slavnostní koncert  
pořádaný Městskou částí Praha 6 ke dni Prahy pořádaný Městskou částí Praha 6 ke dni Prahy 
6 u příležitosti udílení čestných občanství M. 6 u příležitosti udílení čestných občanství M. 
Č .Prahy 6. V interpretaci komorního orches-Č .Prahy 6. V interpretaci komorního orches-
tru Ensemble 18+, který dirigoval Vojtěch tru Ensemble 18+, který dirigoval Vojtěch 
Spurný, zazpívala mezzosopranistka Dagmar Spurný, zazpívala mezzosopranistka Dagmar 

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

Květiny
• řezané • hrnkové • suché • umělé
Svatební a dárkové kytice
Keramika Proutí Exotické
dárky Bytové doplňky

Prodej PO – PÁ 8 – 19 hod.
SO 8 – 12 hod.

✿

✿
✿

✿
✿

✿

telefon  233 350 146

Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

telefon: 233 350 146
www. kvetinarstvi- arnapi.cz
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Pecková. Zazněly skladby R. Wagnera Siegf-Pecková. Zazněly skladby R. Wagnera Siegf-
riedova idyla a 5 zhudeb. básní na slova M. riedova idyla a 5 zhudeb. básní na slova M. 
Wesendonkové s výběrem Biblických písní A. Wesendonkové s výběrem Biblických písní A. 
Dvořáka.Dvořáka. • 6. - 9. září v bazilice sv. Marké-6. - 9. září v bazilice sv. Marké-
ty vystavena celodenně Nejsvětější svátostty vystavena celodenně Nejsvětější svátost  
s možností soukromé adorace. V 17,45 byla s možností soukromé adorace. V 17,45 byla 
vždy ukončena požehnáním.vždy ukončena požehnáním. • 8. 9. při ranní 8. 9. při ranní 
konventní mši sv.konventní mši sv. se spolu s našimi benedik- se spolu s našimi benedik-
tiny zúčastnilo asi 20 kněží z Německa.tiny zúčastnilo asi 20 kněží z Německa. • 15. 15. 
9. v 18 hodin byla sloužena mše sv. u sv. 9. v 18 hodin byla sloužena mše sv. u sv. 
MarkétyMarkéty na zahájení nového školního roku.  na zahájení nového školního roku. 
• 28. 9. v 18 hod. na slavnost sv. Václava28. 9. v 18 hod. na slavnost sv. Václava  
účinkoval chrámový sbor s dirigentem A. účinkoval chrámový sbor s dirigentem A. 
Melicharem.Melicharem. • 30. září v 19,30 se v bazilice 30. září v 19,30 se v bazilice 
sv. Markéty konal varhanní koncertsv. Markéty konal varhanní koncert k vý- k vý-
ročí J. S. Bacha (1685-1750) v rámci mezi-ročí J. S. Bacha (1685-1750) v rámci mezi-
národního festivalu Svatováclavské slavnosti národního festivalu Svatováclavské slavnosti 
2010. Na varhany hrál prof. Jaroslav Tůma. 2010. Na varhany hrál prof. Jaroslav Tůma. • 
A včely?A včely? Redakční včely zakrmeny, prohléd- Redakční včely zakrmeny, prohléd-
nuty, ještě je čeká trocha léčení. Med přinesly nuty, ještě je čeká trocha léčení. Med přinesly 
vynikající. Nyní odpočívají, občas některá vynikající. Nyní odpočívají, občas některá 
vyletí, druhá, třetí, pro zásobu vody a hlídají vyletí, druhá, třetí, pro zásobu vody a hlídají 
česno před dotěrnými vosami. V úle to tiše česno před dotěrnými vosami. V úle to tiše 
šumí, jak si povídají třeba o létě o sluníčku, šumí, jak si povídají třeba o létě o sluníčku, 
o rozkvetlých stromech. Ale teď už je v úlech o rozkvetlých stromech. Ale teď už je v úlech 
jen zimní generace včel, která plné jaro nikdy jen zimní generace včel, která plné jaro nikdy 
nepozná. Jen roj převede přes zimu do další nepozná. Jen roj převede přes zimu do další 
sezóny, k další nové generaci. Pochválen buď sezóny, k další nové generaci. Pochválen buď 
Pan Ježíš Kristus!Pan Ježíš Kristus!

 Ze spolkuZe spolku. . Letošní posvícení v Břev-Letošní posvícení v Břev-
nově se koná ve dnech 8. – 10. října 2010nově se koná ve dnech 8. – 10. října 2010, , 
přičemž v pátek je na programu kromě ko-přičemž v pátek je na programu kromě ko-
lotočů a atrakcí večerní diskotéka pro mladé lotočů a atrakcí večerní diskotéka pro mladé 
i staré. Sobotní a nedělní program v areálu i staré. Sobotní a nedělní program v areálu 
před Břevnovským klášterem je podrobněji před Břevnovským klášterem je podrobněji 
na plakátech. Po náročných přípravách k po-na plakátech. Po náročných přípravách k po-
svícení se mohou členové spolku těšit na tzv. svícení se mohou členové spolku těšit na tzv. 
zážitkový zájezd. Bude se konat na pozvání zážitkový zájezd. Bude se konat na pozvání 
nově přistoupivšího člena pana Šoltéze v pi-nově přistoupivšího člena pana Šoltéze v pi-
vovaru v Březnici a to 13. listopadu. vovaru v Březnici a to 13. listopadu. • 27. lis-27. lis-
topadu se bude opět konat ve spolkové re-topadu se bude opět konat ve spolkové re-
žii rozsvěcení vánočního smrkužii rozsvěcení vánočního smrku v Břevnově  v Břevnově 
U Kaštanu a začátkem prosince čeká všechny U Kaštanu a začátkem prosince čeká všechny 
ještě Martinská husička v pivovaru ve Vodič-ještě Martinská husička v pivovaru ve Vodič-
kově ulici v Praze.kově ulici v Praze. • 14. září se členové břev-14. září se členové břev-
novského živnostenského spolku rozloučilinovského živnostenského spolku rozloučili  
v Motolské obřadní síni se svým řádným čle-v Motolské obřadní síni se svým řádným čle-
nem panem Janem Odvárkou. Jan Odvárka nem panem Janem Odvárkou. Jan Odvárka 
byl ročník 1945, spolehlivý a oblíbený ka-byl ročník 1945, spolehlivý a oblíbený ka-
marád, který na spolkových společenských marád, který na spolkových společenských 
akcích žádnou legraci nezkazil, což lze dolo-akcích žádnou legraci nezkazil, což lze dolo-
žit fotografiemi, jež otiskl v minulých letech žit fotografiemi, jež otiskl v minulých letech 
Břevnovan. Letos zemřeli hned dva členové Břevnovan. Letos zemřeli hned dva členové 
spolku: Jaroslav Hudera a Jan Odvárka.spolku: Jaroslav Hudera a Jan Odvárka.

 Podzim s houbařskými obrazy.Podzim s houbařskými obrazy. Od  Od 
poloviny září se v Malé galerii Informační poloviny září se v Malé galerii Informační 
kanceláři M. Č. Praha 6 můžete seznámit kanceláři M. Č. Praha 6 můžete seznámit 
s kolekcí kreseb břevnovské malířky Jany s kolekcí kreseb břevnovské malířky Jany 
Vosecké nazvané „Houby, houby…“. Jsou na Vosecké nazvané „Houby, houby…“. Jsou na 
ní barevně namalované houby, které autorka ní barevně namalované houby, které autorka 
nalezla v poslední době v Praze a okolí. Vý-nalezla v poslední době v Praze a okolí. Vý-
stavka je již druhým počinem, premiérovou stavka je již druhým počinem, premiérovou 
kolekcí nové galerie byly snové obrázky Jar-kolekcí nové galerie byly snové obrázky Jar-
mily Jandové.mily Jandové.

 Nový přechod pro chodce na Bělohor-Nový přechod pro chodce na Bělohor-
ské.ské. Se začátkem školního roku byl před  Se začátkem školního roku byl před 

Nové politické strany, které v Čechách nedávno vznikly, pěkně zamíchaly kartami ve sněmovním rybníčku. 
Je jisté, že tomu tak bude i ve volbách komunálních, protože jak TOP 09, tak Věci Veřejné mají své organi-
zace založené v obvodech metropole. Seznamte se: na snímku je část vedení Věcí Veřejných Praze 6: vlevo 
ing. Jana Králová, uprostřed předsedkyně klubu Hana Zvolská, vpravo Zita Riedlová.

Rekonstrukce budov ve vojenské nemocnici pokračuje. Byly zbourány prastaré ubytovny, plac po nich se 
zplanýroval a najednou se vyloupla do uvolněného prostranství skupina krásných vzrostlých topolů, až se 
dech tají. Doufejme, že další stavební práce stromy přežijí a že je vojáci nevezmou útokem.

V Praze 6 mnoho muzeí nenajdete, a proto nepřekvapuje, že mohou vznikat soukromá i z recese. Takovým 
kupříkladu je síň bojových a stranických tradic na – půdě – domu pana Milana Mikeše na Petřinách. Jsou 
zde prapory, odznaky, obrazy, plakáty, nápisy, knihy, metály, vše s patřičnou hudební kulisou pochodů, které 
ještě všichni dobře známe. Dnes je to nevratná historie.



5

BŘEVNOVAN

majitel restaurace „U Zelené Brány“ na Bělohor-
ské třídě slaví v těchto dnech dvacet let činnosti 
v tomto podniku.
Díky příkladnému vztahu s majitelem objektu 
mohl během této doby přivést bývalou tuctovou 
osvěžovnu o několik kategorií výše. Dnes „Brá-
na“ nabízí l50 obědů denně a tři druhy dobré-
ho piva.
Popřejme rodáku ze Sušice, vystudovanému sla-
boproudaři a absolventu Obchodního institu-
tu další podnikatelské úspěchy, přejme „Zelené 
Bráně“, aby věhlasem předčila kdysi slavný pod-
nik „U Vonásků“, který znávala celá Praha a který 
stával právě v těchto místech                         .AM

PORTRÉT
listu

Miloslav Zábranský

Naše škola v tomto školním roce chys-
tá několik novinek. Tou nejžhavější je 
určitě otevření první třídy, a to již od 
příštího školního roku. Z toho vyplý-
vá, že v lednu nebo v únoru u nás pro-
běhne zápis do prvního ročníku tak 
jako na ostatních školách MČ Praha 6. 
K dalším novinkách patří zejména tyto: 
v rámci programu na podporu výuky ci-
zích jazyků v základních školách, který 
realizuje MČ Praha 6, jsme navýšili počet 
hodin druhého cizího jazyka v šestém roč-
níku na čtyři hodiny týdně, což znamená, 
že i šesťáci si budou moci procvičovat 
své znalosti a dovednosti jako jejich starší 
spolužáci při hodinách konverzace. 
Na konci září vyjedou naši deváťáci učící 
se francouzsky do Štrasburku na návštěvu 
Evropského parlamentu. V tutéž dobu se 
chystá sedmý ročník do Anglie a pro vel-
ký zájem žáků pojedou dvě skupiny. 
Na jaře po přijímacím řízení na střední 
školy budou mít možnost vyjet naši „sko-
roabsolventi“ na zkušenou za oceán do 
USA.
Tímto náš bohatý program nekon-
čí, ale samozřejmě naší prioritou je, 
aby všichni žáci zvládli probrat učivo, 
a to co nejlépe.

Novinky
ZŠ Pod Marjánkou

KULTURNÍ SERVIS
♦ Nakladatelství Euromedia Group vydává Nakladatelství Euromedia Group vydává 
BIBLI doprovázenou výjimečnou sbírkou do-BIBLI doprovázenou výjimečnou sbírkou do-
konalých reprodukcí středověkých umělců. konalých reprodukcí středověkých umělců. 
Každý výtisk je ručně zhotoveným unikátem. Každý výtisk je ručně zhotoveným unikátem. 
259 jedinečných knižních ilustrací je vytištěno 259 jedinečných knižních ilustrací je vytištěno 
na kvalitním papíře se zlatotiskem. Kniha vy-na kvalitním papíře se zlatotiskem. Kniha vy-
chází v limitovaném nákladu 600 výtisků.www.chází v limitovaném nákladu 600 výtisků.www.
zlatabible.czzlatabible.cz
♦ Nakladatelství Argentum vydává pu-Nakladatelství Argentum vydává pu-
blikaci ÚSMĚVY I VRÁSKY STANDY blikaci ÚSMĚVY I VRÁSKY STANDY 
PROCHÁZKY. S legendárním umělcem PROCHÁZKY. S legendárním umělcem 
Standou Procházkou ji napsal PhDr. Milan Standou Procházkou ji napsal PhDr. Milan 
Koukal. Kniha zaujme i četnými ilustracemi Koukal. Kniha zaujme i četnými ilustracemi 
a dokumenty. Poutavě přibližuje plodný a úspěš-a dokumenty. Poutavě přibližuje plodný a úspěš-
ný jednadevadesátiletý /!/ život zpěváka.ný jednadevadesátiletý /!/ život zpěváka.
♦ MČ Praha 6 a Pečovatelská služba Prahy 6 MČ Praha 6 a Pečovatelská služba Prahy 6 
slavnostně otevřely Komunitní seniorské cent-slavnostně otevřely Komunitní seniorské cent-
rum ve Šlejnické ulici 5. Nabízené aktivity jsou rum ve Šlejnické ulici 5. Nabízené aktivity jsou 
zdarma pro seniory z Prahy 6.zdarma pro seniory z Prahy 6.
♦ V Tereziánském křídle Starého královského V Tereziánském křídle Starého královského 
paláce na Pražském Hradě je otevřena nová paláce na Pražském Hradě je otevřena nová 
fotogratická výstava „České stopy v Brazílii“, fotogratická výstava „České stopy v Brazílii“, 
potrvá do 30. 11. Otevřeno denně od 10,00 do potrvá do 30. 11. Otevřeno denně od 10,00 do 
18,00 hod. Expozice představuje Brazílii z mno-18,00 hod. Expozice představuje Brazílii z mno-
ha různých úhlů. Silný vliv rodáků z Čech je ha různých úhlů. Silný vliv rodáků z Čech je 
patrný např. na příběhu populárního brazilského patrný např. na příběhu populárního brazilského 
prezidenta J. Kubitscheka, který zásadně změnil prezidenta J. Kubitscheka, který zásadně změnil 
politický vývoj Brazílie.politický vývoj Brazílie.
♦ GHMP uspořádala výstavu: Tomáš Císařov-GHMP uspořádala výstavu: Tomáš Císařov-
ský/Žlutá skvrna, potrvá do 21. 11. 2010 ský/Žlutá skvrna, potrvá do 21. 11. 2010 
♦ GHMP - Otevření Bílkovy vily se uskutečnilo GHMP - Otevření Bílkovy vily se uskutečnilo 
v pátek 24. 9. 2010 ke 100.výročí postavení této v pátek 24. 9. 2010 ke 100.výročí postavení této 
unikátní budovy.unikátní budovy.

♦ NG v Praze připravuje na listopad unikát-NG v Praze připravuje na listopad unikát-
ní projekt Karel Škréta (1610-1674): Doba ní projekt Karel Škréta (1610-1674): Doba 
a dílo. Jedná se o nejrozsáhlejší přehlídku děl a dílo. Jedná se o nejrozsáhlejší přehlídku děl 
významného umělce. Cílem projektu je kom-významného umělce. Cílem projektu je kom-
plexní podchycení dokumentace, analýza, in-plexní podchycení dokumentace, analýza, in-
terpretace a prezentace díla Karla Škréty. Doba terpretace a prezentace díla Karla Škréty. Doba 
trvání výzkumného projektu: 8. 12. 2008 - 30. trvání výzkumného projektu: 8. 12. 2008 - 30. 
4. 2011.4. 2011.
♦ Rok 2010 je ve znamení Beatles a Johna Len-Rok 2010 je ve znamení Beatles a Johna Len-
nona. Národní muzeum a České muzeum hudby nona. Národní muzeum a České muzeum hudby 
připravilo mimořádný výstavní projekt. připravilo mimořádný výstavní projekt. 
♦ V Karmelitské ulici byla otevřena výstava V Karmelitské ulici byla otevřena výstava 
s názvem Beatlemánie! Potrvá do 10. 1. 2011.s názvem Beatlemánie! Potrvá do 10. 1. 2011.
♦ 20. 8.2010 byl slavnostně odhalen v ul. Siwi-20. 8.2010 byl slavnostně odhalen v ul. Siwi-
ecova 2, Praze 3, obelisk věnovaný památce ecova 2, Praze 3, obelisk věnovaný památce 
polsko-československého hrdiny roku 1968 polsko-československého hrdiny roku 1968 
Ryszarda Siwiece. Záštitu nad setkáním pře-Ryszarda Siwiece. Záštitu nad setkáním pře-
vzali maršálek Senátu Polské republiky Bogdan vzali maršálek Senátu Polské republiky Bogdan 
Borusewicz a předseda Senátu PSČR Přemysl Borusewicz a předseda Senátu PSČR Přemysl 
Sobotka.Sobotka.
♦ Muzeum Montanelli, MuMo, Nerudova 13, Muzeum Montanelli, MuMo, Nerudova 13, 
Praha 1, představuje výstavu Daniel Pešta Levi-Praha 1, představuje výstavu Daniel Pešta Levi-
tace, která potrvá do 22.11.2010. Patronem mu-tace, která potrvá do 22.11.2010. Patronem mu-
zea Montanelli je prezident Václav Havel.zea Montanelli je prezident Václav Havel.
♦ Vzdělávací a kulturní centrum Židovského Vzdělávací a kulturní centrum Židovského 
muzea v Praze, Maiselova 15, Praha, 3. patro, muzea v Praze, Maiselova 15, Praha, 3. patro, 
uspořádalo výstavu věnovanou Haně Volavko-uspořádalo výstavu věnovanou Haně Volavko-
vé (1904-1985), významné historičce umění vé (1904-1985), významné historičce umění 
a dlouholeté ředitelce Židovského muzea a dlouholeté ředitelce Židovského muzea 
v Praze, v jednom z nejbouřlivějších období v Praze, v jednom z nejbouřlivějších období 
jeho existence.jeho existence.
♦ Nakladatelství Eroika s.r.o., Praha 4, vydalo Nakladatelství Eroika s.r.o., Praha 4, vydalo 
sbírku básní Aleny Chládkové ČOKOLÁDA sbírku básní Aleny Chládkové ČOKOLÁDA 
CHILLI. Verše potěší každého, kdo má rád CHILLI. Verše potěší každého, kdo má rád 
hezké věci. Jsou jednoduché, nekomplikované, hezké věci. Jsou jednoduché, nekomplikované, 
zpravidla rýmované. Chvíle strávené s knihou zpravidla rýmované. Chvíle strávené s knihou 
čtenáři navodí dobrou náladu.čtenáři navodí dobrou náladu.

bývalou školou „Magistrát“ na Bělohorské bývalou školou „Magistrát“ na Bělohorské 
103 zprovozněn nový přechod pro pěší a pů-103 zprovozněn nový přechod pro pěší a pů-
vodní byl zrušen. Tvoří uličku z tzv. klandrů vodní byl zrušen. Tvoří uličku z tzv. klandrů 
– svařených trubek, které mají lépe vizuálně – svařených trubek, které mají lépe vizuálně 
chránit před bezohledností řidičů, dva jízdní chránit před bezohledností řidičů, dva jízdní 
pruhy byly svedeny v jeden a vyvěšena při-pruhy byly svedeny v jeden a vyvěšena při-
kázaná rychlost max. 30 km. Zatím je účin-kázaná rychlost max. 30 km. Zatím je účin-
nost rozpačitá. Přechod byl zbudován před nost rozpačitá. Přechod byl zbudován před 
školou, ale ta je již zavřená. Lidé si zvykli na školou, ale ta je již zavřená. Lidé si zvykli na 
původní trasu, která mířila do obchodu Billa původní trasu, která mířila do obchodu Billa 
od polikliniky a než aby si zacházeli o něko-od polikliniky a než aby si zacházeli o něko-
lik desítek metrů dále, raději chodí postaru. lik desítek metrů dále, raději chodí postaru. 
A jak zde jezdí ráno řidiči, o tom se netřeba A jak zde jezdí ráno řidiči, o tom se netřeba 
rozepisovat. rozepisovat. 

