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BŘEVNOVAN

Den Prahy 6 se koná 4. září a to buď v Tereziánském sále kláštera, anebo v hotelu International. Letos byl na 
řadě hotel a v sále tak proběhlo předávání cen za přítomnosti občanů, hostů a zastupitelů Prahy 6.

Ku slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a pouti na Bílé hoře už kolotoče a stánky dávno nejezdí. Poutní mše 
se však stále konají – letos 16. srpna – za účasti zdejších farníků i poutníků z Prahy a okolí. Součástí sváteč-
ního odpoledne byl koncert. Na snímku je P. Benedikt Kolaja při bohoslužbě.

4. září 2015 byla starostou Mgr. Ondřejem Kolářem udělena v sále hotelu International Čestná občanství  
a později následoval Společenský večer. Není bez zajímavosti, že řada účastníků, kteří se této akce v minu-
lých letech hojně účastnili, pozvánku nedostala. Přišli jiní.

Zajímavost
pro vás

Počasí v červenci  
a srpnu 
Počasí v červenci 2015. 
Červenec byl mimořádně teplý, byl třetí nejteplejší vů-
bec. Skoro polovina měsíce byla tropická. Průměrná 
teplota byla 22,4 °C, teplotní odchylka byla 3,9 °C. 
S výjimkou posledních 6 dní, které byly slabě pod-
normální panovalo neobyčejně horké počasí. Počet 
letních dní byl 22 … 180 %. Počet tropických dní byl 
13 … 520 %. Počet tropických nocí byl rekordní 6 …. 
3 000%!! Max. teplota byla 37,5 °C dne 22. a min. 
teplota byla 10,2 dne 24. Byly 4 mimořádně horké 
dny s teplotou nad 35 °C. Červenec byl velmi suchý, 
napršelo 30,1 mm srážek. Max. množství spadlo 10, 
2 mm dne 24. Počet srážkových dní bylo 10 … 76 %, 
ale ještě tomu byly málo vydatné. Bylo 10 jasných 
dní …196 % a jen 3 dni zamračené… 31 %. Byly 4 
dny s bouřkou v místě a 2 bouřky vzdálené, při nichž 
spadlo velmi málo srážek. 

Počasí v srpnu 2015. 
Srpen byl extrémně horký. Průměrná teplota byla 
23,5 °C, která byla o 5,8 °C nad normálem. V po-
válečné historii byl nejteplejším srpnem a zároveň 
nejteplejším letním měsícem. V historických měře-
ních v Klementinu byl druhým nejteplejším srpnem 
od roku 1775. Max. teplota byla 38,5 °C dne 8.  
a min. teplota byla 11,5 °C dne 22. Počet letních dní 
byl 23 … 215 %. Počet tropických dní byl rekordní 
16 …889 %! ! Počet tropických nocí byl 7 … 11 667 
%! ! ! Dříve se vyskytlo 6 tropických nocí ale za 100 
let. Extrémně horká byla první polovina měsíce, kdy  
v druhé pentádě srpna byla teplotní odchylka  
+ 10 °C. Pak nastaly 3 dny vytrvalých dešťů, které 
zmírnily obrovské sucho. V závěru měsíce byly ještě 
2 tropické dny. Srážek spadlo 65,2 mm, – 94 % pod-
statná část během vytrvalých dešťů. Srážkových dní 
bylo jen 7, což je jen polovina normálního množství. 
Nejvíce srážek spadlo 28,4 mm dne 17. Srpen byl 
málo oblačný, počet jasných dní bylo 12 … 210 %. 
Toto léto je ukázkou změny klimatu, které se tak za-
číná zcela zřetelně prosazovat a ukazuje, že v příštích 
letech se budou podobná léta stále častěji objevovat.

V Praze dne11. 9. 2015 SM
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 Čestné občanství Zastupitelstvo Městské 
části Praha 6 udělilo 4. září v hotelu Internati-
onal 
Čestné občanství MČ Praha 6:
Prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, CSc. 
Prof. PhDr. Petru Piťhovi, CSc. , Dr. h. c. 
Zdeňkovi Smetanovi
Čestné občanství Mč Praha 6 in memoriam
doc. PhDr. Jaroslavu Heyrovskému
armádnímu generálovi Karlu Kutlvašrovi
Františku Vláčilovi
Cenu MČ Praha 6
Mgr. Imrichu Bugárovi
Janu Hanušovi
Jiřímu Hanzelkovi

 Z kláštera. • 5. 7. v Bazilice při bohosluž-
bách v 7.30, v 9. 00 a v 18 hod oslaven svátek sv. 
Cyrila a Metoděje. Během prázdnin byly upra-
veny bohoslužby u sv. Markéty, a to v PO, ST, 
PÁ pouze v 18 hod., v ÚT, a ČT pouze ranní mše 
sv. v 7 hod. Soboty a neděle beze změn. • 11. 7.  
v klášteře oslaven svátek sv. Benedikta a v 
15 hod. se konalo requiem za Ivana Medka. • 
13. 7. v 18 hodin se konala v bazilice poutní 
slavnost sv. Markéty. • 22. 7. P. Václav Sněti-
na OSB oslavil své 35. narozeniny. Při mši sv.  
v 18 hod. požehnal skautům z oddílu Arachné 
a Jeleni na cesty po Rumunsku. • 9. 8. oslavil 
své 58. narozeniy P. Prokop Siostrzonek OSB 
a bratr Martin Ševeček 38 let. • 16. 8. na Bílé 
Hoře se uskutečnily poutní mše sv. v 11 a v 17 
hod. o svátku Nanebevzetí P. Marie. • 20. 8. od 
10 hod. zazněl v bazilice mimořádný varhanní 
koncert Tomáše Flégra. Hrál na velké varhany 
a regál (tj. přenosné klavírní křídlo). V jeho 
podání jsme vyslechli skladby J. Ch. Kellnera, 
Candottiho a J. S. Bacha. • 20. – 21. 8. se usku-
tečnil v klášterních prostorách orgonologický 
seminář, zaměřený na tvorbu jazykových var-
hanních rejstříků z období renesance a baroka. 
Varhanáři si mohli vyzkoušet vyrobit píšťalu. 

• 24. 8. o svátku sv. Bartoloměje při mši sv.  
v 18 hod. vzpomenuto šestnáctiletého výročí úmr-
tí arciopata Anastáze Opaska. • 26. 8. v 10.30 se  
v bazilice sv. Markéty konala eucharistická 
liturgie u příležitosti 43. konference Meziná-
rodního sdružení ve více jazycích na téma „Žít  
v pravdě“. V německém jazyce celebroval  
P. Prokop Siostrzonek, na varhany hrál Marek 
Čihař. • 16. 9. v 16 hod. sloužena mše sv. dětem 
na zahájení školního roku se zpěvem scholy, ve-
dené M. Salákovou • 21. 9. při mši sv. v 18.00 
vzpomenuto na 11. výročí úmrtí hudebního 
skladatele Jana Hanuše. • 22. – 24. 9. od 19 do 
22 hod v bazilice konány modlitby s meditace-
mi a zpěvem za kněze, kteří zahynuli za světové 
války. • 27. 9. P. Benedikt Kolaja oslavil 11 let 
kněžství. • 28. 9. na svátek sv. Václava při mši 
sv. v 18 hod účinkoval chrámový sbor s orches-
trem a varhanami, řízený Adolfem Melicharem. 
• 3. 10. od 8.30 u příležitosti setkání OPUS BO-
NUM sloužena mše svatá, kterou celebroval bis-
kup Václav Malý • 4. 10. Na tradiční drakiádu 
dětí břevnovské fartnosti se vypravil P. Václav 
Snětina. Draci létali jako diví • 9. 10. – 11. 10.  
V Břevnově u kláštera je slaveno po dvaadva-
cáté posvícení. Živnostenský spolek jako po-
řadatel připravil bohatý společenský program.  
V basilice budou slouženy slavnostní mše.  
V neděli 11.10 v 7.30 ranní mše konventní, od 
9 hodin zpívá ku hlavní slavnostní mši sbor, od 
18 hodin je bohoslužba večerní. Sloužiti budou 
osobně převor P. Siostrzonek a P. V. Snětina. 
Varhany: Marie a Marek Žihařovi.

 Pro ryby na Bělohorskou 96. Denně mů-
žete mít v Břevnově čerstvou rybu. Českého 
kapra nebo pstruha duhového. Plavou v kádích 
v obchodě, kde po léta prodávala textil paní Slu-
ková a kde je teď vše jinak. Uvolněný obchod 
vydražil v pronájmu MČ Pavel Dubina, který 
vám živou rybu ihned zpracuje a nabídne dal-
ší zboží: rybí karbanátky, uzené ryby, mořské 
ryby, vhodné koření k rybám atd., které dostane-
te u prodejního pultu. Kapříci jsou z východních 
Čech ze Zámeckého rybníka v Kopidlně, pstru-
zi z vlastního chovu z Vysokého Újezda. Kapr 
za 97 Kč, pstruh za 198 Kč, zpracování ryb je  
v ceně. Voda v obdélníkových nádržích zde 
rychle protéká přes přírodní čističku a můžete 
si čilé ryby třeba jen prohlédnout. A to je přece  
v pořádku: čerstvé ryby se prodávaly na Bělo-
horské vždycky! 

 Koncerty v Břevnovském klášteře.  
S podzimní sezónou začínají v Tereziánském 
sále kláštera pravidelné koncerty nazvané Břev-
novská hudební setkání. Zahajovací koncert se 
již konal 29. září a další budou následovat vždy 
na konci každého měsíce. Vstupné jest 200 Kč 
pro dospělé, studenti a důchodci 100 Kč. Lístky 
jsou prodávány v Infocentru na Bělohorské 110, 
tel: 233 352 610, v Domě seniorů Elišky Pur-
kyňové, Cvičebná 9 a před koncertem ve fortně 
kláštera. S podporou MČ Praha 6 pořádá Aura 
Musica s. r. o. 

 Zásobte se na zimu! Náš redakční med lze 
zakoupiti na blížícím se Břevnovském posví-
cení ve stánku časopisu Břevnovan. K mání 
bude světlý med květový a tmavší med lipo-
vý z letní sklizně koncem července. Náš med 
prodává rovněž trafika pana Radka Pecha na 
Bělohorské 99 v Břevnově. 

 Podzimní menu v Jídelně u Slávisty (Bě-
lohorská 122) bývá pestré – koláče, buchty, zá-
viny, knedlíky s ovocem, které přináší čas pod-
zimní a pro nás, stálé jedlíky, bohatý výběr toho 
standardního – rajská, svíčková, guláš segedin, 
pečeně, rolády, vařené brambory, řízky, rýže či 
čočku. Vše se sní s chutí, neboť tato břevnov-
ská jídelna vaří spolehlivě a je bez konkurence. 
Dnes se navíc z kuchyně ozývá pohvizdování, 

pokračování na straně 4

„Sedlec v řece času“, tak se jmenovala úspěšná prázdninová výstava historických fotografií, která proběhla z iniciativy místních v Domě SPMP v Sedlci. Stála za shléd-
nutí. – Také prázdniny zmizely v čase – snad rychleji než jindy – a 1. září se už řadili letošní prvňáčkové před svými školami. Kluk Michal Ludvík byl v ZŠ Marjánka mezi 
prvními . – Čas vrzavě hlodá i v objektu Kaštanu, kde čeká výměna půdních trámu – a nakonec: čas teď běží i na břehu břevnovského Plivátka, kde by Břevnováci chtěli 
ještě do zimy udělat kus práce. Ale více uvnitř listu.

Zpravodajství 
Břevnovana
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Rybník Vincek v Břev-
nově, který byl vybu-
dován v letech 1960 
– 1961 při rekon-
strukci sousední kap-
le, dnes doznává ge-
nerální rekonstrukce. 
Doufáme, že bude 
zachována vodní hla-
dina nezarostlá tra-
vinami a rybník jako 
osvědčené bohatství 
každého místa bude 
sloužit Břevnovu.

Ve Studiu Paleta na 
Bělohorské 92 se 
pořád něco děje. 
Dnes se tady vaří  
a to není jen tak, 
když se do toho 
s chutí pustí takové 
malé kuchařky. Jíd-
lo je hotové, bude 
se podávat na stůl...

Břevnov 1. září. Před 
školou Marjánkou stojí 
v rozechvění prvňáčci 
a obklopují jako kuřát-
ka paní učitelku Lucii 
Kupšovou. První škol-
ní den je vždy sváteční 
ve velikém očekávání, 
stejně ovšem jako ten 
poslední – jenže se sl-
zami na krajíčku.

pan vedoucí Bartůněk je dobře naladěn: Slávie 
vyhrává, slávistický útočník Milan Škoda je ve 
formě, je ústřední postavou sešívaných i repre-
zentace. Co si můžeme přát víc? 

 Originální příměstský tábor předčasně 
ukončil hloupý nápad! Ve dnech od 10. do 14. 
srpna probíhal v Archeologickém parku Liboc 
závěrečný turnus příměstských táborů „Týden  
s archeologií“. Děti se při něm zábavnou for-
mou seznamovaly nejen s prací archeologů, ale 
též s řemesly našich předků, či prací dávných 
zemědělců. Zajímavý program doplněný řadou 
her a soutěží si všichni užívali až do páteční-
ho poledne, kdy jeden z účastníků tábora dostal 
„originální“ nápad: přiložit zapálený klacek ke 
zdejší doškové střeše! Pochybný pokus bohu-
žel vyšel a mladý „experimentátor“ v jediném 
okamžiku ukončil všem svým kamarádům 
probíhající program i celý tábor. Žádné z dětí, 
jejichž evakuace byla provedena již v prvních 
vteřinách požáru, nebylo ani na okamžik ohro-
ženo, ale repliky dvou středověkých staveb ze 
12. století navzdory bleskovému(!) zásahu praž-
ských hasičů takové štěstí neměly a vyhořely 
do základů. Omlouváme se všem zúčastněným 
a jejich rodičům, jakož i obyvatelům okolí par-
ku za způsobené komplikace. Uvedenému „se-
lhání lidského faktoru“ nejsou bohužel schop-
ny zabránit ani důsledně stanovená pravidla  
a bezpečnostní opatření. Současně si dovoluje-
me poprosit všechny příznivce a podporovatele 
našeho „archeoskanzenu“ o případnou pomoc 
při napravování utrpěných škod. Za poskytnou 
pomoc i podporu předem děkujeme. 

