
Téma měsíce

Máme rádi své
Naše téma vám přináší jen samé dobré 

zprávy, setkáte se totiž s lidmi, které baví 

žít v sousedské pospolitosti. myslíme si, 

že tak se naplňuje význam slova domov. 

PřiPravila Pavlína Blahotová | foTo sousedé

sousedy!

éma sousedských vztahů často znamená rozebí-
rání problémů a stížností, ale my jsme pro vás 
připravili něco úplně jiného. Nehledali jsme 
dlouho, stačilo oslovit tři blízké známé, o kte-

rých víme, že se svými sousedy opravdu tráví spoustu 
času. Při vyprávění veselých příhod z víkendu jim jejich 
zážitky často závidíme. Napadlo nás, že jejich zkušenosti 
mohou být inspirací i pro ostatní – někdy je užitečné 
založit občanské sdružení a jindy jen stačí vědět, kdo má 
dobrý bagr nebo zásobu válečků na malování. I když si 
autoři následujících textů myslí, že mají na skvělé souse-
dy štěstí, my tušíme, že tak úplně o náhodu nejde. Víme 
přece všichni, že platí pravidlo – kdo dává, dostává.
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1. V této pražské ulici spolu sousedi tráví víc 
času na lavičce na společném chodníku před 
domem než ve vlastních zahradách 
2. V podbrdské osadě Halouny žijí potomci 
starých trampů a les milují stejně jako oni 
3. Do jednoho pražského žižkovského činžáku 
se postupně stěhují všichni kamarádi
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POSPOLITOST
Každé sousedské pospolitosti se může 
hodit statut občanského sdružení. S jeho 
založením pomůže třeba organizace 
arnika, ale v zásadě stačí sepsat stanovy, 
určit oficiálního zástupce a registrovat se 
na ministerstvu vnitra a obecním úřadě. 
Jednou z výhod je možnost vstupovat včas 
do územních a stavebních řízení. 

NÁSTĚNKA
Docela užitečná věc! i v době 
e-mailu, facebooku, Twitteru 
a podobně je praktické dát 
o důležitých novinkách a chystaných 
akcích vědět pomocí obyčejné 
vývěsky na frekventovaném místě.

JAK NA TO
všechno vaše dobré úsilí 
směrem navenek může 
být zmařeno, když 
nezkusíte oslovit i ty 
sousedy, kteří se nezdají 
být úplně nakloněni 
vašim představám. 
Nebojte se zazvonit 
a přátelsky lobbovat.

ČÍM ZAČÍT
volba byla jasná: dosáhnout 
vyhlášení Památkové zóny Tejnka. 
Pak jsme se měli o co opřít při 
dalších jednáních a ke svému 
potěšení jsme často nacházeli 
společnou řeč s radnicí Prahy 6.

2. Takový pohled na naši ulici 
se otevře tomu, kdo vystoupá 
po 111 schodech, které sem vedou 
od tramvají č. 22 a 25 
3. Náš hlavní ‚bulvárek‘ dlouho 
lemovala jen auta a popelnice, 
proto jsme přistoupili k vylepšení 
a jednu lavičku vynesli ze dvorka 
na zápraží. Od května do srpna sem 
svítí večerní sluníčko a nenecháme 
si ujít příležitost to využít. 

1. Pořádáme Bizar Bazar. Jednou chtěl Janek ulevit 
své domácnosti od hromady zbytečností, které 
nashromáždil v dětství a mládí. Vylepil na vrata ceduli 
s výzvou, aby ostatní udělali totéž a všechno přinesli 
na jednu hromadu. Převažovali plyšáci, oblečení, knihy 
a nefunkční lampičky. Každý si pak mohl odnést, co se 
mu zalíbilo, leckdo pro sebe našel opravdový poklad. 
Takhle to hemžení vypadalo z podkroví.