 Krysy u klášterních rybníků.Krysy u klášterních rybníků. V průběhu  V průběhu 
léta se rozmnožily krysy u Pivovarského ryb-léta se rozmnožily krysy u Pivovarského ryb-
níka a malého rybníka Sádky. Nečiní jim pro-níka a malého rybníka Sádky. Nečiní jim pro-
blém se přes den proběhnout po břehu, před blém se přes den proběhnout po břehu, před 
dotěrným hafanem vskočit do vody a snad-dotěrným hafanem vskočit do vody a snad-
no přeplavat na ostrůvek. Potvrdit to mohou no přeplavat na ostrůvek. Potvrdit to mohou 
všichni pejskaři, co chodí na louku Ryšavku. všichni pejskaři, co chodí na louku Ryšavku. 
Skrývají se nejméně na dvou místech břehu Skrývají se nejméně na dvou místech břehu 
a to v dutinách pařezů poražených vrb. Mi-a to v dutinách pařezů poražených vrb. Mi-
nulý týden navštívil Informační kancelář na nulý týden navštívil Informační kancelář na 
Bělohorské místní občan a žádal deratizaci Bělohorské místní občan a žádal deratizaci 
v okolí rybníků, ale také v ulicích Mládeže v okolí rybníků, ale také v ulicích Mládeže 
a Junácká, kde se údajně vyskytují v před-a Junácká, kde se údajně vyskytují v před-
zahrádkách a kde je také školka. Záležitost zahrádkách a kde je také školka. Záležitost 
nahlášena na odbor životního prostředí in-nahlášena na odbor životního prostředí in-
spektorce paní Zajícové, která nám sdělila, že spektorce paní Zajícové, která nám sdělila, že 
deratizace v letošním roce byla již provedena, deratizace v letošním roce byla již provedena, 
ale že znovu provede kontrolu. ale že znovu provede kontrolu. 

 V pátek ke Kateřině na řízek!V pátek ke Kateřině na řízek! Od pon- Od pon-
dělí do pátku scházejí se jedlíci ze širokého dělí do pátku scházejí se jedlíci ze širokého 
okolí v Jídelně Bělohorská č. 122 a je vždy okolí v Jídelně Bělohorská č. 122 a je vždy 
z čeho vybírat. Porce jsou zde veliké a tak z čeho vybírat. Porce jsou zde veliké a tak 
někteří přicházejí raději jen dvakrát týdně, někteří přicházejí raději jen dvakrát týdně, 
někdy na rajskou, jindy na vepřo-knedlo, ale někdy na rajskou, jindy na vepřo-knedlo, ale 
v pátek vždy na dvojitý řízek s bramborem v pátek vždy na dvojitý řízek s bramborem 
nebo bramborovým salátem. A stojíte-li tak, nebo bramborovým salátem. A stojíte-li tak, 
že při konzumaci vidíte, jak se kyprá kuchař-že při konzumaci vidíte, jak se kyprá kuchař-
ka otáčí za pultem a kolem plotny – snědli ka otáčí za pultem a kolem plotny – snědli 
byste klidně obědy dva.byste klidně obědy dva.

 Ke dni zvolení pana SchwarzenbergaKe dni zvolení pana Schwarzenberga  
do poslanecké sněmovny dne 29. 5. 2010 do poslanecké sněmovny dne 29. 5. 2010 
zanikl jeho mandát senátora pro Prahu 6. Do zanikl jeho mandát senátora pro Prahu 6. Do 
nadcházejících voleb je tento mandát neob-nadcházejících voleb je tento mandát neob-
sazený, za TOP 09 se o něj uchází pan Prof. sazený, za TOP 09 se o něj uchází pan Prof. 
RNDr. Bedřich Moldan, Csc, jehož kandida-RNDr. Bedřich Moldan, Csc, jehož kandida-
turu pan Schwarzenberg podporuje. turu pan Schwarzenberg podporuje. 
Jak je jistě všem známo, pan Schwarzenberg Jak je jistě všem známo, pan Schwarzenberg 
byl jmenován v nové vládě ministrem zahra-byl jmenován v nové vládě ministrem zahra-
ničních věcí, proto v současné době, po při-ničních věcí, proto v současné době, po při-
bližně dvou týdnech, které strávil v lázních bližně dvou týdnech, které strávil v lázních 
v Rakousku, se věnuje především agendě v Rakousku, se věnuje především agendě 
na ministerstvu. V září začíná zasedat posla-na ministerstvu. V září začíná zasedat posla-
necká sněmovna, a proto bude svůj pracovní necká sněmovna, a proto bude svůj pracovní 
čas dělit mezi sněmovnu a ministerstvo. Jeho čas dělit mezi sněmovnu a ministerstvo. Jeho 
kancelář na Bělohorské ulici 165 zůstala za-kancelář na Bělohorské ulici 165 zůstala za-
chována, tedy senátorskou kancelář nahradila chována, tedy senátorskou kancelář nahradila 
kancelář poslanecká. kancelář poslanecká. 

 Sdělení čtenářům.Sdělení čtenářům.  Dovoluji si tímto Dovoluji si tímto 
oznámiti, že jsem byl zapsán do komunál-oznámiti, že jsem byl zapsán do komunál-
ních voleb za ODS na čestném 40. místě ních voleb za ODS na čestném 40. místě 
kandidátky a že přistupuji do voleb s hes-kandidátky a že přistupuji do voleb s hes-
lem: Co se dovím, to vám povím. - Mgr. lem: Co se dovím, to vám povím. - Mgr. 
Pavel Krchov, redakce BřevnovanaPavel Krchov, redakce Břevnovana
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Většina návštěvníků Břevnova neopomene navštívit zdejší slavný Většina návštěvníků Břevnova neopomene navštívit zdejší slavný 
benediktinský klášter, a alespoň část z nich využije možnost a podí-benediktinský klášter, a alespoň část z nich využije možnost a podí-
vá se i do jeho dnešního podzemí. Navštíví románskou kryptu, jednu vá se i do jeho dnešního podzemí. Navštíví románskou kryptu, jednu 
z nejkrásnějších a nejpůsobivějších památek románského umění v Če-z nejkrásnějších a nejpůsobivějších památek románského umění v Če-
chách. Krypta byla objevena archeologickým výzkumem v šedesá-chách. Krypta byla objevena archeologickým výzkumem v šedesá-
tých letech minulého století, poté byla restaurována a zpřístupněna. tých letech minulého století, poté byla restaurována a zpřístupněna. 
V odborné veřejnosti panuje shoda, že krypta musela být vystavěna V odborné veřejnosti panuje shoda, že krypta musela být vystavěna 
už někdy před rokem 1045. Poměrně bezpečně totiž víme, že tehdy už někdy před rokem 1045. Poměrně bezpečně totiž víme, že tehdy 
byl v kostele pohřben známý poustevník Vintíř, takže alespoň jeho byl v kostele pohřben známý poustevník Vintíř, takže alespoň jeho 
východní partie musela už být dokončena. Po provedeném výzkumu východní partie musela už být dokončena. Po provedeném výzkumu 
by se mohlo zdát, že prozkoumaná památka už vydala všechna svá ta-by se mohlo zdát, že prozkoumaná památka už vydala všechna svá ta-
jemství. Že tomu tak zdaleka nemusí být, se ukázalo v loňském roce. jemství. Že tomu tak zdaleka nemusí být, se ukázalo v loňském roce. 
Tehdy byla provedena revize stavu krypty i u ní umístěné stálé expo-Tehdy byla provedena revize stavu krypty i u ní umístěné stálé expo-
zice výsledků výzkumu. Součástí expozice byly i tři hrobky odkryté zice výsledků výzkumu. Součástí expozice byly i tři hrobky odkryté 
někdejšími výkopovými pracemi v těsné blízkosti kostelní krypty. někdejšími výkopovými pracemi v těsné blízkosti kostelní krypty. 
V hrobech dosud ležely původní kostrové pozůstatky. V hrobech dosud ležely původní kostrové pozůstatky. 

I když byl prostor hrobů částečně chráněn skleněnými deskami, staly I když byl prostor hrobů částečně chráněn skleněnými deskami, staly 
se hrobové jámy postupem doby spíše smetištěm. Proto se komise ve se hrobové jámy postupem doby spíše smetištěm. Proto se komise ve 
shodě s názorem převora kláštera jednomyslně sjednotila na  návrhu shodě s názorem převora kláštera jednomyslně sjednotila na  návrhu 
kosterní pozůstatky vyzvednout a následně je pietním způsobem ulo-kosterní pozůstatky vyzvednout a následně je pietním způsobem ulo-
žit. Otázku, jakým způsobem bude presentace učiněných hrobových žit. Otázku, jakým způsobem bude presentace učiněných hrobových 
nálezů řešena (kopie, fotografie nebo ponechání hrobů volných), bude nálezů řešena (kopie, fotografie nebo ponechání hrobů volných), bude 
řešit návrh nové připravované expozice.řešit návrh nové připravované expozice.
Po začistění (z hrobových jam bylo např. vyzvednuto více než 2 kg Po začistění (z hrobových jam bylo např. vyzvednuto více než 2 kg 
novodobých mincí, kterými byly kostry v některých místech doslo-novodobých mincí, kterými byly kostry v některých místech doslo-
va zasypány) byly hroby kresebně i fotograficky zdokumentovány va zasypány) byly hroby kresebně i fotograficky zdokumentovány 
a kosterní pozůstatky vyzvednuty. Všechny tři hrobové jámy jsou ob-a kosterní pozůstatky vyzvednuty. Všechny tři hrobové jámy jsou ob-
loženy kamennou zídkou, vystavěnou z pečlivě řádkovaného opuko-loženy kamennou zídkou, vystavěnou z pečlivě řádkovaného opuko-
vého zdiva na hliněné pojivo. Už tato úprava, která je ve středověkých vého zdiva na hliněné pojivo. Už tato úprava, která je ve středověkých 
poměrech výjimečná (v Čechách se například vyskytuje jen na nejvý-poměrech výjimečná (v Čechách se například vyskytuje jen na nejvý-
znamnějších lokalitách jako je Pražský hrad), ukazuje sama o sobě na znamnějších lokalitách jako je Pražský hrad), ukazuje sama o sobě na 
vysoké sociální postavení zemřelých. vysoké sociální postavení zemřelých. 
Kostry všech tří hrobů byly tedy odborně vyzvednuty a antropologic-Kostry všech tří hrobů byly tedy odborně vyzvednuty a antropologic-

se letos konalo poslední sobotu v srpnu v polském Korbielowie.se letos konalo poslední sobotu v srpnu v polském Korbielowie.
Korbielow je malá vesnička v polských Beskydách na polsko-slovenské hranici. Korbielow je malá vesnička v polských Beskydách na polsko-slovenské hranici. 
Vesnice na startu je malá, kopec Pilsko, na který se běželo, je vysoký jako Sněžka, Vesnice na startu je malá, kopec Pilsko, na který se běželo, je vysoký jako Sněžka, 
běh má tedy parametry běhu z Pece na Sněžku. Jenže k 8 km běhu s 960 m převý-běh má tedy parametry běhu z Pece na Sněžku. Jenže k 8 km běhu s 960 m převý-
šení se přidala příroda. Hned po startu prvního běhu (všichni muži a ženy nad 65 šení se přidala příroda. Hned po startu prvního běhu (všichni muži a ženy nad 65 
let) začal déšť, střídaný s lijákem. K tomu vichr, bahno střídané s kamením a potok let) začal déšť, střídaný s lijákem. K tomu vichr, bahno střídané s kamením a potok 
proti běžcům. První kilometr vedl po cestě, tady jsme se ještě snažili vodě vyhýbat. proti běžcům. První kilometr vedl po cestě, tady jsme se ještě snažili vodě vyhýbat. 
Pak už byla schůdná jen cestička s proudem vody a začalo nám být jedno, kolik Pak už byla schůdná jen cestička s proudem vody a začalo nám být jedno, kolik 
je vody. Běžecké boty poberou méně než čtvrtlitr vody, takže všechna voda navíc je vody. Běžecké boty poberou méně než čtvrtlitr vody, takže všechna voda navíc 
už byla přebytečná a nevadila. Prvních šest kilometrů vedlo lesem, tam vítr tak už byla přebytečná a nevadila. Prvních šest kilometrů vedlo lesem, tam vítr tak 
nechladil. Závěr závodu ovšem byl přímo do kopce vonnou plání podle mapky 200 nechladil. Závěr závodu ovšem byl přímo do kopce vonnou plání podle mapky 200 
m na kilometru, i v této výšce s dostatkem kvalitního bahna. K tomu teplota kolem m na kilometru, i v této výšce s dostatkem kvalitního bahna. K tomu teplota kolem 
6 stupňů Celsia, vichr a únava.6 stupňů Celsia, vichr a únava.
Všichni jsme se tedy těšili na vrchol, na hrnek horkého čaje. Ale na vrcholu byli Všichni jsme se tedy těšili na vrchol, na hrnek horkého čaje. Ale na vrcholu byli 
jen registrující rozhodčí, kteří nás posílali zpět na šestý kilometr, kde byly v hotelu jen registrující rozhodčí, kteří nás posílali zpět na šestý kilometr, kde byly v hotelu 
naše suché svršky. Ale tady byl kámen úrazu. Cestička byla příliš úzká, nahoru naše suché svršky. Ale tady byl kámen úrazu. Cestička byla příliš úzká, nahoru 
běžel nepřetržitý proud dalších běžců, nedalo se tedy běžet a zima byla ještě mno-běžel nepřetržitý proud dalších běžců, nedalo se tedy běžet a zima byla ještě mno-
hem horší. Tak promrzlý jako tady jsem ještě nikdy nebyl. A se mnou startoval můj hem horší. Tak promrzlý jako tady jsem ještě nikdy nebyl. A se mnou startoval můj 
spolubydlící, nejstarší účastník závodu, třiaosmdesátiletý ing. Jiří Soukup, známý spolubydlící, nejstarší účastník závodu, třiaosmdesátiletý ing. Jiří Soukup, známý 
nestor hradeckých běžců. Tomu výběh trval ještě mnohem déle, navíc měl večer nestor hradeckých běžců. Tomu výběh trval ještě mnohem déle, navíc měl večer 
problémy se špatným jídlem, zvracel a před startem ani nesnídal. Když se dostal problémy se špatným jídlem, zvracel a před startem ani nesnídal. Když se dostal 
na vrchol, nemohl již sejít dolů sám. Pomohlo mu sice pár kamarádů (a kamarádka na vrchol, nemohl již sejít dolů sám. Pomohlo mu sice pár kamarádů (a kamarádka 

