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Nejen bývalé školní třídy, spolky či strany si dávají společná setkání v Břevnově. Např.
v létě se před rodovým sídlem v Markétské 3 sešli všichni členové zahradnického rodu
Kadeřábků z Břevnova. Nestor rodu pan Václav Kadeřábek, ročník 1921, stojí čtvrtý
zprava.
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20. listopadu předseda břevnovského živnostenského spolku Tomáš Hudera otevřel
svoji další živnost: hospodu V Uličce v Konecchlumského 9. Využili toho někteří členo−
vé spolku a přišli mu popřát úspěšný start. T. Hudera se přiznal, že poslední dny před
otevřením spal asi dvě hodiny denně. Na snímku je zleva T. Hudera, M. Kasal, K. Zá−
vora, J. Šťastná, K. Závorová.

Praha 6 v Evropě. Začátkem listopadu bylo sepsáno mezi m. č. Praha 6 a městským
okresem Penzingen ve Vídni memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti kultury a ži−
votního prostředí. Podobná smlouva o budoucnosti byla podepsána začátkem prosince
mezi Prahou 6 a německým Bayeruthem. Na snímku: starosta Tomáš Chalupa se sta−
rostkou vídeňské části města Andreou Kalchbrennerovou.

Počasí v říjnu a listopadu 2008:
Říjen byl teplotně slabě nadnormální s průměr−
nou teplotou 9,3 °C. První dvě třetiny měsíce
byly nadnormální, ke konci měsíce se ochladilo.
Max. teplota byla 20,5 °C dne 21. října a min.
teplota byla – 0,8 °C dne 24. října, a byl to sou−
časně první mrazový den. Čas jeho příchodu byl
zcela v normálu. Srážky byly slabě nadnormální,
spadlo 51,8 mm t. j. 155 % normálu. Max. množ−
ství srážek spadlo 15,5 mm dne 29. října. Měsíc
byl klidný, silně mlhavý, bylo 5 dní s mlhou a 18
dní s rosou.
Listopad byl teplotně nadnormální s průměrnou
teplotou 5,4 °C. S výjimkou období od 21. – 25.
listopadu, které bylo slabě podnormální, panova−
lo teplé podzimní počasí. Max. teplota byla
16,9 °C dne 5. listopadu a min. teplota jen
– 2,5 °C dne 24. listopadu. Bylo 7 dní mrazových
a vlivem teplého proudění ani jeden den ledový.
Srážek spadlo 29,9 mm – 94 % normálu.
V chladném období napadl první sníh – 4 cm dne
22. 11. Sněhová pokrývka vydržela 3 dny. Cel−
kem spadlo 5 cm nového sněhu. Při přechodu
studené fronty dne 20. se vyskytl silný nárazový
vítr. SM

Zajímavost
pro vás 79.

Portrét listu
l

Redakční rozhovor
l

Z monarchie do republiky
l

Praha 6 v zapomenutých
obrazech

dnes v listě:



Zatímco pro děti je jeden den dlouhý, plný poznání a zážitků, pro nás starší, je týden rázem pryč. Vždyť nedávno Zuzana Kasalová
nabízela sadu svých krásných loutek, které zhotovila, na posvícení a včera rybáři lovili Pivovarský rybník, obklopeni dětmi. Ty byly
natěšené v Mš Parléřova a jinde, kde se něco dělo. Přicházel Mikuláš. A dnes už je tu zima a svátky Vánoční a Novoroční. Milí naši
čtenáři, vinšujeme Vám klidný a požehnaný rok 2009. Redakce listu
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ná a chutná. K české huse se zelím a knedlíkem
plzeňské pivo – kdo zná lepší „eurojídlo?“
l Břevnov v adventu. 29. listopadu sešlo se
na Bělohorské U Kaštanu na pět set lidí, aby se
společně zúčastnili rozsvícení vánočního stromu
v Břevnově. Akci pořádal společně s městskou
částí Praha 6 zdejší živnostenský spolek a nechy−
běly stánky s občerstvením. Slavnost zahájil
předseda živnostenského spolku Tomáš Hudera,
poté promluvil převor kláštera P. Siostrzonek.
Hlas měl již v pořádku, ale před 14 dny byl
v Brazílii, vrátil se a nastydl. Závěrečné slovo
patřilo starostovi T. Chalupovi, který vyzval děti,
aby společně odpočítávaly čas od deseti do jedné
k rozsvícení stromku. Adventní slavnost byla
obohacena školním vystoupením pěveckého
a flétnového souboru ze školy Marjánky. Historie
vánočního stromu v Břevnově je dlouhá a sahá až
do 1. republiky. V minulém desetiletí se o tuto
tradici starali asi 5 let břevnovští lidovci, když
pořádali svá známá setkání dětí u Kaštanu a ve
škole Magistrát. Jednou u Pechů byl smrk rozsví−
cen, ozdoben zabalenými prázdnými krabicemi,
ale do rána bezdomovci všechno rozbalili a poho−
dili. U Kaštanu zas místní výrostkové dlouhými
klacky roztřískali ozdobné koule a bylo po vý−
zdobě. Nakonec to lidovci vzdali, v zemi po vá−
nočním smrku zbyla jen silná trubka jako stojan.
Když však městská část začala stavět velký vá−
noční strom na Kulaťáku ve své režii, začali Břev−
nováci volat, že chtějí strom také. A tak záleží,
jak se sousedé v jednotlivých obcích Prahy 6 ozý−
vají. Letos živnostenský spolek spolupořádá za−
hájení adventního období potřetí. I smrk je míst−
ní. Před 40 lety ho zasadil člen spolku Sláva
Halášek v blízkosti zimního kluziště.
l Slabá sezóna rybářů. 7. listopadu Vincek
a o týden později Pivovarský rybník, to byly ter−
míny letošních výlovů v Břevnově. Ke klášteru
přišly čtyři třídy ze ZŠ J. A. Komenského, které
se těšily ze zpestření školního dopoledne. Nebyl
žádný spěch. Masa vody, několik dní předtím vy−
puštěná do koryta Brusnice se smrskla na louži
před výpustí a divákovi nemohly ujít hřbety ka−
prů vynořující se tu a tam z vody. Rackové se
chystali na hostinu, děti čekaly, odněkud se přiří−
til jakýsi vyčouhlý fotograf. Ale už před samot−
ným výlovem zůstali rybáři poněkud zaraženi.
Rybník vypuštěn byl, ale žádná nová voda nepři−
tékala, jakoby někdo zavřel kohoutek s vodou.
Betónová roura pod Kadeřábkovým topolem, od−
kud tekl silný pramen Brusnice, byla suchá, voda
pryč. K plnění svých kádí, k polévání tříděných
ryb museli rybáři používat vodu z kádí, kterými

odváželi ulovené ryby. Výlov začal v obvyklém
a sehraném rytmu. Skupina rybářů vstoupila na
dno rybníka, rozložila dlouhou síť a bahnem po−
stupovala ke břehu. Přivlečenou síť plnou ryb jiní
podběráky vylovili do necek, které byly odnášeny
ke třídění, vážení a nakládce do kontejnerů na ná−
kladním autě. Tak to šlo ráz na ráz, mokrá práce
byla doprovázena křikem dětí. Jeden z rybářů vy−
bral do vany od každého jednu pěknou rybu
a učinil přednášku, při které si mohli děti i „šáh−
nout“. Největší úspěch měl více jako šestikilový
kapr a sumci. Vyšlo i počasí, takže byli všichni
spokojeni. Rybáři však méně. Pytláci letos vytáhli
nemalou část ryb. Z Vincka vytaženo rybáři
250 kg kaprů, 86 kg okounů, z Pivovarského
305 kg kaprů, 150 kg línů. Předseda břevnovské−
ho rybářského spolku Ivan Nachtigal označil le−
tošní sezónu za slabší než v minulých letech
s tím, že investice do ryb se sotva vrátí. Rybáři
upustí od vysazování větších ryb, protože se sta−
nou kořistí pytláků. Dalším nečekaným problé−
mem je podzemní pramenný přítok Brusnice, kte−
rý se ucpal někde mezi Kadeřábkovým topolem
a bývalým hospodářským dvorem a našel si jinou
cestu mimo rybník. 
l Nová restaurace v Břevnově. Koncem li−
stopadu byla v ulici Konecchlumského 9 otevřena
nová hospoda s názvem V uličce. Provozuje jí

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR

 likvidace černých skládek

 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně

Dispečink, nepřetržitá služba:

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

Dispečink:  233 320 311
Mobil:  602 620 757

pokračování na str. 48

l Z kláštera. 12. 10. v 9 hod. při mši svaté za−
zněla Missa solemmis in D F. X. Brixiho. Dirigo−
val Adolf Melichar. • 15. 10. v 18 hod. při dětské
mši účinkovala dětská schola pod vedením M.
Šolcové. • 18. 10. v 9 hod. mše sv. u příležitosti
setkání OPUS BONUM. • 22. 10. ve 12 hod. zpí−
val Daniel Hůlka Schubertovo Ave Maria a Dvo−
řákův Hospodin jest můj pastýř za doprovodu
Marka Čihaře, a to při pohřbu Václava Kočky.
Celebroval P. Prokop Siostrzonek. • 2. 11. o pa−
mátce zesnulých byly slouženy 2 mše svaté a od−
poledne v 15 hod. se konal v bazilice koncert
chrámového sboru a orchestru. Zaznělo Requiem
W. A. Mozarta. • 22. 11. v Tereziánském sále
koncertovali Vycpálkovci s kytičkou lidových
písní. • 23. 11. v 9 hod. o slavnosti Krista Krále
přednesl chrámový sbor s orchestrem a varhana−
mi Missu solemmis in C W. A. Mozarta,
O mystérium L. N. Clerambaulta a Chvalte Hos−
podina H. Dumonta. U dirigentského pultu byl
A. Melichar. • 29. 11. v 17 hod. se konalo slav−
nostní rozsvícení adventního a vánočního stromu,
kde zazpíval dětský soubor ze ZŠ Marjánka a po−
hovořili P. Prokop Siostrzonek a Tomáš Chalupa
– starosta. • 30. 11. vysílala Česká televize další,
ale letos jako 1. Adventní koncert z Tereziánské−
ho sálu. • Od 1. 12. pravidelně každé ráno od 7
hodin konány zpívané staročeské roráty po celý
advent. • 5. 12. v 16 hod. sloužil P. Prokop Siostr−
zonek mši sv. pro děti a poté následovala Miku−
lášská nadílka. • 7. 12. v 9 hod. při mši sv. opět
zpíval chrámový sbor a to Missu 3 vocibus M.
Hallera. Dirigoval A. Melichar, na varhany
hrál M. Čihař. Téhož dne odpoledne v 15 hod. vy−
stoupili v bazilice 3 mladí posluchači AMU ze
třídy prof. Jaroslava Tůmy – M. Hanuš, K. Mál−
ková a I. Zaťková, přednesli na varhany J. S. Ba−
cha a další staré mistry. • 14. 12. v 9 hod. při mši
sv. účinkovala malá schola za řízení Magdy Šol−
cové. • 20. 12. v bazilice v 18 hod. zazněl koncert
souboru Hradišťan pod vedením J. Pavlici.
l Ze spolku. Na tradiční Martinskou husičku
pozvalo představenstvo živnostenského spolku
své členy a přátele. Akce se konala v pátek 14. li−
stopadu v restauraci U Čechů a byla velmi úspěš−

Zpravodajství
Břevnovana
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což si to u mnohých členů souboru pěkně rozlil. Jenže takových knih už
Jiří Odvárka napsal šest a všechny by mohly jít na filmový scénář. Jenže
kdo ví, kde si to všude rozlil svými absurdními tématy: odsun, Čech ve
wehrmachtu, banka IPB, atd. Stojí za to si všechny přečíst. • Spolek
břevnovských živnostníků vydal již vloni Průvodce Břevnovem, což jest
uličník s popisem ulic a fotografiemi. Naleznete tady erby osob, po kte−
rých byly pojmenovány ulice, portréty významných lidí, zajímavosti.
Publikaci sepsala a sestavila Květa Závorová a Andrea Holasová. • Na
letošním posvícení byla slavnostně pokřtěna druhá publikace spolkové
edice živnostníků nazvaná Nové varhany. Napsal ji varhaník Břevnov−
ského kláštera Ing. Marek Čihař, který prosadil, aby byly postaveny jako
původní barokní varhany. • Poslední publikace, kterou bychom vám
chtěli představit a nabídnout, je šestá knížečka knihovničky časopisu
Břevnovan s názvem Fuj vkuk do Starejch Dejvic. Vyšla minulý měsíc
a autor Zbyněk Jelc zde vzpomíná na svá školní léta na sklonku 1. re−
publiky. Je to oddychové krásné čtení pro milovníky místních koutů
s nenapodobitelnými osudy našich předků a dávných spolužáků. Kdo si
zde m. j. přečte překlad Goethovy básně Olšový král z němčiny do češti−
ny, musí zaslzet a pochopí pravou českou prču z německé věci. Autor je
ovšem novinářský profík, a proto si lze považovat, že nechal svoje vzpo−
mínky vytisknout v místní knihovničce. Je k mání u knihkupce Jakla na
Bělohorské nebo p. Pecha vedle Billy. Doporučujeme.
l Bří Formanové v Břevnově. Od 30. října do 19. listopadu před−
vádělo Divadlo bratří Formanů své putovní show před Prelaturou Břev−
novského kláštera a to v nádherném šapitó, občerstvení bylo hned vedle.
Dáván od 19 hodin kus „Obludárium“ a přestože bylo vstupné pro obe−
censtvo 490 Kč, bylo vyprodáno, jak tvrdí pejskaři, denně. Žádné pou−
liční vyvolávání však v Břevnově nebylo.
l Nová publikace u nás právě vyšla! V listopadu vyšla publikace
č. 6 Knihovničky časopisu Břevnovan, nazvaná Fuj vkuk do Starejch
Dejvic. Autor se v ní vrací do klukovských let a je to příjemné čtení, kte−
ré vám připomene vaše školní léta. Cena je 20 Kč, k mání u knihkupce
Jakla na Bělohorské 58 anebo Radka Pecha, Bělohorská 99 a Břevnově.
l Výročí bitvy o Piavu. Koncem října, při příležitosti 90. výročí
ofenzívy dohodových mocností proti rakousko−uherské armádě u italské
řeky Piavy, zúčastnili se členové klubu voj. historie z Čech vzpomínko−
vé akce. Konala se v místech, kde se tehdy opravdu válčilo – u města
NERVESA DELLA TATTAGLIA, pod pahorkem MONTELLO. Do vy−
hloubených zákopů nastoupilo po válečném mostě přibližně 200 přízniv−
ců voj. historie v dobových uniformách, z mnoha zemí Evropy. Za účasti
velkého počtu diváků proběhla rekonstrukce tehdejších bojů u této řeky.
Nechyběly pyrotechnické efekty, rachot kulometů, minomety. Tehdy,
v roce 1918, italská armáda, za vydatné pomoci britských a francouz−
ských divizí, překročila Piavu a v posledních bojích této války se střetla
s tehdy již značně vyčerpanou rakousko−uherskou armádou. Polní armá−
da byla též zasažena velkou materiální nouzí a navíc byla oslabena sa−
movolným odchodem maďarských pluků z fronty. Byla to opět příleži−
tost připomenout si, že v průběhu „Velké války“ obléklo stejnokroj
monarchie přibližně jeden milion Čechů, z nichž desetitisíce leží v ne−
známých hrobech nebo na vojenských hřbitovech v místech tehdejších
bojů. Ti, co přežili válečná utrpení a vrátili se domů, zůstali v ústraní ofi−
ciálního zájmu. Jejich bojové výkony a smysl pro občanskou povinnost
zůstaly a zůstávají i do dnešních dnů bohužel téměř zapomenuty.
l Co nového u lidovců v Praze 6 (M. D.) Nejprve bych snad za−

Úspěšný večer zhudebnělé poezie proběhl 11. listopadu v Terezián−
ském sále. Pořad, který sestavila Jana Barochová se skládal
z přednesu básní Jaroslava Seiferta a kantorského čtení mladých
básníků. Záštitu nad pořadem přijala paní Jana Seifertová. Na sním−
ku jsou zleva J. Barochová, J. Seifertová, Z. Čechová a T. Karger.

Pokolikáté už Pivovarský rybník v Břevnově vydal úrodu? Přestože
letošní výlov byl citelně poznamenán zlodějnou pytláků, byli vylo−
veni pěkní kapříci, jeden měl dokonce přes šest kilo. Zdejším rybá−
řům však přibyla nečekaná starost: ucpaný přívod silného prame−
ne Brusnice do rybníka, který se zatím nepodařilo najít.