8. Musíme všechno 
probrat. „A už jsi slyšela, 
že v zahrádkách u hřiště se 
bude kácet? Prý tam mají 
stavět viladomy – každý 
má tři patra, podzemní 
garáže, a bude to celé 
oplocené.“ Ale třeba šla 
řeč o něčem jiném. Vždyť 
Matulka dneska slaví čtvrté 
narozeniny a přišla spousta 
gratulantů.

9. Ať nám není zima. 
Do někdejší zahrádkářské 
kolonie, která se před 
časem pomocí několika 
razítek proměnila 
ve stavební parcely, taky 
jednou za rok zajedeme 
pro dřevo. Odpoledne 
na svatého Štěpána 
nabízíme kolemjdoucím 
svařák s cukrovím a také 
oheň – nechceme u toho 
zmrznout.

ejnka, někdejší osada z pražské břevnovské periferie, 
ve které žijeme, přežila téměř zázrakem. Uvažované 
komunistické ‚asanaci‘ předcházela léta stavební 
závěry, která udělala svoje: většina domů chátrala, 

zahrádky a dvorky pustly. V roce 1989 už do spleti zdejších uliček 
málem vjely buldozery, měla tu stát nová diplomatická sídla. Ještě 
před pár lety by se jistě našlo dost lidí, kteří by řekli, že by to tak 
bylo lepší. Naštěstí dílo zkázy se dokonat nepodařilo. Postupně se 
z unikátní enklávy ve starém Břevnově začalo vylupovat to hezčí 
a vzácnější, starousedlíci si až na výjimky padli do oka s nově 
příchozími, většina rozpadajících se domků byla víceméně s citem 
opravena. Dnes má Tejnka opět svůj půvab – bohužel i pro develo-
pery a úředníky, kteří by z místních nezastavěných parcel jistě rádi 
vytěžili maximum. Udržet zdejší svéráz tak bývá někdy náročné, 
ale baví nás to. Koneckonců, děláme to hlavně pro sebe, je to náš 
domov. Pak jde většinou všechno samo.
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Vítejte  
v Tejnce
máme to štěstí, že se 
sousedy rádi vyjdeme ven  
a společně bydlíme i na ulici. 
TexT a foTo Marek Šálek
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4. Někdy to jinak nejde. 
Když chystáme opravdu 
velkou pouliční sešlost, 
natáhneme mezi domy 
transparent s prosbou, aby 
motoristé buď odbočili, 
nebo aspoň zpomalili 
a měli s námi trpělivost. 
Nepamatujeme, že by to 
u řidičů vyvolalo úplně 
zlou krev, to spíš otevřou 
okénko a zajímají se, co se 
to tady dneska zase děje.

5. a 6. Něco pro nejmenší. Na podzimní 
‚street party‘ jsme pozvali kouzelníka 
a klauna Tondu, aby nás děti nepomluvily, 
že se bavíme bez nich. Podávalo se 
bohaté občerstvení z domácích kuchyní 
a sklepů, například Olinka (dole) přinesla 
skvělé pomazánky. Těšíme se letos znova!

7. Máme novou dlažbu! 
Po letech jsme se dočkali 
a asfaltové záplaty 
plné děr vystřídaly 
parádní kostky, což 
byl další dobrý důvod 
ke slavnosti. Sešla se 
nás víc než stovka, 
mezi účinkujícími byla 
řada místních obyvatel, 
po setmění přišel 
na řadu sousedský tanec. 
Ke slyšení byly operní 
i operetní árie, české 
a maďarské lidovky, hrálo 
se na housle a tahací 
harmoniku. Došlo 
i na kankán v podání 
spřátelených žen 
z Dobříše. 
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NEZAČÍNAT SI S POLITIKOU 
Je přirozené, že se lidé, které spojuje hlavně bydliště a z toho vyplývající 
společné zájmy, budou ve spoustě dalších věcí rozcházet v názorech. Je 
ale úplně zbytečné vytvářet ze svých zápraží ideologické, nebo dokonce 
politické kolbiště. Jak vypadá příjemné sousedství, ví snad přece každý, 
pravičák i levičák. vyplatí se vyhovět každému. Když někdo nechce před  
domem hezčí, ale klouzavější dlažební kostky, proč ho k tomu nutit?