Blanka Paulů – také mistryně světa), ale z hotelu dolů ho svezla sanitka. V hotelu Blanka Paulů – také mistryně světa), ale z hotelu dolů ho svezla sanitka. V hotelu 
jsme dostali polévku, vůbec žádný čaj (!), ten pouze prodávali, ale kdo si bere do jsme dostali polévku, vůbec žádný čaj (!), ten pouze prodávali, ale kdo si bere do 
cíle peníze? Tak jsem se tu asi čtvrt hodiny třásl zimou, přitom se pomalu převlékal cíle peníze? Tak jsem se tu asi čtvrt hodiny třásl zimou, přitom se pomalu převlékal 
do suchého oblečení a pokoušel se sníst polévku. Nešlo to, zimnice mi třásla rukou do suchého oblečení a pokoušel se sníst polévku. Nešlo to, zimnice mi třásla rukou 
tak, že jsem polévku lžící nenabral. Nakonec jsem ji z talíře vypil, po převlečení tak, že jsem polévku lžící nenabral. Nakonec jsem ji z talíře vypil, po převlečení 
třesavka polevila a vyrazil jsem dolů. V lese v suchém oblečení se už klusalo lépe třesavka polevila a vyrazil jsem dolů. V lese v suchém oblečení se už klusalo lépe 
a 6 km zase není tolik. Pršet přestalo až poslední kilometr pod kopcem.a 6 km zase není tolik. Pršet přestalo až poslední kilometr pod kopcem.
Na hotelu jsem se s radostí vysprchoval horkou vodou a sotva jsem se utřel, přijeli Na hotelu jsem se s radostí vysprchoval horkou vodou a sotva jsem se utřel, přijeli 
dva saniťáci s Jiřím Soukupem. Chvíli ho ještě poslouchali, měřili tep, a nakonec se dva saniťáci s Jiřím Soukupem. Chvíli ho ještě poslouchali, měřili tep, a nakonec se 
shodli s jeho tvrzením „Už je to dobrý“. Tak mu řekli, ať se trochu prospí a já jsem shodli s jeho tvrzením „Už je to dobrý“. Tak mu řekli, ať se trochu prospí a já jsem 
se zatím šel podívat do organizačního centra na výsledky. Moje desáté místo mě se zatím šel podívat do organizačního centra na výsledky. Moje desáté místo mě 
moc nepotěšilo, o dvě místa byl přede mnou můj přítel Květoš Hána z Veselí n. M. moc nepotěšilo, o dvě místa byl přede mnou můj přítel Květoš Hána z Veselí n. M. 
Česká výprava získala celkem 6 zlatých medailí jednotlivců, tři zlaté za týmy a pár Česká výprava získala celkem 6 zlatých medailí jednotlivců, tři zlaté za týmy a pár 
dalších medailí k tomu. Takže nakonec jsme jako tým byli nejúspěšnější ze všech dalších medailí k tomu. Takže nakonec jsme jako tým byli nejúspěšnější ze všech 
států.států.
Druhý den se na téměř stejné trati běžel veřejný závod, pár lidí z naší výpravy star-Druhý den se na téměř stejné trati běžel veřejný závod, pár lidí z naší výpravy star-
tovalo opět úspěšně, já jsem měl běžecké oblečení pořád mokré a tak jsem tentokrát tovalo opět úspěšně, já jsem měl běžecké oblečení pořád mokré a tak jsem tentokrát 
pouze přihlížel. pouze přihlížel. 
Večer jsme přijeli autobusem do Trutnova, a když jsem před půlnocí dojížděl na Večer jsme přijeli autobusem do Trutnova, a když jsem před půlnocí dojížděl na 
chalupu, ležel na stromech čerstvý sníh!chalupu, ležel na stromech čerstvý sníh!

Pepík HlusičkaPepík Hlusička

Orientace zkoumaných břevnovských hrobů je obvyklá, pouze osa Orientace zkoumaných břevnovských hrobů je obvyklá, pouze osa 
jednoho hrobu je lehce natočena k severu, bezesporu je tu důvodem jednoho hrobu je lehce natočena k severu, bezesporu je tu důvodem 
blízkost zdiva krypty. Pro dobu raného středověku je poměrně běžná blízkost zdiva krypty. Pro dobu raného středověku je poměrně běžná 
i poloha koster uložených na záda s nataženým nohama a rukama podél i poloha koster uložených na záda s nataženým nohama a rukama podél 
těla. Poměrně očekávaný je i závěr antropologa. Podle jeho posudku těla. Poměrně očekávaný je i závěr antropologa. Podle jeho posudku 
byli všichni pohřbení muži ve věku přibližně 40 až 50 let. V hrobech byli všichni pohřbení muži ve věku přibližně 40 až 50 let. V hrobech 
byly nalezeny i ojedinělé kosti dalších jedinců, pravděpodobně šlo byly nalezeny i ojedinělé kosti dalších jedinců, pravděpodobně šlo 
o kosti ze starších hrobů porušených při výkopu nové hrobové jámy. o kosti ze starších hrobů porušených při výkopu nové hrobové jámy. 
Pokud je možné soudit z jednotlivých kostí, i v těchto případech se Pokud je možné soudit z jednotlivých kostí, i v těchto případech se 
jednalo výlučně o muže. Tato skutečnost nejspíše znamená, že kolem jednalo výlučně o muže. Tato skutečnost nejspíše znamená, že kolem 
východního závěru klášterního kostela byli pohřbíváni pouze přísluš-východního závěru klášterního kostela byli pohřbíváni pouze přísluš-
níci kněžské komunity a hřbitov tehdejších obyvatel Břevnova musí-níci kněžské komunity a hřbitov tehdejších obyvatel Břevnova musí-
me hledat jinde. me hledat jinde. 
Nález denárů Vladislava I. řazených na samý konec jeho vlády je dalším Nález denárů Vladislava I. řazených na samý konec jeho vlády je dalším 
dokladem užití mince jako tzv. „obolu mrtvých“ v polovině 20. let 12. dokladem užití mince jako tzv. „obolu mrtvých“ v polovině 20. let 12. 
století. Nicméně nález 3 mincí ve funkci jednoho obolu je sám o sobě století. Nicméně nález 3 mincí ve funkci jednoho obolu je sám o sobě 
naprosto výjimečný. Současně je nález z Břevnova mimořádný i skuteč-naprosto výjimečný. Současně je nález z Břevnova mimořádný i skuteč-
ností, že je jediným nálezem tohoto druhu v našich zemích pro 12. století.ností, že je jediným nálezem tohoto druhu v našich zemích pro 12. století.
                             Michal Tryml                             Michal Tryml

Nečekaný nález    Nečekaný nález    

Hrob 3 je pod nánosem mincí stěží rozeznatelný. Stav před čištěním.
Detail hrobu 1 po vyčistění. Dobře je patrné kvalitní vyzdění hrobové 
jámy. 

  SPORT Veteránské mistrovství světa v běhu do vrchuVeteránské mistrovství světa v běhu do vrchu

ky zkoumány. Velkým překvapením byl nález učiněný při vyzvedává-ky zkoumány. Velkým překvapením byl nález učiněný při vyzvedává-
ní hrobu 3. Kostra v něm ležela v orientované poloze (tj. východ -zá-ní hrobu 3. Kostra v něm ležela v orientované poloze (tj. východ -zá-
pad) na zádech, paže natažené podél těla. V místech pravé dlaně byla pad) na zádech, paže natažené podél těla. V místech pravé dlaně byla 
nalezena hrouda tvarem připomínající minci, která snad byla podle nalezena hrouda tvarem připomínající minci, která snad byla podle 
několika náznaků jemných vláken původně zabalená do tkaniny (?). několika náznaků jemných vláken původně zabalená do tkaniny (?). 
Při čištění nálezu v laboratoři Národního památkového ústavu se uká-Při čištění nálezu v laboratoři Národního památkového ústavu se uká-
zalo, že se jedná o 3 slepené denáry. Ty se zatím z obavy, aby nedošlo zalo, že se jedná o 3 slepené denáry. Ty se zatím z obavy, aby nedošlo 
k jejich poškození, dosud nepodařilo od sebe oddělit. Proto jsou zatím k jejich poškození, dosud nepodařilo od sebe oddělit. Proto jsou zatím 
určeny pouze mince krajní. Obě byly raženy za druhé vlády knížete určeny pouze mince krajní. Obě byly raženy za druhé vlády knížete 
Vladislava I. mezi lety 1120 až 1125. Tato skutečnost je zásadní pro Vladislava I. mezi lety 1120 až 1125. Tato skutečnost je zásadní pro 
datování popisovaných hrobů, kostry musely být uloženy do země datování popisovaných hrobů, kostry musely být uloženy do země 
někdy po datu, kdy byly obě mince vyraženy. Jak dlouhé bylo toto někdy po datu, kdy byly obě mince vyraženy. Jak dlouhé bylo toto 
časové prodlení, samozřejmě bezpečně nevíme, ale dobrý stav mincí časové prodlení, samozřejmě bezpečně nevíme, ale dobrý stav mincí 
naznačuje, že než se dostaly do země, nebyly snad v oběhu dlouho. naznačuje, že než se dostaly do země, nebyly snad v oběhu dlouho. 
Předpokládáme, že se tak stalo ještě někdy v průběhu 12. století. Předpokládáme, že se tak stalo ještě někdy v průběhu 12. století. 

v Břevnovskémv Břevnovském
klášteřeklášteře
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Od jara běží v klášteře staveb-Od jara běží v klášteře staveb-
ní rekonstrukce zahrady. Co ní rekonstrukce zahrady. Co 
vše se nyní opravuje?vše se nyní opravuje?
Od podzimu 2009 probíhá z při-Od podzimu 2009 probíhá z při-
dělených prostředků EU rekon-dělených prostředků EU rekon-
strukce oranžerie, její připojení strukce oranžerie, její připojení 
na inženýrské sítě a budování na inženýrské sítě a budování 
zázemí. V rámci rekonstrukce zázemí. V rámci rekonstrukce 
probíhá rovněž obnova a dopl-probíhá rovněž obnova a dopl-
nění původních konstrukcí jako nění původních konstrukcí jako 
je cihlová podlaha, schodiště, je cihlová podlaha, schodiště, 
omítky atd. Opravují se rovněž omítky atd. Opravují se rovněž 
opěrné zdi teras a schodiště opěrné zdi teras a schodiště 
a severní část ohradní zdi. Dále a severní část ohradní zdi. Dále 
se upravuje parter kolem sochy se upravuje parter kolem sochy 
sv. Jana Nepomuckého před sv. Jana Nepomuckého před 
bazilikou. Jsou to práce velmi bazilikou. Jsou to práce velmi 
náročné, probíhají pod přísným náročné, probíhají pod přísným 
památkovým dozorem a měly památkovým dozorem a měly 
by být dokončeny v první po-by být dokončeny v první po-
lovině r. 2012.lovině r. 2012.

V průběhu prací se nalezly ně-V průběhu prací se nalezly ně-
které původní objekty: zahrad-které původní objekty: zahrad-
ní bazény, kamenná podlaha ní bazény, kamenná podlaha 
starého včelína. Našly se ještě starého včelína. Našly se ještě 
jiné zajímavé věci a jak budou využity a zapracovány do oprav? jiné zajímavé věci a jak budou využity a zapracovány do oprav? 
Podzemní nádrže budou využity jako vsakovací jímky pro dešťovou vodu Podzemní nádrže budou využity jako vsakovací jímky pro dešťovou vodu 
a cisterna před oranžérií bude sloužit pro zásobu vody pro novou fontánu. Jiné a cisterna před oranžérií bude sloužit pro zásobu vody pro novou fontánu. Jiné 
objekty budou zdokumentovány a ponechány jako svědectví doby, ve které objekty budou zdokumentovány a ponechány jako svědectví doby, ve které 
vznikly.vznikly.

Jaké bude využití oranžerie?Jaké bude využití oranžerie?
Rozhodně už to nebude využití původní, protože by to finančně bylo velmi Rozhodně už to nebude využití původní, protože by to finančně bylo velmi 
náročné. Nabízí se tedy využití jako klášterní lapidárium, výstavní prostor náročné. Nabízí se tedy využití jako klášterní lapidárium, výstavní prostor 
a místo pro kulturní setkávání.a místo pro kulturní setkávání.

Začala se opravovat také kaple Josefka. Co k tomu můžete říci? Začala se opravovat také kaple Josefka. Co k tomu můžete říci? 
Josefka - původně zahradní gloriet a později kaple sv. Josefa -  má být oprave-Josefka - původně zahradní gloriet a později kaple sv. Josefa -  má být oprave-
na v pozdně barokním stylu a mají být opraveny i doplňky z doby romantismu. na v pozdně barokním stylu a mají být opraveny i doplňky z doby romantismu. 
Střešní krytina má být opět z glazovaných prejz a nová budou okna i dveře.Střešní krytina má být opět z glazovaných prejz a nová budou okna i dveře.

Po celý rok se opravují krovy pre-Po celý rok se opravují krovy pre-
latury. Co jim chybí? latury. Co jim chybí? 
Poslední oprava střechy byla pro-Poslední oprava střechy byla pro-
vedena způsobem poplatným té vedena způsobem poplatným té 
době a některé části nebyly pro době a některé části nebyly pro 
nedostatek času a financí oprave-nedostatek času a financí oprave-
ny vůbec, např. konstrukce stropů. ny vůbec, např. konstrukce stropů. 
Nyní se ukazuje, že ani prejzová Nyní se ukazuje, že ani prejzová 
krytina nebyla kvalitní a do trá-krytina nebyla kvalitní a do trá-
mů a stropů zatéká. Proto se musí mů a stropů zatéká. Proto se musí 
postupně procházet celá střecha postupně procházet celá střecha 
a všechny krovy.a všechny krovy.

Jaký je výhled využití sýpky? Jaký je výhled využití sýpky? 
Barokní sýpka je unikátní stavbou Barokní sýpka je unikátní stavbou 
v rámci břevnovského klášterního v rámci břevnovského klášterního 
areálu. Vzhledem k její památkové areálu. Vzhledem k její památkové 
hodnotě je její využití velmi ome-hodnotě je její využití velmi ome-
zené. Navíc rekonstrukce bude zené. Navíc rekonstrukce bude 
vyžadovat značnou částku peněz vyžadovat značnou částku peněz 
– několik desítek milionů. Proto – několik desítek milionů. Proto 
zatím tyto práce nejsou na pořadu zatím tyto práce nejsou na pořadu 
dne, pokud by se neobjevil štěd-dne, pokud by se neobjevil štěd-
rý mecenáš. Objekt není možno rý mecenáš. Objekt není možno 
smysluplně opravovat po částech, smysluplně opravovat po částech, 
ale jedině jako celek. A proto za-ale jedině jako celek. A proto za-
tím její další využití je otázkou.tím její další využití je otázkou.

Realitní agentury, kan-Realitní agentury, kan-
celáře, pobočky bank, celáře, pobočky bank, 
pojišťoven či dokonce pojišťoven či dokonce 
ministerstev dnes pa-ministerstev dnes pa-
třítří k samozřejmostem.  k samozřejmostem. 
Stále se něco prodává, Stále se něco prodává, 
nakupuje, shání. K to-nakupuje, shání. K to-
mu je zapotřebí zkušená mu je zapotřebí zkušená 
rada, pomoc a rychlé rada, pomoc a rychlé 
provedení. Ty realitní provedení. Ty realitní 
firmy, které podnikají po firmy, které podnikají po 
léta, jsou také nejzkuše-léta, jsou také nejzkuše-
nější a nejspolehlivější. nější a nejspolehlivější. 
A mají přehled. V Praze A mají přehled. V Praze 
6 je to realitní kancelář 6 je to realitní kancelář 
Jana Šolce na Patočkově Jana Šolce na Patočkově 
42 v Břevnově. Je vždy 42 v Břevnově. Je vždy 
k dispozici.k dispozici.

Pane Šolci, co se nejčas-Pane Šolci, co se nejčas-
těji prodává v Praze 6?těji prodává v Praze 6?
Řeknu, že v Praze 6 je Řeknu, že v Praze 6 je 
na realitním trhu zájem na realitním trhu zájem 
o všechno: o pozemky, o všechno: o pozemky, 
luxusní vily, byty, nebytové prostory, pronájmy. Za 20 let trvání naší firmy máme luxusní vily, byty, nebytové prostory, pronájmy. Za 20 let trvání naší firmy máme 
zvlášť zákazníky, kteří chtějí výhradně Prahu 6, stejně tak zákazníky, kteří jsou zvlášť zákazníky, kteří chtějí výhradně Prahu 6, stejně tak zákazníky, kteří jsou 
z Prahy 6, chtějí si ještě něco pořídit, ale jen zde, jinam by nešli.z Prahy 6, chtějí si ještě něco pořídit, ale jen zde, jinam by nešli.

Proč takový zájem?Proč takový zájem?
To je jednoduché. Když srovnám jiné části, třeba Prahu 2, Prahu 4, tak tady je hodně To je jednoduché. Když srovnám jiné části, třeba Prahu 2, Prahu 4, tak tady je hodně 
zeleně, síť diplomatických domů a služeb. Břevnov je právě zajímavý tím, že je tady zeleně, síť diplomatických domů a služeb. Břevnov je právě zajímavý tím, že je tady 
hodně zelených ploch, velké parky, což je vyhledávaná podmínka ke spokojenému hodně zelených ploch, velké parky, což je vyhledávaná podmínka ke spokojenému 
bydlení. To se ale rovněž týká Hanspaulky a Ořechovky. Právě tady žije bohatá bydlení. To se ale rovněž týká Hanspaulky a Ořechovky. Právě tady žije bohatá 
vrstva republiky, nemovitosti zde kupují sportovci, právníci, restituenti, slušní lidé, vrstva republiky, nemovitosti zde kupují sportovci, právníci, restituenti, slušní lidé, 
zbohatlíci.zbohatlíci.

Po čem je v Praze 6 vůbec největší poptávka?Po čem je v Praze 6 vůbec největší poptávka?
Špatně, velmi špatně se tady hledají pozemky. Vím, že řada lidí by si v Břevnově Špatně, velmi špatně se tady hledají pozemky. Vím, že řada lidí by si v Břevnově 
ráda postavila vlastní dům – v oblasti Tomanovy ulice, ale stejně tak na Hanspaulce. ráda postavila vlastní dům – v oblasti Tomanovy ulice, ale stejně tak na Hanspaulce. 
Zrovna teď jsem měl jeden pozemek na Hanspaulce k prodeji – jeden telefon a byl Zrovna teď jsem měl jeden pozemek na Hanspaulce k prodeji – jeden telefon a byl 
pryč.pryč.