 Podzimní středověká slavnost. V sobo-
tu 17. října 2014 proběhne v areálu Archeolo-
gického parku Liboc tradiční „Podzimní stře-
dověká slavnost“, pořádaná i v letošním roce  
v rámci Mezinárodního dne archeologie. Počí-
naje 14. hodinou budou moci návštěvníci shléd-
nout ukázky ze života středověkého, představe-
né skupinou W–Arlet, vyzkoušet si historické 

pokračování ze strany 3

bude s rybníkem dál? Hovoří se o mokřadu, ry-
báři jsou znepokojení, občané se dohadují! A tak 
naše redakce učinila dotaz na firmu Lesy Praha, 
která má úpravu této nádrže na starosti. Zde je 
odpověď: Ukončení revitalizace je plánová-
no na podzim 2015. Po dokončení revitalizace 
zahájíme napouštění nádrže /doba napouštění 
nádrže je daná přítokem do nádrže, v současné 
době jsou průtoky v brusnici minimální/. Jakmi-
le se rybník napustí, bude zarybněn MRO Břev-
nov a bude sloužit k extenzivnímu chovu ryb. 
To je zatím vše, co se o budoucnosti rybníku dá 
zjistit. My budeme dění kolem něj nadále sledo-
vat a čtenáře informovat. 

 MONTMARTRE v Tejnce Další akce Sdru-
žení Tejnka byla pojata jako výstavní jarmark. 
Nabízelo se, prodávalo se! Obrazy, oděvy, mód-
ní doplňky, keramika, loutky, občerstvení všeho 
druhu ale vždy výtečné kvality, součástí akce 
stalo se i divadelní představení, tanec, koncer-
ty. To, že kupující museli několikrát své zboží 
schovat před deštíkem a při návratu sluníčka 
zase vyložit na pulty, nikomu náladu nezkazilo. 
Děti se mohly utleskat a ukřičet jak fandily 
skřítku Bahníkovi, módní přehlídka u nového 
pítka zaujala nejen ženy, ale i přítomné pány, 
zde také proběhlo taneční vystoupení pravidel-
ných hostů těchto slavností. Zazněly zpěvy lido-
vé, s příchodem večera se nepozorován dostavil 
Little Blue Band se swingovými melodiemi, 
večer pak uzavřela glam–heavy kapela VUL-

zbraně a zbroj i střelbu z luku. Chybět nebudou 
ani tradiční řemesla našich předků, především 
hrnčířství a kovářství. Děti jistě uvítají tvoření 
s textilem i sklem ve výtvarných dílničkách, či 
přítomnost živých zvířátek. Stylové občerstvení 
– tj. staročeský guláš, tradiční dobové zelňáky, 
preclíky a koláčky, bude možno zapít žejdlíkem 
pivního speciálu, zázvorovou limonádou, nebo 
pramenitou vodou. Více informací o této slav-
nosti i řadě dalších akcí pořádaných v rámci 
Mezinárodního dne archeologie najdou zájemci 

na www.archaia.cz a www.archaeologyday.org
 Vincentinum. Koncem loňského roku jsem 

fotil rybáře, kteří pod vedením MRS Praha 6 I. 
Nachtigala pracovali na výlovu rybníku Vincen-
tinum. Ano, Vincentinum, ale stejně mu nikdo 
jinak neřekl než Vincek. Sehraná parta dostala 
všechny šupináče z vody za pár hodin, i když 
chlapi se brodili bahnem sahajícím vysoko nad 
kolena. No, letos jak to vypadá z kapříků ne-
bude nic, došlo k totální revitalizaci, která má 
být ukončena někdy koncem listopadu. Co ale 
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TURE. Je zajímavé sledovat, jak se ulička stále 
více plní lidmi, kteří chtějí sdílet a být součástí 
tohoto společenství, ohlas už přerostl hranice 
Břevnova, zájem mají i lidé z jiných čtvrtí Pra-
hy. Půjde–li to takhle dál, budou muset organi-
zátoři kus Tejnky přistavět! 

 Domov svaté Rodiny v Liboci se rozloučil 
s létem Ve čtvrtek 3. září se konala v Domově 
svaté Rodiny v Liboci sousedská slavnost Louče-
ní s létem. Slavnost byla zahájena Sváťovým di-
vidlem z Litoměřic loutkovým představením Jak 
pejsek s kočičkou myli podlahu. Sváťa částečně 
zapojil do hry i publikum a přeplněná jídelna, kde 
se divadlo konalo, se velmi dobře bavila. 
Po divadle následovaly závody dětí na koloběž-
kách a odrážedlech, ale bylo možné si zajezdit  
i takzvaně mimo soutěž. Program pokračoval 
od půl páté koncertem country skupiny RG4, 
která roztančila hosty všeho věku. Na sedmnác-
tou hodinu bylo naplánované sázení platanu na 
zahradě, a to za spolupráce s portálem www.sa-
zimestromy.cz. Věříme, že každý nově zasazený 
strom pomůže ke zlepšení našeho prostředí. 
V téže době také proběhla prezentace dopravně–
bezpečnostní situace v Libocké ulici. Pozvání k 
diskuzi přijala také místostarostka Prahy 6 Mgr. 
Petra Kolínská. Hovořilo se o opatřeních, která 
již byla přijata a o možnostech, jak učinit dopra-
vu v Libocké ulici bezpečnější. 
S přípravou grilovaného občerstvení pomáhala, 
jak je na akcích Domova už téměř tradicí, Stará 
Garda – Senior klub Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR. Sousedé se zapojili do výzvy „Libocká bá-
bovka“ a donesli své cukrářské výrobky, které 
pak mohli ostatní ochutnat. Svůj stánek na slav-
nosti mělo i vydavatelství knih pro děti – Mean-
der a zájemci si mohli zakoupit některou z jejich 
krásně ilustrovaných knížek. 
Zábava trvala až do pozdních odpoledních ho-
din, kdy se zahrada začala pomalu vylidňovat. 
Poté se zavřela brána a Domov utichl k nočnímu 
klidu. Děkujeme všem, kteří se slavnosti zúčast-
nili, a budeme se těšit na další setkání na některé 
z našich akcí. Dočkali jsme se! 

 Byla to před dvěma lety radost, když je-
diné kino které přečkalo zrušení ostatních kin 
na Praze 6, ohlásilo alespoň částečné promítání 
filmů. Ořechovka, neb o toto zařízení se jedná, 
díky prvorepublikové noblese, navíc nacházejí-
cí se na jedné z nejlepších adres v Praze, opět 
stávalo se vyhledávaným stánkem kultury. Tím 
spíše, že kinosál nabízel prostor i divadelníkům, 
kejklířům, jakož i moderátorům legendárního 
rádia Limonádový Joe. Zkrátka se zdálo, že 
Ořechovku v budoucnu očekává jen plný sál  
a aplaudující diváci. Ale ouha! 6. dubna tohoto 
roku, píše nám produkční, paní K. Charvátová: 
„Od konce minulého roku se snažíme iniciovat 
schůzku s majiteli Ořechovky o navázání spolu-
práce, bohužel bez úspěchu. Tento celkový stav 
věci a evidentní nezájem majitelů objektu cokoli 
s Ořechovkou v dohledné době podniknout nás 
vede k definitivnímu rozhodnutí náš program  
a dramaturgii přesunout do kina DLABAČOV 
na Břevnově. Pokud budete mít zájem o tomto 
novém projektu napsat článek nebo jinou for-
mou na tento projekt ve Vašem časopisu upo-
zornit, budeme velmi rádi. Praha 6 má vážný 
zájem ve své čtvrti kino udržet a tak věřím, že 
nás v naší činnosti aktivně podpoří. “ To znělo 
nadějně, zvláště pak pro ty z nás, kteří promítání 
kina v hotelu Pyramida pamatují. Ale nebylo to 
všechno. O dva měsíce později, přichází zpráva 
další: „Na podzim tohoto roku se obyvatelé Pra-
hy 6 a okolí dočkají obnovy kina DLABAČOV. 
Sdružení Scéna Ořechovka, která byla nucena  

Určitě jste ji potkali na Bělohohorské, 
jezdí sem třikrát, čtyřikrát za rok. Je  
z Prahy, ročník 1940, vyrostla v Břev-
nově a tady má ještě zázemí. Absolvo-
vala ZŠ ve Hviezdoslavce, dnes ZŠ J. 
A. Komenského, maturovala na střední 
škole tehdy Hany Benešové v Parléřově 
ulici. Zaměřena na kreslení studovala 
malbu a zasklívání do olova ve sklářské 
škole v Železném Brodě u prof. Liben-
ského a dále UMPRUM u prof. Kaplic-
kého a Fišárka. Ale v Břevnově všech-
no začalo: studium, zpěv, studentské 
divadlo ve Šlajferce, malování kulis, 
později dokonce filmové role. Za války 
bydlela v ulici Pětipeského, potom léta 
v dnešní Kolátorově. V roce 1968 emi-
grovala do Švédska, kde vystudovala 
Královskou akademii a kde začala její 
skutečná kariéra. Restaurovala např. 
všechna malovaná okna katedrály  
v Upsale – 400 m čtverečních. V dlou-
hých severských nocích se jí ale zaste-
sklo po světle a natrvalo se odstěhova-
la do jižní Francie do prastaré zapadlé 
vísky, kde zrestaurovala starobylý dům. 
Jak sama řekla: v roce 1976 tu žilo 17 
lidí, 40 loveckých psů, stáda ovcí a koz, 
byla tu společná kamenná prádelna  
a všude zurčela pitná voda. Konaly se 
úžasné hony na kance, rituály na vini-
cích a udržovaly staré tradice. Autobus 
sem nejezdil. To byla inspirace a náboj 
paní Jany Mašíkové, naučit se místní 
nářečí, tvořit, malovat. Maminka plaka-
la, kam se po všech studiích zahrabala, 
ale paní malířka dnes vystavuje své ob-
razy v galeriích od Skandinávie po New 
York. Jenže je tu ještě Břevnov, znovu 
ten Břevnov, ať v temných nocích seve-
ru či v prosluněných stráních Marmori-
eres, jí ze srdce nikdy nezmizí.
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BŘEVNOVAN

v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

Karel Schwar−
zenberg je v čele popularity českých
politiků a je to jistě potěšující hlavně pro
ty, kteří ho před několika lety zvolili do
funkce senátora v Praze 6.

Ladislav Veselý je tu pro Radost.
Je rozený Pražák, ročník 1963, využil příle−
žitosti a změnil bývalý oblíbený biograf Ra−
dost v Břevnovské ulici č. 5 na stálou hu−
dební scénu, jakou byste v Praze 6 těžko
hledali. Od r. 1993, co skončilo promítání,
tady Ladislav Veselý buduje nový podnik,
který je dnes známý jako Country club ve
stylu americké hospody, kam může ná−
vštěvník přijít na koncert, zahrát si šipky,
kulečník, anebo přijít jen na pivo. Domov−
skou scénu zde mají kapely Rangers
Band, Nahoď a Flám, které v Radosti pra−
videlně hrají a kam chodí fandové country
muziky ze širokého okolí. Ke čtvrtletním
koncertům se tu scházejí legendy českého
rockenrolu, v Radosti se konají sportovní
projekce, karnevaly, večírky, přicházejí
i jiné kapely. Je to stálá břevnovská scéna.
Právě v tom je největší přínos a výsledek
mnohaleté práce Ladislava Veselého pro
Břevnov. Do sálu se vejde 180 návštěvní−
ků, kteří sedí u stolů, mohou konzumovat
a zpívat s muzikou. Ale když přijedou kraja−
né z Banátu, vejde se jich sem na tři sta…

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

KULTURNÍ SERVIS
 Dne 17. listopadu bude otevřena výstava „Be Free“, vě−
novaná touze člověka po svobodě. Národní muzeum ji připra−
vilo k 20. výročí pádu komunistického režimu. Dalším projek−
tem v tomto roce bude výstava „Olympionici“. 
 Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem. 
 Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
výstavu Český Banát. Život a tradice českých obyvatel ru−
munského Banátu. Výstava potrvá do 28. 5. 2010, je doplně−
na řadou tématických doprovodných akcí. 
 Národní galerie v Praze vystavuje ve Valdštejnské jízdár−
ně přes dvě stě padesát obrazů a kreseb Otakara Lebedy.
Výstavu doprovází obsáhlý katalog. Výstavu s názvem Ota−
kar Lebeda (1877 – 1901) můžete vidět do 24. ledna 2010. 
 Výstava „Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rych−
nově nad Kněžnou“ bude otevřena ve Sbírce starého evrop−
ského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci
dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
hodobě. 
 Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
ASYMETRICKÁ HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin. 
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin. 
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.

zaměřovaly na tuto věkovou skupinu, však
v České republice stále ještě chybí.