SOUKROMÍ
v skrytu duše si myslíme, 
že se tady sešla ojedinělá 
sestava. Přitom naše denní 
zaměstnání od sebe někdy 
dělí celé galaxie, vždyť kde 
jinde by se dnes sešli třeba 
umělecký řezbář a manažer 
elektrárenské společnosti? 
a ještě jedna věc stojí 
za zdůraznění: respektujeme 
soukromí a necpeme se 
jeden k druhému domů, 
kdykoli nás napadne.

IDYLA
Někdy až kýčovitě idylické 
sousedské soužití považujeme 
za největší ‚tržní hodnotu‘ našich 
nemovitostí. Jedním z důležitých 
předpokladů bylo, že se do čtvrti 
nenastěhovaly kancelářské firmy, 
ani tady až na výjimky neuspěli 
developeři a další spekulanti.

GENIUS LOCI
Naší ulicí procházela poutní 
cesta z lorety do Hájku, stála 
tu jedna z kapliček, které 
ji lemovaly. Zalíbil se nám 
proto nápad připomenout 
ji jednoduchým pítkem 
s posezením. Podle zpráv 
z radnice by se to mohlo letos 
podařit. S projektem nám 
pomohla Nadace via.

SPOLEČNÝ 
MAJETEK
Po domluvě několika 
domácností jsme si pořídili 
dohromady třeba sekačku nebo 
žebřík. Chápeme, že to není 
řešení pro každého – když 
o tom vyprávíme ‚přespolním‘, 
vidíme na nich pochybnosti, ale 
nám se to osvědčuje. 

DOVEDNOST 
Není nad to, když jsou 
mezi sousedy zastoupeny 
nejrůznější dovednosti 
– od grafika přes strojaře 
po učitelku angličtiny. 
Nejvíc se pochopitelně hodí 
šikovní všeumělci a schopní 
organizátoři, ale ke slovu 
může přijít kdokoli další. 
vždyť například naše tradičně 
bohaté pouliční občerstvení 
je také jen z vlastních zdrojů! 
Jen s jednou odborností je 
lepší nespoléhat na místní 
nadšence: při vyhroceném 
sporu o podobu vaší 
čtvrti se vyplatí najmout si 
profesionálního právníka. 

10
14

12

13

11

7

10

13

12

14 15

16

17

20

18

19

16. Bývá to dřina. Udržovat náš 
společný prostor, který vloni 
získal statut ‚obytné ulice‘, 
vyžaduje permanentní pohotovost 
zejména v boji s psími výkaly. 
Když je sníh milosrdně přikryje, 
zbývá čas i na legraci.

17 a 18. Ulice pro 
radost. Kdysi tu prý 
býval tak mizivý provoz, 
že si děti mohly ode zdi 
ke zdi natáhnout 
šňůru a pinkat přes 
ni míčkem. Zkoušíme 
staré sportovní tradice 
obnovit například 
pomocí lekcí tai-či. 
Účelem je v první řadě 
uvolnění ztuhlých 
těl a nastolení klidné 
mysli, až v druhé 
řadě pak zastrašování 
automobilistů.
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19 a 20. Dlouhé zimní 
večery. Jednou začas každý 
něco ukuchtí a všechno   
sneseme na jeden stůl. 
Hitem loňské sezony se 
stalo korálkování: krabice 
s drátky s nejrůznějšími 
ozdobami už patří v Tejnce 
k základní domácí výbavě. 

12. Z posezení u fotbalového hřiště jsou překrásné 
výhledy na Říp, Milešovku, Bezděz, a v noci pak 
na plameny šlehající z komínů rafinerie v Kralupech. Není 
divu, že si Péťa a Bára vybrali zdejší hospodu jako místo 
pro svoji veselku. A náš svatební dar? Trochu jim tady 
uklidíme a opravíme stoly a lavice.