Jak se dotkla krize realitního trhu?Jak se dotkla krize realitního trhu?
Když to řeknu otevřeně, tak dobrých věcí se krize nedotkla a bohatí, ti už spoustu Když to řeknu otevřeně, tak dobrých věcí se krize nedotkla a bohatí, ti už spoustu 
věcí mají. Ty horší věci – paneláky a domy před celkovou rekonstrukcí šly o 20% věcí mají. Ty horší věci – paneláky a domy před celkovou rekonstrukcí šly o 20% 
s cenou dolů a objevily se hojněji na trhu. Letos se trh trošku uživil. Budu říkat, s cenou dolů a objevily se hojněji na trhu. Letos se trh trošku uživil. Budu říkat, 
že i díky tomuto snížení cen, protože lidé, jak bývají zadlužení, tak prodají a dá se že i díky tomuto snížení cen, protože lidé, jak bývají zadlužení, tak prodají a dá se 
domluvit dobrá cena. Ale jak jsem řekl, u dobrých realit cena neklesla a neklesne, domluvit dobrá cena. Ale jak jsem řekl, u dobrých realit cena neklesla a neklesne, 
lidé ji drží a vždycky prodají. lidé ji drží a vždycky prodají. 

Co nabízí Vaše firma za služby?Co nabízí Vaše firma za služby?
Základem je veškerý nákup, prodej, pronájmy a zprostředkování nemovitostí. Roz-Základem je veškerý nákup, prodej, pronájmy a zprostředkování nemovitostí. Roz-
šířili jsme nabídku o služby odhadní, protože notáři nedělají všechny odhady. Za-šířili jsme nabídku o služby odhadní, protože notáři nedělají všechny odhady. Za-
řizujeme velmi rychle veškerá potřebná jednání s úřady a administrativní operace. řizujeme velmi rychle veškerá potřebná jednání s úřady a administrativní operace. 
To je naše deviza.To je naše deviza.

Máte nějaké doporučení pro čtenáře?Máte nějaké doporučení pro čtenáře?
Aby – pokud budou někdy reality kupovat či prodávat – nesvěřovali své záležitosti Aby – pokud budou někdy reality kupovat či prodávat – nesvěřovali své záležitosti 
nahodilým firmám, ale zjistili si, jak dlouho ta která firma v místě působí. To lze nahodilým firmám, ale zjistili si, jak dlouho ta která firma v místě působí. To lze 
zjistit snadno na internetu. Doporučuji zavedené realitní kanceláře, které působí na zjistit snadno na internetu. Doporučuji zavedené realitní kanceláře, které působí na 
trhu delší dobu. Takové mají zkušenosti z místa, lokalitu znají a umí zajistit kom-trhu delší dobu. Takové mají zkušenosti z místa, lokalitu znají a umí zajistit kom-
pletní servis. Teď můžu mluvit i za sebe, protože v Praze 6 působíme 20 let a vracejí pletní servis. Teď můžu mluvit i za sebe, protože v Praze 6 působíme 20 let a vracejí 
se k nám lidé, kteří u nás byli před 10 – 15 lety. S tím se každý nemůže pochlubit.se k nám lidé, kteří u nás byli před 10 – 15 lety. S tím se každý nemůže pochlubit.

Jaký je Váš vztah k místu, kde působíte?Jaký je Váš vztah k místu, kde působíte?
Já pocházím z Hanspaulky, v Sušické ulici jsem chodil do školy a na to vystudoval Já pocházím z Hanspaulky, v Sušické ulici jsem chodil do školy a na to vystudoval 
v Praze dopravní průmyslovku. Pak jsem se stal technikem v Dopravním podniku v Praze dopravní průmyslovku. Pak jsem se stal technikem v Dopravním podniku 
a měl na starosti objekty. Když jsem v roce 1990 otevřel v Břevnově kancelář, věděl a měl na starosti objekty. Když jsem v roce 1990 otevřel v Břevnově kancelář, věděl 
jsem o cenách na trhu lecos, ale musel jsem se také naučit právo realitní. Břevnov jsem o cenách na trhu lecos, ale musel jsem se také naučit právo realitní. Břevnov 
mě přirostl k srdci a řekl bych, že to je jedna z nejhezčích lokalit v Praze. Blízko je mě přirostl k srdci a řekl bych, že to je jedna z nejhezčích lokalit v Praze. Blízko je 
Hvězda, Pohořelec, Pražský Hrad, centrum. Já sice bydlím v Praze 5, ale vůbec mi Hvězda, Pohořelec, Pražský Hrad, centrum. Já sice bydlím v Praze 5, ale vůbec mi 
nevadí sem dojíždět, protože práce mě baví, tady to dobře znám a mám to tady rád.nevadí sem dojíždět, protože práce mě baví, tady to dobře znám a mám to tady rád.

Děkuji za rozhovor. Mgr. Pavel KrchovDěkuji za rozhovor. Mgr. Pavel Krchov

Redakční rozhovor Redakční rozhovor

S panem převorem 
jen na chvilku

Realita v reáliích



8

BŘEVNOVAN

Uplynuly tři měsíce od obnovení Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Pra-Uplynuly tři měsíce od obnovení Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Pra-
ze 6, které působí zejména v oblasti kolem mimoúrovňové křižovatky Ma-ze 6, které působí zejména v oblasti kolem mimoúrovňové křižovatky Ma-
lovanka a v místech postižených objízdnou trasou při stavbě tunelu Blanka. lovanka a v místech postižených objízdnou trasou při stavbě tunelu Blanka. 
Přestože to byly měsíce prázdnin a dovolených, Sdružení nezahálelo. Přestože to byly měsíce prázdnin a dovolených, Sdružení nezahálelo. 

Co jsme tedy dělali? Co jsme tedy dělali? 
Sestavili, podepsali a odeslali petici, která žádala zlepšení podmínek v Mysl-Sestavili, podepsali a odeslali petici, která žádala zlepšení podmínek v Mysl-
bekově a Bělohorské ulici a nápravná opatření do budoucnosti. Reakce magis-bekově a Bělohorské ulici a nápravná opatření do budoucnosti. Reakce magis-
trátu předčila naše očekávání: ...stejně jako Vy i všichni ostatní chtějí své vozy trátu předčila naše očekávání: ...stejně jako Vy i všichni ostatní chtějí své vozy 
používat. Není proto možné řešit situaci systémem „já chci jezdit všude, ale používat. Není proto možné řešit situaci systémem „já chci jezdit všude, ale 
ostatní ať jezdí jinudy“. Tolik citát z odpovědi Odboru městského investora na ostatní ať jezdí jinudy“. Tolik citát z odpovědi Odboru městského investora na 
petici, kterou podepsalo více než 200 našich trpících sousedů. Ne, není tomu petici, kterou podepsalo více než 200 našich trpících sousedů. Ne, není tomu 
tak. Autem skoro nejezdíme a na radnici bychom chtěli zastupitele, kteří budu-tak. Autem skoro nejezdíme a na radnici bychom chtěli zastupitele, kteří budu-
jí funkční moderní město v souladu se zásadami udržitelného rozvoje namísto jí funkční moderní město v souladu se zásadami udržitelného rozvoje namísto 

Sdružení  pro podporu zeleně a  ovzduší  v  Praze 6Sdružení  pro podporu zeleně a  ovzduší  v  Praze 6

Nesrovnatelný je provoz na Hládkově dnes a v 60 letech minulého sto-
letí jak lze vidět na horním snímku s benzínovou pumpou.

tunelů, jejichž zkažený vzduch budeme dýchat. Bojujeme dál.tunelů, jejichž zkažený vzduch budeme dýchat. Bojujeme dál.
Jednali jsme s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy ohledně překračo-Jednali jsme s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy ohledně překračo-
vaných limitů hluku. Tato instituce nemá v podstatě žádné pravomoci, ale pro vaných limitů hluku. Tato instituce nemá v podstatě žádné pravomoci, ale pro 
naše uslzené alergické nevyspalé oči doporučí magistrátu zákaz nebo omeze-naše uslzené alergické nevyspalé oči doporučí magistrátu zákaz nebo omeze-
ní průjezdu nákladních automobilů, dálkových autobusů a výměnu vozového ní průjezdu nákladních automobilů, dálkových autobusů a výměnu vozového 
parku MHD za modernější. Děkujeme. Byli jste jediní vstřícní. parku MHD za modernější. Děkujeme. Byli jste jediní vstřícní. 
Sdružení na vlastní náklady instalovalo měřicí přístroj, který sleduje hladinu Sdružení na vlastní náklady instalovalo měřicí přístroj, který sleduje hladinu 
NO2 v ovzduší v postiženém území. První výsledky byly hrozivé: 85 mikro-NO2 v ovzduší v postiženém území. První výsledky byly hrozivé: 85 mikro-
gramů NO2/m3 (měsíční průměr) v červenci, 75 v srpnu. Roční povolený limit gramů NO2/m3 (měsíční průměr) v červenci, 75 v srpnu. Roční povolený limit 
je 40 mikrogramů, hodnoty jej tedy překračují zhruba dvojnásobně! je 40 mikrogramů, hodnoty jej tedy překračují zhruba dvojnásobně! 
Vedeme také boj proti nákladním automobilům ze stavby tunelu na křižovatce Vedeme také boj proti nákladním automobilům ze stavby tunelu na křižovatce 
Myslbekovy a Patočkovy, které porušují zákaz a stále vozí zeminu ze staveniš-Myslbekovy a Patočkovy, které porušují zákaz a stále vozí zeminu ze staveniš-
tě nahoru Myslbekovou a dále Bělohorskou ulicí neznámo kam. Je dlužno říci, tě nahoru Myslbekovou a dále Bělohorskou ulicí neznámo kam. Je dlužno říci, 
že boj je do značné míry neúspěšný. Ačkoli jsme nashromáždili celý archiv že boj je do značné míry neúspěšný. Ačkoli jsme nashromáždili celý archiv 
fotografií s jasně viditelnými SPZ, nápisy SAT 2B a podobně, žádná z obe-fotografií s jasně viditelnými SPZ, nápisy SAT 2B a podobně, žádná z obe-
slaných institucí není schopna věc řešit.  Přes veškerou snahu nedokáže OMI slaných institucí není schopna věc řešit.  Přes veškerou snahu nedokáže OMI 
uhlídat pohyb vozidel svých staveb. Zjistili jsme též, že o objízdné trase ne-uhlídat pohyb vozidel svých staveb. Zjistili jsme též, že o objízdné trase ne-
rozhoduje ani magistrát, ani Městská část, ani Hygienická stanice, ani stavební rozhoduje ani magistrát, ani Městská část, ani Hygienická stanice, ani stavební 
firma, ani policie. Objízdná trasa a další jevy kolem stavby tunelu Blanka jsou firma, ani policie. Objízdná trasa a další jevy kolem stavby tunelu Blanka jsou 
vlastně organismus, který o sobě rozhoduje sám, a my do toho nedokážeme vlastně organismus, který o sobě rozhoduje sám, a my do toho nedokážeme 
vstoupit... Nebo že by přece jen? Budeme vás informovat.vstoupit... Nebo že by přece jen? Budeme vás informovat.

Co plánujeme do budoucna?Co plánujeme do budoucna?
Zasadit se o zřízení akreditované měřící stanice, s jejíž pomocí bychom chtěli Zasadit se o zřízení akreditované měřící stanice, s jejíž pomocí bychom chtěli 
sledovat znečištění v oblasti kolem MÚK Malovanka i po spuštění provozu sledovat znečištění v oblasti kolem MÚK Malovanka i po spuštění provozu 
tunelu Blanka. V případě překračování povolených hodnot pak budeme poža-tunelu Blanka. V případě překračování povolených hodnot pak budeme poža-
dovat patřičné zásahy. dovat patřičné zásahy. 
Sledovat jednání o územním plánu a zasadit se o znemožnění stavby Břevnov-Sledovat jednání o územním plánu a zasadit se o znemožnění stavby Břevnov-
ské radiály. Tato stavba by měla několikanásobně zvětšit kapacitu dnešní Pa-ské radiály. Tato stavba by měla několikanásobně zvětšit kapacitu dnešní Pa-
točkovy ulice. Umožnila by další zvýšení provozu v této oblasti a její realizace točkovy ulice. Umožnila by další zvýšení provozu v této oblasti a její realizace 
by na několik let převedla stávající dopravu do Bělohorské ulice, činíc z ní by na několik let převedla stávající dopravu do Bělohorské ulice, činíc z ní 
čtyřproudou silnici se zákazem zastavení! Sledujte náš web.čtyřproudou silnici se zákazem zastavení! Sledujte náš web.
Rádi bychom uvedli zdevastované okolí objízdné trasy do původního stavu, Rádi bychom uvedli zdevastované okolí objízdné trasy do původního stavu, 
tedy do stavu před mnoha lety, ve kterém bychom mohli žít a dýchat čistší tedy do stavu před mnoha lety, ve kterém bychom mohli žít a dýchat čistší 
vzduch. Úřady slibují radikální omezení provozu. Proč nesnížit počet pruhů vzduch. Úřady slibují radikální omezení provozu. Proč nesnížit počet pruhů 
a nevysadit stromy tam, kde bývaly? Máte-li nějaké nápady, vzpomínky nebo a nevysadit stromy tam, kde bývaly? Máte-li nějaké nápady, vzpomínky nebo 
dobové fotografie z Myslbekovy, Parléřovy či  Bělohorské ulice, ozvěte se dobové fotografie z Myslbekovy, Parléřovy či  Bělohorské ulice, ozvěte se 
nám. nám. 

Zpráva z úřadu práce

http://sppzo.czhttp://sppzo.cz

Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší 
v Praze 6v Praze 6

2009 2010Ú ad práce hl. m. Prahy pobo ka
v Praze 6 leden únor leden únor b ezen duben kv ten erven ervec srpen zá í íjen listopad prosinec 

po et uchaze  v evidenci 1282 1342 2054 2112 2128 2112 2080 2171 2076      
z toho žen 661 670 999 1020 1023 1030         

uchaze i se základním vzd láním 133 154 218 239 251 254         
z toho žen 59 60 105 111 123 131         

osoby se zdravotním postižením 145 138 168 174 170 168 212 220 220      
evidence nad 6 m síc 392 385 638 672 738 784         

evidence nad 12 m síc 218 205 236 252 272 299         
absolventi 49 43 83 76 73 69         
mladiství 1 5 6 8 7 8         

po et volných míst 2677 3638 1104 1212 1087 665         
noví uchaze i 339 294 435 339 338 300 295 330 300      

vy azení uchaze i 255 232 285 271 313 307 354 239 395      
míra evidované 

nezam stnanosti*  2,3 2,4 3,7 3,8 3,8 3,8 4,07 4,25 4,06      

míra evidované nezam stnanosti = podíl po tu evidovaných uchaze  o zam stnání a ekonomicky aktivního obyvatelstva (tento údaj nemusí být p esný) x100 
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Mezi námi
v Břevnově XIX.

                                                                 
Malá vzpomínka na cukráře Jiřího OpaleckéhoMalá vzpomínka na cukráře Jiřího Opaleckého
Co dnes o něm víme? Kdo z vás ho znal? Nejstarší břevnovský pamětník ing. Co dnes o něm víme? Kdo z vás ho znal? Nejstarší břevnovský pamětník ing. 
Karel Morávek, roč. 1920, říká: ano, znal jsem ho už jako kluk, každé léto Karel Morávek, roč. 1920, říká: ano, znal jsem ho už jako kluk, každé léto 
vařil o prázdninách na našem táboře břevnovských skautů. Jiní říkají – chodili vařil o prázdninách na našem táboře břevnovských skautů. Jiní říkají – chodili 
jsme tam do cukrárny v Radimově ulici kupovat sladkosti. Na fotografii jeho jsme tam do cukrárny v Radimově ulici kupovat sladkosti. Na fotografii jeho 
a manželku všichni poznali.a manželku všichni poznali.
V domácích archivech a albech potomků břevnovských živnostníků se mohou V domácích archivech a albech potomků břevnovských živnostníků se mohou 
najít pěkné fotografie a drobné předměty, které jejich majitelé chovají v úctě najít pěkné fotografie a drobné předměty, které jejich majitelé chovají v úctě 
jako vzpomínku na své předky. Paní Hana Bejblová je dcerou břevnovského jako vzpomínku na své předky. Paní Hana Bejblová je dcerou břevnovského 
cukráře Jiřího Opaleckého a do redakce poslala několik fotografií a drobnou cukráře Jiřího Opaleckého a do redakce poslala několik fotografií a drobnou 
vzpomínku. Na obrázcích jsou manželé Hana a Jiří Opalecký a firemní papíro-vzpomínku. Na obrázcích jsou manželé Hana a Jiří Opalecký a firemní papíro-
vý podšálek. Na dalším je v květnu 1945 paní Opalecká s dcerou před rodin-vý podšálek. Na dalším je v květnu 1945 paní Opalecká s dcerou před rodin-
nou cukrárnou, vedle jsou přelepené německé nápisy. Dále snímek barikády nou cukrárnou, vedle jsou přelepené německé nápisy. Dále snímek barikády 
v Radimově ulici a shluk sousedů stojících před Martínkovic vilou – tedy ti, v Radimově ulici a shluk sousedů stojících před Martínkovic vilou – tedy ti, 
co barikádu stavěli a pak uklízeli. A nakonec rakev vynášená z domu smutku, co barikádu stavěli a pak uklízeli. A nakonec rakev vynášená z domu smutku, 
v pozadí je štít cukrárny J. Opaleckého, který zemřel při práci  v lednu 1950 ve v pozadí je štít cukrárny J. Opaleckého, který zemřel při práci  v lednu 1950 ve 
čtyřiapadesáti letech. Paní Hana Bejblová píše: čtyřiapadesáti letech. Paní Hana Bejblová píše: 
Vím, že by Vás v souvislosti se znárodňováním v 50. letech min. stol. zajímaly Vím, že by Vás v souvislosti se znárodňováním v 50. letech min. stol. zajímaly 
mé vzpomínky právě na tyto události. Ale to bohužel, mně bylo tehdy 10 let mé vzpomínky právě na tyto události. Ale to bohužel, mně bylo tehdy 10 let 
a žila jsem do té doby šťastně. Tím horší mám vzpomínky na následující a žila jsem do té doby šťastně. Tím horší mám vzpomínky na následující 
roky.roky.
V Knize o Břevnově p. Mlada vzpomínal na místa, kde se jako kluk pohybo-V Knize o Břevnově p. Mlada vzpomínal na místa, kde se jako kluk pohybo-
val, zná dobře náves a zahrádky, ale Radimovu ulici nezná už tak dobře. Mého val, zná dobře náves a zahrádky, ale Radimovu ulici nezná už tak dobře. Mého 
otce jako narozený v r. 1944 znát nemohl, ale matka prodávala v naší bývalé otce jako narozený v r. 1944 znát nemohl, ale matka prodávala v naší bývalé 
cukrárně v Radimově ulici 136/27 až do r. 1958, musel tedy pani A. Opaleckou cukrárně v Radimově ulici 136/27 až do r. 1958, musel tedy pani A. Opaleckou 
jako 14 letý znát. Papírnictví pí Jindřichové a cukrárnu p. Opaleckého znalo jako 14 letý znát. Papírnictví pí Jindřichové a cukrárnu p. Opaleckého znalo 
do r. 1949 každé školní dítě, papírnictví bylo vedle školy a po škole šly děti do r. 1949 každé školní dítě, papírnictví bylo vedle školy a po škole šly děti 
do cukrárny, kde byly ve výloze hory hořických trubiček s bílkovým krémem do cukrárny, kde byly ve výloze hory hořických trubiček s bílkovým krémem 
za 2 Kčs. za 2 Kčs. 
Všichni obchodníci dělali něco navíc pro své zákazníky, např. holič p. Ulrich Všichni obchodníci dělali něco navíc pro své zákazníky, např. holič p. Ulrich 
chodil v prosinci po rodinách jako Mikuláš s čertem, náš otec pekl na Vánoce chodil v prosinci po rodinách jako Mikuláš s čertem, náš otec pekl na Vánoce 
a Velikonoce zákaznicím z jejich těsta krásné vánočky a bochánky.a Velikonoce zákaznicím z jejich těsta krásné vánočky a bochánky.