Markéta Adamová, o. s. Prev−Centrum
 Zprávy úřední (Bc. Martin Šalek)
 V Praze 6 bude nový Domov pro seni−
ory. Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém se staros−
tou Prahy 6 Tomášem Chalupou slavnostně před−
stavili projekt na výstavbu nového objektu
Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zároveň
si společně s ředitelkou Domova pro seniory
Elišky Purkyňové Evou Kalhousovou prohlédli
probíhající půdní vestavbu domova v ulici Thá−
kurova, která nabídne dalších 19 lůžek seniorům.
Hlavní město Praha v roce 2008 financovalo
stavbu částkou 16,7 milionů korun. „Praha maxi−
málně podporuje péči o seniory a jejich pohodlný
a důstojný život. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
na projekt, jehož výsledkem bude spokojenost
a příjemné životní podmínky pro seniory v Pra−
ze,“ řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Do−
mov pro seniory E. Purkyňové je v současné
době umístěn ve dvou objektech v Praze 6 –
v ulici Šolínova a Thákurova. Letos na podzim
začne výstavba třetího objektu Domova pro seni−
ory Elišky Purkyňové, tentokrát v ulici Za Kaje−
tánkou v Praze 6. „V Praze 6 stárnutí populace
řešíme dnes a denně. S dalšími dvěma městský−
mi částmi patří Praha 6 k nejstarším v Praze.
Jsem rád, že jsme nabídli území k výstavbě tolik
potřebného zařízení,“ řekl starosta Prahy 6 To−
máš Chalupa a dodal: „Předpokládaný počet lů−
žek v nové budově domova bude 200, počet po−
kojů 89. Novostavba bude mít 4 podlaží.
V přízemí budou umístěny obslužné prostory
jako rehabilitace, denní stacionář, stravovací pro−
stor s jídelnou, ordinace lékaře, kadeřnictví či er−
goterapie.“ „Nový dům seniorů bude dům rodin−
ného typu. Chceme se zde orientovat na domácí
péči, denní stacionář, informační a poradenskou
službu, terapeutické služby, ale i také například
na paliativní péči a péči o pozůstalé,“ vysvětlila
ředitelka Eva Kalhousová. Ve vyšších podlažích
budou obytné prostory pro rezidenční a odlehčo−
vací službu a pokoje zvláštního režimu. Tyto po−
koje budou koncipovány dle potřeb a zdravotní−
ho stavu klientů, např. pro klienty
s psychiatrickým onemocněním, demencí, Alz−
heimrovou chorobou. Obytné jednotky budou
pro 20 – 28 klientů, každá bude mít sesternu a jí−
delnu s malou kuchyňkou. V Praze je dnes cel−
kem 279 322 seniorů a je zde registrováno 22 do−
movů pro seniory se stávající kapacitou 1819
lůžek.
 Městská policie se vrací na Dědinu.
V Ruzyni byla otevřena nová okrsková služebna
Městské policie na sídlišti Dědina v Praze 6. Pro−
voz zde bude zajišťovat šest strážníků okrskářů,
kteří slouží v Ruzyni, Liboci, Divoké Šárce, ve
Vokovicích a na sídlištích Dědina a Červený
vrch. „Služebna poskytne zázemí i pro okrskáře
z malé služebny na Petřinách. Uvedením této
služebny do provozu se značně odlehčí zázemí
strážníků v centrální služebně v Českomalínské
ulici a vytvoří se prostor pro nově přijímané
strážníky městské policie,“ potvrdil ředitel MP
v Praze 6 Viktor Richter. Strážníci dostali do uží−
vání nové, moderní prostory, schopné poskytnout
zázemí až 16 strážníkům Městské policie Praha
6. Dobře by se zde měli cítit i občané, kteří se
budou na strážníky obracet se svými problémy
a požadavky v době jejich úředních hodin v pon−
dělí a ve středu v době od 10:30 do 12:00 a od
15:30 do 18:00 hod. Strážníky lze rovněž oslovit
telefonicky přímou linkou na služebnu, mobil−
ním telefonem nebo prostřednictvím e−mailu.
Kontakty jsou k dispozici na webových strán−
kách městské policie a Městské části Praha 6.
„Domnívám se, že pro občany je otevření nové
služebny vítanou událostí. Minulý rok byli totiž
strážníci nuceni opustit prostory staré služebny
z důvodu její rekonstrukce. Nová služebna je
umístěna v jižní budově areálu Delta, kde souse−
dí s informační kanceláří Prahy 6,“ dodal starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Jana Mašíková, malířka

pokračování na straně 6

z důvodů stále nevyjasněných majetkových spo-
rů ukončit svou dramaturgii v prostorách kina, 
přesouvá svůj program na Dlabačov. Diváci se 
mohou těšit na pravidelný provoz kina, které se 
dočká digitalizace, pestrou divadelní nabídku 
pro děti i dospělé. Uvedení dalších loutkových  
a činoherních premiér, koncertů, besed i výstav. 
„Chodíval jsem jako kluk na Ořechovku nebo 
k nám do Břevnova kde hrávalo kino Radost za 
kačku,“ lízat plátno, tedy do první nebo druhé 
řady. To už se nevrátí. Ovšem co by se vrátit 
mohlo, ba dokonce mělo – je aspoň jeden fun-
gující biograf pro naši městskou část. Věřím, že 
zastupitelstvo má stejný názor. 
P. S. Těsně před uzávěrkou se dovídáme, že kino 
Dlabačov od září začalo s provozem! Blahopře-
jeme, poděkování patří i MČP6! 

A. Matějka
 V posledním srpnovém týdnu zemřel 

v parku pod Kaštanem ve věku 65 let jeden  
z břevnovských bezdomovců František Kopec-
ký, rodák z Děčína.

 Nepřehlédněte! Výzva z radnice. Zřejmě 
už v příštím roce by mělo dojít k rekonstrukci 
Bělohorské ulice a v té souvilsosti MČ vyhlásila 
anketu, ve které by se občané měli vyjádřit, jak 
by ulice měla vypadat a co by se dalo zlepšit. 
Návrhů není nikdy dost. Sami dobře víme, ko-
lik desetiletí nás trápí chodníky, takže bychom 
rádi novou dlažební mozaiku, stará je zalitá as-
faltem, zastřešení zastávek u Kaštanu, více lavi-
ček, častější odstraňování sprejerských výtvorů, 
čistění soklů domů, všechny jsou mnohokrát 
pomočené atd. Anketní formuláře, které jsou  
v obchodech a v Infocentru na Bělohorské 110 
se musí vyplnit do 14. října! Zúčastněte se!

 V Letohrádku Hvězda probíhá od 11. 9. – 
31. 10. 2015 výstava Miloslava Polcara nazvaná 
„Intermundia“, tzn. mezisvětí, tj. prostor mezi 
světy. Podle starořeckých básníků a filosofů 
jsou to prázdné prostory mezi světy, ve kterých 
působí jiné síly nežli na Zemi a v tomto pro-
středí mohou žít pouze božské bytosti. Výstava 
představuje průřez tvorbou M. Polcara od konce 
80 let 20. stol. do současnosti. Pojem „intermun-
dia“ chápe autor jako metaforu. M.Polcar patří 
k předním představitelům české monumentální 
grafiky. Jeho tvorba se vymyká tradičním krité-
riím grafického umění.       H. S.

 STUDIO PALETA. Tohle výtvarné studio 
sídlí na Bělohorské ulici. Tady se děti pod ve-
dením zkušených lektorek především cítí jako 
doma, navíc se naučí vnímat to,co vidí kolem 
sebe. Naučí se pracovat i s netradičními vý-
tvarnými materiály, budou ovšem vědět co  
s keramickou hmotou a jak používat tiskařský 
lis. Osvojí si společné projekty, neboť to je vel-
mi podstatné směrem k jejich dalšímu rozvoji. 
Výuka samozřejmě neprobíhá jen ve studiu, děti 
navštěvují muzea, výstavy. Porozhlédnou se  
v parku, který nabízí inspiraci barvami a tvary.
Je možné využít i dopolední klub Hnízdo pro 
děti od 2,5 let, nezapomíná se ani na seniory.
Ti se mohou přihlásit do výtvarného kroužku, 
který je zde jen pro ně! Agilní Paleta také vyda-
la kalendář pro tento rok s názvem BUDOUC-
NOST, který je sestaven z prací malých umělců. 
Dalším počinem je uspořádání výstavy v pro-
storách studia, o vystoupení Miniorchestru na 
Tejnce píši v jiném článku. Úspěch byl veliký 
a ten také přeji do budoucna všem lektorkám, 
stejně jako žáčkům PALETY. Bližší informace 
na:studiopaleta.com.



6

BŘEVNOVAN

A teď zase naše ško-
la a naše třída: hezky 
ruce dozadu a ticho. 
Vzpomínáte? A na-
jdete se tam? Je to tří-
da ve škole Marjánce, 
jenže ne letošní, ale  
v roce 1953.

Červený kohout v Libo-
ci! Při neopatrném za-
cházení s ohněm v Ar-
chaie v Liboci vzplanula 
replika zbudovaného 
středověkého stavení  
a to tak mocně, že mu-
seli býti povolání hasiči. 
Nikomu se nic nestalo  
a práci známé organiza-
ce to neohrozilo.

Od pondělí do čtvrtka vypadá rozvrh takto
Pondělí: Výtvarný kroužek pro děti  
 4 – 6 let  15.30 – 17.00
 Keramika pro rodiče s dětmi      
 17.00–18.30
Úterý:   Výtvarný a keramický kroužek    
 děti 4–7 let od 14.00 – 15.30 
 Děti smíšená skupina  
     od 15.45–17.15 – Děti  
 10–16 let od 17.30–19.00
 První hodina v měsíci –keramika
Středa: Výtvarný kroužek
         Děti smíšená skupina                     
 od 14.00 – 16.00 16.00 – 18.00
Čtvrtek: Výtvarný kroužek 
 od 15.hod. –17.hod Děti
 od 17.hod– 19.hod senioři 

 Koupaliště Na Petynce. Bývala zde kdy-
si cihelna,v malém rybníčku poblíž jsme jako 
kluci chytávali čolky. Pak zde dlouhé roky bu-
rácely nadupané motorky, neboť snahou jezdců 
bylo vydrápat se až na vrchol strmého kopce. 
„Závod do vrchu“ se tomu oficiálně říkalo  
a zúčastňovala se tehdejší celá motorkářská eli-
ta. Teprve po roce 1989 přišel někdo rozumný 
s nápadem udělat tady koupaliště, tedy jeden 
krásný padesátimetrový bazén s kompletním zá-
zemím pro děti i dospělé. Já osobně hrával dlou-
hé roky nohejbalové soutěže a tudíž preferoval 
koupaliště Džbán, kde se bojovalo na několika 
asfaltových kurtech. Jenže roky jak známo člo-
věk nezastaví, spoluhráči se ztráceli, sportovní 
společenství časem zaniklo. Dnes areál dožívá, 
existují již návrhy na jeho přeměnu v bytovou 
zástavbu, developeři se snaží převelice. Po delší 
době jsem tedy navštívil Petynku a nestačil se 
divit! Příjemná atmosféra hned u vchodu, kde 
se vedoucí areálu Václav Šála zdravil s první-
mi návštěvníky. Na první pohled bylo patrné, že 
má koupaliště perfektně upravené, čisté, navíc 
vybavené ve sportovní části válcem pro aqua-
zorbing, kde řádí ti nejmenší, stoly pro stolní 
tenis, volejbalovým hřištěm. Ve velkém bazénu 
je voda vyhřívaná na příjemnou teplotu, děcka 
i dospělé bdělým zrakem sledují kvalifikovaní 
plavčíci. V dětské části jsou kromě pískoviště, 
lanovky a klouzaček postavena i „pravá“ indi-
ánská Týpí, o jídlo a pití pro všechny je postará-
no prvotřídně. Nesmím také zapomenout na to-
bogán, který se jako obrovský modrý had klikatí 
ze stráně do bazénu. Pan Šála mne doprovodil 
po svém království a já si závěrem neodpustím 
jednu otázku: „Dá se ve vašem krásném areálu 
vůbec ještě něco vylepšit?“ „Řeknu to takhle. 
Jsem spokojen. Červenec a srpen se vydařily 
nad očekávání, návštěvnost areálu téměř sto-
procentní, tedy prima sezóna. Přece jen bych ale  
o jistém vylepšení věděl. Víte, dostavba kryté-
ho bazénu, to by bylo pro celou Prahu 6 tako-
vé krásné pohlazení. Celoroční provoz by po-
mohl všem plavcům bez ohledu na výkonnost,  
o využití bych strach neměl. A víte ,že z jedno-
ho místa Na Petynce můžete vidět věže chrámu 
sv.Víta?“ Nevím, zda se přání pana vedoucího 
splní, ale přál bych mu to!

T. Matějka

pokračování ze strany 5
H

Královna swingu, legendární zpěvačka a naše sousedka v Břev-
nově Eva Pilarová, která působí na hudební scéně 55 let, oslaví 
toto jubileum dvěma velkými koncerty 27. října v Brně a 29. října 
od 18 hod. v pražské Lucerně. Hostem koncertu bude m.j. Karel 
Gott. Předprodej vstupenek na oba koncerty je v síti Ticket portal.
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Přijďte za pravidelným spor-
továním opět mezi nás do břev-
novského Sokola. Už se na vše-
chny těšíme. 
Začátek školního, pro nás i cvi-
čebního roku je tu, a jak někteří 
čtenáři Břevnovanu už vědí, naše 
T. J. Sokol Praha – Břevnov má 
sídlo na adrese Heleny Malířové 
14, Praha 6 – Břevnov. 
Každoročně zahajujeme cvičební 
rok druhý zářijový týden, letos 
máme podzim nabitý sportovními 
akcemi. 
V pátek 11. září proběhla v celé 
České republice poprvé Noc 
sokoloven, a to v rámci Roku 
sokolské architektury. Celý páteč-
ní večer si zájemci mohli v naší 
sokolovně vyzkoušet své sportovní 
schopnosti a do-vednosti, nezávisle na věku, pohlaví  
a výkonnosti, jako např. cvičení na nářadí předškolních 
dětí, sportovní atletické soutěže žactva, kondiční 
cvičení pro ženy, tzv. „bodystyling“, kondiční cvičení  
a zdravotní tělesnou výchovu nejen pro ženy 60+, 
míčové hry pro dospělé (košíková, fotbálek, florbal), 
stolní tenis. Ti odvážní mohli zavzpomínat na školní 
tělocvik a vyzkoušet cvičení na nářadí s dopomocí 
kvalifikovaných lektorů. Akce začala v 18:00 hod. a kon-
čilo se ve 24:00 hod. 
Tradičně se v září zúčastňujeme akce Měsíc zdravé 
šestky, kterou pořádá MČ Praha 6 ve spolupráci se 
zájmovými organizacemi Prahy 6. Od druhého zářijového 
týdne máme v naší sokolovně „Dny otevřených dveří“, 
kdy si mohou všichni příchozí zasportovat zdarma  
v našich oddílech sportovní všestrannosti, které jsou 
rozděleny podle věku počínaje oddílem Rodiče a děti 
přes oddíl Předškolních dětí, Žactvo všestrannost, 
Žactvo florball, Žactvo rope–skipping (skákání přes 
švihadla s hudbou), Ženy kondiční cvičení (bodystyling, 
zdravotní tělěsná výchova), Kondiční a zdravotní cvičení 
žen 60+, Stolní tenis dospělí, Rope–skipping ženy. 
Těm, co se sportování zalíbí, mohou pak ve vybraných 
oddílech pokračovat v pravidelné sportovní činnosti. 