13, 14 a 15. Třetí svátek 
vánoční patří pouličnímu 
zpěvu a pití. Nejvhodnější 
hudební nástroj je ukulele, 
neboť umožňuje součinnost 
i začátečníkům. Nacvičených 
skladeb není moc, ale ochota 
kapely odrhovat je pořád 
dokola je takřka nekonečná. 
Naší ulici se prý začalo v okolí 
přezdívat Via Appia: „Oni tam 
zase vyjou a pijou!“ A Terezka 
s Jindrou (vpravo) někdy už 
prosí, ať jim vyzpěvováním 
neodháníme zákazníky.

10 a 11. Po fiestě siesta. Nejen pořádáním společenských akcí 
a jednáním s úřady je živ občan Tejnky. Umíme také odpočívat, 
někdy i s velkým nasazením. Nejlíp se k tomu hodí zahrádka 
u Nováků, jejíž kvetoucí nádheru je možné obdivovat z houpací 
sítě nebo plátěných křesílek. Muži šli možná se džbánkem pro 
pivo, nebo zase zalezli do Peterovy dílny a ‚vymýšlejí vynálezy‘. 
Nezdá se, že by to Pavlíně s Dáňou vyloženě vadilo.  
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MASÁŽE, POHODA, JAZZ
Když mário s Klárkou otevírali masážní studio, zúčastnili jsme 
se všichni zavěšování dřevěné cedule na ulici. Zvuk vrtačky 
jsme doprovázeli hraním na harmoniku, kytaru a bubínky. 
Tancovali jsme na ulici, zpívali a osobně zvali kolemjdoucí 
na masáž. od té doby všichni z okolí o studiu vědí.

ZÁHADNÁ ZMIZENÍ
všichni máme rádi Danovy knihy z jeho velké knihovny. Dále 
se u nás ve špajzu již dlouho zdržují Danovy štafle a také se jim 
nechce zpátky. ovšem postrádaný zvon lukáš objevil – u nás.

POSPÍCHÁNÍ
S akademickou čtvrthodinkou se ve škole 
počítá. Když sjedu výtahem dolů, potkám 
mária, který se právě vrací z venčení Harleje. 
Z obchodu vychází Dan a vypráví, jak 
dopadlo včerejší hudební setkání v hospodě. 
Z protějšího chodníku na mě mává Kája 
a líčí, jak se zasekla ve výtahu. a tramvaj 
neúprosně odjíždí, jako vždycky…

SKLADIŠTĚ
Kája se potřebovala rychle 
nastěhovat do mé původní 
garsonky a rekonstrukce nové 
ještě nebyla hotová. všechny 
naše věci jsme tedy nejdřív 
přesunuli k lukášovi, toho 
času na studiích ve Slovinsku. 
Druhý den přijeli lukášovi 
slovinští kamarádi, kterým 
půjčil byt. Docela se divili, kolik 
nábytku se sem vejde…
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4 a 5. Lukáš si k nám chodí 
vyprat. V zájmu dobrých  
vztahů tu zůstane na kafe. 
A po chvíli se také stane 
nevyhnutelným, abychom 
zavolali Máriovi a Danovi, 
vzali kytary a harmoniky 
a vyrazili do hospody 
za rohem. Do rytmu 
zní cinkání drobných, 
které právě některý 
z žižkovských výrostků 
vyhrál ve forbesu. A když se 
nad ránem vrátíme domů, 
nesmíme zapomenout 
vyndat prádlo… 
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VSTÁVÁNÍ
Někdy je to dost těžké, když má člověk 
ráno stihnout přednášku. S lukášem jsme 
vypracovali spolehlivý systém. Když je to 
nutné, jeden z nás uvaří kafe a dojede 
výtahem se dvěma hrnky v ruce vzbudit 
toho druhého. lukášova návštěva je 
daleko jistější, než kdybych si nařídil tři 
budíky najednou.