7. listopadu konala se v kostele sv. Antonína v Holešovicích za účasti stovek účastníků
zádušní mše za Patera Aloise Kánského, který pak byl pochován na vinohradském
hřbitově. Náhlou smrtí zarmoutil velké množství lidí, které kdy oslovil.

pokračování ze str. 3

předseda zdejšího živnostenského spolku J. Hu−
dera, točí tady plzeňské a mají teplé jídlo po celý
den. T. Hudera převzal restauraci po firmě U Jára,
která hospodu otevřela, ale vydržela asi třičtvrtě
roku. Také listu Břevnovana dluží 1500 Kč za in−
zerci, ale tak to chodí v Čechách. 
l Co nového U Jandáčků? O známé pro−
jektové a konzultační kanceláři Václava Jandáčka
v Břevnovské 5 jsme již mnohokráte psali.
V těchto týdnech se pracovní tým zabývá rekon−
strukcí starého mlýna u Radotína, z něhož zbylo
jen obvodové zdivo. Kancelář dále pracuje na re−
konstrukci původní elektrárny na Moravě ve Spy−
tihněvsi. Pan Ing. Jandáček m. j. vede přednášky
„Technické problémy technických staveb“ v rám−
ci Klubu za Starou Prahu. – Od nového roku má
být instalována v jedné z výloh zábavního podni−
ku Radost stálá nástěnka se zprávami, fotografie−
mi a programy Klubu za Starou Prahu. To vítá−
me!
l Čtení pod stromeček. V záplavě informa−
cí, publikací, edicí, denního tisku, televizí a inter−
netu si možná najdete čas na regionální literaturu,
anebo se necháte inspirovat a někomu takový dá−
rek pořídíte. Již v létě t. r. vyšla v nakladatelství
Primus další kniha břevnovského spisovatele Jiří−
ho Odvárky nazvaná „Jau trá da dá“ s podtitul−
kem Teatrum normalizačního kvasu. Autobiogra−

fická kniha pojednává o tom, jak se zapálený
břevnovský beatový muzikant stal členem elitní−
ho československého folklórního souboru Vyc−

pálkovců a co to vše obnášelo. Kniha je surovým
obrazem folklórní scény normalizačních let, jeho
zákulisí, kdy autor nešetří nikoho, včetně sebe, za
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čala tím, co již dávno není nové, naopak trvá:
Členové KDU−ČSL Prahy 6 stále nemají na úze−
mí naší městské části kancelář, tj. ani kontaktní
místnůstku pro jednání a setkávání se spoluobča−
ny. To jsou podmínky, které velmi ztěžují práci.
Co se týče témat, o kterých jednáme, vybrala
bych nejprve z těch lokálních. Především s oba−
vami sledujeme záměry radnice Prahy 6 zřídit na
území městské části parkovací zóny. Nemyslíme
si, že by to byl krok správným směrem a vstřícný
veřejnosti. Snad všichni už jsme zažili, co to zna−
mená najít prostor k zaparkování v těch částech,
kde zóny zavedli. Dále: Nelze si nepovšimnout,
jak ubývá zeleně kolem nás! A s tím trochu sou−
visí další problém: Doprava na území Prahy 6.
Zvyšující se provoz jistě vyžaduje své řešení,
mnohá jsou však diskutabilní (viz znovuvzkříše−
ný projekt rychlodráhy) a nebo třeba chystaná pro
jistotu pod pokličkou. Např. Břevnovská radiála,
kdo z občanů přesně ví, jaké řešení se nakonec
zvolí, vyslyší se při tom požadavky obyvatel, žijí−
cích v okolí radiály, tj. nás, Břevnováků? A ještě
témata širšího dopadu: vyjádřili jsme zásadní ne−
souhlas s některými body pracovního návrhu no−
vého občanského zákoníku z dílny ministra spra−
vedlnosti. Konkrétně s těmi, které se týkají
instituce manželství a tím i rodiny. Předkládaný
návrh totiž vstup do manželství devalvuje v obou
variantách svého znění. Jedna z nich obsahuje zá−
měr zrušit, resp. zneplnohodnotit církevní sňatky,

druhá zase umožňuje oddávat i přestavitelům ja−
kýchkoli neregistrovaných náboženských a pseu−
donáboženských skupin. Návrh také neslibuje in−
stituci manželství zvláštní ochranu, vedle toho
registrované partnerství chce postavit na roveň
manželství se všemi právními důsledky pro part−
nery. Řada z nás se podepsala pod petici na pro−
stest proti těmto návrhům, kterou zveřejnila euro−
poslankyně za KDU−ČSL Zuzana Roithová na
svých webových stránkách
http://www.roithova.cz/protest
l Hurvajs opět v Břevnově. Od prosince t.
r. zahajuje Divadlo Špejbla a Hurvínka novou se−
zónu v bývalém biografu hotelu Pyramida. To
proto, že v domě v Dejvické ulici, kde divadlo
sídlí, se začne provádět dlouhodobá rekonstrukce.
Jednotné vstupné na představení je 90 Kč, před−
prodej je v pokladně v úterý, středu, čtvrtek
a v pátek vždy od 10.00 – 14.00 a od 15.00 –
18.00. Tel.: 224 316 784. Děti blízkost proslulého
divadla jistě potěší a ti starší si možná vzpome−
nou na zájezdy pana Skupy se svými loutkami do
Břevnova Na Marjánku za I. republiky a za války.
Ostatně, kolmá ulice k Bělohorské, proti Marján−
ce je právě – Skupova…
l Senátor Karel Schwarzenberg se dne 21.
10. 2008 sešel s občany Nebušic. Při této příleži−
tosti se seznámil i s novým starostou Nebušic pa−
nem Liborem Přerostem a podepsal zde pamětní
list, který se zakládá do kroniky Nebušic. Samot−
né setkání, které se uskutečnilo v sále restaurace
U Ády, proběhlo v příjemné a neformální atmo−
sféře, pan senátor odpovídal na dotazy občanů tý−
kající se jak plánované výstavby letové dráhy na
letišti Ruzyně, tak problematiky současné politic−
ké situace v ČR po krajských a senátních vol−
bách, až po otázky ze zahraniční politiky. Jednání
zahájil a ukončil pan starosta a pan senátor po po−
tlesku občanů odjel přímo na letiště Ruzyně, od−
kud pokračoval na pracovní návštěvu do Bruselu.
Dne 26. 11. 2008 se uskutečnilo další setkání
pana senátora Karla Schwarzenberga s občany
Prahy 6, tentokrát v Husově sboru, v Komenské−
ho sále v Praze 6 Dejvicích. Návštěvnost byla ve−
liká, pan senátor nejprve pohovořil o své práci jak
senátora, tak ministra zahraničních věcí a poté
odpovídal na četné dotazy občanů, a to jak z ob−
lasti problémů týkajících se právě občanů Prahy
6, tak i z oblasti zahraniční politiky a v neposled−
ní řadě i z jeho soukromí. Setkání proběhlo v pří−
jemné atmosféře, po jeho ukončení ve večerních
hodinách pan senátor odjel na další jednání. Dále
pak pan senátor pomáhá občanům při řešení je−
jích problémů například při zvyšování nájmů
v obecních bytech, kdy se v této souvislosti obrá−
til na pana starostu, který mu sdělil, že je pláno−
váno pro určité případy dorovnání rozdílu mezi
průměrným navýšením v celé Praze a navýšením
v Praze 6 formou daru. Pan senátor se také anga−
žoval při hájení zájmů občanů Prahy 6 trvale žijí−
cí v oblasti Dolní Liboce a Ruzyně vztahujících
se k záměru vybudování nové dvoukolejné dráhy
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Jestli si někdo z vás všiml na loňském
Svatoštěpánském bále Na Marjánce
štíhlého muže, jak při tanci doslova
porcuje jednu tanečnici za druhou, mu−
sel uznat, že se jedná o tanečního
znalce. Také vám mohl přijít povědomý
a rozhodně jste se nemýlili: zdatným
tanečníkem byl a je doktor Josef Kube−
ček, známý břevnovský veterinář z Dri−
nopolu, který si slavnostní otevření
Marjánky nemohl nechat ujít. To proto,
že už je také po léta místní. Pochází
z vísky od Jaroměře, v Jaroměři matu−
roval na gymnáziu a vystudoval v Brně
veterinu. Od studentských let se věno−
val závodně společenskému a moder−
nímu tanci, takže je nepochybně víta−
ným plesovým společníkem. Po
několika letech praxe v Hradci Králové
odešel v roce 1987 za svojí manželkou
do Břevnova, do Veterinární ošetřovny
na Bělohorské 61, kde slouží dodnes.
Za 25 let ošetřil a uzdravil desítky tisíc
živočichů. Jmenujme z poslední doby
vyoperování balónku ze žaludku ně−
meckého ovčáka, operaci mimodělož−
ního plodu starší kočky, ošetření pora−
něného cirkusového medvěda a
mnohé další odborné zákroky. 13. led−
na 2009 oslaví MVDr. Josef Kubeček
padesátiny.