JAK JSME U NÁS NA BÍLÉ HOŘE 
PROŽÍVALI PRAŽSKÉ MEZINÁ-
RODNÍ EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 

Jako součást Měsíce zdravé šest-
ky jsme hlavně pro předškolní dě-
ti a žactvo připravili v parku na 
Dlabačově, Praha 6 na 23. září akci 
Letem světem – orientační běh  
s plněním sportovních úkolů. Děti si 
zde prověřily svoji sportovní kondici. 
Tato akce se koná v rámci projektu 
Move week, který zastřešuje Česká 
obec sokolská, využili ji všichni, kteří 
měli chuť ke sportování a k prožití 
aktivního odpoledne. 
Náš stánek s prezentací činností T. J. 
nechyběl ani na Ladronkafestu 12. 
září. 
Poslední akcí, kterou naše T. J. Sokol 
připravila, je sportovní akade-mie ke 
130. výročí vzniku T. J., která se bude 
konat v tělocvičně jednoty 22. října.  
V devadesátiminutovém programu 

chceme předvést, jakým sportovním aktivitám se 
v našich oddílech věnu-jeme. Rádi všechny, nejen 
„Břevnováky“, na akci jako diváky zveme. 
Kromě těchto jednorázových akcí je hlavní aktivitou 
T. J. pravidelná sportovní činnost v našich oddílech 
všestrannosti, kde začínáme ve velice oblíbených 
oddílech Rodiče a děti (2 – 3 roky), Předškolní děti (4 – 6 
let), pokračujeme přes oddíly žactva (7 –15 let) s různou 
specializací – sportovní všestrannost, základy atletiky, 
míčových her, florbalu, sportovní gymnastiky, rope–
skipping aj. Následují oddíly dospělých: ženy kondiční 
cvičení (bodystyling), zdravotní tělesná výchova, 
ženy 60+ kondiční a zdravotní cvičení. Pravidelně  
u nás trénují i oddíly sportovní výkonnosti, a to tradiční 
oddíl stolního tenisu dospělých, oddíl florbalu muži  
a rope–skipping ženy. Tým rope–skippingu žen se letos 
probojoval na mistrovství světa v Paříži, kde dosáhl 
skvělých úspěchů! Muži jsou také zastoupeni v oddílech 
rekreačního fotbalu a rekreačního florbalu. Mezi našimi 
muži sportovci najdeme i oddíl žonglérů, kteří vystupují 
v divadelním seskupení pod názvem Cirque Garuda. 
Mohli jste je vidět v programu Letní Letná v srpnu t. r. 
Všechny naše oddíly se pravidelně scházejí 2–3x týdně. 

Bližší informace o činnosti našich oddílů 
a připravovaných podzimních akcích 
se dozvíte na již zmíněných webových 
stránkách naší T. J., www.sokolbrevnov.cz 
nebo na telefonních číslech 728 918 627 
(Vanda Marušová), 723 944 346 (Ing. 
arch. Hana Peckelová, náčelnice T. J. ). Na 
webových stránkách T. J. naleznete také 
kontakty na všechny naše kvalifikované 
cvičitele a trenéry. 
Pečujte o zdraví své a svých dětí a trv-ale 
dobrou kondici, které podpoříte pravi-
delným sportovním pohybem. 
Na nové členy T. J. Sokol Praha – Břevnov 
se těší PaedDr. Vanda Marušová, starostka 
a cvičitelka žactva T. J. 

V ŘÍJNU SLAVÍ 
BŘEVNOVNSKÝ  

SOKOL 
130 LET 

SVÉ EXISTENCE
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Hotel Petynka před koupalištěm, který má 
stavební povolení, možná nebude realizo-
ván. Majitel pozemku Geosan nyní uvažu-
je o záměru výstavby bytových domů. Na 
koupališti uvažuje městská část o vybudo-
vání krytého plaveckého centra. 
Projekt Zelené Malovanky již získal sta-
vební povolení na vertikální stěny, které by 
měly obrůstat vegetací, ale lávky pro pěší 
nad křižovatkou nejsou aktuálně do zámě-
ru zařazeny. Usilujeme proto, aby alespoň 
lávka z ulice Na Petynce do prostoru před 
poštou byla realizována společně se stěna-
mi. 

Rybníky na potoce Brusnici: Poslední rybník u křižovatky Malovanka má 
porušené dno a protéká. Je ve správě odboru strategických investic Hlavního 
města Prahy. Revitalizace rybníka Vincentinum byla plánována a je realizová-
na městem Prahou. Podařilo se mi dosáhnout zásadního zmenšení původního 
záměru, kdy úpravy měly zasáhnout až k ulici ulice Radimově, měl být budo-
ván přepad na hrázi a také velmi rozsáhlé modelace terénu v okolí. S městem 
se podařilo vyjednat vhodné řešení, kdy plocha hladiny bude jen velmi mírně 
rozšířená. Budou zbudovány třímetrové schody pro přístup do rybníka. Hrází 
byl proveden průtlak, aby byl zajištěn dostatečný odtok vody z rybníka. Mís-
to gabionových zdí je realizováno přírodě blízké opevňování břehů kamen-
nou rovnaninou za pomoci zhutňované zeminy, které se používá v Rakousku.  
V okolí rybníka by měla být provedena výsadba stromů. Samotná revitalizace 
byla zahájena v červnu, kdy byl vybagrován sediment včetně neuvěřitelného 
množství často i bizarních odpadků a vyhozených věcí od nedopalků po la-
vičku. Práce by měly být dokončeny do listopadu tohoto roku. Poté proběhne 
slavnostní předání veřejnosti. Proběhly opakované úklidy okolí rybníka, kdy 
se daří dosahovat eliminace odpadků. Tento veřejný prostor, jako i další, je ale 
samozřejmě vizitkou těch, kteří tady procházejí. Doufám, že se nám společně 
podaří zajistit kulturní stav okolí rybníka. 
Záměry Geosanu na výstavbu bytových domů v okolí břevnovského mrakod-
rapu byly opakovaně předkládány městské části, která s nimi zatím nesou-
hlasila, nyní je kanceláří architekta uvažováno o řešení s nebo dokonce i bez 
břevnovského mrakodrapu. 
Spojovací komunikace pro pěší strmějším svahem mezi ulicemi Ve Střešovič-
kách a ulicí Talichovou se nachází na pozemcích, které původně patřily státu. 
Následně byly dříve nabídnuty naší městské části, která o ně ale bohužel ne-
projevila zájem. Poté byly zakoupeny soukromým investorem. Následně zde 
bylo dosaženo územního rozhodnutí pro pěti bytový dům nazývaný Southern 
Hill architekta Alexandra Holuba. Pak byly předkládány projekty zastavující 
prakticky celý svah bytovým domem s více než dvaceti byty, kdy propojení 
ulic mělo být realizováno výtahem. Komise územního rozvoje rady naší měst-
ské části dne 9. září tento záměr ale zamítla. Komise na můj návrh doporučila 
radě, aby požádala město Prahu, aby üsilovalo o získání pozemků se zacho-
váním významné pěší cesty a využití pro veřejnost. Soud zrušil úpravu koefi-
cientu územního plánu pozemků u Kutnauerova náměstí, kde byla plánována 
masivní bytová výstavba. 
Na Ladronce se daří dosahovat omezení počtu pořádaných akcí a časově zkra-
covat jejich ukončení. Vedle tenisových kurtů by mohla vzniknout klidová 

zóna pro matky s dětmi a sportovní 
areál pro děti. 
U bytových domů Rozmarýn poblíž 
televizní věže, severně od Tomanovy 
ulice se povedlo dosáhnout přizpůso-
bení projektu okolí. 
Městská část se snaží o převzetí Poli-
kliniky pod Marjánkou do své správy 
a zajištění jejího rozvoje. 
Jsem velmi rád, že se nám společně 
daří měnit další směřování Břevnova  
a těším se na spolupráci se všemi. 
MUDr. Antonín Nechvátal /Strana 
zelených/radní Městské části Praha 
6 předseda komise územního rozvoje 
anechvatal@praha6.cz

V červnu tohoto roku tomu již byly tři 
roky, co byl slavnostně otevřen po kompletní 
rekonstrukci zámeček Kajetánka k radosti 
všech Břevnováků a přátel Břevnova  
z blízka i z dáli, kterým spadl kámen ze 
srdce z obav o chátrající ruinu kdysi jedné 
z nejkrásnějších břevnovských usedlostí, 
jež dlouhá léta schovávala své poničené zdi 
a propadlé střechy v přerostlé zabahněné 
džungli někdy okrasné klášterní theatinské 
zahrady. I příroda, které by se možná 
jinde dařilo bez zásahu lidských rukou, 
potřebovala ošetřit a vyčistit zarostlé 
stráně, zanesené rybníčky a protékající 
skryté koryto potoka Brusnice. Přes nut-
né kontroverze, kterou rekonstrukce  
i nová bytová výstavba v areálu parku 
vlastněného soukromým majitelem vyvolaly, se podařilo najít oceněníhodné 
východisko pro ohroženou kulturní památku. A v pracích se dosud pokračuje 
(především na opravě skleníku neboli oranžérie v severní části). 
Již pět let předtím v prosinci 2007 se otevřel po celkové opravě taneční sál 
a restaurace v usedlosti Marjánka, která dlouho „strašila“ na Bělohorské 
ulici, hlavní břevnovské třídě. Od září 2005 se už Břevnovští nemusí stydět 
za usedlost Ladronku na břevnovské pláni. Přesto nemá Břevnov a jeho 
širší okolí zdaleka vyhráno – ohroženého kulturního a přírodního dědictví, 
oficiálně chráněného i potenciálně si ochranu zasluhujícího, je na jeho území 
stále ještě velký počet, byť v celopražském a republikovém průměru by si 
mohla Praha 6 blahopřát. Nicméně poslední události v červenci 2015 ohledně 
kácení v jižní části vnější ohradní zdi – v ochranném pásmu národní kulturní 
památky areálu Bojiště na Bílé Hoře s letohrádkem Hvězda a s oborou, na 
které upozornili radnici zděšení místní obyvatelé, připomněli všem, kdo mají 
starost o památkové a památné hodnoty, že je třeba se mít neustále na pozoru. 
Věc je v šetření, ale i kdyby se ukázalo, že kácení nepodléhalo ohlašovací 
povinnosti na Úřad městské části, jistě mělo být konzultováno s památkáři,  
a to buď magistrátními nebo odborníky z NPÚ. 
Podívejme se na celkovou situaci Prahy. Na Seznamu ohrožených památek 
vedeném Národním památkovým ústavem se aktuálně nalézá 34 položek  
v „Pražském kraji“ (z celkového počtu 2109 nemovitých KP v Praze).  
Z toho 4 ohrožené památky jsou na Praze 6 – dvě v Liboci (Schubertova 
vila a libocký hřbitov u ohradní zdi obory Hvězda fungující v letech 1842–
1902), po jedné ve Střešovicích (venkovská usedlost čp. 71 v ulici Nad 
Hradním vodojemem) a v Dejvicích (vodárna a provozní přijímací budova 
nádraží Dejvice). Pro představu na seznamu nemovitých kulturních památek 
mají Břevnov 18 kousků, Střešovice 9, Liboc 12, Ruzyně 13 a Veleslavín 
5 (Bubeneč – část Prahy 6 – 31, Dejvice 41, Hradčany – část Prahy 6 – 
12, Vokovice 8, Sedlec 2). Zdůrazňuji, že se jedná o prohlášené nemovité 
kulturní památky, nikoli ty, které se vyskytují na tzv. indikativním seznamu 
objektů, které by si ochranu zasloužily, nebo ty, které na žádném seznamu 
nejsou, ale ochranu – záchranu by potřebovaly. Pro Břevnov je takovým 
neurotickým případem usedlost Petynka. A zcela pomíjím komplikovanou 
situaci památek movitých! V červnu 2015 se Česká televize zajímala o ruinu 
bývalého hospodářského dvora nedaleko křižovatky Malovanka, jejíž stavba 
možná odhalila děsivou skutečnost dříve skrytou za stromy a ohradními 
zdmi. Objekt, jehož památková ochrana byla před lety zrušena kvůli 
katastrofálnímu zanedbání, si mnozí dodnes pletou se zaniklou usedlostí 
Malovanka, z níž zbyly v sousedství možná jen základové zdi v pozdější 
novostavbě a nepřeberné množství místních jmen. 
A tím se oklikou dostáváme k jádru naší věci: proč i dnes v našem kulturním, na 
historických hodnotách stojícím moderním státě je třeba neustále vysvětlovat, 
proč je tak nezbytné a životně nutné chránit památkové hodnoty, proč nelze 
zacházet s tím, co nám tu zbylo po předchozích generacích, lehkomyslným 
a prvoplánovým způsobem, proč je tolik žádoucí zabývat se každou patkou, 
okenním rámem, zbytkem fresky pod nánosy válečkové malby?! Je to 
složitá a komplikovaná otázka, na kterou nelze mít vždy jednoznačnou 
odpověď, zvláště pokud si uvědomíme, jak se k tomu, co bychom označili 
jako památky, v jednotlivých dějinných epochách chovali (či nechovali) naši 
předkové. Dokonce taková exaktnost a přímočarost by byla na škodu. Je to 
o hledání a nalézání, o dohadování a smiřování, o nastolování více otázek 
než odpovědí. Česká veřejnost je obecně zjevně citlivá na ničení kulturních 
památek. Ale do jaké míry? Různým památkám většinou měří různým 
metrem. Česká média pranýřují jakýkoli pokus o narušení tzv. památkových 
hodnot a zároveň obviňují památkáře z konzervativnosti a neochoty podrobit 
se módním progresivním vlnám v umění a architektuře, jejichž právo na 
sebevyjádření halasně podporují. O nedotknutelnosti majetkového práva ani 
nemluvě. Nadto mnoho mediálních hlasů na podporu památek je neseno jen 
touhou po vyvolání kauzy a senzace, aniž by měly komplexní, relevantní 
a srovnatelné informace nejen o památkách, ale i dlouhých historických 
procesech uvnitř nekonečné diskuze o jejich hodnotě. Je třeba vyzdvihnout 
práci všech novinářů, kteří nehledají jednoduchá vysvětlení ad hoc a věnují 
se nelehkým a nejednoznačným problémům do hloubky. Je třeba poděkovat 
všem občanům, kteří si všímají svého okolí, není jim lhostejný osud 
místa, kde žijí, a „zásobují“ památkáře, jichž je tak zoufale málo, podněty  