Živnostníci v naší ulici nebyli žádní boháči. Otec věřil vládě a utěšoval ostatní, Živnostníci v naší ulici nebyli žádní boháči. Otec věřil vládě a utěšoval ostatní, 
že se znárodnění malých živnostníků netýká. Tím více ho to potom zasáhlo. že se znárodnění malých živnostníků netýká. Tím více ho to potom zasáhlo. 
Narodil se jako 12. dítě, bydleli Na Viničce, děda byl klempíř. Po vyučení Narodil se jako 12. dítě, bydleli Na Viničce, děda byl klempíř. Po vyučení 
cukrář-perníkář pracoval doma v kuchyni a vyrobené perníky a zákusky roz-cukrář-perníkář pracoval doma v kuchyni a vyrobené perníky a zákusky roz-
nášel na trhy a poutě. První dílnu měl ve Stodole (spodní část ulice) a stánek nášel na trhy a poutě. První dílnu měl ve Stodole (spodní část ulice) a stánek 
v sodovkárně. Pak měl zděný „krám“ (jak se tehdy říkalo) v domě u Slepičků v sodovkárně. Pak měl zděný „krám“ (jak se tehdy říkalo) v domě u Slepičků 
a později byt, dílnu i krám v Radimově 136/27, kde přímo při práci zemřel. a později byt, dílnu i krám v Radimově 136/27, kde přímo při práci zemřel. 
Vybavení dílny po otcově smrti odvezli a matka pracovala v krámě jako pro-Vybavení dílny po otcově smrti odvezli a matka pracovala v krámě jako pro-
davačka. Stát tyto ženy vykořisťoval, měla otevřeno od 8 hod. do 18 hod. s po-davačka. Stát tyto ženy vykořisťoval, měla otevřeno od 8 hod. do 18 hod. s po-
lední dvouhodinovou pauzou a také o sobotě a neděli, zavřeno bylo v pondělí. lední dvouhodinovou pauzou a také o sobotě a neděli, zavřeno bylo v pondělí. 
Večer ještě počítala tržbu (nosili jsme ji v neděli na poštu až na Hrad), psala Večer ještě počítala tržbu (nosili jsme ji v neděli na poštu až na Hrad), psala 
objednávky a uklízela. I inventuru si museli dělat navzájem na Silvestra až objednávky a uklízela. I inventuru si museli dělat navzájem na Silvestra až 
do noci. do noci. 
Byla to tragická generace, prožili dvě světové války – v té prvé měla matka Byla to tragická generace, prožili dvě světové války – v té prvé měla matka 
jako dítě hlad a otec šel do války a prožil ruské zajetí, pak přišla okupace a po jako dítě hlad a otec šel do války a prožil ruské zajetí, pak přišla okupace a po 
ní socialismus. Vážení čtenáři, máte i Vy vzpomínky na své předky? ní socialismus. Vážení čtenáři, máte i Vy vzpomínky na své předky? 
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návrhu projektantů Františka Eckerta a Josefa Bertla postavila v letech 1899 návrhu projektantů Františka Eckerta a Josefa Bertla postavila v letech 1899 
až 1900 firma Nekvasil. Areál se skládal z ústřední budovy, obytné budovy až 1900 firma Nekvasil. Areál se skládal z ústřední budovy, obytné budovy 
pro důstojníky, ubikace mužstva, nemocnice, jízdárny a dnes již zaniklých pro důstojníky, ubikace mužstva, nemocnice, jízdárny a dnes již zaniklých 
stájí a zahradního pavilónu. Budova začala svému účelu sloužit v roce 1900. stájí a zahradního pavilónu. Budova začala svému účelu sloužit v roce 1900. 
Počet frekventantů „kadetky“, která svými nároky a požadavky nepřesaho-Počet frekventantů „kadetky“, která svými nároky a požadavky nepřesaho-
vala úroveň střední školy, zpravidla nepřekročil počet tří set a odpovídal vala úroveň střední školy, zpravidla nepřekročil počet tří set a odpovídal 
potřebám vojenského doplňování obvodu celých Čech. Po vzniku Českoslo-potřebám vojenského doplňování obvodu celých Čech. Po vzniku Českoslo-
venské republiky v roce 1918 byla škola zrušena. Pamětní spis „Českoslo-venské republiky v roce 1918 byla škola zrušena. Pamětní spis „Českoslo-
venská branná moc v prvním roce republiky“ označil budovu bývalé kadetky venská branná moc v prvním roce republiky“ označil budovu bývalé kadetky 
za vůbec „nejvhodnější budovu v Praze pro umístění ministerstva národní za vůbec „nejvhodnější budovu v Praze pro umístění ministerstva národní 
obrany“. Na základě zákona č. 322 Sb. z 11. června 1919, o zabírání budov obrany“. Na základě zákona č. 322 Sb. z 11. června 1919, o zabírání budov 
k účelům veřejným, byl také objekt roku 1920 vrácen vojenské správě a řada k účelům veřejným, byl také objekt roku 1920 vrácen vojenské správě a řada 
institucí, které zde mezitím našly své sídlo, jako např. ministerstvo sprave-institucí, které zde mezitím našly své sídlo, jako např. ministerstvo sprave-
dlnosti či Nejvyšší soud, si musela hledat nové prostory. Od roku 1920 byla dlnosti či Nejvyšší soud, si musela hledat nové prostory. Od roku 1920 byla 
v objektu umístěna část úřadoven Ministerstva národní obrany a v roce 1921 v objektu umístěna část úřadoven Ministerstva národní obrany a v roce 1921 
zde byla navíc zřízena dvouletá Válečná škola, na které studovalo 20 až 30 zde byla navíc zřízena dvouletá Válečná škola, na které studovalo 20 až 30 
studentů ročně. V letech 1927 až 1929 byla v areálu postavena podle projek-studentů ročně. V letech 1927 až 1929 byla v areálu postavena podle projek-
tu Josefa Záruby -Pfeffermanna a Vojtěcha Krcha funkcionalistická tiskárna. tu Josefa Záruby -Pfeffermanna a Vojtěcha Krcha funkcionalistická tiskárna. 
V roce 1934 byla Válečná škola přejmenována na Vysokou školu válečnou. V roce 1934 byla Válečná škola přejmenována na Vysokou školu válečnou. 

V roce 1939 byla její činnost ukončena. V době druhé V roce 1939 byla její činnost ukončena. V době druhé 
světové války byl objekt v užívání jednotek SS a v par-světové války byl objekt v užívání jednotek SS a v par-
ku byly postaveny kryty. Po roce 1945 byly do objek-ku byly postaveny kryty. Po roce 1945 byly do objek-
tu postupně umísťovány některé úřadovny ministerstva tu postupně umísťovány některé úřadovny ministerstva 
a pracovala zde znovu obnovená Vysoká škola válečná, na a pracovala zde znovu obnovená Vysoká škola válečná, na 
které studovalo ročně 60 až 90 studentů. V roce1949 byla které studovalo ročně 60 až 90 studentů. V roce1949 byla 
podle projektu Bohumila Hybšmanna přistavěna v sever-podle projektu Bohumila Hybšmanna přistavěna v sever-
ní části areálu nová funkcionalistická vstupní budova a k ní části areálu nová funkcionalistická vstupní budova a k 
ní v roce 1953 další dva sály v socialisticko-realistickém ní v roce 1953 další dva sály v socialisticko-realistickém 
stylu podle Plešingerova projektu. V roce 1951 byla Vy-stylu podle Plešingerova projektu. V roce 1951 byla Vy-
soká škola válečná zrušena a zřízena Vojenská akademie. soká škola válečná zrušena a zřízena Vojenská akademie. 
O dva roky později zde byla založena Vojenská politická O dva roky později zde byla založena Vojenská politická 
akademie. Obě školy zde byly společně až do roku 1958, akademie. Obě školy zde byly společně až do roku 1958, 
kdy byla zrušena Vojenská akademie. V srpnu 1968 bu-kdy byla zrušena Vojenská akademie. V srpnu 1968 bu-
dovu obsadila Sovětská armáda a v roce 1969 byla zru-dovu obsadila Sovětská armáda a v roce 1969 byla zru-
šena i Vojenská politická akademie. Po dobu dalších více šena i Vojenská politická akademie. Po dobu dalších více 
než dvaceti let zde bylo sídlo tzv. „staršího představitele než dvaceti let zde bylo sídlo tzv. „staršího představitele 
hlavního velitele Spojených ozbrojených sil Varšavské hlavního velitele Spojených ozbrojených sil Varšavské 
smlouvy u FMNO“. Po tzv.“Sametové revoluci“ v roce smlouvy u FMNO“. Po tzv.“Sametové revoluci“ v roce 
1989 budovu získalo opět Ministerstvo národní obrany 1989 budovu získalo opět Ministerstvo národní obrany 
Československé republiky. Československé republiky. 

Již název ulice naznačuje, že se objekt nachází v místech bývalé fortifika-Již název ulice naznačuje, že se objekt nachází v místech bývalé fortifika-
ce, jejíž jádro bylo vybudováno na přelomu 17. a 18. století. Malou Stranu ce, jejíž jádro bylo vybudováno na přelomu 17. a 18. století. Malou Stranu 
a Hradčany tehdy chránilo dvacet bastionů (český ekvivalent „bašt“, přes-a Hradčany tehdy chránilo dvacet bastionů (český ekvivalent „bašt“, přes-
ný slovníkový význam „věžovité hradební opevnění“, původem z italského ný slovníkový význam „věžovité hradební opevnění“, původem z italského 
„bastire“ - stavět), Nové Město jedenáct bastionů, vyšehradskou citadelu „bastire“ - stavět), Nové Město jedenáct bastionů, vyšehradskou citadelu 
utvářelo šest bastionů s předsunutou rohovou hradbou. Silný zemní val bas-utvářelo šest bastionů s předsunutou rohovou hradbou. Silný zemní val bas-
tionů a kurtin (hradebních zdí mezi dvěma bastiony) byl zpevněn cihlovým tionů a kurtin (hradebních zdí mezi dvěma bastiony) byl zpevněn cihlovým 
armováním, u paty hradby až 3 metry silným, římsy byly kamenné, nároží armováním, u paty hradby až 3 metry silným, římsy byly kamenné, nároží 
bastionů byla vyzděna z kamenných kvádrů. Všechny pražské bastiony byly bastionů byla vyzděna z kamenných kvádrů. Všechny pražské bastiony byly 
zpravidla pojmenovány podle nejbližších sakrálních objektů, tedy jmény zpravidla pojmenovány podle nejbližších sakrálních objektů, tedy jmény 
světců. Mimo to byla z ryze praktických důvodů bastionům přidělena pořa-světců. Mimo to byla z ryze praktických důvodů bastionům přidělena pořa-
dová čísla. Číslování začínalo v malostranském úseku bastionem I. (sv. Jana), dová čísla. Číslování začínalo v malostranském úseku bastionem I. (sv. Jana), 
který stál naproti Střeleckému ostrovu severně od konce dnešního mostu Le-který stál naproti Střeleckému ostrovu severně od konce dnešního mostu Le-
gií. Po zrušení pražského pevnostního systému a prohlášení Prahy za otevře-gií. Po zrušení pražského pevnostního systému a prohlášení Prahy za otevře-
né město (1866) bylo započato s postupnou likvidací hradeb. V místech, kde né město (1866) bylo započato s postupnou likvidací hradeb. V místech, kde 
se původně nacházel bastion č. XV. (Všech svatých), vyrostla na konci 19. se původně nacházel bastion č. XV. (Všech svatých), vyrostla na konci 19. 
století nová kadetní škola, ve své původní dislokaci založená r. 1869 v Krá-století nová kadetní škola, ve své původní dislokaci založená r. 1869 v Krá-
lovodvorských kasárnách na Starém Městě Pražském (dnes v těchto místech lovodvorských kasárnách na Starém Městě Pražském (dnes v těchto místech 
stojí Obecní dům a hotel Paříž). Areál kadetní školy podle novorenesančního stojí Obecní dům a hotel Paříž). Areál kadetní školy podle novorenesančního 

Jednoho dne to přijde. Dosta-Jednoho dne to přijde. Dosta-
ne se nám kytice, poděkování, ne se nám kytice, poděkování, 
dárku na památku, v lepším dárku na památku, v lepším 
případě pak přiměřeného fi-případě pak přiměřeného fi-
nančního obnosu jako přilep-nančního obnosu jako přilep-
šení k důchodu! Sluší se tedy šení k důchodu! Sluší se tedy 
uspořádat a hlavně zaplatit uspořádat a hlavně zaplatit 
posezení s menším, či vět-posezení s menším, či vět-
ším počtem teď už bývalých ším počtem teď už bývalých 
spolupracovníků v nějakém spolupracovníků v nějakém 
již dříve prověřeném restau-již dříve prověřeném restau-
račním zařízení. Tam po ně-račním zařízení. Tam po ně-
kolika sklenicích plzeňského, kolika sklenicích plzeňského, 
případně jiného si slíbíme, že případně jiného si slíbíme, že 
schůzky v tomto obsazení bu-schůzky v tomto obsazení bu-
deme pořádat v pravidelných deme pořádat v pravidelných 
třiceti, čtrnácti, či týdenních třiceti, čtrnácti, či týdenních 
cyklech až do konce našich cyklech až do konce našich 
dnů. Přinejmenším! Násle-dnů. Přinejmenším! Násle-
dující den, zvláště co se rána dující den, zvláště co se rána 
týká, nebývá nejveselejší, leč týká, nebývá nejveselejší, leč 
vše přebije euforie z právě vše přebije euforie z právě 