PORTRÉT

MVDr. Josef Kubeček

listu

pokračování na str. 68
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Svatební a dárkové kytice
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Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!



spojující Prahu s Kladnem, kdy se v této věci obracel na Úřad městské části
Praha 6 a dále pak na Správu železniční dopravní cesty.
l Letošní podzim proběhl v Gymnáziu Nad Alejí vcelku poklidně.
Nový výtah funguje, ve školní jídelně byla částečně obnovena volba ze tří
pokrmů a bývalá paní vrátná, když občas zavítá na návštěvu, říká: "Je to tu
čím dál hezčí!" Aby ne! Vždyť u vchodu do školního divadla byla slavnost−
ně odhalena pamětní deska Juliu Zeyerovi, básníku, k jehož tvorbě již dlou−
hou dobu mnoho studentů lne a který nedaleko odtud (vila č. p. 16 v Liboc−
ké ulici) bydlel. Po tradičně úspěšných akcích, jakými jsou například Alej
Music Fest (31. 10.) či maturitní ples (28. 11.), se gymnázium zvolna při−
pravuje na výročí 25 let od svého vzniku, pročež studenti a profesoři pilně
sepisují příspěvky do almanachu, který bude k této slavnostní příležitosti
vydán. Měl by pokrýt celých pět let od vydání almanachu posledního
(2004). Bude o čem číst! Přeji pěkný prosinec! Martin Šorm
l Zprávy úřední (Bc. M. Šalek). Spolupráce mezi Prahou 6 a ví−
deňským Penzingem. Memorandum mezi Městskou částí Praha 6 a ví−
deňským 14. městským okresem Penzingem podepsal starosta Prahy 6 To−
máš Chalupa a starostka obvodu Andrea Kalchbrenner včera v Brožíkově
síni pražské Staroměstské radnice. Oba městské obvody memorandem kon−
statovaly oboustranný zájem na výměně zkušeností a další spolupráci mezi
Prahou 6 a Penzingem zejména v oblastech: kultura, práce s dětmi a mláde−
ží, otázkách životního prostředí, záležitostí dopravy, oblastí decentralizace
a dialogu s občanskými iniciativami.
l Na drogy, šikanu a přechody dohlížejí v Praze 6 u škol strážníci
Před drogami, šikanou a bezohlednými řidiči v novém školním roce ochrání
děti v Praze 6 městští policisté. Pomohou speciální preventivní programy
i zvýšený dozor v ulicích. „Od letošního školního roku hlídky u problema−
tičtějších škol například dohlíží v odpoledních hodinách na pohyb závado−
vých osob, které by mohli ovlivnit výchovu mládeže,“ uvedla zástupkyně ob−
vodního ředitele Městské policie v Praze 6 Michaela Roháčková. Dodala, že
mezi priority Městské policie v Praze 6 patří i dohled na přechody u základ−
ních škol. V letošním školním roce strážníci střeží přechody u základních
škol v ulicích Kamýcká, Alžírská a Evropská, U Dělnického cvičiště a Pa−
točkova, Českomalínská a Rooseveltova, Na Petřinách a Křenova, a to vždy
od 7.20 do 8.05 hodin ráno. Výjimkou je pouze River side Shool v ulici Ka−
mýcká, kde začíná dohled strážníků v 8.15 hodin ráno kvůli pozdějšímu za−
hájení vyučování. Odpoledne městští policisté dohlížejí také od 13 do 15
hodin u základní školy na Náměstí Svobody. „Je samozřejmostí, že v týdnu
při zahájení školního roku a v týdnu při konci školního roku jsou hlídky pří−
tomny na přechodech u všech základních škol v celém obvodu, kterých je se−
dmadvacet,“ sdělila Roháčková. Ochránit nejmenší v Praze 6 mají napomo−
ci také například dlouhodobé celopražské speciální programy Městské
policie hlavního města Prahy Medvídek Brumla ve městě a Medvídek
Brumla v MHD a přidají se k nim i webové stránky zaměřené zábavnou for−
mou na prevenci. Děti se v programech dozvědí, jak se mají bezpečně cho−
vat v ulicích metropole či například při kontaktu se psy. Pro druhý stupeň
základních škol mají odborníci rady z oblasti právního vědomí, drog či šika−
ny. Středoškoláky zase Městská policie informuje o rizicích práce v zahrani−
čí. Strážníci se snaží děti a studenty formou hry oslovit i na akcích typu
Bambiriáda.
l Pro seniory funguje seminář o ochraně života a majetku „Senior
akademie“, rozsáhlý vzdělávací cyklus v oblasti prevence kriminality.
Účastníci zde získají praktické informace, jak významně přispět k osobnímu
bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním okolí.
l O svátcích strážníci dohlédnou na pyrotechniku i hřbitovy.
Spolupráce radnice Prahy 6 s městskou policií se s blížícím předvánočním
shonem ještě zintenzivní. „Na prevenci kapesních krádeží, bezpečnou zá−
bavní pyrotechniku či neoprávněný stánkový a pouliční prodej či klid na
hřbitovech dohlédnou ve svátečním čase městští strážníci Prahy 6,“ potvrdil
starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. „Občané by se především měli vyvarovat
přeplněných míst s větším shlukem lidí, a pokud už nelze jinak, dbát zvýšené
opatrnosti na své osobní věci, nenosit otevřené kabelky nebo co je ještě hor−
ší, nechávat je bez dozoru v nákupních košících. Není vhodné ani nosit při
sobě v době platebních karet větší hotovost,“ doplnil starostu obvodní ředi−
tel Městské policie v Praze 6 Viktor Richter. Velký pozor by měli podle
Richtera dávat občané i na nákup a výběr pyrotechniky, na jejíž prodej se
hlavně budou strážníci Prahy 6 soustředit. „Lidé by ji měli nakupovat pro
svou větší bezpečnost raději v kamenných obchodech. Na každém schvále−
ném výrobku musí být znak lva v oválu a pod ním zkratka Českého úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva. Rodiče by měli rozpoznat zábavní pyrotech−
niku první a druhé třídy,“ poznamenal Viktor Richter. Doplnil, že první tří−
da je prodejná bez omezení věku, ale i v tomto případě by dítě mělo umět
přečíst návod k obsluze a také mu porozumět. Pyrotechnika II. třídy je pro−
dejná až od osmnácti let, ale ani rodiče by mladším potomkům neměli tako−
vé výrobky kupovat. Pyrotechnika III. a IV. třídy již patří pouze do rukou
profesionálů a je neprodejná bez příslušného povolení. Pokud pyrotechnika
nevybuchne, neměli by se ji lidé rozhodně pokusit opět zapálit nebo roze−
brat. Je třeba naopak chvíli vyčkat, špatné skladování a vlhkost může zpo−
malit dobu výbuchu. Pokud není v návodu napsáno jinak, doporučuje se půl
hodiny vyčkat a následně pyrotechniku vložit do nádoby s vodou.
l Mateřská školka Parléřova je po rekonstrukci. Radnice Prahy 6
v říjnu dokončila generální rekonstrukci mateřské školky v ulici Parléřova
na Hradčanech. Díky rekonstrukci a přístavbě v prostoru stávající terasy
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V samém závěru listopadu byla slavnostně otevřena zrekon−
struovaná školka v Parléřově ulici. Nákladnou opravu – 28 mil.
uhradila městská část a spokojenost byla vidět na tvářích rodi−
čů, úředníků, kantorů i paní ředitelky, která dostala od starosty
při zahájení květiny. Děti také rády zazpívaly a zatančily. –
Však jim to ze srdce přejeme!

Pan senátor Karel Schwarzenbeg je současně ministrem za−
hraničí, ale ke svým voličům v Praze 6 přichází pravidelně. Ob−
čané se mu také odměňují bohatou účastí. Poslední setkání
proběhlo 21. 10. v Nebušicích a 26. 11. v Dejvicích.

Rekonstrukce historických bitev jsou populární v celé Evropě
a také u nás proběhne během roku několik takových akcí. Set−
kávají se na nich desítky a stovky ozbrojených mužů ze sou−
sedních zemí v dobových uniformách jejichž kluby vojenské
historie se vzájemně se zvou. Poslední setkání v říjnu bylo
v Itálii, kde probíhala episoda bitvy na Piavě v r. 1918. Zúčast−
nili se ho i naši od osmých Landwehr z Pohořelce, z Břevnova
Pavel Klimt. Na snímku přechod ramene Piavy.

pokračování ze str. 4
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hrádkářské a chatové kolonie v Praze 6. Spolu s příchodem zimy se totiž do
těchto lokalit začínají stahovat lidé bez domova. „Strážníci budou provádět
zvýšený dohled převážně v nočních hodinách například v lokalitách Nebu−
šic, Lysolají, Suchdola a Sedlce. Kontroly provádíme namátkově, jak pěší
hlídkou nebo autohlídkou, budou s námi budou spolupracovat také kolegové
z celopražského útvaru psovodů,“ informovala zástupkyně ředitele obvod−
ního ředitelství Městské policie v Praze 6 Michaela Roháčková. Doplnila,
že i přes kontroly hlídek by měli majitelé své chaty a majetek zabezpečit
tak, aby vloupání do objektů eliminovali, například nenechávali v opuště−
ných domcích cenné předměty a během zimního období provedli sami také
několikrát na kontrolu. S problémem nevítaných návštěvníků se potýkají
chatové a zahrádkářské kolonie po celé Praze proto Městská policie hlavní−
ho města Prahy oblasti pozorně monitoruje a provádí pravidelné kontroly
z hlediska narušení veřejného pořádku. Strážníci preventivně kontrolují jed−
notlivé chaty a v případě potřeby zde zanechávají pro majitele kartičku se
záznamem o kontrole a s doporučením opatření, které by měl učinit. Prově−
řují také podezřelé osoby v opuštěných objektech, lesích a parcích. „V době,
kdy jsou tyto objekty přes zimu opuštěné, bývají často cílem útoku nevíta−
ných návštěvníků. Kromě zlodějů, kteří tu hledají věci, jež by se daly prodat,
se chaty často stávají zimním obydlím pro bezdomovce, pro lidi na útěku
před zákonem, narkomany nebo třeba pro ilegální zahraniční dělníky. Hrozí
tu nejen vyloupení, ale i například požáry z neodborného vytápění,“ upo−
zornil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, do jehož kompetence bezpečnost
v Praze 6 spadá. Každoročně se také hlídkám podaří v rámci kontrol kolonií
zadržet několik celostátně hledaných osob. Naposledy strážníci zadrželi
v druhém listopadovém víkendu dvaadvacetiletého hledaného muže v za−
hrádkářské kolonii Hádkov v šesté městské části.