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

DOBRÉ ZPRÁVY PRO BŘEVNOV

Nemění se Bělohorská v ghetto? 
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Tentokrát se již zdá jisté, že termín 
zprovoznění tunelového systému Blan-
ka, který je plánován na neděli 20tého, 
bude dodržen. Není divu, že vzrůstají 
naše obavy, že po uvedení tunelu do 
provozu dojde k dalšímu zhoršení život-
ního prostředí v Břevnově. Jsem proto 
rád, že budeme konečně znát konkrétní 
údaje o stavu ovzduší v části extrémně 
zatížené lokality u Patočkovy ulice. Od 
pondělí, 24. 8. je na chodníku, v místě 
před stanicí autobusu Kajetánka smě-
rem do centra, umístěno mobilní kontej-
nerové monitorovací zařízení k měření 
imisí. Monitorovací zařízení tam umístil Státní zdravotní ústav ČR na 
objednávku investora tunelového komplexu Blanka, kterým je odbor 
strategických investic MHMP. Celý způsob a proces měření je koordi-
nován s magistrátním odborem ochrany prostředí. K tomuto kroku došlo 
na základě dohody vedení magistrátu s vedením MČ Praha 6 a byl tak 
naplněn požadavek, který jsem dlouhodobě vznášel. Nejde sice o měření 
trvalé, které by objektivně ukázalo stav ovzduší v různých ročních obdo-
bích za odlišného stavu počasí, ale konečně dostaneme alespoň prvotní 
údaje. Měření se bude konat ve 3 etapách vždy po čtyřech týdnech. První 
bude probíhat do poloviny září, tedy před spuštěním tunelu do provozu. 
Druhé začne po zahájení topné sezony a třetí až po jednom roce. Nadále 
se spolu s radním MUDr. Nechvátalem snažíme dosáhnout, aby Břevnov 
měl takovéto zařízení u Patočkovy ulice trvale a začalo se také s dlouho-
dobým měřením hluku. 
Ještě před prázdninami, v polovině června byla konečně provedena opra-
va chodníku na Bělohorské, v místě přístupu na schody vedoucí k ulici 
Pod Drinopolem. Tam se během dešťů tvořila velká kaluž, která zne-
možňovala průchod. To bylo ale splnění pouze poloviny toho, oč jsem 
usiloval. I nadále se ve střední části těchto schodů drží za deště velké 
množství vody a prostor není schůdný. Tady by bylo potřebné na něko-
lika metrech čtverečních přizvednout dlažební kostky. Protože se blíží 
zima, je to úkol vysoce aktuální. Naposledy jsem na to znovu upozornil 
vedení radnice během červnového zasedání ZMČ v interpelaci. Zahrnul 
jsem do ní také požadavek k urychlení oprav a rekonstrukcí některých 
těžce poškozených chodníků v oblasti Břevnova. Dle rozpočtového vý-
hledu se v kapitálových výdajích sice počítá s opravami chodníků v ulici 
Kolátorova (2017) a Junácká (2019), ale to je pozdě. Tyto ulice jsou již 
dnes na řadě míst v zoufalém stavu a jsou schůdné jen s velkou opatr-
ností. Dostalo se mi odpovědi od zástupkyně starosty Mgr. Kolínské, že 
celková oprava ulice Kolátorova byla připravena již pro rok 2011. Kvů-
li koordinaci s rekonstrukcí inženýrských sítí a stavbou nového domu  
v těsné blízkosti byla akce několikrát odsunuta. Současný výhled počítá 
s realizací v roce 2017. Dále mi sdělila, že s posunem opravy komuni-
kace není spokojena, nicméně realizovat celkovou opravu s vědomím, 
že ji někdo následně naruší výkopy, či poškodí staveništní dopravou, 
by nebylo smysluplné vynaložení finančních prostředků. Zároveň Mgr. 
Kolínská upřesnila, že rekonstrukce ulice Junácká je v obdobné situaci 
jako ulice Kolátorova. Ničeho jsem se však nedozvěděl o tom, co vede-
ní radnice učinilo pro urychlení rekonstrukcí inženýrských sítí a zda se  
o to vůbec pokusilo. Dovoluji si dodat, že výstavba (občany odmítaného) 
domu před poliklinikou s opravami chodníku v Kolátorově ulici nesou-
visí, neboť v této části komunikace chodník dosud nebyl. 

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP

Člověka k aktivitě mnohdy vyprovokuje až negativní zážitek. Když 
nestačí jeden, tak si jich pro nás osud připraví hned několik. Nedáv-
no jsem se vracel po složení zkoušky (autor je studentem ekonomie) 
odpoledne domů a než jsem vytáhl klíčky, abych si otevřel vchodové 
dveře do činžovního domu na Bělohorské, zarazí mě loužička žluté 
zapáchající tekutiny přímo na prahu dveří. Na rušné ulici přímo před 
tramvajovou zastávkou si zřejmě kolem poledne nějaký čtyřnohý mi-
láček vyprázdnil močový měchýř na naše dveře (i když následující 
zážitek natolik zviklal mé představy o chování spoluobčanů, že zcela 
nezavrhuji ani variantu dvounohého jedince). Již jsem zažil situaci, 
kdy mě po otevření dveří překvapil mohutný psí exkrement přímo 
uprostřed chodníku, tehdy jsem však odchytil majitele psa, který již 
v nedaleké drogerii zakupoval igelitové sáčky a pracoval na nápravě. 
To ten nynější nad vzniklou situací zřejmě jen mávnul rukou a při-
hlížející chodci ho nechali putovat dále na jeho znečišťující výpravě.  
I když jsem skřípal zuby při likvidaci loužičky, říkal jsem si, že se 
snad jednalo o mimořádnou výjimku. 
Pár dní na to jsem vyrazil s přítelkyní na kolo, zážitek z vyjížďky mi 
však zkazil pohled na mé auto, když jsem projížděl okolo. Přes celé 
přední dveře se na mě šklebil rudě nasprejovaný nečitelný klikyhák. 
Že se tu a tam objeví podobný útvar hyzdící opravené fasády či ga-
rážová vrata, jsem si již bohužel zvykl, ale skutečnost, že si sprejeři 
vyberou jako plochu pro své podpisové čáranice udržované a pojízd-
né auto (sice pravda staršího data) zaparkované na Bělohorské mě 
zarazila a vrtala mi hlavou po všechny cyklokilometry na Okoř i zpět. 
Nemění se mi pomalu před očima moje rodná ulice v ghetto, kde ne-
malá část lidí odpadky jen ledabyle odhazuje na zem, přinejmenším 
naši čtyřnozí mazlíčci se vyměšují, kde je jim libo, a partičky nazýva-
jící se gangy sprejují, popíjejí a rvou se, kde se jim zlíbí? 
Jen se v klidu zamyslete nad následujícími otázkami. Kdy jste napo-
sledy na Bělohorské potkali pochůzkujícího policistu (nikoli stráž-
níka)? Jaké investice do zvelebení Bělohorské ulice učinila radnice 
za svých 25 let svobodného působení? Kdy jste se šli naposledy jen 
neúčelně projít po Bělohorské – objevit nové obchůdky či restaurace 
a kavárny, opravené fasády domů, potkat své známé a sousedy? 
Osobně mám poslední dny pocit, že na poslepovaném a hrbolatém 
chodníku (o chodnících připomínajících v některých místech Bělo-
horské spíše tankodrom jsem psal již v minulém článku) spíše potkáte 
odhozené špačky, ale i celé krabičky od cigaret, obaly od sušenek 
či plastové kelímky válející se jen pár kroků od odpadkového koše. 
Co nás motivuje se k Bělohorské chovat jako k středověké ulici, na 
kterou místní vylévaly splašky přímo z oken? 
Musím přiznat, že zpětně vnímám své negativní zážitky jako symp-
tomy dlouhodobějšího vývoje Bělohorské. Jako malý klučina jsem 
na společných nákupech s maminkou sledoval rozkvět živností, nyní 
již plnoletý jsem svědkem pozvolného útlumu nejen kvůli vyrostlým 
obchodním centrům. Jen si zkuste někdy projít po pravé straně Bě-
lohorské od Drinopolu ke Kaštanu a počítat prázdné krámky. Třídy 
podobné naší Bělohorské nikdy nezůstanou vylidněné, jen nakupující 
maminky s kočárky a důchodci procházející se do místních kaváren 
či cukráren ustoupí potloukajícím se skupinkám pochybných existen-
cí s cigárem u pusy, krabičákem v ruce a sprejem v batohu. 
Pouhá nově zatravněná trať se zrekonstruovanými zastávkami ten-
to trend sama jen těžko zvrátí, je to totiž na každém z nás, obyva-
tel ulice, v jakém prostředí chceme žít a co pro to hodláme udělat.  
A kde začít? Pokud chceme živoucí a prosperující obchodní třídu, 
nemůžeme při procházkách zakopávat o díry v chodníku od lešení  
z komunistických let či na několikrát zalepované asfaltové záplaty.  
O tom, že si Bělohorská po více než čtvrtstoletí zaslouží reprezenta-
tivní chodník, snad nemůže být pochyb. 

Martin Špolc

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BŘEVNOVA TRVÁ DLOUHO

NEMĚNÍ SE BĚLOHORSKÁ  
V GHETTO? 

Nemění se Bělohorská v ghetto? 

Řešení problémů Břevnova trvá dlouho

a varováními. Proč je tedy třeba zachránit chátrající márnici u ohradní zdi 
Hvězdy, vodárnu dejvického nádraží, vilu v Liboci a venkovskou chalupu ve 
Střešovicích? Není to Pražský hrad nebo Karlův most, jistě. Slovo památka 
má přímou významovou souvislost s pamětí. Lidskou pamětí, naší pamětí. 
Kdo rozhodne, která paměť je hodnější uchování? Kterou lze vymazat, a tím 
vymazat i kousek sebe sama? Bez paměti nevíme, kdo jsme. Ať je to paměť 
našeho souseda, dávného předka, nebo slavného panovníka či filozofa. Pokud 
je možné, že v časoprostoru zůstává „otisknuto“ vše, co se událo v běhu času, 
znamená každý zničený úlomek ztrátu částečky paměti, dávné myšlenky. Jak 
praví klasik, nikdo nemá právo zničit jedinou lidskou myšlenku. Děje se to, 
jistě. Ale to ještě neznamená, že bychom měli vzdát boj o paměť, která se 
ještě neztratila.                 PhDr. Andrea Holasová
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V roce 1910 se zde začalo vyučovat v pěti postupných ročnících,  
v roce 1914, v době válečné byla však budova zabrána pro 
vojenskou nemocnici. Roku 1918–19 se opět učí–a to dokonce  
v patnácti třídách. 
Velkou změnou pak škola prochází v třicátém roce, kdy se dělí na 
obecnou pro chlapce a dívky, o deset let později je opět zabírána 
pro vojenské účely, obsazují ji naši vojáci, kteří se vracejí do vlasti. 
od r. 1945 se obecné školy mění v národní, začíná se užívat název 
„osmiletá střední škola“, po dalších deseti letech vyrůstá na místě 
bývalé školní zahrady budova jedenáctiletky, v ulici Pod Marjánkou. 
Největší rekonstrukcí budova prochází r. 1973–4, to se modernizuje 
soc. zařízení, instaluje ústřední topení. 
Po „sametové revoluci“ navštěvuje školu tehdejší prezident Václav 
Havel, obnovují kroužky němčiny, angličtiny, je obnovena výuka 
náboženství. 
V současnosti mluvíme o úplné škole pro 1. –9. ročník s kapacitou 
650 žáků. Je zde rozšířená výuka jazyků, stejně jako výuka tělesné 
výchovy. Součástí jsou vlastivědné vycházky po Praze a okolí, žáci 
jezdí na školu v přírodě, absolvují lyžařské kurzy. 
Teď mi dovolte malou vzpomínku na dobu, kdy tuto budovu 
navštěvoval žák Tonda Matějka. Byla to doba velkých násypných 
kamen ve třídách, uhelných prázdnin, a žáci většinu hodiny, někdy 
i celou, odseděli s rukama za zády! Ale veselé historky dály se  
i tenkrát:
Bylo to někdy na začátku šedesátých let a nám přibyl zajímavý 
předmět. „Práce v dílnách a na pozemku“ takhle divně se jmenoval. 
Zatímco v dílně jsme až do omrzení stloukali budky pro ptactvo 
zpěvné, na mičurinském pozemku, /trocha země u zdi školy/
nám soudružka ředitelka vštěpovala lásku k pěstování různých 
zeleninových produktů. Jaksi podvědomě jsem již od počátku tušil, 
že tato záležitost mojí silnou stránkou asi nebude. Rozpačitě jsem 
v dlani žmoulal ředkvičková semínka, nakonec přeci ale vykopal 
brázdičku a zárodky budoucí úrody vsypal do země. Bohužel zrovna 
v té době jsem měl mnoho starostí s naším třídním mančaftem, 
neboť Čavoš coby gólman byl zraněný a levé brčko Čermák odjel 
na školu v přírodě. Není proto divu, že části odborného výkladu 
o rozestupech rostlinek, jejich vyjednocování a zalévání jsem 
přeslechl, na pozemku pak se nezdržoval. 
I stalo se... Při mé příští cestě na políčko, oznámila soudružka 
ředitelka, že dnes nás přijde pozdravit a prohlédnout naši práci 
sám školní inspektor. Prvně jsem znejistěl, na jakékoli záchranné 
akce bylo pozdě. Z a chvíli už stál před mými dobře půlmetrovými 

Interpelace k nám. primátorky Petru Dolínkovi

Vážený pane náměstku, 
dovoluji si navázat na interpelaci, kterou jsem vznesl 
na jednání ZHMP dne 18. 12. 2014. Tehdy jsem žádal, 
aby změny v MHD byly prováděny až po předcházejícím 
projednání s MČ a občany. Současně jsem Vás žádal, aby 
nebyly redukovány autobusové linky na ulici Patočkova 
v Břevnově. Tehdy se s Vaším pochopením podařilo 
obslužnost prostoru vč. linky 180 zachovat. Současně byla 
na rozdíl od minulosti nastolena praxe předcházejícího 
projednávání změn s MČ. Bohužel ale, toto projednání 
je zatím činěno v rychlosti s velmi krátkými lhůtami, což 
onu pozitivní změnu vážně znehodnocuje. 
Dnes je znovu ROPIDem připravována redukce 
autobusové linky 180, konkrétně zrušení jejího provozu 
během sobot a nedělí a omezení ve večerních hodinách. 
Důvodem má být úspora 6 miliónů Kč. Tvrzení, že bu-

de dána Břevnovu náhrada v podobě linky 149, je 
nesmysl, protože Střešovice, přes které pojede, nezajistí 
obslužnost centrální části Břevnova. Ze stejného důvodu 
nemůže být náhradou ani uvažovaná linka využívající 
tunelu a spojující Dejvice přes Střešovice na Smíchov. 
Pokud se ROPIDEM navržené opatření uskuteční, dojde 
od listopadu k významné redukci přímého spojení 
Břevnova do nákupních center na Zličíně a radikálnímu 
omezení MHD z Břevnova do Dejvic. 
Vážený pane náměstku, máte povědomost o trvalém 
zhoršování životního prostředí v ulici Patočkova, které 
se podle všech předpokladů po zprovoznění tunelového 
systému Blanka ještě prohloubí. Rozumím snaze  
o snižování nákladů na provoz MHD, avšak činit tak bez 
přezkoumání a nastolení variantních řešení pouhým 
zrušením části spojů a to navíc v takto vážně postižené 
lokalitě, považuji za chybné. Žádám Vás o osobní 
přezkum celé záležitosti a nalezení jiného východiska  
k vedoucího k úsporám. 