Fakulta tělesné výchovy a sportu. Zajímám se o program studia Univer-Fakulta tělesné výchovy a sportu. Zajímám se o program studia Univer-
zity 3. věku, téma: Teorie a praxe v tělovýchově seniorů. Stanovený den zity 3. věku, téma: Teorie a praxe v tělovýchově seniorů. Stanovený den 
pak musím k zápisu přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, pak musím k zápisu přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, 
doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání / maturita je minimum/ a fo-doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání / maturita je minimum/ a fo-
tografii pro Výkaz o studiu. Ještě jednu radu. Protože je počet studentů tografii pro Výkaz o studiu. Ještě jednu radu. Protože je počet studentů 
limitován kapacitou školy, doporučuji z vlastní zkušenosti přijít ve sta-limitován kapacitou školy, doporučuji z vlastní zkušenosti přijít ve sta-
novený den co nejdříve. Já tak učinil, přesto už na chodbě stála fronta novený den co nejdříve. Já tak učinil, přesto už na chodbě stála fronta 
uchazečů. Většinou nebyli z hlavního města, vyjížděli ze svých domovů uchazečů. Většinou nebyli z hlavního města, vyjížděli ze svých domovů 
pro jistotu ještě za tmy. Takže - kdo dřív přijde, studuje!pro jistotu ještě za tmy. Takže - kdo dřív přijde, studuje!
První školní akce, to bylo společné „poznávací“ soustředění v Peci pod První školní akce, to bylo společné „poznávací“ soustředění v Peci pod 
Sněžkou, Kde nás hostila chata „naší“ UK. Dobré jídlo, výlety pod vede-Sněžkou, Kde nás hostila chata „naší“ UK. Dobré jídlo, výlety pod vede-
ním gestora naší U3V  PaeDr. Prajerové, CSc., večer přednášky z oblasti ním gestora naší U3V  PaeDr. Prajerové, CSc., večer přednášky z oblasti 
tělovýchovného lékařství nebo o pohybové aktivitě seniorů. Závěrečná tělovýchovného lékařství nebo o pohybové aktivitě seniorů. Závěrečná 
túra na Sněžku za neskutečně krásného počasí udělala tečku za týdnem, túra na Sněžku za neskutečně krásného počasí udělala tečku za týdnem, 
na který všichni rádi vzpomínáme!na který všichni rádi vzpomínáme!
Ostrý start - tedy první přednáška z anatomie v budově FTVS byla v říj-Ostrý start - tedy první přednáška z anatomie v budově FTVS byla v říj-
nu, pak vždy po dvou týdnech následovaly další. Jen namátkou: Sport nu, pak vždy po dvou týdnech následovaly další. Jen namátkou: Sport 
a vyšší věk, Výživa pro seniory, Fyziologie tělesné výchovy atd. Bylo a vyšší věk, Výživa pro seniory, Fyziologie tělesné výchovy atd. Bylo 
velice prospěšné soustředění v Krkonoších!velice prospěšné soustředění v Krkonoších!
Znali jsme se od úvodní přednášky, vytvořili kompaktní studijní tým. Znali jsme se od úvodní přednášky, vytvořili kompaktní studijní tým. 
A tak myslím, že v prosinci, po ukončení semestru, jsme si malé společ-A tak myslím, že v prosinci, po ukončení semestru, jsme si malé společ-
né posezení mimo posluchárnu zasloužili. Opravdu společné, nikdo totiž né posezení mimo posluchárnu zasloužili. Opravdu společné, nikdo totiž 
studium nevzdal!studium nevzdal!
Druhá část našeho školního roku začala rozdělením ročníku na dvě sku-Druhá část našeho školního roku začala rozdělením ročníku na dvě sku-
piny. Zatímco ta první se potila v tělocvičně, zbytek ročníku pak v počí-piny. Zatímco ta první se potila v tělocvičně, zbytek ročníku pak v počí-
tačové učebně. V tělocvičně byla na programu Zdravotní TV-př. Cvičení tačové učebně. V tělocvičně byla na programu Zdravotní TV-př. Cvičení 
ke správnému držení těla, cvičení s overbally, případně šlo o oblíbené ke správnému držení těla, cvičení s overbally, případně šlo o oblíbené 
relaxační cviky, u počítačů systém Windows, program Excel, nebo In-relaxační cviky, u počítačů systém Windows, program Excel, nebo In-
ternet. Ale ani zde se neházela flinta do žita, některé výkony „žactva“ ternet. Ale ani zde se neházela flinta do žita, některé výkony „žactva“ 
za klávesnicemi byly překvapením i pro přednášejícího pana inženýra. za klávesnicemi byly překvapením i pro přednášejícího pana inženýra. 
Když přišel čas poslední dubnové přednášky, dr. Prajerová nám rozdala Když přišel čas poslední dubnové přednášky, dr. Prajerová nám rozdala 
orazítkované indexy s přípisem, že jsme splnili podmínky pro ukončení orazítkované indexy s přípisem, že jsme splnili podmínky pro ukončení 
ročníku.  Teď nás čekají prázdniny, v září bazén Tyršova domu, kde je ročníku.  Teď nás čekají prázdniny, v září bazén Tyršova domu, kde je 
na programu zdravotní plavání a cvičení, včetně regeneračních procedur. na programu zdravotní plavání a cvičení, včetně regeneračních procedur. 
V učebnách dojde na rehabilitační stoly, masáže, automasáže, jógu. Jenže V učebnách dojde na rehabilitační stoly, masáže, automasáže, jógu. Jenže 
to už budeme druhý ročník. A víte co vám řeknu? Študování, to je báseň to už budeme druhý ročník. A víte co vám řeknu? Študování, to je báseň 
. Turistka Hanka měla pravdu!. Turistka Hanka měla pravdu!
P.S. Není třeba se ničeho obávat, veškerá cvičení jsou přizpůsobena P.S. Není třeba se ničeho obávat, veškerá cvičení jsou přizpůsobena 
věku!věku!
foto H. Kastnerová                                                                    A. Matějkafoto H. Kastnerová                                                                    A. Matějka

Zadáno
pro seniory

Študování

to je báseň!

nabyté časové svobody. Už odpoledne začneme zušlechťovat naši džungli při-nabyté časové svobody. Už odpoledne začneme zušlechťovat naši džungli při-
pomínající zahrádku, v následujících dnech se vypravíme na štiku, která ten-pomínající zahrádku, v následujících dnech se vypravíme na štiku, která ten-
tokrát živa nevyvázne, neboť ji pod tou vrbou prostě „vysedíme“. Což dříve, tokrát živa nevyvázne, neboť ji pod tou vrbou prostě „vysedíme“. Což dříve, 
vzhledem ke stálému časovému deficitu nebylo možné. V dobré míře se vy-vzhledem ke stálému časovému deficitu nebylo možné. V dobré míře se vy-
pravíme i za strýcem Františkem, se kterým sice dvacet let neudržujeme žádné pravíme i za strýcem Františkem, se kterým sice dvacet let neudržujeme žádné 
kontakty, nicméně ať vidí dobrou vůli…Ovšem výsledek obvykle nesplní naše kontakty, nicméně ať vidí dobrou vůli…Ovšem výsledek obvykle nesplní naše 
očekávání. Z plazení po záhonech nás „vezmou“ záda, štice bylo jedno, že očekávání. Z plazení po záhonech nás „vezmou“ záda, štice bylo jedno, že 
jsme v důchodu, a vůbec už jí nenapadlo pozřít námi předloženou pochoutku. jsme v důchodu, a vůbec už jí nenapadlo pozřít námi předloženou pochoutku. 
Příbuzný? Raději ani nemluvte! Dalších dvacet let o něm nechceme ani slyšet! Příbuzný? Raději ani nemluvte! Dalších dvacet let o něm nechceme ani slyšet! 
Je jasné, že tudy cesta nepovede. Ale kudy vlastně? Jednou jsem vyrazil na Je jasné, že tudy cesta nepovede. Ale kudy vlastně? Jednou jsem vyrazil na 
výlet s turisty TJ Praga a někde mezi Sadskou a Kerskem mne zaujal úryvek výlet s turisty TJ Praga a někde mezi Sadskou a Kerskem mne zaujal úryvek 
rozhovoru dvou účastnic.rozhovoru dvou účastnic.
„Představ si, holka,“ povídá ta první, „teď jsme se školou plavali a cvičili „Představ si, holka,“ povídá ta první, „teď jsme se školou plavali a cvičili 
v bazénu!“ „Mně to povídej,“ odpověděla druhá, jménem Hanka.“Počkej, až v bazénu!“ „Mně to povídej,“ odpověděla druhá, jménem Hanka.“Počkej, až 
budeš v druháku, jako já. To se z vás bude teprve kouřit! Študování, to je prostě budeš v druháku, jako já. To se z vás bude teprve kouřit! Študování, to je prostě 
báseň!“báseň!“
Bylo rozhodnuto! Protože plavání, cvičení a pohyb vůbec, na to já vždycky Bylo rozhodnuto! Protože plavání, cvičení a pohyb vůbec, na to já vždycky 
slyšel. Od turistek - studentek /držet s nimi v terénu krok nebylo vůbec jed-slyšel. Od turistek - studentek /držet s nimi v terénu krok nebylo vůbec jed-
noduché!/ jsem získal základní informace o škole a za pár dní už bral za kliku noduché!/ jsem získal základní informace o škole a za pár dní už bral za kliku 
dveří kanceláře studijního oddělení v budově UK v Praze Vokovicích, kde sídlí dveří kanceláře studijního oddělení v budově UK v Praze Vokovicích, kde sídlí 

Výročí – 110 let c. k. pražské kadetky Na ValechVýročí – 110 let c. k. pražské kadetky Na Valech
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BŘEVNOVAN

Tradiční akcí „Zamykání kanálů“ ukončí letošní prohlídkovou sezónu bu-Tradiční akcí „Zamykání kanálů“ ukončí letošní prohlídkovou sezónu bu-
benečská stará kanalizační čistírna.benečská stará kanalizační čistírna.  
Budova národní kulturní památky, jedinečný památník průmyslové architek-Budova národní kulturní památky, jedinečný památník průmyslové architek-
tury s nádherným cihlovým podzemím, se zachovanou technologií čistění tury s nádherným cihlovým podzemím, se zachovanou technologií čistění 
odpadních vod včetně původních parních strojů, se návštěvníkům letos napo-odpadních vod včetně původních parních strojů, se návštěvníkům letos napo-
sledy otevře v sobotu 30. října 2010. Čistírna sloužila v letech 1901 až 1967 sledy otevře v sobotu 30. října 2010. Čistírna sloužila v letech 1901 až 1967 
k čištění odpadních vod tehdejší Prahy a byla budována v rámci výstavby k čištění odpadních vod tehdejší Prahy a byla budována v rámci výstavby 
pražské stokové sítě. Dnes je vyhledávána a obdivována laickou i odbornou pražské stokové sítě. Dnes je vyhledávána a obdivována laickou i odbornou 
veřejností jakožto architektonická i technická památka, dokládající, že naši veřejností jakožto architektonická i technická památka, dokládající, že naši 
předkové jejím zprovozněním dokázali v ochraně životního prostředí již před předkové jejím zprovozněním dokázali v ochraně životního prostředí již před 
více než sto lety postavit Prahu na první místo v Evropě. Přijďte se přesvědčit, více než sto lety postavit Prahu na první místo v Evropě. Přijďte se přesvědčit, 
s jakou noblesou je kanalizačními cihlami zaklenuto podzemí, v němž byla s jakou noblesou je kanalizačními cihlami zaklenuto podzemí, v němž byla 
odpadní voda z pražských domácností čištěna. Čistírnu najdete v Praze 6, Pa-odpadní voda z pražských domácností čištěna. Čistírnu najdete v Praze 6, Pa-
pírenské ulici číslo 6.pírenské ulici číslo 6.
Jaký bude program sobotního Zamykání kanálů? V době od 10:00 do 16:40 Jaký bude program sobotního Zamykání kanálů? V době od 10:00 do 16:40 
hodin zde budou zhruba ve dvacetiminutových intervalech organizovány pro-hodin zde budou zhruba ve dvacetiminutových intervalech organizovány pro-
hlídky s průvodci. Mimo historického podzemí se zprovozněnými strojními hlídky s průvodci. Mimo historického podzemí se zprovozněnými strojními 
česlemi návštěvníky čeká také roztopená kotelna a spuštěné původní stacio-česlemi návštěvníky čeká také roztopená kotelna a spuštěné původní stacio-
nární parní stroje Breitfeld & Daněk z roku 1903. K návštěvě čistírny v průbě-nární parní stroje Breitfeld & Daněk z roku 1903. K návštěvě čistírny v průbě-
hu dne není třeba rezervace. Ani ve večerních hodinách nebudou návštěvníci hu dne není třeba rezervace. Ani ve večerních hodinách nebudou návštěvníci 
ošizeni o tradiční příležitost projít podzemím, ozářeném tisíci rozžatých sví-ošizeni o tradiční příležitost projít podzemím, ozářeném tisíci rozžatých sví-
ček. Od 18:00 do 23:00 hodin budou tyto prohlídky s vypnutým elektrickým ček. Od 18:00 do 23:00 hodin budou tyto prohlídky s vypnutým elektrickým 
osvětlením pořádány opět ve 20 minutových intervalech. I v této době budou osvětlením pořádány opět ve 20 minutových intervalech. I v této době budou 

Jiří Müller, předseda
občanského sdružení Zamykání

kanálů 2010
parní stroje v pohybu, navíc je pro návštěvníky zajištěn doprovodný kulturní parní stroje v pohybu, navíc je pro návštěvníky zajištěn doprovodný kulturní 
program. Na základě zkušeností z posledních let však pro večerní prohlídky program. Na základě zkušeností z posledních let však pro večerní prohlídky 
budou prodávány časové vstupenky, aby se zabránilo dlouhým frontám a strka-budou prodávány časové vstupenky, aby se zabránilo dlouhým frontám a strka-
nicím návštěvníků. Zájemce proto organizátoři prosí, aby si nejlépe v předsti-nicím návštěvníků. Zájemce proto organizátoři prosí, aby si nejlépe v předsti-
hu rezervovali vstupenku na vybranou hodinu. I bez rezervace bude možné si hu rezervovali vstupenku na vybranou hodinu. I bez rezervace bude možné si 
zakoupit vstup na nejbližší volnou prohlídku, vystavíte se však riziku delšího zakoupit vstup na nejbližší volnou prohlídku, vystavíte se však riziku delšího 
čekání. Rezervaci si zajistíte telefonicky na čísle 777 170 636 nebo elektronic-čekání. Rezervaci si zajistíte telefonicky na čísle 777 170 636 nebo elektronic-
kou poštou na adrese info@stara-cistirna.cz.kou poštou na adrese info@stara-cistirna.cz.
Program spolu s obecně prospěšnou společností Ekotechnické museum již tra-Program spolu s obecně prospěšnou společností Ekotechnické museum již tra-
dičně připravuje spolek nadšenců a příznivců tohoto industriálního klenotu, dičně připravuje spolek nadšenců a příznivců tohoto industriálního klenotu, 
občanské sdružení Klub přátel staré čistírny. Jejich dílem bude například roz-občanské sdružení Klub přátel staré čistírny. Jejich dílem bude například roz-
místění a následné rozsvícení všech těch tisícovek svíček, které svým podma-místění a následné rozsvícení všech těch tisícovek svíček, které svým podma-
nivým světlem historické podzemí 30. října večer ozáří. Za účelem přípravy nivým světlem historické podzemí 30. října večer ozáří. Za účelem přípravy 
akce proto sdružení pořádá ve čtvrtek 28. října v prostorách čistírny brigádu, akce proto sdružení pořádá ve čtvrtek 28. října v prostorách čistírny brigádu, 
během které většinu potřebných přípravných prací jeho členové stihnou. Po-během které většinu potřebných přípravných prací jeho členové stihnou. Po-
kud byste se chtěli podívat i do prostor, kam se běžný návštěvník nedostane, kud byste se chtěli podívat i do prostor, kam se běžný návštěvník nedostane, 
otvírá se zde jedinečná příležitost právě účastí na uvedené brigádě. Přihlásí-otvírá se zde jedinečná příležitost právě účastí na uvedené brigádě. Přihlásí-
te-li se včas například prostřednictvím e-mailu jiri.muller@stara-cistirna.cz, te-li se včas například prostřednictvím e-mailu jiri.muller@stara-cistirna.cz, 
dozvíte se podrobnosti, a po odvedené práci se za odměnu můžete společně dozvíte se podrobnosti, a po odvedené práci se za odměnu můžete společně 
s ostatními vydat na procházku stokou kupříkladu k této spojné komoře v are-s ostatními vydat na procházku stokou kupříkladu k této spojné komoře v are-
álu podzemí. álu podzemí. 

Jiří Müller, Jiří Müller, 
předseda občanského sdružení Klub přátel staré čistírny a průvodce čistírnoupředseda občanského sdružení Klub přátel staré čistírny a průvodce čistírnou

Zamykání

Krajan František Mojžíš nabízí návštěvníkům z Čech
•   Celoroční ubytování ve vybavených zateplených chatách, 
 kde je veškeré zázemí: elektrické vytápění, teplá, studená voda, 
 sprchový kout, WC, atd.
• Bohaté snídaně a večeře výhradně z domácí výroby i s možností obědů
• Možnosti výletů do okolí s průvodcem – údolí Nery, Dračí údolí, 
 samostatné turistické cesty do sousední krajanské vesnice Gerník,  
 cesty podél Dunaje aj.
• Vyjížďky na voze s koňmi
• Přímo v Rovensku je možnost nákupu sýrů, medu, slivovice a dalších 
 potravin z místní produkce
• Cena za den se snídaní a večeří: 350 Kč.