u 18. listopadu 2008 si Národní divadlo připomnělo 125. výročí
svého znovuotevření. Ministr kultury Václav Jehlička symbolicky
odhalil zrekonstruované sousoší Trig, čímž slavnostně ukončil prv−
ní fázi rekonstrukce fasády historické budovy. Divadlo bylo zpří−
stupněno návštěvníkům a byla odhalena busta Gustava Schmo−
ranze, který byl ředitelem ND v letech 1900 – 1922. Při příležitosti
výročí ND v historické budově byla otevřena heptická stezka pro
nevidomé. Proběhl křest komiksu o založení ND NA ZDAR
„NÁRODNÍ DIVADLO“ autorů Dany Flídrové a Jiřího Votruby. Kni−
ha je v prodeji za 189,– Kč. DVD se soupisem repertoáru ND
1883 – 2008 je v evropském měřítku unikátní svým rozsahem
i formou zpracování.
u Národní galerie v Praze pro vás připravila výstavu Pablo Picas−
so: Grafické práce 1904 – 1905 z pařížské galerie Ambrosie Vol−
larda (1. část). Výstava se koná ve Veletržním paláci – 3. patro do
1. března 2009. Komentované prohlídky v rámci dnů volného
vstupu (15.00 – 20.00) 7. 1. 2009 ST 16.30 a 4. 2. 2009 ST 15.00.
Cena: zdarma. Je vydán katalog v česko−anglické verzi s obrazo−
vým doprovodem padesáti fotografií.
u Druhý ročník ceny pro mladé umělce do 33 let z České a Slo−
venské republiky můžete vidět ve Veletržním paláci do 1. března
2009. Výstava nese název CENA NG 333 A SKUPINY ČEZ
FINALISTÉ.
u ODKAZ JOSEFA HLÁVKY NÁRODNÍ GALERII V PRAZE,
Klášter sv. Jiří na Pražském Hradě – výstavní sál v 1. patře může−
te navštívit do 1. 3. 2009. Komentované prohlídky můžete vidět
první středu v měsíci v 17.00 hodin. Termíny: 7. 1. a 4. 2. 2009.
Cena: zdarma vstup i výklad.
u Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, tak je nazvána vý−
stava, která je součástí oslav patnáctého výročí založení Fakulty
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Můžete ji vidět do 30. 1. 2009 v respiriu a východním kříd−
le 1. patra Veletržního paláce.
u Slovenský obraz (Anti−obraz) je jeden ze tří výstavních projektů
pořádaných na Pražském Hradě v rámci oslav 90. výročí založení
samostatné ČSR. Jízdárna Pražského Hradu, otevřeno denně do
1. 3. 2009.
u Pražský Hrad, Tereziánské křídlo Starého královského paláce
nabízí návštěvníkům výstavu Československé legie v Rusku 1914 –
1920 ve fotografiích a dokumentech z českých a ruských vojen−
ských archivů. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin – do 18. 1. 2009. 
u 28. říjen v paměti Hradu, Proměny československé státnosti
1908 – 1948. Výstava potrvá do 8. 2. 2009 v Císařské konírně
Pražského Hradu.
u Poštovní muzeum srdečně zve návštěvníky na výstavu 90 LET
POŠTOVNÍHO MUZEA 1918 – 2008. Výstava je přístupná denně
mimo pondělí a státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Potrvá do 1. 2. 2009, Nové Mlýny 2, Praha 1, Poštovní muzeum.
u Nakladatelství Galén vydalo publikaci s POSELSTVÍM
MEDICINY V LABYRINTU SVĚTA. Ústředním tématem vzpomí−
nek prof. MUDr. Jaroslav Blahoše DrSc. je především medicína
a to z pohledu převažující profese lékaře a z pohledu „lékařské di−
plomatické služby“ po převratu v roce 1989. –vosa

KULTURNÍ SERVIS

Petr Paderlík:

O VÁNOCÍCH
Alespoň slámu, tu která je zlatá,
moci zas znovu jednou uchystat,
co byla kdysi ložem pro Krista −−−
Poletuje sníh, hebký jako vrata…

Jarmila Häringová:

TĚM CO ODEŠLI
Dnes víc jste moji než jste byli kdysi
a mnohem intimnější je náš vztah. 
U lůžka mám vás, jíme z jedné mísy
a kudy jdu, vy jdete ve stopách. 
Když vaše stíny za mnou za stůl sednou,
líp je nám spolu nežli zaživa:
dál hřeje družba zpečetěná jednou
a Smrtka už se z kouta nedívá. 
Dnes radíte při zkoušce každodenní
a pomáháte lépe vidět svět. 
A ze světa, na kterém vás už není,
lehčeji se mi bude odcházet.

Mladý
sloupek

získala školka další prostory a celková kapacita tak narostla o 15 míst na 90
dětí. Během čtyřměsíční rekonstrukce byla vyměněna elektroinstalace,
opraveno sociální zařízení, školka má zrekonstruovanou a nově vybavenou
kuchyň odpovídající předpisům nebo novou fasádu. Rekonstrukce školky
stála městskou část 28 milionů korun. Přestože městská část v posledním
roce zvýšila kapacitu školek o 106 míst, pořád to nestačí. „V následujících
dvou letech chceme získat nejméně dalších 200 míst,“ řekl starosta Prahy 6
Tomáš Chalupa. Příští rok by se měly začít stavět školky v ulici Velvarská
a na Červeném vrchu. Další místa získá městská část rekonstrukcí školních
objektů na náměstí Interbrigády a v ulicích Terronská a Bubeníčkova. „Pří−
padnou další krátkodobou potřebu chceme vyřešit pronájmem od soukro−
mých subjektů. Rodiče ani děti by tuto formu nijak nepocítili, platby i ostat−
ní režim by byly stejné jako v jiných obecních školkách,“ poznamenal
starosta Chalupa. Letos Praha 6 zahájila projekt, který ve volných prosto−
rách základních škol buduje třídy pro předškoláky. Nové třídy zatím vznikly
v základních školách na Hanspaulce a na Petřinách – jih.
l Bezplatná právní poradna pro občany Prahy 6 pokračuje.
Radní prodloužili o rok bezplatnou právní pomoc pro občany Prahy 6 s vítě−
zem výběrového řízení advokátní kanceláří Jiří Kuděj. Cílem projektu bez−
platné právní pomoci je možnost bezplatně získávat základní informace
v oblasti předpisů občanského práva regulujících bydlení, dále předpisů
správního práva regulující vztahy občanů k úřadům státní správy a samos−
právy, předpisů regulujících péči o životní prostředí apod. Vše zásadně ve
vztahu k území Prahy 6. „Předmětem poradenství nesmí být řešení otázek
podnikatelského charakteru, dále ani otázek privátně majetkového charak−
teru nebo z oblasti rodinného práva. Právní poradenství zásadně vylučuje
právní zastupování občanů ve sporech s Prahou 6,“ doplnil starosta Prahy 6
Tomáš Chalupa. Bezplatná právní pomoc začal fungovat od prosince 2007
na zkušební dobu 1 roku. Po vyhodnocení je zřejmé, že zájem občanů o ten−
to druh služby je značný a je pravidelně vyhledáván. Z obsahu jednotlivých
vyplývá, že zájem žadatelů o porady se týká aktuálních otázek nájemních
a vlastnických vztahů. Velice frekventované byly oblasti – výše nájemného,
aplikace „Zásad a podmínek pro nakládání s byty v majetku Hl. m. Prahy –
MČ Praha 6“, úhrady za služby spojené s užíváním bytu, bytového druž−
stevnictví, prodeje pozemků pod družstevními bytovými domy včetně při−
lehlých, vztahy nájemců a pronajímatelů, přechody nájmů a výměny bytů
včetně problematiky vznikajících společenství vlastníků jednotek. Během
11 měsíců letošního roku navštívilo advokátní kancelář celkem 291 žadatelů
a vzhledem k některým opakovaným jednáním se uskutečnilo celkem 337
návštěv. Mimo osobní jednání byly dále ve 140 případech řešeny individu−
elní žádosti elektronickou formou (E−mail). Bezplatná právní poradna:
• Po 16 – 18 hod. • Út 10 – 12 hod. • St 15 – 17 hod. • Pá 10 – 12 hod.
• Umožní bezplatně získat základní informace z oblasti předpisů občan−
ského práva regulujících bydlení, předpisů správního práva regulující vzta−
hy občanů k úřadům, předpisů regulující péči o životní prostředí apod. 
• Předmětem poradenství není řešení otázek podnikatelského charakteru 