JUDr. Ivan Hrůza, 10. 9. 2015
klub KSČM

Nedávno začal nový školní rok. Na všech školách i učilištích, zákonitě tedy i na břevnovské Marjánce. Při této příležitosti 
jistě neuškodí pár slov, která ve stručnosti zmapují nejstarší část její historie. 

ŠKOLA NA MARJÁNCE

šlahouny ubohé zeleniny přísný už na prvý pohled, zemský školní 
inspektor Janda. „No vida,“povídá inspektor „některým z vás se dílo 
daří. Tento chlapec má z vás nejvyšší úrodu, nejvyšší výnos! Jen tak 
dál“. Naše dobrá soudružka ředitelka jen špitla. „On se i soudruh 
Mičurin musel učit. Toník hezky zpívá. “
„Soudruh Mičurin? Mno, Mičurin. No ovšem! To přece musíme 
všichni, jak řekl soudruh Lenin. Tak čest“! Pak nám pokynul rukou  
a pospíchal zřejmě na další inspekce. 
P. S. Tehdy to zázrakem prošlo, nicméně celý můj život si ředkvičky 
zásadně kupuji! 

 T. Matějka



11

BŘEVNOVAN

TJ Slavoj Břevnov vznikla koncem roku 1955 na podkladě 
rozhodnutí MV DSO ROH v důsledku reorganizace tělovýchovy  
a sportu v celostátním měřítku. Základem jednoty se stali především 
zájemci o tělovýchovu bydlící v Břevnově. V té době měla TJ přes 
800 členů, včetně žactva, dále pak oddíl stolního tenisu a cyklistický 
oddíl. Postupně vznikaly v TJ i další oddíly, tj. oddíl volejbalu, 
basketbalu, kopané, nohejbalu a především i nejsilnější odbor ZTV 
(základní tělesná výchova, později ZRTV, nyní SPV – sport pro 
všechny). Dále pak odbor turistiky a oddíly RS (rekreační sport).  
P. S. V r. 1971–72 hrála děvčata dokonce I. celostátní ligu ve stolním 
tenise, když o postupu pro Břevnov rozhodl jen lepší poměr míčků! 

Současnost
V současné době má TJ kolem 300 členů, z toho cca 50 dětí a mládeže 
do 18ti let, kteří sportují v odboru SPV, v oddílech výkonnostního 
volejbalu volejbalu mužů (družstva A, B), výkonnostního volejbal 
žen a v oddílech rekreačního sportu (volejbal, florbal, kopaná, 
nohejbal). 
Cvičíme a sportujeme v tělocvičně na Malovance (Bělohorská 7), 
přímo proti zastávce tramvají 22 a 25. 
V odboru SPV se můžete zapojit do oddílu cvičení žen (s hudbou, 
aerobik, posilování), dále do oddílu zdravotní Tv žen, do oddílů 
rekreačních sportů (se zaměřením na volejbal, florbal, kopanou, 
nohejbal) a do všesportovního oddílu ml. a starších žáků (náplň 
florbal, basketbal, kopaná, volejbal, netradiční sporty, atleticko –
gymnastická průprava apod. ). Cvičení vedou zkušení a kvalifikovaní 
cvičitelé a trenéři. 
Kromě cvičení v pravidelných hodinách odbor SPV pořádá  
a organizuje i vlastní akce. V prvním pololetí 2015 to byl již tradiční 

Ahoj, jsme koedukovaný skautský vodácký oddíl z Petřin. Celkem 
k nám v současné době chodí zhruba 40 dětí ve věku 6–15 let. Náš 
oddíl byl založen v roce 1993 a funguje pod hlavičkou střediska 
Vočko, které za tři roky oslaví již sto let od svého založení. Scházíme 
se jednou týdně každé úterý od 17 hod. v klubovně v Dejvicích  
a každých čtrnáct dní vyrážíme na víkendovou výpravu, často na 
naše řeky, říčky, potoky. V rámci roku pořádáme zimní týdenní tábor, 
pro starší děti třeba výpravu na rakouskou řeku Salzu a vrcholem 
celého roku je třítýdenní letní tábor, v rámci něhož vyrážíme vždy na 
některou z českých řek. 
Schůzky se nyní konají v námi nově zrekonstruované klubovně 
v ulici Zikova č. 7, v Dejvicích. Přesun z naší původní klubovny 
na dopravním hřišti na Vypichu nám i našim členům usnadnilo 
otevření nových stanic metra A. Byť 
se náš oddíl prezentoval jako čistě 
chlapecký, zájem dívek stále vzrůstal 
a tak již několik let fungujeme 
společně, bez problémů. 
Od loňského roku, kdy začala být 
poptávka po účasti v dětských 
oddílech velmi vysoká, rozdělili 
jsme oddíl ještě na vodní vlčata  
a světlušky, kam chodí děti ve věku 
od 6 do 10 let a na vodní skauty, kde 
se sdružují holky a kluci ve věku 
10–15 let. 
Naše vodácké výpravy si orga- 
nizujeme sami. Coby vedoucí oddílu 
jsme i mimo skaut aktivními vodáky 
a máme s ježděním mnohaleté 
zkušenosti. Někteří vedoucí také 
absolvovali kvalifikační kurzy právě 
pro organizování vodáckých výletů, 

lyžařský víkend na běžkách i na 
sjezdovkách, turnaj žactva ve 
florbalu, turnaj volejbalových 
deblů, turnaj ve stolním 
tenise. Zájemci si mohli též 
vyzkoušet netradiční sporty 
(frisbí, indiaka, lakros, síťky 
apod. ). Pro děti jsme připravili 
cyklistickou jízdu zručnosti. 
Zúčastnili jsme se i atletických 
závodů (žáci, muži). Další, 
již též tradiční akce odboru 
jsme připravili pro širokou 
veřejnost, pro děti i dospělé. 
Byla to cykloturistická jízda 
Praha – Lány a vodácká 
jízda na kanoích (účastníci 
se seznámili pod vedením 
instruktorů s ovládáním lodí a sjeli si řeku, tentokráte Berounku  
v úseku Beroun – Zadní Třebáň). 
Po prázdninách připravujeme pro naše členy i ostatní zájemce 
kromě cvičení v pravidelných hodinách další akce. Je to např. turnaj  
v kopané žáků, turnaj v nohejbalu pro neregistrované, dětský i senior-
ský víceboj. Opět si zájemci budou moci vyzkoušet a seznámit se 
s dalšími netradičními sporty, potřebnou výbavu zapůjčíme. Pokud 
bude zájem, chystáme se otevřít od září cvičení pro seniory i pro 
ostatní zájemce, kteří se opět chtějí dostat do kondice. 
Naše TJ též nabízí levné pronájmy tělocvičny v dopoledních i odpo-
ledních hodinách pro organizace i skupiny . 
Bližší informace o cvičení, akcích i pronájmech možno získat na 
telefonu 731 729 991

 . Za TJ Slavoj Břevnov Lubomír Čejka, člen výboru TJ

případně pro průvodce na divoké vodě nebo pro instruktory vodní 
turistiky. Jezdí se na nafukovacích kanoích typu Pálava, pro zdolání 
svižnějších řek máme i dvě samovylévací kanoe typu Baraka. Ti starší 
a zkušenější si pak občas mohou vyzkoušet jízdu na kajaku. 
Pravda, pro vodní skauty je netradiční používat nafukovací gumové 
lodě. Ovšem má to své výhody. Jsou skladné, a tak pokud se 
potřebujete zrovna dopravit na druhý konec republiky, hodíte loď na 
záda, pádlo vezmete do ruky a směle vyrazíte na nádražíčko, které je 
třeba tak malé, že vlak v něm pouze zpomaluje. 
V letošním roce jsme v rámci tábora sídlili na louce poblíž Trhového 
Štěpánova. Měli jsme v plánu vyrazit na týdenní putovní výpravu 
směr Sázava, bohužel extrémní sucho zvítězilo. Lokalita se nám 
i přes tyto nepředvídatelné nesnáze velice zamlouvala, tábor byl 
báječný, příští rok se chceme vrátit. Teď před sebou máme dokončení 
rekonstrukce klubovny, zapracujeme také na zvýšení naší kvalifikace 
v různých kurzech! 

 Za 8. vodní oddíl skautů –Eliška Č. EBELOVÁ (Šišule)

TJ SLAVOJ BŘEVNOV /HISTORIE/

SKAUTI – PRAHA 6
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Zahradnictví je obor zabý–
vající se studiem rostlin  
v souvislosti s jejich pěsto–
váním pro uspokojení po-
třeb materiálních /ovoce, 
zelenina/, jakož i pro účely 
sociální a estetické/ okrasné 
rostliny/. Ve srovnání se 
zemědělstvím zabývá se pěstováním obvykle na ploše 
omezené /často zahrada/. Tolik tedy slovník naučný. 
Jenže to, co já se chtěl o zahradnictví dozvědět, mi mohl 
prozradit jen opravdový zahradník. A tak jsem se vydal za 
panem Jakubem Krulichem. 

1/Pane Krulichu, kdy vaše zahradnictví na Praze 6 
  vzniklo? 
Zahradnictví Na Petynce vzniklo již v 30. letech minulého sto-
letí, pro potřebu přilehlého kláštera Školských sester sv. Františka a je 
jistě pozoruhodné, že za 85 roků nezaznamenalo vlnu bouřlivých mo-
dernizací, v téměř původní podobě jej lze vidět i nyní, s trochou nadsáz-
ky lze říci, že jde o jakýsi zahradnický skanzen. 

Klasické klášterní zahradnictví vystřídalo za dob socialismu vyhlášené 
zahradnictví specializující se na pěstování kaktusů a sukulentů, pod hla-
vičkou státního podniku, které fungovalo do roku 1991. V témže roce 
se začala odpočítávat i historie založení našeho Zahradnictví Krulichovi, 
které se snaží navázat na dřívější tradici, tedy pěstování bylinek léčivých 
i pro použití v kuchyni a jelikož je důležité potěšit nejen žaludek, ale  
i duši, pěstujeme také mimořádný sortiment trvalek a skalniček okras-
ných, květy, či listy. 

Nutno podotknout, že naše zahradnictví nedosahuje svými rozměry 
plochy nynějších super a hyper marketů, ale dle slov návštěvníků je  
o to roztomilejší a příjemnější. Často také lze vyčíst i údiv, že takovéto 
klasické zahradnictví v Praze ještě existuje a dokonce se v něm hlavně  
i pěstují, nejen překupují květiny. 

2/Co všechno vlastně pěstujete? 
Kdybych měl vypsat pěstované rostliny po rodech, druzích a odrůdách, 
celý náš sortiment, Břevnovan by na to asi nestačil. O zahradničinu 
jsem měl zájem od dětství a uchvátila mne úžasná rozmanitost rost-
linné říše, kterou lze však dobře poznat pouze tehdy, když podlehnete 
i sběratelské vášni. A jelikož se od dob mých začátků v mých zájmech 
moc nezměnilo, lze i nyní v našem zahradnictví objevit bylinky léčivé  
a kuchyňské, jak domácí, tak i exotické, v mnoha druzích. Jde např.  
o kolekci druhů máty různých tvarů, vůní i chutí, bazalku v mnoha odrů-
dách, klasické bylinky jako tymián, mateřídouška, oregano, rozmarýna, 
šalvěj apod., vše ovšem v sortimentu lišících se odrůd. Z exotických 
bylinek pěstujeme např. stévii, citronovou trávu, vietnamský koriandr, 
česnekovou trávu, lipii aztécký cukr, kalísii zlatý vlas, citronová verbena 
a mnoho dalších. Bez zajímavosti jistě není ani kolekce vonných mušká-
tů, které s oblibou pěstovaly naše babičky. 

 Pokud jde o trvalky, ani ty nejsou vyjímkou, takže nepěstujeme pouze 
jednu odrůdu, ale kolekce např. 30 odrůd Echinacea, 50 odrůd aster, 
100 odrůd plamenek, desítky kultivarů kopretin, zápleváků, turanů, 
srdcovek, chryzantém, řebříčků, pivoněk, denivek, bohyšek atd. Kaž-
dá odrůda, neboli kultivar má unikátní barvu květu, vzrůst, ale i nároky  
a způsob použití v zahradě. A jelikož ctíme moudrost našich předků, ne-
pěstujeme pouze nově vyšlechtěné druhy rostlin, ale i klasické, takřka 
staletími prověřené trvalky zahrádek našich babiček. Rozmanitost z říše 
bohyně Flóry v praxi, Na Petynce…

3/Které roční období je pro zahradníka nejhezčí? 
Pro mne je nejhezčí období od jara do podzimu, tedy období, kdy rost-
liny rostou, kvetou…Tehdy je mohu je pozorovat, jak vyklíčí z drobného 
semínka či vyrostou z řízku, mohu sledovat, jak sílí do krásy, kvetou, 
vytváří semeníky, zbarvují se do podzimního hávu. Zima je pak pro mne 
utrpením, kdy si absenci rostlin na zahradě alespoň trochu nahrazuji 
probíráním fotografií květin, které v průběhu roku udělám a tak ji přežiji. 