 Adresa:  František Mojžíš
   tel.: 00407 6456 9920, 00407 4614 1313
   e-mail: terka.mojzisova@centrum.cz
   Caras Severin, Rovensko č. 31, Romania

NAVŠTIVTE ČESKOU VESNICI ROVENSKO V RUMUNSKÉM BANÁTĚ
Poznejte život našinců a čarovný kraj Karpat

Krajan František Mojžíš nabízí návštěvníkům z Čech
•   Celoroční ubytování ve vybavených zateplených chatách, 
 kde je veškeré zázemí: elektrické vytápění, teplá, studená voda, 
 sprchový kout, WC, atd.
• Bohaté snídaně a večeře výhradně z domácí výroby i s možností obědů
• Možnosti výletů do okolí s průvodcem – údolí Nery, Dračí údolí, 
 samostatné turistické cesty do sousední krajanské vesnice Gerník,  
 cesty podél Dunaje aj.
• Vyjížďky na voze s koňmi
• Přímo v Rovensku je možnost nákupu sýrů, medu, slivovice a dalších 
 potravin z místní produkce
• Cena za den se snídaní a večeří: 350 Kč.
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BŘEVNOVAN

Z naší a vaší
korespondence

Na skok za chorvatskými ČechyNa skok za chorvatskými Čechy
Několikrát jsme při břevnovském posvícení mohli pozdravit naše krajany ze se-Několikrát jsme při břevnovském posvícení mohli pozdravit naše krajany ze se-
verního Chorvatska či rumunského Banátu. A vždy se jejich vystoupení setkávala verního Chorvatska či rumunského Banátu. A vždy se jejich vystoupení setkávala 
s upřímným zájmem. Zatímco v Rumunsku se jedná o několik vesnic se statečným s upřímným zájmem. Zatímco v Rumunsku se jedná o několik vesnic se statečným 
uchováváním tradic, v Chorvatsku se může mluvit doslova o hnutí lidí, kteří právem uchováváním tradic, v Chorvatsku se může mluvit doslova o hnutí lidí, kteří právem 
uznávají tradice země, odkud pocházejí, ale i nové vlasti! Centrem celé oblasti je uznávají tradice země, odkud pocházejí, ale i nové vlasti! Centrem celé oblasti je 
město Daruvar, kde sídlí mj. i česká škola a školka a především sídlo Svazu Čechů město Daruvar, kde sídlí mj. i česká škola a školka a především sídlo Svazu Čechů 
v Chorvatsku a kulturní sdružení Jednota. I když podíl Čechů v metropoli tohoto v Chorvatsku a kulturní sdružení Jednota. I když podíl Čechů v metropoli tohoto 
kraje činí méně než 15%, s češstvím se zde setkáváme na každém kroku. A ještě kraje činí méně než 15%, s češstvím se zde setkáváme na každém kroku. A ještě 

lépe jsou na tom některé z vesnic v okolí, které si udržely výhradně české tradice lépe jsou na tom některé z vesnic v okolí, které si udržely výhradně české tradice 
dodnes.. České tradice… Ono vlastně nás může těšit, že mezi Chorvaty a Čechy dodnes.. České tradice… Ono vlastně nás může těšit, že mezi Chorvaty a Čechy 
najdeme spíše mnoho společného a jen málo odlišného. Ale přesto.. najdeme spíše mnoho společného a jen málo odlišného. Ale přesto.. 
Já osobně, když jsem se poprvé seznámil při studiu (srbo)chorvatštiny s reáliemi Já osobně, když jsem se poprvé seznámil při studiu (srbo)chorvatštiny s reáliemi 
našich jihoslovanských bratří (hodně podpořil i jeden spolužák z kursu, který pra-našich jihoslovanských bratří (hodně podpořil i jeden spolužák z kursu, který pra-
videlně přes nastražené kamery navštěvoval tehdejší jugoslávské velvyslanectví videlně přes nastražené kamery navštěvoval tehdejší jugoslávské velvyslanectví 
v Mostecké ulici a přinášel pokaždé malou pozornost - k malé nelibosti jinak milé v Mostecké ulici a přinášel pokaždé malou pozornost - k malé nelibosti jinak milé 
naší paní profesorky, která to považovala za určité porušení jazykové disciplíny naší paní profesorky, která to považovala za určité porušení jazykové disciplíny 
– šlo o česky psané Zprávy z Jugoslávie, které vydávali právě Češi v Daruvaru!), za-– šlo o česky psané Zprávy z Jugoslávie, které vydávali právě Češi v Daruvaru!), za-
toužil jsem poznat i kraj, kde cca před 200 roky zakotvili Češi především z východ-toužil jsem poznat i kraj, kde cca před 200 roky zakotvili Češi především z východ-
ních Čech, aby pomohli udržet posvátnou evropskou půdu před ničivými nájezdy ních Čech, aby pomohli udržet posvátnou evropskou půdu před ničivými nájezdy 
Turků, aby tam pak navždy zakotvili. A Čechy tady pak po celou historii každý bral. Turků, aby tam pak navždy zakotvili. A Čechy tady pak po celou historii každý bral. 
Pomohli ještě více zúrodnit nový domov, přinesli tradiční zvyky a v tom nejlepším Pomohli ještě více zúrodnit nový domov, přinesli tradiční zvyky a v tom nejlepším 
slova smyslu se sžili s místními. A asi vše dokázali i v nesmyslné válce v letech slova smyslu se sžili s místními. A asi vše dokázali i v nesmyslné válce v letech 
1991-95, kdy si někteří z agresivních, tzv. Velkosrbů představovali naplnění hesla, 1991-95, kdy si někteří z agresivních, tzv. Velkosrbů představovali naplnění hesla, 
že tam, kde žije jeden Srb, tam je Srbsko. Daruvarští Češi si získali uznání i tím, že tam, kde žije jeden Srb, tam je Srbsko. Daruvarští Češi si získali uznání i tím, 
že bránili svoji domovinu stejně statečně jako místní Chorvati, a i oni si zasloužili že bránili svoji domovinu stejně statečně jako místní Chorvati, a i oni si zasloužili 
nemalé uznání. I díky několika padlým, kdy byla například obětí i převážně česká nemalé uznání. I díky několika padlým, kdy byla například obětí i převážně česká 
vesnice Javorovo Selo!vesnice Javorovo Selo!

Dnes je zde však klid a mír, a tak jsem věřil, že tato opěvovaná místa konečně na-Dnes je zde však klid a mír, a tak jsem věřil, že tato opěvovaná místa konečně na-
vštívím. Samostatná cesta vlakem je trochu komplikovaná, Daruvar rozhodně není vštívím. Samostatná cesta vlakem je trochu komplikovaná, Daruvar rozhodně není 
důležitým uzlem, a tak zvládnout vše za jeden den bylo prakticky nemožné. Velká důležitým uzlem, a tak zvládnout vše za jeden den bylo prakticky nemožné. Velká 
naděje mi svitla před 3 roky, kdy jedna cestovka připravila zajímavý okruh kolem naděje mi svitla před 3 roky, kdy jedna cestovka připravila zajímavý okruh kolem 
Panonie, kde nechybělo třeba ani Đakovo se známou katedrálou, která je mj. mís-Panonie, kde nechybělo třeba ani Đakovo se známou katedrálou, která je mj. mís-
tem posledního odpočinku biskupa Štrosmajera, který byl skutečnou všeslovanskou tem posledního odpočinku biskupa Štrosmajera, který byl skutečnou všeslovanskou 
osobností, a především Daruvar. Člověk však míní a dálnice D1 mění! Dvě neho-osobností, a především Daruvar. Člověk však míní a dálnice D1 mění! Dvě neho-
dy kamiónů způsobily 3-4 hodinové zpoždění, které jsme již nedohnali. A vedoucí dy kamiónů způsobily 3-4 hodinové zpoždění, které jsme již nedohnali. A vedoucí 
zájezdu musel nepopulárně přistoupit na demokratické hlasování  kolem očesání zájezdu musel nepopulárně přistoupit na demokratické hlasování  kolem očesání 
programu – vykopávky nebo Daruvar? A než jsme se se stejně naladěným souse-programu – vykopávky nebo Daruvar? A než jsme se se stejně naladěným souse-
dem stačili ozvat, rozhodly vše štěkny v přední části autobusu – „ňáký Češi? – my dem stačili ozvat, rozhodly vše štěkny v přední části autobusu – „ňáký Češi? – my 
jedeme kvůli historii!“. Asi to těm satóriím snad nadosmrti neodpustíme – zmíněné jedeme kvůli historii!“. Asi to těm satóriím snad nadosmrti neodpustíme – zmíněné 
vykopávky kdesi na jihu Maďarska snad byly jen určitou variantou pohledu dodnes vykopávky kdesi na jihu Maďarska snad byly jen určitou variantou pohledu dodnes 
budovaného tunelu Blanka…budovaného tunelu Blanka…
V rámci letošní dovolené jsem však našel novou motivaci a přemluvil přítelkyni, jak V rámci letošní dovolené jsem však našel novou motivaci a přemluvil přítelkyni, jak 
bude dobré, když si dovolenou na Jadranu prodloužíme a zpáteční cestu zlidštíme bude dobré, když si dovolenou na Jadranu prodloužíme a zpáteční cestu zlidštíme 
o dvě noci v Daruvaru. Nakonec jsme oba nelitovali. Obrovsky zajímavý kraj, tak o dvě noci v Daruvaru. Nakonec jsme oba nelitovali. Obrovsky zajímavý kraj, tak 
trochu, vlastně hodně připomínající podhůří našich hor (kousek nad Daruvarem je trochu, vlastně hodně připomínající podhůří našich hor (kousek nad Daruvarem je 
i oblíbené lyžařské středisko), vesnice obrovsky připomínající ty české! V Daruva-i oblíbené lyžařské středisko), vesnice obrovsky připomínající ty české! V Daruva-
ru navíc i vynikající moderní termální lázně Daruvarske Toplice se vstupným více ru navíc i vynikající moderní termální lázně Daruvarske Toplice se vstupným více 
než přijatelným. Přímo vedle pivovaru, kde se podle českých receptur stále vaří než přijatelným. Přímo vedle pivovaru, kde se podle českých receptur stále vaří 
pivo StaroČeško! Recepční v hotelu, Češka, která s trochou akcentu s námi mluvila pivo StaroČeško! Recepční v hotelu, Češka, která s trochou akcentu s námi mluvila 
česky, si ale povzdechla, že dcerka z česko-chorvatského manželství již na češtinu česky, si ale povzdechla, že dcerka z česko-chorvatského manželství již na češtinu 
kašle.. Raději prý angličtinu… Návštěva městeček Bjelovar, Pakrac či lázniček Li-kašle.. Raději prý angličtinu… Návštěva městeček Bjelovar, Pakrac či lázniček Li-
pik nebo obce Veliki Zdenci, kde je známá sýrárna a díky ní se nejeden z nás jistě pik nebo obce Veliki Zdenci, kde je známá sýrárna a díky ní se nejeden z nás jistě 
setkal při snídani na Jadranu se zdejším produktem Zdenka! Tam všude jsou také setkal při snídani na Jadranu se zdejším produktem Zdenka! Tam všude jsou také 
silné české kořeny, ale žel i památky na nesmyslnou agresi srbských tzv. četniků. silné české kořeny, ale žel i památky na nesmyslnou agresi srbských tzv. četniků. 
Nebo ti kapři z rybníků nad Daruvarem! Jak kdesi kolem Třeboně!Nebo ti kapři z rybníků nad Daruvarem! Jak kdesi kolem Třeboně!
Čeština zde určitě není cizím jazykem. Poznal jsem to například i v místních láz-Čeština zde určitě není cizím jazykem. Poznal jsem to například i v místních láz-
ních. Vše jsem vyjednával v chorvatštině, ale pak krátce oslovil přítelkyni česky. ních. Vše jsem vyjednával v chorvatštině, ale pak krátce oslovil přítelkyni česky. 
„Jééééééé, Vy jste Češi? Že jste to neřekli hned!“, ozvalo se z pokladny!. Ale vše „Jééééééé, Vy jste Češi? Že jste to neřekli hned!“, ozvalo se z pokladny!. Ale vše 
vyvrcholilo návštěvou Končenice (chorvatsky Končenica), kde jsme se na křižo-vyvrcholilo návštěvou Končenice (chorvatsky Končenica), kde jsme se na křižo-
vatce, jíž vévodí upravená fasáda s nápisem ČESKÝ DŮM zastavili zde u čekající vatce, jíž vévodí upravená fasáda s nápisem ČESKÝ DŮM zastavili zde u čekající 
skupiny. Hned přiběhl človíček a vida českou značku, hned začal: „Můžu Vám ně-skupiny. Hned přiběhl človíček a vida českou značku, hned začal: „Můžu Vám ně-
jak pomoct?“. Byli to členové České besedy, čekající na odjezd na jedno z mnoha jak pomoct?“. Byli to členové České besedy, čekající na odjezd na jedno z mnoha 
vystoupení. Slovo dalo slovo a brzy jsme navzájem věděli, o koho jde. Oni s obrov-vystoupení. Slovo dalo slovo a brzy jsme navzájem věděli, o koho jde. Oni s obrov-
skou úctou vzpomínali na vystoupení na Břevnovském posvícení i na návštěvu Pra-skou úctou vzpomínali na vystoupení na Břevnovském posvícení i na návštěvu Pra-
hy a nechali pozdravovat všechny Břevnováky, což touto cestou činím! A hovořili hy a nechali pozdravovat všechny Břevnováky, což touto cestou činím! A hovořili 
o chystaném podzimním zájezdu na Znojemsko! Snad jediné, co je tíží, je nezaměst-o chystaném podzimním zájezdu na Znojemsko! Snad jediné, co je tíží, je nezaměst-
nanost, která zavítala i sem, ale chorvatský Čech se hned tak nevzdá!nanost, která zavítala i sem, ale chorvatský Čech se hned tak nevzdá!
Přiznám se, že možná jsem si místní krajinu představoval trochu jinak – spíše jako Přiznám se, že možná jsem si místní krajinu představoval trochu jinak – spíše jako 
rovinatá úrodná pole, jaká znám z okolí Osijeku nebo těžce zkoušeného Vukovaru. rovinatá úrodná pole, jaká znám z okolí Osijeku nebo těžce zkoušeného Vukovaru. 
Tady typicky česká krajina! I s populární Daruvarskou vinařskou cestou. Zastavili Tady typicky česká krajina! I s populární Daruvarskou vinařskou cestou. Zastavili 
jsme u usedlosti Kovačević. Vyšel nám v ústrety děda, který česko-chorvatsky po-jsme u usedlosti Kovačević. Vyšel nám v ústrety děda, který česko-chorvatsky po-
vykládal o historii místního vinařství, své usedlosti i o souznění Čechů a Chorvatů vykládal o historii místního vinařství, své usedlosti i o souznění Čechů a Chorvatů 
v tomto kraji. A lahvička hlavního suvenýru, vynikajícího vína, je již žel dávno v tomto kraji. A lahvička hlavního suvenýru, vynikajícího vína, je již žel dávno 
vypita…vypita…
Je dobře, že pro mne milovaný Jadran je díky statisícům rekreujících se Čechů tak Je dobře, že pro mne milovaný Jadran je díky statisícům rekreujících se Čechů tak 
trochu i český. Ale nepřicházíme o něco, kdy se při cestě za sluncem a koupáním trochu i český. Ale nepřicházíme o něco, kdy se při cestě za sluncem a koupáním 
jen prořítíme vnitrozemím? Proklejeme občasné fronty u platidel na dálnici či vy-jen prořítíme vnitrozemím? Proklejeme občasné fronty u platidel na dálnici či vy-
dřidušské Slovince, kteří za kousíček dálnice požadují nehorázných 15 eur? Proč dřidušské Slovince, kteří za kousíček dálnice požadují nehorázných 15 eur? Proč 
jejich hájemství neobjet a tuto částku třeba neinvestovat do návštěvy kraje, který je jejich hájemství neobjet a tuto částku třeba neinvestovat do návštěvy kraje, který je 
češtější, než by se komukoliv mohlo zdát! Pokud dáte na moje vzpomínky, určitě češtější, než by se komukoliv mohlo zdát! Pokud dáte na moje vzpomínky, určitě 
nebudete litovat!nebudete litovat!

Dr. Michal Dobiáš Dr. Michal Dobiáš 

  

Dlouho jsme hledali vhodný termín našeho letošního podzimního zájezdu. Posvícení, volby, povinnosti někoho z organizátorů, sanace škod po Dlouho jsme hledali vhodný termín našeho letošního podzimního zájezdu. Posvícení, volby, povinnosti někoho z organizátorů, sanace škod po 
povodních v navštíveném kraji i úraz Ing. Skrly, kterému všichni přejeme zdárné zotavování z nešťastné zlomeniny! Nakonec se našel termín povodních v navštíveném kraji i úraz Ing. Skrly, kterému všichni přejeme zdárné zotavování z nešťastné zlomeniny! Nakonec se našel termín 
až ve druhé polovině října, a to sobota 23. října! Program bude možná trochu atypický (vzhledem k průběhu programu např. mimořádně neor-až ve druhé polovině října, a to sobota 23. října! Program bude možná trochu atypický (vzhledem k průběhu programu např. mimořádně neor-
ganizujeme společný oběd), ale jistě litovat nebudete. ganizujeme společný oběd), ale jistě litovat nebudete. 
Sejdeme se tradičně Sejdeme se tradičně v 6:30 před Kaštanem v sobotu 23. říjnav 6:30 před Kaštanem v sobotu 23. října. Vyrazíme směrem na dálnici D8 a přes hřebeny Krušných hor se přiblížíme . Vyrazíme směrem na dálnici D8 a přes hřebeny Krušných hor se přiblížíme 
k prvnímu cíli – historické k prvnímu cíli – historické Míšni (Meissen)Míšni (Meissen), kde si při malé procházce prohlédneme nádherné centrum města porcelánu. Následovat bude , kde si při malé procházce prohlédneme nádherné centrum města porcelánu. Následovat bude 
hlavní bod dopoledního programu – saská metropole hlavní bod dopoledního programu – saská metropole Drážďany (Dresden)Drážďany (Dresden). Připraven bude pěší okruh tak, abychom obešli zákaz oficiálního . Připraven bude pěší okruh tak, abychom obešli zákaz oficiálního 
provázení, ale přitom vše viděli, hlavně obnovenou Frauenkirche či Zámek. Poté dáme malý čas volna – na „exkurzi“ do obchodů či na malé provázení, ale přitom vše viděli, hlavně obnovenou Frauenkirche či Zámek. Poté dáme malý čas volna – na „exkurzi“ do obchodů či na malé 
rychlé levné polední občerstvení, kterých se v centru města nabízí dost (některé tipy se dozvíte i přímo při zájezdu!)rychlé levné polední občerstvení, kterých se v centru města nabízí dost (některé tipy se dozvíte i přímo při zájezdu!)
V časném odpoledni vyrazíme směrem do V časném odpoledni vyrazíme směrem do Saského ŠvýcarskaSaského Švýcarska a nenecháme si ujít vyhlídku z  a nenecháme si ujít vyhlídku z BasteiBastei do nádherného labského údolí i okolní  do nádherného labského údolí i okolní 
stolové hory a poté cesty údolími kolem stolové hory a poté cesty údolími kolem pevnosti Hohnsteinpevnosti Hohnstein či podél unikátní tramvajové trati údolím  či podél unikátní tramvajové trati údolím Křinice (Kirnitschtalbahn)Křinice (Kirnitschtalbahn). To se . To se 
již přesuneme na území Čech, ke kterému nebudeme macešští. Přes již přesuneme na území Čech, ke kterému nebudeme macešští. Přes HřenskoHřensko a  a DěčínDěčín zamíříme do Českého středohoří, jehož chloubou je  zamíříme do Českého středohoří, jehož chloubou je 
i skanzen v i skanzen v ZubrnicíchZubrnicích, vyhlídka , vyhlídka z Bukové horyz Bukové hory či další pozoruhodnosti tohoto zajímavého kraje, kde hlavním rozhodujícím momentem bude  či další pozoruhodnosti tohoto zajímavého kraje, kde hlavním rozhodujícím momentem bude 
počasí! Vyvrcholením zájezdu pak bude zastávka ve počasí! Vyvrcholením zájezdu pak bude zastávka ve Velkých ŽernosekáchVelkých Žernosekách, kde jsme připravili malou exkurzi do historického vinného  sklepa , kde jsme připravili malou exkurzi do historického vinného  sklepa 
s miniochutnávkou 3 druhů nejslavnějšího vína z Čech, originálního žernoseckého! A podle počasí se budeme kochat i okolím! s miniochutnávkou 3 druhů nejslavnějšího vína z Čech, originálního žernoseckého! A podle počasí se budeme kochat i okolím! 
PŘIHLÁŠKYPŘIHLÁŠKY budou přijímány  budou přijímány od středy 6. říjnaod středy 6. října v Informační  v Informační kanceláři M. Č.,  na Bělohorské 110 u Mgr. Pavla Krchovakanceláři M. Č.,  na Bělohorské 110 u Mgr. Pavla Krchova, a to , a to v Po 8-v Po 8-
18, Út, Čt a Pá 8-15.18, Út, Čt a Pá 8-15. Účastníci z horního Břevnova se mohou hlásit i u  Účastníci z horního Břevnova se mohou hlásit i u Olgy LiškovéOlgy Liškové v Tomanově 86 a bližší informace získáte i na e-mailu  v Tomanově 86 a bližší informace získáte i na e-mailu 
RNDr.  Dobiáše michal.dobias@seznam.cz nebo na telefonu 776 315 365.RNDr.  Dobiáše michal.dobias@seznam.cz nebo na telefonu 776 315 365.
Cena zájezdu byla vykalkulována na Cena zájezdu byla vykalkulována na 370,- Kč370,- Kč a v případě dostatečného obsazení zahrne i poplatek za exkurzi a ochutnávku vína. Nezapomeňte  a v případě dostatečného obsazení zahrne i poplatek za exkurzi a ochutnávku vína. Nezapomeňte 
vzít s sebou vzít s sebou občanský průkaz nebo pasobčanský průkaz nebo pas a doporučujeme i 1-denní  a doporučujeme i 1-denní zdravotní pojištěnízdravotní pojištění!!
RNDr.  Michal Dobiáš, organizátor zájezduRNDr.  Michal Dobiáš, organizátor zájezdu