(obchodní právo), privátně majetkového charakteru a rodinného práva.
• Poradenství vylučuje právní zastupování občanů ve sporech s MČ Praha 6
• Poradenství poskytuje Advokátní kancelář Jiří Kuděj, Šlikova 20, Praha 6
l Strážníci v Praze 6 dohlédnou na zahrádkářské kolonie. Pod
zvýšeným dohledem městských policistů budou během zimních měsíců za−
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Stejně, jako patří k Břevnovu Spolek
Břevnovských podnikatelů, náleží
k němu jako tradiční součást i ČSOB sídlící na adrese Bělohor−
ské 233/95. Ne náhodou tak platí, že mezi Spolkem a poboč−
kou Bělohorská je úzká spolupráce a velmi dobré letité vztahy.
Naposledy jste tuto spolupráci mohli spatřit na Břevnovském
posvícení, kde jste viděli nejen logo banky, ale při křtu knihy
„Nové varhany“ byl jedním z kmotrů Zbyněk Šindler, ředitel po−
bočky. V následujících řádcích Vám s ním přinášíme rozhovor.
Co zajímá současné zákazníky nejvíce a jak jim vycházíte
vstříc?
Každý klient je jedinečný a má své potřeby, které se v průběhu života
mění. U nás klient získá kompletní nabídku finančních služeb a pora−
denství. Na pobočce pracují vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří
s každým klientem jednají individuálně. Díky tomu známe potřeby na−
šich klientů a nestojíme nezávisle stranou, ale aktivně se zapojujeme
do hledání cest ke splnění jejich přání. Velmi atraktivní je pro klienty
ČSOB Půjčka na cokoli, kdy si klient může za výhodné garantované
úrokové sazby půjčit bez ručitele až 600 tisíc Kč a ČSOB Hypotéka
rovněž s garantovanou úrokovou sazbou a neomezenou výší úvěru.
Pevně věřím, že není třeba zmiňovat, že v oblasti investic jsme jednič−
ka na trhu.
Chystáte v příštích měsících nějaké novinky?
V prosinci tu pro naše klienty máme speciální akci. Každý nový klient,
který si bude zakládat svůj první běžný účet na naší pobočce a to buď
ČSOB Konto, nebo ČSOB Aktivní konto a přinese sebou tento výtisk
Břevnovanu, dostane poplatkové prázdniny na vedení tohoto balíčku.
To znamená, že bude mít veden účet 6 měsíců zdarma.
Kdyby se někdo chtěl stát bankovním úředníkem, co musí
splňovat a udělat?
Každopádně takový člověk musí mít vůli na sobě pracovat a chtít se
zlepšovat. Maturita je dnes základním požadavkem. Poté stačí vyplnit
na webových stránkách ČSOB formulář s životopisem, případně
může zajít na některou z našich poboček.
Jste v lednu nově jmenovaný ředitel, máte nějaké předsevzetí?
Určitě mám. Chci, aby se u nás klienti cítili dobře, a kdykoli něco bu−
dou chtít, neváhali se obrátit na mé kolegy, nebo na mě. Aby k nám
chodili rádi, a pokud mají námět na zlepšení, rádi ho uslyšíme. Jsme
tu pro ně a jejich názor je pro mě a mé kolegy hodně důležitý. Ve
svém životě jsem vždy měl rád otevřenost a od druhých si ji velmi vá−
žím.
Jak jste spokojeni jako banka na Břevnově?
Léta jsme jeho součástí a jsme hrdí, že k němu patříme. Cítíme se na
pobočce být všichni součástí „Břevnovské rodiny“. Obyvatelé této
části Prahy jsou pro nás více, než jen klienti.
Co řeknete závěrem?
Blíží se čas Vánoc. Rád bych všem popřál hodně zdraví, pohody
a spokojenosti v rodinném kruhu a ať je rok 2009 pro nás všechny
ještě mnohem lepší než ten současný. No a v roce 2009 opět nashle−
danou na pobočce Bělohorská a tradičních akcích na Břevnově.

Redakční rozhovor Z naší a vaší
korespondence *
Za zemřelým Otcem Aloisem Kánským, někdejším
břevnovským farářem.

Když nám při nedělní mši svaté ve svátek Dušiček oznámil
břevnovský převor P. Prokop, že předevčírem, v pátek 31.
října nečekaně zemřel bývalý duchovní správce svatomar−
kétské farnosti P. Alois Kánský, zapůsobilo to na přítomné
věřící jako blesk z čistého nebe. Vždyť byl teprve čtyřiapa−
desátiletý, v nejlepších letech života, plný energie, stále tak
činorodý, oblíbený a obdivovaný jako tehdy, když zde před
dvaceti lety působil. Ještě pět dní před svou smrtí vedl za
přítomnosti biskupa Václava Malého farní oslavy stoletého
výročí posvěcení základního kamene kostela sv. Antonína
v Holešovicích. 
Otec Alois byl nesporně výjimečný kněz: v mnoha aspek−
tech se dost odlišoval od ostatních. Pro některé byl svým
způsobem „enfant terrible“, který často dokázal překvapit.
Ale to poslední, bohužel velmi bolestné překvapení uchystal
nám všem svým nenadálým odchodem – jak bylo řečeno při
zádušní mši svaté v kostele sv. Antonína, na místě jeho po−
sledního kněžského působení. Ovšem otec Alois byl ne−
smírně populární ve všech farnostech, které kdy spravoval.
Naprostá většina věřících jej měla ráda, což se ukázalo po−
každé, když býval po kratší či delší době svými nadřízenými
překládán na nová a nová kněžská místa. Pořádávaly se
podpisové akce, aby mohl zůstat a dokonce i protestní shro−
máždění. Kněží, kteří jej měli ve správě farnosti vystřídat, to
z počátku nemívali nijak lehké: otec Alois míval svou laťku
oblíbenosti nastavenou opravdu velmi vysoko. Jeho kázání
bývala stručná, ale trefná a výstižná a dovedla vzít za srdce.
V soukromém životě býval milým a velmi vtipným společní−
kem. Proto měl všude mnoho přátel: měli jej rádi mladí i sta−
ří, jeho ministranti i studenti – a velmi oblíbený byl i mezi
pražskými a plzeňskými herci (jedním z jeho nejbližších ka−
marádů byl například herec Boris Rösner, který jej před ne−
dávnem předešel na věčnost). V den pohřbu 7. listopadu se
řada herců zúčastnila dopolední zádušní mše svaté v Hole−
šovicích i odpoledního uložení do hrobu na Vinohradech. 
Je známo, že otec Alois ztratil svou matku již v útlém věku.
Je symbolické, zvláštní náhoda, že zemřel přesně na den
jejích jmenin, na svátek Štěpánky – a byl pak uložen k ní, do
rodinného hrobu. Jako mladému knězi se mu často pokou−
šely nahradit jeho vlastní rodinu některé starší manželské
páry v „jeho“ farnostech: v průběhu kněžské služby v Plzni,
v Břevnově, Roztokách a Úněticích, v Bubenči i v Holešovi−
cích se řada věřících rodin snažila suplovat mu jeho rodiče
a moc si přála, aby se v jistém smyslu mohli považovat ne−
jen za přátele, ale za jeho „vlastní“ rodinu. Pro každého bylo
velkým vyznamenáním, pokud přijal pozvání na nedělní
oběd. Při bohoslužbách míval desítky ministrantů, museli se
střídat. Když sloužil mši svatou a kázal, mívalo to pro pří−
tomné zvláštní kouzlo a není divu, že do jeho nových far−
ností za ním jezdívali lidé z působišť předchozích. 
Při zádušní mši svaté u sv. Antonína nebylo v kostele k hnu−
tí. Hlavním celebrantem byl biskup Václav Malý (před lety
rovněž svatoantonínský farář) spolu s asi šesti desítkami
kněží – z pražské arcidiecéze i odjinud. Kněžská slova roz−
loučení pronesl P. prof. Dr. Ignác Hrdina z premonstrátské−
ho kláštera na Strahově, herec Dalibor Gondík zavzpomínal
na nezapomenutelná dobrodružství, jež prožili před lety
s páterem Aloisem v Břevnově; za holešovickou farnost se
rozloučil pan Jiří Beran. Jejich procítěná slova obdivu, uzná−
ní, vděčnosti, přátelství a lásky k zemřelému i příspěvky dal−
ších přátel otce Kánského byla uveřejněna ve Farních lis−
tech svatoantonínské farnosti (ročník XVII, č. 9); krásná
slova paní Martiny Špinkové připomínající především kaza−
telské mistrovství zemřelého byla publikována i v Katolic−
kém týdeníku (roč. XIX, č. 47). Stovky a stovky smutečních
hostů přišly na pohřeb svého kněze na Vinohradský hřbitov.
Smuteční obřad vykonal karlínský děkan P. Jiří Cúth s mno−
ha dalšími duchovními. Nekonečná řada lidí se pak vystřída−
la nad otevřeným hrobem se svými vzpomínkami a tichou
modlitbou.

Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal

HODINÁŘSTVÍ
Vladimír Neureutter

l Opravy

starožitných hodin

l Zlatnické

opravy na počkání

Bělohorská 148, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Tel.: 233 355 620

S Břevnovanem
účet v ČSOB
Bělohorská
na 6 měsíců
zdarma



Na pozemcích bývalé usedlosti Kajetánka se nachází velice
zajímavá stavební památka. Je to kaple Panny Marie Ottin−
genské, kopie románské stavby v Alt Ottingenu, které je jed−
ním z nejvýznamnějších poutních míst Bavorska. Kaple je
velmi podobná svému vzoru, její rozměry a stavební provede−
ní jsou velmi přesné, pouze prejzová krytina na pražské kapli
je odlišná od originálu, který je kryt měděným plechem. Pů−
vodně byla ke kapli přistavěna i budova gotických ochozů
a replika kostelíka, který je středem bavorského poutního
místa. 
Kaple byla postavena v roce 1665, tedy 16 let po té, kdy se
stal majitelem usedlosti Bernard Ignác z Martinic. V roce
1666 daroval místo kajetánskému řádu,
který se později přestěhoval na Malou
Stranu k dnešnímu kostelu Panny Marie
ustavičné pomoci. Po zrušení řádu
v roce 1782 vystřídala usedlost několik
majitelů a za držení Kouniců byl kostel
kolem kaple stržen v roce 1822, na místě
zůstala kaple v dnešní podobě. Dnes
zchátralý areál je od kaple oddělen bu−
dovou činžovního domu a uličkou.
Opravena byla naposledy na přelomu
60. a 70. let dvacátého století, kdy byla
zastřešena a tehdy zmizela kopule klen−
by porostlá trávou, která dávala stavbě
ráz zříceniny.
Dnes je kaple opět zapomenuta, krypta,
ve které byla v roce 1667 pohřbena Ka−
teřina Barbora Gallasová, je zatopená
vodou a okolí je zarostlé plevelem.
Opravený západní portál s volnými rep−
likami románských hlavic (ty v Ottinge−
nu nejsou) je zabedněný a vnitřní pro−
stor kaple je nepřístupný.

Kaple je od roku 1964 kulturní památkou, je málo známá
a její nepřístupnost dává podnět ke zmateným vyprávěním
o jejím smyslu. Nad stavem památky by se měli zamyslet rad−
ní Prahy 6 a měšťané Břevnova. Památka, která dokládá po−
měry po třicetileté válce, propojení Čech a Bavorska, by měla
být uvedena do důstojného stavu. Stavba by nepotřebovala
mnoho, zajištění krypty a její odvodnění, vytvoření přístupu
ke kapli a patrně i uvedení vnitřního prostoru do přijatelného
stavu. Odvlhčení a osazení dveří, které by umožňovaly na−
hlédnout do tajemného prostoru, který je u originálu černě vy−
malován, nejsou práce příliš nákladné.
Doplněním jednoduchého osvětlení a případně i osazení kopie
ottingenské sošky, která by byla v Bavorsku snadno získatel−
ná, by celou úpravu dokončilo. Místo kam putovala procesí
a které navštívil v roce 1672 i císař Leopold I, by se mohlo
stát ozdobou Břevnova.
Vyzýváme proto zájemce o iniciování obnovy kaple Panny
Marie Ottingenské, aby se spojili s redakcí listu, aby bylo
možno kontaktovat OÚ Praha 6 a zahájit jednání o obnově ka−
ple. Případní donátoři budou jistě vítáni, výsledek by měl být
spojením sil občanů Břevnova a blízkého okolí. Kaple by pak
měla mít svůj patronát, který by se staral o její údržbu a za−
chování. Bylo by to po skoro 200 letech narovnání neutěše−
ných poměrů. Václav Jandáček
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Kajetánka a postavení pruských baterií za sedmileté války. Vi−
ditelně vyznačený ochranný příkop se později na svahu Břev−
nova změnil ve splaškovou stoku s nechvalným názvem…

Kostel s kaplí začátkem 19. století.

VEŘEJNÁ VÝZVA:
Kaple na Kajetánce
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Pánská, dámská a dětská

i OBUV IVA i
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.

l KOMERČNÍ PROSTORY l BYTY l RODINNÉ
DOMY l ČINŽOVNÍ DOMY l CHATY, CHALUPY

l RESTAURACE, HOTELY l USEDLOSTI
l POZEMKY

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel.:  233 357 071,  233 352 063,  220 515 440

mobil:  602 361 733 • fax:  220 514 576
e−mail: info@solork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

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!
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Břevnovská lékárna
Bělohorská 54, 169 00 Praha 6 – Břevnov
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Všem čtenářům

časopisu BŘEVNOVAN přejeme

hodně štěstí, zdraví

i osobní spokojenosti

v roce 2009

a svým věrným pacientům a zákazníkům

děkujeme

za projevenou důvěru.
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Bedřich ALBRECHT – vojenský inženýr a průkopník motorismu

Z MONARCHIE DO REPUBLIKY
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Dominantní událostí letošního „osmičkového“ roku se u nás nespor−
ně stalo 90. výročí vyhlášení samostatného československého státu
28. října 1918. V řadě projevů na slavnostních shromážděních
a četných dalších akcích jsme k tomu mohli slyšet mnohá patetická
slova. Méně však bylo slyšet o tom, jak složitou situací poté sotva
zrozená republika procházela. Československo vznikalo na pozadí
konce světové války jako jeden z nástupnických států rozpadající se
rakousko−uherské monarchie, vedoucích nyní zápas o svá nová úze−
mí a jejich hranice. To se neobešlo bez nových ozbrojených střetnutí
a za tohoto stavu nezbylo, než rychle formovat první jednotky česko−
slovenské armády. Vojáci, vracející se z utichlých front, dychtivě
očekávající svou demobilizaci a návrat ke svým rodinám, tak byli
vzápětí povoláni do nových bojů s Volkswehrem, Poláky a Maďary.
Rozhodující silou spěšně budovaných československých polních sil
a jejich velení se stali vojáci a důstojníci bývalé rakousko−uherské ar−
mády; jednotky československých legií se teprve poté začaly postup−
ně vracet do vlasti. Jako první přijížděly legionářské transporty z Itá−
lie a Francie, zatímco nejsilnější uskupení ruských legionářů dospělo
domů až během dalších dvou let, kdy již byla obrana republiky stabi−
lizována.
I když se poté legionářští představitelé chopili rozhodujících funkcí
v čs. armádě, páteří jejího velení a správy stále zůstávali důstojníci
tzv. domácího vojska – „rakušáci“ – pocházející ze zaniklé císařské
armády. Ještě na sklonku dvacátých let minulého století tvořili asi
62 % velitelského sboru u zbraní (bojových útvarů); v technické a tý−
lové službě pak jejich podíl dosahoval až 87 % stavu.
Jedním z důstojníků domácího vojska, kteří se stali představiteli této
dvojí epochy českého vojenství a uplatnili ve službě republice své
vzdělání, vysokou odbornost, schopnosti a zkušenosti, byl Ing. Bed−
řich Albrecht. Do čs. armády byl převzat z rakousko−uherského voj−
ska koncem roku 1918 v hodnosti hejtmana (kapitána)a v ní dosáhl
až hodnosti brigádního generála. Část své znamenité služby republi−
ce prožil na pražském Pohořelci.

Do války motorů a elektřiny
Bedřich Albert (13. 3. 1885 – 1. 2. 1941) pocházel z rodiny rakous−
ko−uherského šikovatele, jenž ač Čech, sloužil v té době u c. a k. 60.
pěšího pluku v maďarském Györu. Tyto okolnosti předurčily Bedřicho−