ako první se do tohoto domu v Praze 3 nastěhoval Lukáš. 
S dalšími kamarády, kteří jako já ještě bydleli u rodičů, 
jsme ho často navštěvovali. Ráno jsme se probouzeli v jeho 
posteli třeba čtyři a občas se někdo musel spokojit se spaním 
na koberci. Vyrazili jsme do parku na kopci Parukářka, který 

je hned za rohem, seděli v trávě a pili kafe. Bylo jasné, že bychom 
tu jednou chtěli bydlet všichni. Stačilo málo – domluvit se s maji-
telkou domu a sledovat uvolňující se byty. Netrvalo dlouho, a už 
jsme pestrými barvami malovali po zdech mé nové garsonky. Byla 
tři patra nad Lukášovým bytem. Tou dobou se v dalším bytě usadil 
i kamarád Dan, filozof, kterého známe z koncertů muzikanta Má-
ria Biháriho. Mário začal Lukáše učit na harmoniku a brzy jsme 
se všichni skamarádili. A tak se ze svého bytu pod Žižkovskou věží 
přestěhoval taky sem k nám. Já už s přítelkyní Terkou obývám 
větší byt, můj původní prozatím užívá kamarádka Kája a v přízemí 
si nakonec Mário otevřel masážní salon. 
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U nás
       na Žižkově
Naše parta momentálně zabírá tři garsonky 
a tři byty 1 + 1 v jednom žižkovském činžáku. 
a na další kamarády už čekáme…
TexT Martin Blahota
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8. Lukáš nás s Terkou 
zvěčnil, když jsme 
si do nového bytu 
vezli pračku. A pak 
nám přišel pomáhat 
i s malováním.  
9. Připojili se ještě Dan 
a Mário se svým psem 
Harlejem. Dan, který 
má doma všechno, co 
my nemáme, donesl 
i válečky, a malování 
mohlo začít. 

1. Kája a Terka mi přišly pomoci vymalovat. Stěhoval 
jsem se do větší garsonky a nechtěl, aby se Kája, která 
tuto malou přebírala po mně, psychicky zhroutila 
z maleb na stěnách, které vznikly během jedné pařby. 
Měl jsem doma několik kýblů barev a s přibývajícími 
promile je nešlo neotevřít. Nad ránem jsme měli 
pomalované zdi, strop, ruce, obličeje a všechno oblečení. 
Vymalovat to zpátky nabílo byla ale taky zábava.

2 a 3. Já s přítelkyní Terkou bydlím 
v pátém patře. Mám docela radost, 
že s námi na patře žádní kamarádi 
nebydlí. Lukáš to má ve druhém 
patře k Máriovi asi deset metrů, 
a je naopak rád. Mário totiž velmi 
rád vaří, zejména zelňačku nebo 
buřtguláš. A poté, co člověka 
nasytí, nabídne mu ještě vynikající 
masáž ve svém studiu, které je 
v přízemí. Když se musím učit, 
oceňuji, že to mám k Máriovi dál.

6. S malováním nám přišli pomoci i Terčin brácha Danda 
a princezna Dorka, o kterou se spolu s přítelkyní Klárou 
stará Mário. Když už malovali příliš, a hlavně po podlaze, 
Terka s Kájou je radši vzaly na hřiště. 
7. S Lukášem se známe od střední školy a prožili jsme spolu 
opravdu hodně věcí – od letních Rainbow Campů přes 
stopování po Číně po asistování vozíčkářům Janě a Míšovi



HALOUNY
Historické počátky Haloun sahají do 18. století, 
na konci 19. století zde žilo asi 280 obyvatel! 
v Halounech je od nepaměti vyhlášená 
hospoda. lidé se tu živili hospodařením 
na políčkách a v lese, tradici zde mělo také 
ovocnářství a včelařství. v současnosti spadají 
Halouny administrativně pod obec Svinaře.

HOSPODA
Na naši hospodu U Zrzavého paviána jsme všichni 
pyšní. má krásné malované nástěnné obrazy, které 
sloužily jako filmové kulisy k arabele. majitelé vrbovi 
jsou další generací vrbů, hospodských už od 70. let.