Podzimní zájezd do Švýcar (českých a saských) – 23.10.

Snímek z letošního dožínkového průvodu
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1. 7. Sklepaři - vyhlédli si dům v ulici Na Okraji 50. Vypáčili vstupní 
dveře do sklepních prostor a z jedné kóje odnesli nářadí za 5 tisíc 
a kolečkové brusle, ze druhé kolo zn. Trek za 25.000 Kč. 

2. 7. Zloději kovů na staveništi v Patočkově ulici v úseku Myslbekova 
odpojili a odvezli elektrický stavební kabel v délce 100 metrů. Škoda 
50.000 Kč.

3. 7. Noční bytař vloupal se do rodinného domu v Hošťálkově ulici. 
V přízemí chodby bral rychle na co přišel: sportovní tašku, digitální 
fotoaparát, pánskou portmonku s 3 tisícovkami, platební karty, klíče od 
bytu, auta, mininotebook. Škoda: 20 tisíc korun.

5. 7. Na fotbalovém stadionu na Strahově si muž odložil na zem 
batůžek s mobilem, foťákem, portmonkou a klíči od auta a sledoval 
trénink mladých. Místní lapka mu zatím batoh odnesl. Škoda: 20.125 Kč. 
– Německému turistovi noční autaři odvezli zánovní Škodu Octavia 
Combi černou, která stála u vchodu do recepce bloku č. 5 studentských 
kolejí na Strahově. Škoda: 910 tisíc.

7. 7.  Sklepaři zašli do ulice U Čtvrté baterie v Břevnově a z jednoho 
domu odnesli ze sklepa vysavač a zásobu potravin. Škoda: 3.500 Kč. 
– Závislý na nápoji Coca Cola v noci na parkovišti OBI v Ruzyni přeřízl 
zámek nápojového automatu Coca Coly a odnesl minimálně padesát 
půllitrových limonád coly za 3 tisíce korun. – Kolejový zloděj na Strahově 
obcházel v noci patra bloku č. 4 a z jednoho tichého odemčeného pokoje 
odnesl mobil s nabíječkou a maďarské forinty za 6 tisíc korun. Škoda: 12 
tisíc korun. – Do držáku horských jízdních kol auta VW Touran večer 
připnul muž dva bicykly ve Vodňanského ulici s tím, že hned ráno vyrazí 
na cesty a bude mít vše připravené. V noci přišli zloději a kola odvezli. 
Škoda: 24.000 Kč.

8. 7. Dva lotyšští turisté vybrali si k pobytu v Praze blok VŠ č. 4 na 
Strahově. Své věci vybalili, odložili v pokoji a zmizeli ve víru velkoměsta. 
Když se k večeru vrátili, moc toho v pokoji nezbylo. Zmizely notebook, 
fotoaparát, osobní věci, průkazy, peníze.Škoda: 25 tisíc. – Mezi 19,15 
a 19,30 utonul v Pivovarském rybníce v Břevnově šestadvacetiletý 
mládenec M.B. z Konecchlumského ulice.

10. 7. Německému turistovi nakupujícímu dopoledne v Bille na 
Bělohorské někdo vyfoukl z nákupního vozíku uvnitř obchodu příruční 
látkovou tašku značky Eda, kde měl telefon, portmonku se 600 Eury, 
3.500 Kč a několik průkazů. Škoda: 21.000 Kč.

20. 7. V ulici U První baterie se během hodinky přitočil pozorný zloděj 
k zelené Škodě Fabia, kde na zadním sedadle ležely tašky zn. Adidas 
a kde byly oděvy, mobil, fotoaparát aj. Zloděj otevřel zamčené auto, 
popadl tašky a zmizel. Škoda: 10 tisíc Kč. - V ulici U Druhé baterie 
večer zloději vlezli do sklepa domu a odtáhli 4 perské koberce a sadu 
nádobí Zepter. Škoda: 25 tisíc Kč. – Téhož dne večer vlezli zloději do 
budovy ČSTV v ulici Zátopkova 2 na Strahově, vypáčili vstupní dveře 
a poškodili rozvodnou skříň, ze které vytrhli kabely. Nic nebylo ukradeno, 
avšak škoda: 30 tisíc Kč. 

21. 7. Do Škody Octavie červené v Sobínské ulici vloupal se v noci 
zloděj a vymontoval z palubní desky originál škodováckou navigaci za  
50.000 Kč. – Zeď Ministerstva obrany v Tychonově ulici postříkal 
sprejem jakýsi pacifi sta. Škoda: 5.000 Kč. – Z garážového stání v ulici 
Břevnovská 12 si „vypůjčila“ jedna mladá žena Auto Toyota Yaris 
stříbrné barvy a vyrazila do světa. A aby se mohla alkoholicky odvázat, 
půjčila jednomu osmnáctiletému známému jezdci volant Toyoty, aby ji 
mohl vozit po diskotékách. Ten však hned učinil dopravní nehodu za 300 
tisíc korun.

22. 7. Po půlnoci zloději v Radimově ulici rozbili skleněnou výplň 
vstupních dveří čínské restaurace a objekt řádně prohlédli. Za barem 
vypáčili přenosnou kovovou kasu, kde bylo 15.000 korun a odešli. Škoda: 
19 tisíc korun.

25. 7. Odpoledne oznámila mladá žena z Liborovy ulice, že její přítel 
vzal „draka“ na sever Čech, že je závislý na drogách a že volal odněkud 
z telefonní budky, že s ní nadobro skončil a že se raději zabije, než aby 
se vrátil. Večer volala maminka přítele, že je doma v pořádku. Policejní 
pátrání odvoláno. – Autaři vyndali v Parléřově ulici z mikrobusu zn. 
VW Multivan dvě sady zadních sedadel a odvezli je. Škoda: 4.500 Kč. 
– Noční ožrala ve Stamicově ulici č. 3 rozbil zadní sklo zaparkovaného 
auta Renault Megane a poškodil zadní stěrač. Škoda: 40 tisíc korun. 

29. 7. Mladý muž z ulice U První baterie vydražil na internetovém 
dražebním a nabídkovém portálu Aukro věc za 5.500 korun, které briskně 
poslal majiteli. Dodnes však draženou věc ani peníze zpět nedostal. Šel 
na policii. – Ztěžklým krokem vstoupil mladý muž v půl třetí ráno 
do tramvaje na Malovance. Jak usedl, tak usnul. Než dojel na Vypich, 
pohotový tramvajový kapsář mu rozřízl kapsy kalhot a vyjmul mobil, 
brýle, přehrávač, šrajtofl i, kde bylo 200 Kč, průkazky. Škoda: 4.700 Kč.

31. 7. Do sklepa v Naardenské ulici 19 vlezl zloděj a odvezl dvě horská 
kola za 30 tisíc korun.

2. 8. V ulici Závěrka 11 odvezli autaři v noci Škodu Fabii šedou. Škoda: 
160 tisíc korun. – Večer ohlásila mladá žena z Liborovy ulice, že její 
bývalý přítel, co vzal draka na sever, se zase vrátil a vyhrožoval jí zabitím. 
Zaznamenáno.

4. 8. U výjezdu z garáží v Hošťálkově ulici zmizela nová Škoda Fabia 
červená. Škoda: 360 tisíc korun.

6. 8. Před Hošťálkovou 14 vykraden VW Passat černý, ze kterého 
vyndána elektronika za 74 tisíc korun. – V Myslbekově 1 muž připevnil 
2 horská kola na držák v zadní části jeepu a ještě tam přidal kolo dětské. 
Na dnešní živé ulici byla kola během 20 minut pryč. – Do zadního traktu 
budovy TJ Tatran Střešovice vlezl jakýsi zvědavec. Vypáčil přízemní 
okno, další vchodové dveře a ocitl se v šatně a v sauně. Hledal co by, ale 
nic neukradl. Škoda za zařízení: 4.500 Kč. 

10. 8. Před Břevnovským klášterem muž měnil píchlé kolo u Peugeota. 
Výměně kola se plně věnoval. Během chvilky mu někdo z otevřeného 
auta štípl batoh, kde byly lékařské písemnosti, doklady, index, 4.400 Kč, 
klíče, průkazy atd. Škoda: 6.000 Kč.

11. 8. Kempový zloděj dostavil se na Džbán a prošel do stanového 
tábora. Vybral cizozemský stan, rozřízl ho a zatímco německý turista se 
ženou tvrdě spali, sebral jim příruční tašku s penězi, mobil, fotoaparát 
a hodinky, dále rozepjal další stan poblíž, kde cizozemec měl ledvinku 
u nohou a rovněž tvrdě spal. Tu před stanem pečlivě prohledal a prázdnou 
zahodil vedle. Celková škoda turistům: 49.250 Kč. – V ubytovně ve 
vojenské nemocnici ohlášena krádež notebooku za 15.000 Kč. Krajně 
podezřelým má být spolubydlící poškozeného.

14. 8. V noci přišli zloději do domu Michalovicovy ulice v Břevnově 
a bez použití násilí vlezli do vybavené garáže, odkud odvezli dvě jízdní 
kola, 3 pneu s disky a přístroj na mytí vozidel. Škoda: 70 tisíc korun.

17. 8. Škodu Octavii Combi v ulici Na Kocourkách si otevřel v nočních 
hodinách zloděj, když spatřil v autě volně položenou portmonku. Bylo 
v ní 7 tisíc, doklady, drobné písemnosti, bankovní karty. Škoda: 11 tisíc 
korun.

20. 8. Denní bytař dopoledne vyjmul ze schránky na chodbě domu klíč 
k bytu v ulici Na Dělostřílnách, otevřel si byt a už jen snášel: elektroniku, 
počítač, pokladničku ve tvaru věže Big Ben, kde byly 3 tisíce, portmonku, 
kde bylo 2.500, stříbrné a zlaté šperky. Škoda: 100 tisíc korun. – V 9 ráno 
přiběhl na policii muž ze Sartoriovy ulice, že ve 2. patře praskla podlaha 
balkonu a ta se posunula o 40 cm dolů. Volán statik, který zakázal vstup na 
balkon a nařídil provizorní zajištění balkonu vzpěrami.

21. 8. V Thurnově ulici  v Malém Břevnově zloděj rozbil boční okno 
auta Opel Modano a otevřel si vůz a odnesl odtud uložené jízdní kolo. 
Škoda: 7.500 Kč.

22. 8. Hotelový zloděj v Pyramidě při snídani v 1. patře ruské turistce 
vyfoukl ze stolu její dámskou kabelku, kde měla fotoaparát, dva mobily, 
dvě zpáteční letenky do Novosibirska, veškeré doklady, kosmetiku a 400 
eur. Škoda přes 20 tisíc korun.

25. 8. Hned zrána v šest lupič v ulici Na Malovance vypáčil vchodové 
dveře do prodejny Radua Crystal a odnesl odtud skleněné výrobky 
Bohemia Crystal ze 100 tisíc korun.

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

zůstali s námi.

Srpen – září 2010
Ing. Roman Pýcha, Malý Břevnov 23.8.1934Ing. Roman Pýcha, Malý Břevnov 23.8.1934
Josef Bečvář, Ruzyně 14.9.1929Josef Bečvář, Ruzyně 14.9.1929
Jarmila Baslerová, Dolní Liboc 17.9.1929Jarmila Baslerová, Dolní Liboc 17.9.1929
Hana Kosová, Břevnov 29.9.1946Hana Kosová, Břevnov 29.9.1946
Michal Malík, Dejvice 29.9.1949Michal Malík, Dejvice 29.9.1949
JUDr. Jindra Pavlová, Břevnov 25.9.1959JUDr. Jindra Pavlová, Břevnov 25.9.1959

Říjen 2010
Karel Bažant, Břevnov 21.10.1924Karel Bažant, Břevnov 21.10.1924
Jaroslav Müller, Břevnov 1.10.1930Jaroslav Müller, Břevnov 1.10.1930
Marcela Pýchová, Malý Břevnov 4.10.1939Marcela Pýchová, Malý Břevnov 4.10.1939
Ing. Vladimír Kubánek, Dr.CSc, Břevnov 10.10.1930Ing. Vladimír Kubánek, Dr.CSc, Břevnov 10.10.1930
Ing. Jarmila Janková, Břevnov 29.10.1943Ing. Jarmila Janková, Břevnov 29.10.1943
Hana Kasalová, Ruzyně 23.10.1946Hana Kasalová, Ruzyně 23.10.1946

Srpen – Září – Říjen

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

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

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 RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli 
stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít. 
Děkuji. Tel.:602 361 733, 233 357 071
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Od konce 19. století  stával v severozápadní části návsi mo-
hutný dvoupatrový činžovní dům č.p. 26 a stěží by se dnes 
našel pamětník, který by si na všechny nájemníky vzpomněl. 
Ale pan Václav Kadeřábek  /roč. 1921/, si na některé nájem-
níky dobře pamatuje. Především na rodinu Novákovic, která 
měla v přízemí po léta obchod koloniální, do kterého vedly 
dva, tři schůdky a kam chodili lidé nakupovat z okolních 
domů. Novákovic měli dva syny. Jeden měl úraz, kulhal, ale 
na tancovačkách vytáčel jako divý. Druhý si otevřel koloni-
ál na Bílé Hoře.V domě bydlel kočí Mrázek, co jezdil u sed-
láka Řečinského, a rozvětvená rodina Svobodovic. Na pravé 
straně v přízemí bydlel pan Kotouč, co měl naproti přes ná-
ves trafi ku, ve válce světové přišel o nohu. Téměř celý život 
zde prožil JUDr. Václav Křížek, který se sem kdysi přiženil 
a vzal si dceru Kubrovic, majitele domu. Před několika lety, 
když bylo panu Křížkovi 95 let, vzpomínal na dávno zbo-
řený dům:“Rád bych se tam znovu vrátil a mohl bych tam 
chodit po slepu.“ Do domu se vjíždělo průjezdem uprostřed 
stavení, na dvorku byly obvyklé kůlničky na uhlí. Dalším 

výrazným domem na návsi bylo stavení č.p. 27 s podélným 
křížem na fasádě a tmavým rámováním oken. Už podle tva-
ru stavby je vidět, že se jedná o jeden z nejstarších  objektů 
na návsi. Bylo zde Ketnerovic hospodářství a vjezd do dvo-
ra tvoří typická oblouková vrata, která jsou viditelná těsně 
vedle zdi činžovního domu. Na Ketnerovic grunt navazuje 
přístavba ve stejné výši a další vjezdová vrata, která už pa-
tří Pauznerovic statku s číslem 28. Ve zmíněném  přístavku 
vlevo od vrat je vchod do dílny švece Jabůrka, pod vchodem 
jsou sotva viditelné schody. V tomto statku bydleli nájemní-
ci, pan Kadeřábek vzpomíná na rodinu Práškovic.  Na čelní 
stěně Pauznerovic gruntu rostlo víno a byla předzahrádka. 
Na fotografi ích, které zhotovil J. Císař těsně před demolicí, 
vypadají domy smutně a už neudržovaně, jako celá náves. 
Dnes by historické domy barokního jádra starobylé návsi 
byly jako nové a  měly obrovskou hodnotu. 

(Podle J. Císaře zpracoval P. Krchov, pokračování dále.)(Podle J. Císaře zpracoval P. Krchov, pokračování dále.)
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