4/Jaký byl Karel Čapek podle Vás zahrádkář? 
Karel Čapek byl jistě vynikající zahrádkář, tělem i duší, o čemž svěd-
čí i kniha Zahradníkův rok. Lidsky popsal to, co jistě každý opravdový 
milovník rostlin zažívá i cítí a proto je toto jeho vyznání stále aktuální. 
Musím podotknout, že takovýchto zahradnických vzorů lze v minulosti  
i současnosti naleznout více a vzhlížím k nim s úctou a obdivem. 
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

Bělohorská 97/232, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.:  220 513 913

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

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: infosolork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

s. r. o. Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul.

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí v novém roce 2009 vám přeje kolektiv 

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

Nabízí kromě pletacích přízí také pánské a dámské
prádlo, kapesníky, punčochové zboží, dále široký
sortiment kojeneckého a dětského zboží a velký
výběr ložního prádla. Dále nabízíme prošívané pro−
tialergické deky a polštáře Klinmam. V obchodě je
zavedena čistírna a katalogový prodej Quelle.

Otevřeno:  Po – Pá  900 – 1230, 1300 – 1730 hod.

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

5/Mít možnost znovu si vybrat profesi. Měnil byste ? 
Jak jsem uvedl, rostliny jsou mým zájmem od 13 roků věku, později 
jsem si musel odborné vzdělání v oboru zahradnickém oboru vybojovat 
proti socialistickým komisím, které mi v tom bránily. Je tomu již pěk-
ných pár desítek let nazpět, ale doposud jsem této své volby nikdy neli-
toval a domnívám se, že do konce života litovat nebudu. 
Musím však poznamenat, že mne spíše trápí dnešní „spotřební“ přístup 
k rostlinám, které jsou živou, nádhernou součástí našeho světa, a bez 
kterých by kolem nás byla pouze poušť. Nejde o průmyslové zboží, vý-
lisky či odlitky, které se použijí pro momentální dekoraci, spotřebují se 
tak, a putují do popelnice, jak tomu mnohdy bývá. Profese „zahradník“ 
je dnes mnohdy zaměňována s profesí nákup/prodej rostlin, což jis-
tě ke stavovské cti příliš nepřispěje. Nelze než doufat, že tradice, um  
a láska k rostlinám opravdových zahradníků nezmizí v propadlišti dějin 
a komerce…

6/ Líbí se mi orchideje. Nejsou ale příliš náročné? 
Odpověď není jednoduchá. Stačí se porozhlédnout po různých koutech 
supermarketů, kde jsou v nedůstojných a nevyhovujících prostorech 
nabízeny vedle masa, brambor a pečiva i orchideje. Zpravidla se jedná 
o jediný rod, tedy Phalaenopsis, česky kůrovec. Já pamatuji doby, kdy 
jako člen Orchidea klubu Praha vyvažoval obrazně řečeno každou mini 
rostlinku tohoto druhu zlatem, stávala 10% průměrného platu. 
Podotýkám, že Phalaenopsis je pouze jedním rodem čeledi Orchida-
ceae, z celkového počtu botanicky popsaných 850 rodů a 17 000 dru-
hů. Některé můžete v bytových podmínkách pěstovat, vždy je nutno 
přihlédnout k jejich původu a podmínkám, ve kterých rostou v přírodě. 
Jejich pěstování může být mnohdy oříškem i pro zkušené pěstitele. 
Pravda, jejich krása a mnohdy fantastické tvary a barvy jejich květů jis-
tě stojí za trochu té snahy, kdy je úspěch cennější než prosté pípnutí 
skeneru čárového kódu…
P. S. Tak tohle všechno mi pan Jakub K r u l i ch prozradil . A vy, pokud 
budete mít třeba chmury na duši, přijďte se do jeho království Na Petyn-
ku podívat. Vřele doporučuji! 

 T. Matějka 

KVĚTINY 
S LÁSKOU 
PĚSTOVANÉ …



13

BŘEVNOVAN

Po měsíčním odpočinku po bronzové sezoně se ragbisté Tatry 
sešli k přípravě na nový ročník extraligy ragby. Trenéři Vacek 
a Čiverný naordinovali hráčům intenzivní přípravu. V druhé 
polovině července obdrželi Tatrováci individuální kondiční 
plány a následně začal tréninkový proces na hřišti. První fáze 
přípravy se zaměřila na fyzickou připravenost a vyvrcholila 
týdenním soustředěním vyplněným dvoufázovým tréninkem. 
Kromě aktivit na travnatém povrchu a v posilovně si trenéři pro 
ragbisty připravili ještě „bonbonek“ v podobě tréninků v písku 
na Ladronce, které svou intenzitou nechaly hráče sáhnout až 
na dno jejich sil. Srpnová příprava byla již více zaměřena herně, 
ragbisté už do hry zařazovali taktické prvky a herní styl, který 
již tradičně vychází z rychlé kombinace útoku. Cíl si mužstvo do 
nové sezony klade nejvyšší, zisk mistrovského titulu! První zápas 
odehraje s nejstarším českým ragbyovým týmem –Slávií Praha. 
Po dvou měsících od památného utkání České republiky proti 
New Zealand Ambassadors XV (výsledek 32–36), tedy výběru 
novozélandských hráčů působících v Evropě, se tak na smíchovský 
pažit vrátí soutěžní ragby. A Tatrováci by se jistě nezlobili, 
kdyby jim fanoušci proti Slavii vytvořili takovou atmosféru, jako 
reprezentantům ČR proti hrdým Novozélanďanům. Tehdy do 
posledního místečka vyprodaný stadionek Tatry doslova praskal 
ve švech a bouřil při krásných ragbyových akcích obou týmů 
nebo při bojovém tanci HaKa, který nadšeným divákům hned 
dvakrát Novozélanďané předvedli. Přijďte i vy povzbudit ragbisty 
Tatry na jejich cestě za vytouženým titulem! 
Na novou sezonu se ale nepřipravují jen muži Tatry, v plném 
proudu je i příprava ostatních týmů a třeba družstvo žen si z ní 
odskočilo pro celkové vítězství na největším tuzemském turnaji 
ragby v písku – Prague beach rugby 2015. Ročníky do osmi až 
dvanácti let se zase předvedli na tradičním letním soustředění 
ve Zbraslavici u Kutné Hory. Nešlo jen o táborové aktivity, 
koupání, či výlety do okolí, ale o získání pohybových dovedností, 
herních dovedností, techniky, jakož i posílení týmového ducha! 
A to nejen s ragbyovou šiškou nýbrž i s míčem volejbalovým 
nebo při nohejbalu. Závěrem soustředění všichni absolvovali 
i výkonnostní testy. V tréninkovém procesu byla samozřejmě 
také ostatní mužstva Tatry, která se připravovala především  
v domácím prostředí našeho stadionu, kde odehrají i svá 
přípravná utkání. Do nového ročníku nastoupí Tatrováci v plné 
síle a jsou připraveni ukázat se v nejlepším světle! 

 P. Chaloupka
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21. 8. O půlnoci navštívila policejní patrola erotický klub Astra ve
Zbuzanské ulici za účelem kontroly sexuálních pracovnic. Jedna
z těchto pracovnic příslušná do Kryr u Loun předložila doklady a zjiš−
těno, že se o ní zajímá soud v Plzni a v Lounech. Předvedena pro zane−
dbání povinné výživy. • Do sklenářství na rohu Myslbekovy ulice
v noci přišli zloději. Vytlačili a zdvihli ochrannou stahovací mříž před
dveřmi provozovny, vypáčili vstupní dveře a hned k pokladně. Byly
tam 2 tisíce. Celková škoda: 10 tisíc. 

22. 8. Ze zahrádky restaurace Na Marjánce v Břevnově kdosi
odnesl 6 ks proutěných židlí. Škoda: 15 tisíc.

24. 8. Do bytového domu Pod Marjánkou 39 zavítal specialista na
sklepy. Odstranil elektromagnetický zámek vchodových dveří, ve skle−
pě demontoval tabuli, přeštípl řetěz vybrané kóje a odvezl si pěkné
jízdní kolo Sukmano za 15 tisíc. • Hned dva dětské kočárky odve−
zl si poberta z Radimovy ulice č. 8. Ze Šemberovy ulice zase odvezen
autaři Renault Zceniv za 247 000 Kč. 

25. 8. Ze sklepních prostor v Řipské 12 zloději odnesli ozvučova−
cí techniku za 200 tisíc. 

26. 8. Dlažební kostku vrhl neznámý zloděj do okna přízemního
bytu v ulici Pod Bateriemi. Uvnitř pokoje na parapetu okna ležela pr−
kenice a v ní všechno: peníze, doklady, karty, průkazy. Zloděj pro ni
jen šáhl a byl pryč. Škoda: 11 200 Kč. • Denní bytař odemčenými
vchodovými dveřmi dostal se do podkroví domu v Libocké ulici, vy−
páčil jedny dveře majitelky a odnesl si notebook a 20 000 z přihrádky.
Vypáčil další dveře sousedky a odnesl si šperky za 24 tisíc. • Do ob−
jektu firmy v ulici Na Rovni vlezli zloději přestřižením plotu zahrád−
ky. Pak vypáčili dveře haly a za velkým zrcadlem našli trezor, který ro−
zřízli. Byl ale prázdný. Vypáčili dveře dalších místností a v patře našli
fotoaparát Nikon s pěkným optickým příslušenstvím a notebook. Cel−
ková škoda: 200 000 Kč. 

27. 8. Ráno po páté vracela se žena z Prahy tramvají č. 22. Tram−
vaj byla poloprázdná, seděla, v klíně položenou kabelku, ruce na ní.
Trošku zabrala. Když se pak probudila ve stanici Břevnovský klášter
byla kabelka pryč, doklady pryč, peníze pryč. Škoda: přibližně 4 tisíce.
• Toyota Avensis stříbrná za 140 tisíc zmizela na Břevnovské plá−
ni 57. • Mladý muž vracel se k ránu z Prahy taxíkem na Bělohor−
skou, ale peníze už neměl, došly. Jako jistinu nechal taxikáři před do−
mem mobil a že si doběhne pro peníze domů k mamince. Když přiběhl
zpět, šibal taxikář byl dávno pryč. Škoda: 6000 Kč.

14. 7. odpoledne na výjezdu ze Strahovského tunelu patrolou zasta−
ven Renault Grand Expace tmavě modrý, který byl ohlášen jako krade−
ný. Řidič musel vystoupit. • Autař v Talichově 15 v Břevnově roz−
bil boční okno Renaulta Megana, vlezl dovnitř a vymontoval mobilní
navigaci, autorádio, různé oděvy. Škoda: 22 tisíc. • Sadu golfových
holí Allanay vytáhl neznámý zloděj z černého BMW nedaleko hospo−
dy Na Hřišti v Malém Břevnově, když předtím rozbil zadní sklo. Ško−
da: 20 tisíc hole, 30 tisíc poškození auta. 

15. 7. večer autaři zajeli do Břevnova do Junácké ulice a rozbili
sklo pravých dveří u Fabie, kde odmontovali airbag, stejně tak si vy−
hlédli Fabii v Anastázově ulici, kde stejným způsobem vzali další air−
bag. Celková škoda: 60 tisíc. • Plynové trubky a příslušenství za 52
tisíc si zloději odnesli z pozemku vysokotlaké regulační stanice plynu
v ulici Moravanů. • Před domem v Žufanově ulici v Řepích hádal
se v pravé poledne manžel s manželkou. Známý zastal se ženy slovně,
načež manžel vytáhl teleskopický obušek a nabančil známému ručně,
až musel do nemocnice. Obviněn z ublížení na zdraví a výtržnictví.
• V ulici Na Okraji stál zánovní Renault Megane šedý. Přišli autaři
a odvezli ho. Škoda: 200 tisíc. 

17. 7. mezi osmou a jedenáctou dopolední přiblížil se profesio−
nální autař na parkoviště ve Stamicově ulici a odvezl si Audi 7 stříbr−
nou majitele ze středočeského kraje. Škoda: 1 000 000 korun. • Do
zahradního malířského ateliéru v ulici Osmého listopadu vlezl
zloděj. Líbily se mu dvě pěkné plastiky nahých žen půl století starých
a několik drobností. Škoda: 17 tisíc. 

19. 7. Do místnosti technického zázemí Dopravních podniků
vloupal se noční zloděj a to na konečné tramvaje na Petřinách. Teprve
odtud se proboural do trafiky. Odnesl si kuřivo, doutníky. cigára, bra−
tru za 60 tisíc. • Novou Oktávku šedou štípl autař v Jiránkově ulici
v Řepích. Škoda přes 360 tisíc. • Fabii černou odvezli autaři z Vod−
ňanského ulice. Škoda: 200 000. • Do garáže v ulici Slezanů vypravil
se noční zloděj. Poškodil a vypáčil elektricky ovládané dveře a odvezl
2 horská kola. Vybavení pro 2 osoby na motorku. Škoda i s vraty: 130
tisíc.

24. 7. Odstavený stavební kontejner otevřel v Šermířské ulici
zloděj. Vypáčil obyčejné visací zámky a odnesl si dvě elektrocentrály
a vibrační desku. Škoda: 150 000. 

25. 7. Kolejový zloděj i během prázdnin nelenil. vlezl na Kajetánce
do pokoje a odnesl notebook a hotovost 3000 Kč ze šuplíku. Škoda:
18 000 Kč. • U hotelu Na Zástřelu stál mikrobus Mercedes Sprinter
stříbrný za více jak půl milionu. Autaři odvezen. 

14. 8. Noční bytař vypáčil francouzské okno v rodinném domě
v Hošťálkově ulici a vstoupil do objektu. V přízemí sídlila firma, té
vzal 2 notebooky a 4 balíčky stravenek za 6400 Kč. V bytě sejmul
plazmovou televizi a satelitní přijímač. Pak poškodil zahradní nábytek
a vybavení bytu. Škoda: 109 400 Kč. • Odpoledne před třetí zaz−
vonili u starší paní v Kamerunské ulici ve Vokovicích dva muži s na−
bídkou instalace televizních kanálů. Žena je pozvala do kuchyně, jeden
usedl za stůl, vytáhl důležitě z diplomatky lejstra smluv, půjčil si ob−
čanku a začal vyplňovat formuláře, zatímco druhý se šel „podívat“ na
set−top box do vedlejší místnosti. Zde sebral drobné zlaté starožitnosti
– řetízky, prsteny, náušnice, 5200 Kč k tomu a oba se rychle rozloučili.
Škoda: 35 200 Kč. 