HRANÁ 
Každou první sobotu 
v měsíci si můžete přijet 
poslechnout trampské 
písně v podání starých 
bardů. Sjíždějí se sem 
hudebníci z širokého okolí 
a hrají na všechno od kytar, 
mandolín, bas, houslí, dobro 
až po dnes vzácné brače. 

SILVESTR
Po včerejším výletě se všichni 
znovu sejdeme, většinou u Dušků 
mladších. Konec roku slavíme 
odpálením ohňostroje na vyhlídce.  
letošní Nový rok jsme vítali 
na dopitné u roztočilů.

2. Velkou výhodou Haloun 
(na snímku) je okolní zvlněná 
krajina, nádherný výhled 
na Karlštejnsko (golfová hřiště), 
Poberouní a kopce Mramor a Šamor  
3. Letos se na Halounech pořádal 
první ročník masopustu se vším,  
co k tomu patří – kostýmy, hudbou, 
jídlem, pitím i tombolou

1. Výlety na Kytínská luka k Čunčí hubě se pořádají 
v létě i v zimě. Je to trampská osada na hřebenech 
Brd, vzdálená asi 3 km od Haloun. Cesta lesem je v létě 
zpestřena sběrem hub, malin a lesních jahod. V zimě 
adrenalinovým sjezdem na saních téměř neschůdným 
terénem zpět do Haloun. Děti v lese občas naleznou 
i dary od dobrého lesního ducha Brd Fabiána, který 
dohlíží na správné chování návštěvníků brdských lesů.

7. Každý rok 30. prosince se 
pravidelně vydává skupina 
přátel na výlet do blízké 
vesnice Hatě. Po cestě se 
konají pravidelné zastávky 
spojené s ochutnávkou 
domácích výrobků hlavně 
tekuté konzistence. 
Můžeme přitom ochutnat 
nejrůznější varianty 
domácího vaječného 
koňaku, halounský cider 
z místních jablek a další 
bohatý sortiment lihovin. 
Cílem je hospoda, kde se 
opět hraje a zpívá. Většinou 
tam dorazíme v pořádku 
a po svých. Z Hatí už 
ovšem část účastníků musí 
autobusem. 

8. První mojito 
mexická party byla 
na 29. narozeniny Jirky 
Roztočila. Už je to 
osm let, a od té doby 
se tato nová tradice 
stala velmi populární. 
Na halounských 
záhoncích tak nyní 
najdete neuvěřitelné 
množství bující máty.

radice společných akcí tady sahá do počátku 50. let, 
kdy se na Halounech začaly stavět první chaty a jejich 
obyvatelé se bavili především při společných spor-
tovních kláních. Jezdilo se na volejbalové turnaje 

do vedlejších osad (Westend, Tornádo, Černá skála, Strong Boys), 
s postupem času přibyly i další sporty – nohejbal, fotbal, hokejbal. 
Turnaje se samozřejmě pořádaly i přímo na halounském osadním 
hřišti, kde se dodnes scházejí místní ‚sportovci‘, aby si zpříjemnili 
sobotní odpoledne volejbalem, a pak samozřejmě i rozborem utká-
ní v restauraci. K dalším dávným tradicím patřily dětské dny, které 
na čas, na přelomu divokých 90. let, vymizely. Naštěstí byla tato 
tradice obnovena kolem roku 2002 a stala se nedílnou součástí 
letních prázdnin. Ještě jednu další společnou sportovní aktivitu 
máme – lze za ni považovat tzv. KZK, tedy ‚Kolem země kolem‘, 
což je objíždění hranic České republiky na kole. Loňské 2. etapy se 
účastnilo přes 15 nadšenců z Haloun napříč generacemi.
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Podbrdská  
   chatová osada
Chataři z Haloun pod brdským hřebenem 
udržují pospolitost už čtvrtou generaci.   
TexT saŠa roztočilová
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5. Hospoda U Zrzavého paviána je 
záchytný bod! Jelikož stávající majitelé 
hospody vytvořili vynikající podmínky 
pro děti v podobě venkovního dětského 
hřiště i dětského koutku v nekuřáckém 
sále, stala se hospoda oblíbeným místem 
k setkání všech místních rodin. 

4. Volejbal je 
nejrozšířenější 
a nejoblíbenější týmová 
hra, u které se všichni, 
když počasí dovolí, již 
po desetiletí scházejí 
v sobotu odpoledne. 
Předvedené výkony se 
vášnivě hodnotí v místní 
hospodě a tým, který 
prohraje, platí pivo 
výhercům. Prestižní 
volejbalový zápas ‚staří‘ 
versus ‚mladí‘ se hraje vždy 
na závěr dětského dne.

6. Hra na kytaru je asi 
jako v každé vesnici  
zpestřením večerů 
venku i v hospodě, ať 
už v podání místních 
hudebníků, anebo 
trampů, pro které je 
odedávna halounská 
hospoda tradičním 
místem setkání.
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KRONIKA
od počátku osady zaznamenává do kroniky pečlivě každou událost 
jeden ze zakladatelů, pan Karel Dušek. Kromě aktuálních událostí také 
shromažďuje všechny informace o historii našeho kraje a jeho pověstech 
– je pak příjemné i poučné jeho vyprávění poslouchat. Díky němu víme, 
že po brdských lesích chodí dobrý duch fabián, který dohlíží na to, 
aby se tu lidi chovali slušně, a když se chovají špatně, pošle na ně mlhu 
a nechá je zabloudit. Při dětských pochodech lesem nechává fabián 
dětem za odměnu sladkosti ukryté v pařezu. 

NÁKUPY
Nejbližší obchůdek 
je ve Svinařích, kde 
dostanete i výborné 
domácí pečivo. Paní 
Pavla ví, kde objednat 
nejlepší koláče! U Noska 
v řevnicích kupujeme 
legendární sekanou 
a feferonkový salát, 
na kterém všichni vyrostli.

TAHOUNI 
multiinstrumentalista pan 
Karel Dušek patří mezi 
zakladatele naší osady. 
Nyní už je i s manželkou 
v důchodu, a tak tu 
tráví veškerý čas, kromě 
nejsilnějších mrazů. Neobejde 
se bez nich žádná velká akce. 
v jeho stopách pokračuje 
syn radek s manželkou 
Helenou. i oni jsou mezi těmi, 
kdo pomáhá s organizací 
dětského dne, a nechyběli 
ani u pravého staročeského 
masopustu. letos obnovují 
i původní včelařskou tradici.

CHATAŘENÍ
Je-li to jen trochu možné, snažíme 
se dodržovat pravidlo, že Pražáci 
v pátek končí v práci po obědě, aby 
mohli už ve 4 hodiny být na chatě. 
Zbytek dne trávíme nošením 
pitné vody z halounského potoka, 
protože voda ve studních je moc 
železitá a nehodí se ani k zalévání. 
Děti se scházejí na hřišti, kde si 
vystačí po celý víkend, takže máme 
jistotu, že mají pohyb, a počítače ani 
televize je tady nijak neohrožují.

SPOLEČNĚ
i když jsou jednotlivé parcely 
oddělené ploty, děti je ani 
nevnímají, patří jim celé území. 
Když je třeba vykopat příkop 
přes tři parcely, udělá to bagr 
jednoho souseda, když někdo 
staví základy na kůlnu, pomáhají 
všichni ostatní. Na houf 
předškolních dětí jsme zavedli 
systém střídavé péče.

ROCHOTA
oblíbeným cílem výletů do Brd 
je rochota, místo uprostřed 
brdských lesů, kde stojí stará 
hájovna, v jejíž blízkosti se 
nachází rozlehlý sad a veliká 
louka. Bývala zde také fořtovna, 
která byla stržena a namísto ní 
v současné době vyrůstá nový 
objekt, bohužel asi penzion. 