15. 8. Jiný bytař pajcrem vypáčil pevné plastové okno suterénního
bytu v domě U Druhé baterie a uvnitř vzal trezorek s částkou 50
000 Kč, který byl zabudovaný v kuchyňské lince. Přibral k tomu šper−
ky, 2 notebooky a – zmizel. Škoda min. 100 tisíc. • Ze stavby v ulici
Na Klášterním 6 zmizel motor Geda Komfort ke zdvihací plošině.
Kdosi ho odmontoval a odvezl. Škoda: 80 000 Kč. 

17. 8. Stavbyvedoucím areálu KC Vypich Kaufland oznámeno,
že v posledních měsících kdosi odnesl či odvezl různý stavební materi−
ál za milion šest set třicet sedm tisíc korun. • Lištu s parkovacími
čidly z černého BMW v ulici Heleny Malířové vymontovali autaři
a odnesli. Škoda: 50 tisíc. • Kolem osmé večerní nejprve v prosto−
ru křoví za popelnicemi v ulici Za Vokovickou vozovnou, později
v ulici José Martiho, chodil muž se ztopořeným údem a masturboval.
Byl oblečen do zelených punčoch a trenýrek, na hlavě béžovou punčo−
chu a modrý pásek na ruce. Za hrubou neslušnost na veřejném místě
patrolou předveden. 

19. 8. Do prodejny sýrů na Bělohorské 117 se chtěl v noci dostat
zlodějíček, ale nešlo to. Páčil vchodové dveře, rval zámek, ale nic. Do
krámu se nedostal. Škoda na dveřích: 3 tisíce. 

Z policejního deníku
 
10. 7. Člen ochranky sloužil noční šichtu před domem ve výzkumáku v ulici 
Drnovské a z ničeho nic venku potkal dva chlápky. Všichni tři se lekli a dali se 
na kvapný ústup, jenže se opět srazili za barákem. To už strážný raději volal l. 
158, že jsou v areálu zloději, kteří mezi tím doběhli ke vratům a zmizeli v po-
lích. Pohotovostní patrola (PMJ) vyrazila k Ruzyni posílena služebním psem 

Elfem, který toho měl akorát tak dost. Ihned zachytil stopu a dovedl policisty  
k nedalekému křoví. Zloděj tam seděl, nechtěl ven a tak ho Elf vytáhl za mi-
kinu a policisté jen zaklapli želízka. Ten druhý byl rychlejší, zmizel do tmy, 
neznámo kam. Patrola postupovala systematicky a náhle spatřila osobu, jak v 
ranním šeru těžce tlačí kolo s károu, kde byla naložena pěkná kolekce různého 
nářadí. Oba výtečníci byli známí sklepaři, mnohokrát trestaní. Předvedeni. 
 
7. 7. V pulsujícím horku Václavského náměstí oslovily dvě děvy pro-
cházejícího turistu, zda by jim nekoupil párek v rohlíku. Bylo již k půlnoci  
a vyhládlo. Turista byl gentleman z Anglie, dva rohlíky s párkem jim koupil. 
Během konzumace mu dívky klopotně sdělily, že bydlí mimo Prahu a že jim 
všechno ujelo. Taková smůla! Cizinec pochopil a nabídl jim nocleh v pokoji 
nedalekého hotelu, kde bydlel. Když se však po ránu zmátožil, koukal jako 
divý. Dívky se ani nerozloučily, odešly a s sebou vzali všechny jeho osobní 
věci, peníze, luxusní hodinky, tablet, dva mobily, holení, vodu po holení atd. 
Škoda asi 65 tisíc. 
 
4. 8. Možná to pamatujete i z minulého režimu v centru Prahy: obchod, oby-
čejné potraviny a pak nenápadný vchod a byli jste v útulné vinárničce pro 
milence, překupníky a veksláky. V ulici Makovského v Řepích pražskou kri-
minálkou odhalena dobře maskovaná herna s třiceti nelegálními automaty – 
jen pro členy klubu. Hrací automaty odvezeny a k tomu téměř milion korun 
provozního kapitálu. Šetřeno. 
 
14. 8. V pravé poledne opřel si mladý muž své kolo jen tak o výlohu banky 
v Revoluční ulici a vykročil k přepážkám. Nedaleko však stál lapka, vskočil 
na stroj a dupnul do pedálů. Mladý muž vyletěl z banky za ním, nasadil sprint, 
ale nic platno. Kolo bylo fuč. Volána policie a hlídka s poškozeným začala 
objíždět přilehlé ulice. Po 20 minutách v Husitské ulici šlapal již klidně zloděj 
na kradeném kole a byl nemile překvapen. 
 
20. 8. Sedmdesátiletý bytař na penzi (24 tr. záznamů), pověsil své řemeslo 
na hřebík a začal na Václaváku prodávat lék Rivotril, který je určen k léčbě  
a mají o něj zájem feťáci. Sám ho dostával od hodného pana doktora na před-
pis, ale od r. 2011 ho raději prodával zájemcům. Přivydělával si a to minimálně 
ve třech stech případech a pro nový předpis si chodil, kdy potřeboval. Byl 
předveden, ve zkráceném přípravném řízením soudcem propuštěn a pokárán. 
Ihned se vrátil na svůj štafl, byl znovu předveden, ale drakonického trestu se 
nedočkal: náhle zemřel a případ odložen. 
 
21. 8. Kolem 14 hodiny voláno na l. 158, že v Kralické ulici ve Strašnicích 
stojí dívka v otevřeném okně ve třetím patře a o jejích úmyslech nebylo po-
chyb. Přivolaná patrola přijela bleskově a zatímco jeden z policistů se snažil  
z chodníku navázat hovor s dívkou, druhý vyběhl do třetího patra, vyrazil dve-
ře a zachytil nešťastnici, která už jen visela na parapetu. Naštěstí také přijeli 
hasiči, kteří ji pomohli vytáhnout zpět do pokoje. Čtrnáctiletá žákyně byla 
zachráněna. 
 
24. 8. Dva mazáci, povoláním bytaři, vyprávěli si u piva v Liboci o své boha-
té profesní minulosti. Jeden měl 16 trestních výtečných záznamů, druhý, mlad-
ší, teprve devět. S vypitými pivy se začali hecovat, že ještě něco předvedou  
a že do starého železa nepatří. Zaplatili, vypravili se do ulice Na Dlouhém 
lánu a ve třetím patře činžáku pomocí šroubováků vypáčili dveře vytipova-
ného bytu. Do kapes nacpali zlaté prstýnky, manžetové knoflíky a měli se  
k odchodu. Sousedům se však šramocení od vedle nezdálo, zavolali vokovic-
kou patrolu a ta po krátké honičce udýchané mazáky předvedla. 

 
26. 8. Dvaadvacátého srpna oznámil jakýsi týpek, že na Hlavním nádraží 
ve vlaku do Pardubic je bomba. Nic tam samozřejmě nebylo. Kriminalisté 
uveřejnili kamerovou podobu zřejmého oznamovatele a k jeho dopadení došlo 
přímo divadelním způsobem. Na policii zavolala žena z obchodu na nádraží, 
že dotyčný tam chodí často nakupovat. Když policisté přijeli, muž stál zrovna 
u regálu a vybíral. Tvrdil, že to byl jen žert, že to tak nemyslel. Později se 
ukázalo, že má papíry na hlavu. 
 
4. 9. Bude melounářem. Až do současných dní trvalo vyšetřování čtyřčlen-
né skupiny výrobců heroinu. Úkoly měli rozděleny: muž se dvěma ženami 
vyráželi do kempů, které ležely blízko makových polí. Přes den se opalovali 
a koupali, v noci chodili sklízet makovice, které ihned odváželi do pronajaté 
nemovitosti v Praze 7. Tam vyráběli podle patentu z roku 1930 90% heroin, 
kterýžto způsob vedoucí chemik skupiny ještě vylepšil. Když ho předvedli, 
usmíval se. Až ho na půlku trestu pustí, nechá si zlepšovák patentovat a bude 
za vodou. Tak to chodí v Čechách. 

Pozvánka od sousedů 
– Ragbisté Tatry Smíchov 

jsou připraveni na novou sezonu! 
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Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Karel Bažant, Břevnov  21. 10. 1924
František Kadavý  4. 10. 1926
Alena Peroutková, Břevnov  8. 10. 1926
Věra Vágnerová, Břevnov  1. 10. 1929
Vladimír Kubánek, Břevnov  10. 10. 1930
Marcela Pýchová, Břevnov  4. 10. 1939
Alena Drtilová, Břevnov  24. 11. 1925
Miloš Kasal, Ruzyně  13. 11. 1946

Říjen – Listopad

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

Tajenka: Klub přátel umění Mikoláše Alše. 

NAŠE GRATULACE
Dne 20. srpna 2015 oslavil pan Zbyněk Jalovec 89. 
narozeniny. Rádi spěcháme s upřímnou gratulací autorovi 
krásného vzpomínkového vyprávění o starodejvických 
hospodách, o středoškolských studiích v místě, neboť 
Zbyněk Jalovec je Starodejvičák, kterého neopustil student-
ský humor a smysl pro recesi. Přejeme Vám, pane Zbyňku, 
aby Vám zdravý kořínek vydržel na další léta! Ruku tiskne 
– redakce listu. 
P. S. Obě publikace nazvané Fujfkuk do Dejvic I. a II. určitě 
naleznete v redakčním stánku na Břevnovském posvícení. 

 Různé

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

Za paní Janou Schnabelovou. 
3. srpna 2015 svoji pouť životem ukončila paní 
Jana Schnabelová z Prahy Vinohrad ve věku 88 
let. Zde v Břevnově ji asi málokdo znal, ale paní 
Schnabelová byla na přelomu tisíciletí naší stá-
lou spolupracovnicí, která do elektronické podoby 
uváděla celá čísla Břevnovana. Byli jsme v redakci 
decentní kamarádi, neboť paní Schnabelová byla 
jemná dáma s bohatou profesní zkušeností admi-
nistrativní pracovnice těch lepších pražských podniků. Osobně jsem 
ji vděčen za její korektorské zásahy zkušené češtinářky a za diskuse  
v mnoha oblastech společenského života. Měli jsme si co říci. 

              Za redakci Mgr. Pavel Krchov 

KALENDÁŘ AKCÍ

5. 10. 2015 pondělí od 19. 00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
26. 10. 2015 pondělí 18. 00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů

2. 11. 2015 pondělí od 19. 00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
30. 11. 2015 pondělí 18. 00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů

7. 12. 2015 pondělí od 19. 00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968
28. 12. 2015 pondělí 18. 00 – 22. 00 hodin OK Club U Prezidentů

www.odvarka. cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář   
 
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
6.7.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
3.8.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.9.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
5.10.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
26.10.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
2.11.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
30.11.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.12.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 

Odvárka 
www.odvarka.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář   
 
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
6.7.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
3.8.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.9.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
5.10.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
26.10.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
2.11.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
30.11.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.12.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 

Odvárka 
www.odvarka.cz 

Byty – výměny – podnájmy – koupě
 KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli 

stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít. 
Děkuji. Tel. : 602 361 733, 233 357 071

 Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší. 1 + 1 
v Břevnově, státní, 2. patro I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo 
Praze 5. Tel. : 608 070 899. 

Nabízím zpracování účetnictví včetně daňových přiznání. Tel. : 606 871 141
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BŘEVNOVAN

Mezi námi
v Břevnově XXXVII. 

Jen místní vědí, kde leží Plivátko! V ulici Smiřického  
v Břevnově pod Strahovem v pěkném areálu zastíněném 
vzrostlými parkovými stromy leží staré dětské brouzda-
liště vybudované v padesátých letech minulého století  
v akci Z (zdarma) rodiči, kteří sem pak vodili své rato-
lesti. 
Brouzdaliště je tvořeno betonovým ochozem, oválným 
korytem pro vodu dítkám po kolena a sprchami. Léty 
zcela zanedbané místo nyní hodlají zrekonstuovat dneš-
ní mladí s rodinami a podnikli k tomu rázné kroky. Jak 
sděluje oficiální zpráva Tomáše Chadimy: Dne 22. srpna 
proběhla od 14 hod. dohodnutá zahajovací akce k obno-
vě dětského brouzdaliště zvané Plivátko. Úklidu se zú-
častnilo více jak 30 lidí, kteří se o akci dozvěděli přes 
facebookový profil Plivátka (vvv. facebook. com/plivát-
ko/), přes mail nebo ústní komunikací. Dalších asi 10 lidí 
přišlo náhodou jako kolemjdoucí. Těleso Plivátka bylo 
vyčištěno, stejně jako náletový porost kolem. Odpad na-
ložen do pytlů a odvezen. Vyčištěno bylo i vedlejší pís-
koviště. Akce skončila kolem 18 hodiny a účastníci se 
spontánně dohodli na snídaňovém setkání na druhý den. 
Snídaně pak proběhla v tělese Plivátka. Je potěšitelné, že 

ZPRÁVA 
O ÚKLIDU 
PLIVÁTKA

k věci zaujala vstřícné stanovisko MČ Pra-
ha 6, starosta Ondřej Kolář a břevnovský 
zastupitel MUDr. Antonín Nechvátal. 
Aby se projekt Plivátka mohl pohnout dále, 
musí se vyřešit vlastnické vztahy (část po-
zemku je MČ , část společnosti Real 9),  
a pak možnosti uvést projekt do původní-
ho stavu a k původnímu účelu. Bude nutné 
provést generální opravu bazénu, přívo-
du vody, elektřiny, kanalizace, to zaplatit  
a udržovat. Mně se ta myšlenka obnovy 
Plivátka nesmírně líbí a fandím lidem, kte-
ří pracují pro svůj domov – pro Břevnov. 
Vždyť třeba v letošním parném létě by děti 
takové brouzdaliště velmi uvítaly. 

Pavel Krchov

Vlevo – původní Plivátko vybudované u příležitosti I. spartakiády  
v roce 1955. Foto: Ivan Hovorka



TO NEJLEPŠÍ NA KONEC! 

PŘEPRAVA  SENIORŮ
A NEMOCNÝCH

Dopravíme vás
• K lékaři

• Do nemocnice

• Do lázní

• Na rehabilitace

• K příbuzným

• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů

• Možná asistence

• Možnost přepravy ležícího pacienta

 Informace o cenách vám rádi zodpovíme 
na telefonu nebo je najdete na webových stránkách

               774 888 085
PRACOVNÍ DOBA:  Pondělí – Pátek:  7:00 – 17:00 hodin

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

Akce břevnovské Plivátko začala...