LÉČENÍ
Halouny fungují i jako 
vzdušné lázně. Například 
u roztočilů se velmi 
osvědčily. mohou 
tak spojit užitečné 
s užitečným. Na léčení 
na chatu totiž s dětmi 
odjíždí tatínek, který 
tu mezi utíráním nudlí 
a vařením cibulového čaje 
zároveň prořeže stromy, 
vybuduje novou terasu 
nebo vyklidí stavební 
nepořádek. Klid na chatě 
ho zároveň inspiruje 
k dalším přestavbám. 
Doporučujeme!
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17. Soutěží se podle 
věku od předškoláků 
po malé a velké 
školáky. Všechny děti 
jsou štěstím bez sebe, 
že dostávají medaile, 
a snaží se jich nasbírat 
co nejvíc. Nejúspěšnější 
medailožrouti jich 
mívají tolik, že je sotva 
unesou. Po vyhlášení 
vítězů následují volné 
soutěže, za které se 
získávají tzv. halouníky, 
a ty se pak mění 
za drobné dárky.

12. Stará trampská 
osada El Paso vznikla 
v bývalém obecním 
lomu, který sloužil 
do roku 1921. Pak 
místo objevili tři 
osadníci z Westendu 
– Údolí hadrů v Hatích, 
pronajali si starou 
boudu na nářadí a pak 
postavili první chatu  
El Paso. Starousedlíci 
sem jezdí dodnes.
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13. Největší zásluhu 
na organizování dětských dnů 
mají Hejlkovi a Černých. I když 
už jejich děti takovému hraní 
odrostly, pořád jsou to oni, kdo 
vymýšlí hry, připravuje rekvizity. 
Vlastnoručně vyrábějí dřevěné 
medaile, papírové peníze 
Halouníky a diplomy s erbem 
Halesy, a rozesílají pozvánky. 
Před devíti lety, kdy se tradice 
dětských dnů obnovila, přišlo 
třeba deset dětí, zatímco dnes je 
jich přes čtyřicet. Heslo: On už 
chodí? Tak šup na překážky!

9. Oslavy narozenin, svatební veselí a narození dětí se konají 
pokaždé v trochu jiném duchu – od grilování se sudem piva 
po mojito party s mexickými buritos pečenými na ohni. Pokud 
počasí dovolí, je oslava na zahradě, když ne, jsme schopni se vejít 
i do malých prostor – nepohodlí není překážkou.  
10. Tradiční ráz masopustu vdechl i loutkoherec a kapelník Pepa 
Vondráček za doprovodu basisty Bělohradského a členů kapely

11. Tady jsme v osadě Halesa – Halouny u lesa. Osadu 
založili chataři v roce 1956. Brdské lesy byly trampskými 
a chatovými osadami doslova prošpikované, a tak měla 
hospoda U Zrzavého paviána, jako blízký zdroj osvěžení, 
neustálý přísun hostů. Halesa má stále svůj emblém 
a v tradicích dalších generací pořád žije.

15. Nedílnou součástí všech sportovních a společenských akcí 
je bouda u hřiště. Čepuje se tu pivo, uskladňuje sportovní náčiní 
a za dlouhých letních večerů hraje na kytary. 
16. Čarodějnické ohně se před patnácti lety pálily kousek 
od Haloun. Pak se na čas tradice odmlčela, ale jen co se řady 
halounských dětí opět rozrostly, dospělí pro své ratolesti tuto 
tradici spojenou s pojídáním buřtů obnovili. 

14. Hokejbalový turnaj se 
pořádá na hřišti uprostřed 
lesů v nedalekých Hatích, 
tedy trampské osadě 
Westend. Tohoto turnaje 
se zúčastňují sportovci 
i z přilehlých vesnic a osad 
– Svinař, Lhotky, Hodyně, 
Skuhrova a Drahlovic. Již 
více než dvacet let zde 
Halounští prožívají střídavé 
úspěchy a neúspěchy. I ti 
nejstarší pořád s chutí 
hrají, i když věk je už 
přece jen znát. Výsledky 
jsou druhořadé, hlavní je 
zúčastnit se a dohrát!