vu životní dráhu. Chlapec sám zdaleka nemyslel na to, že bude ná−
sledovat otcův osud vojáka, trmácejícího se posádkami rozlehlé habs−
burské monarchie. Jeho zaujetím byla hudba, k níž projevoval značné
nadání a které se chtěl věnovat. Avšak otec rozhodl jinak; využil své
možnosti přihlásit na vrub c. a k. eráru, svého syna do kadetní školy
v Košicích. Byla to jedna z prestižních kadetek, v níž se tehdy připra−
vovali na vojenské povolání především synkové z maďarských šle−
chtických rodin. Bedřich, ač nesmířen s otcovým rozhodnutím, tak ne−
čekaně nastoupil svoji vojenskou cestu životem. Zalíbení v hudbě
však neztratil; provázela ho celým životem a pomáhala mu překoná−
vat těžké životní chvíle; sám hrál dobře na housle a zpíval operní árie.
Během studia se kadet Albrecht ukázal jako nadaný žák a ze školy
vyšel s velmi dobrým prospěchem. O tom svědčí i skutečnost, že byl
po vyřazení v květnu 1905 povýšen na poručíka a nastoupil službu
u 2. dělostřeleckého pevnostního pluku v Krakově. Tím bylo dáno
jeho budoucí technické zaměření a otevřela se mu možnost přihlásit
se k dalšímu studiu na c. a k. Technické akademii. Po jejím absolvo−
vání v roce 1908 úspěšně prošel i automobilním kurzem ve Vídni
a stal se tak jedním z prvních důstojníků specialistů, kteří stáli na po−
čátku motorizace rakousko−uherského vojska a držitelů řidičského
oprávnění v monarchii. Průkopnická práce u vznikajícího automobil−
ního vojska, patřícího tehdy k dělostřelectvu jej již plně zaujala, ač byl
provoz s tehdejšími vozidly mimořádně namáhavý a někdy až dobro−
družný. To poznal sám, například při pokusné jízdě z Vídně do Maria−
zellu s osobním automobilem Aries či za dálkové ověřovací jízdy
z Puly do Innsbrucku v roce 1914.
Mezitím, od roku 1910 do začátku války v létě 1914, nabíral zkuše−
nosti nadporučík Albrecht ve vídeňském Technickém komitétu a zvlá−
dl ještě absolvování dalšího, tentokráte elektrotechnického kurzu. Po
něm byl vyslán jako náčelník skupiny pro elektrifikaci nově vybudo−
vaných pevnostních objektů na rakousko−italských hranicích a to
v Tonalském průsmyku (1882 m – asi 70 km jihozápadně od Bolza−
na). Zde na jižních svazích masivu Ortleru vybudovalo Rakousko čty−
ři mohutné pevnosti Strino, Tonale (2116 m) a Mero, přehrazující pří−
stupy do údolí Adiže a k Trentu. Do pevnostních objektů byla mimo
jiné začleněna stanoviště početných světlometů, a tak již v předve−
čer války si Albrecht osvojil svou další odbornost. Jako specialista na
motorizaci (především dělostřelectva) se stal i expertem pro použití,
jak se brzy ukázalo, i těchto nepostradatelných elektrotechnických
prostředků.
Válka jej zastihla, již v hodnosti hejtmana, u 4. dělostřeleckého pev−
nostního pluku v Pule, kde plně uplatnil své elektrotechnické znalosti
a přidal k nim i obor optiky. Již počátkem roku 1915 byl zde Albrecht
ustanoven velitelem světlometného oddílu.
Pulský přístav, vysunutý v jižní Istrii až na samém hrotu tohoto polo−
ostrova, měl pro habsburskou monarchii velký význam. V předváleč−
né době byl pro své obchodní i vojenské použití označován za Zent−
ralhafen (ústřední přístav). Poté, co Itálie v květnu 1915 vstoupila do
války proti Rakousko−Uhersku, byla Pula pro svou blízkost benátské−
ho zálivu velmi ohrožena, nejen z moře hladinovými plavidly a ponor−
kami, ale i italskými bombardovacími letouny. Přístav byl proto chrá−
něn z okolních hřbetů početnými dělostřeleckými bateriemi, jejichž
palby se v noci či za špatné viditelnosti neobešly bez hledání cílů vý−
konnými světlomety. Ty tehdy byly pro dělostřelce, zjednodušeně ře−
čeno, jistými předchůdci dnešních radiolokátorů, působícími ve vidi−
telné části elektromagnetického záření.
Největším úspěchem v Pule byla instalace světlometu o průměru
200 cm s dosvitem do 16 kilometrů ve tvrzi Barbara. Byl vyroben
u firmy Kolben a umístěn na vertikálně posuvné ložiště, což jej umož−
ňovalo po použití stáhnout do bezpečí kasematy. Po válce si tento
unikátní světlomet z Puly Italové odvezli a ten se stal součástí obrany
Benátek. Albrechtovy světlomety, umožňující přesné řízení dělostře−
lecké palby, přispěly i k vypátrání a sestřelení italské vzducholodi Cit−
ta di Jezzi 5. srpna 1915.
Mezitím se rozhořely prudké boje na italsko−rakouském pomezí, pře−
devším na sočské frontě. Pro habsburskou monarchii tak vznikla
vážná situace, neboť se zde stále zřetelněji prosazovala početní pře−
sila italského dělostřelectva, a tak c. a k. erár hledal možnosti, jak
zvýšit účinnost palby svých vlastních baterií. V roce 1916 byl na
Soču povolán hejtman Albrecht k zavedení osvětlovací služby u pol−
ního dělostřelectva, jak pro odrážení italských útoků, tak pro vedení
vlastních přepadů italských dělostřeleckých postavení, zejména na
kritickém jižním křídle fronty, u Fajti Hribu.
V roce 1917, kdy postoupila motorizace vlastního dělostřelectva, se
hejtman Albrecht stal na italské frontě velitelem tzv. autobaterie (tedy
baterie vybavené místo tažných koní automobilovými tahači) 2. těž−
kého dělostřeleckého pluku. Jeho vyčerpávající válečné zasazení

Vzpomínka na naše předky



Popisky k obrázkům:
1. Vítání prezidenta T. G. Masaryka ve VTLÚ 21. května 1931
2. Plukovník Albrecht (uprostřed) při ukázce techniky náčelní−

ku generálního štábu gen. Syrovému
3. Hejtman Albrecht při rektifikaci zrcadel světlometu v Pule 1914
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skončilo na jaře 1918, kdy byl z fronty odvolán a ustanoven učitelem
na Vojenské technické akademii v Mödlingu u Vídně. Zde se také do−
čkal konce války a listopadové výzvy císaře Karla, aby se všichni dů−
stojníci hlásili u svých národních armád. To také hejtman Albrecht ne−
prodleně učinil.

Za obranu republiky
Šestého listopadu 1918 nastoupil kapitán Bedřich Albrecht do služby
v čs. armádě, a to přechodně u likvidační skupiny při již zřízeném čs.
vyslanectví ve Vídni, kde rovněž složil přísahu československému
státu. Armáda v něm získala vzdělaného a zkušeného odborníka;
hned po ukončení tamních prací, spojených s návratem českých vo−
jáků do republiky, byl na počátku roku 1919 odvolán do Prahy a usta−
noven přednostou strojního oddělení technického odboru minister−
stva národní obrany v Praze, sídlícího v malostranské Strakově
akademii; následovalo jeho povýšení na majora. Svou činnost na mi−
nisterstvu nakrátko přerušil, neboť dostal za úkol zřídit autoškolu těž−
kého dělostřelectva, vyzbrojovaného motorovými tahači.
Při návratu do své funkce na MNO jej přivítala atmosféra narůstající−
ho napětí. O své zařazení se hlásili početní legionářští důstojníci na−
vrátivší se do vlasti, a ač bez potřebného vzdělání, praxe a zkuše−
ností, činili si nárok na funkce v nejvyšších armádních orgánech
a štábech. V roce 1920 vyvrcholila nevybíravá kampaň proti „rakušá−
kům“ a v této dusné atmosféře mnozí důstojníci z domácího vojska
sami odcházeli z „ministerských“ funkcí a opouštěli i armádu. Tak byl
v srpnu 1920 na vlastní žádost uvolněn z funkce i major Albrecht
a přeložen do funkce velitele autoškoly dělostřelectva v Českých Bu−
dějovicích, s kmenovým zařazením k dělostřeleckému pluku 305.
Zde byl v roce 1922 povýšen na podplukovníka.
Přes tyto poměry „dvojího metru“ neztratil svůj elán a sdílel své nové
zařazení s mimořádným zaujetím. Tak jak novou republikánskou ar−
mádu poznával ve své praxi, uvědomoval si, jak dlouhodobým
a úmorným procesem bude její další výstavba. Modernizace výzbroje
vázla a celé technické zabezpečení bylo na nízké úrovni. Sám na
sobě pociťoval, že je zapotřebí držet krok s poválečným rozvojem
vědy a techniky a přes své dosavadní odborné vzdělání a zkušenosti
se zapsal ke studiu na elektrotechnické fakultě Českého vysokého
učení technického v Praze. Věnoval mu značné úsilí, především na
úkor rodiny i svého volného času a navzdory všem komplikacím, do−
provázejícím jeho službu, studium zdárně ukončil v lednu 1926.
Krátce poté byl povolán znovu do Prahy a nastoupil službu ve Vojen−
ském technickém ústavu (VTÚ) v Praze. Ten vznikl z vojenského vý−
zkumného a zkušebního oddělení MNO již v roce 1921 a sídlil ve vo−
jenském objektu čp. 21/121 na Pohořelci. (Později byl z úsporných
důvodů sloučen s Vojenským leteckým ústavem studijním a přestě−
hoval se do nového objektu v Praze Letňanech.) Zde Albrecht brzy
postoupil do vedoucí funkce a návrat do Prahy mu umožnil navázat
opět spolupráci s dalším armádním technickým průkopníkem a zakla−
datelem čs. vojenského letectva kapitánem Jindřichem Kostrbou, je−
hož znal již jako vynikajícího pilota z válečných let. Jejich obnovené
přátelství však netrvalo dlouho, neboť Kostrba (stár 43 let) ještě
v roce 1926 zahynul při letecké havárii.
Ani ve VTÚ se však Albrechtovo očekávání zdárného technického
rozvoje ve prospěch armády zdaleka nesplnilo. Tehdejší vztah ar−
mádního velení ke vědě a technice zůstával nevalný a zdrženlivý, dle
představ MNO nebyl ústav zaměřen na vlastní výzkum a vývoj ani na
samostatnou konstrukční a vědeckou činnost; měl pouze působit
jako zkušební a přejímací – tedy pasivní – orgán. I přes tyto zábrany
se zde však podařilo udělat pro modernizaci armády mnoho užitečné
práce, především v motorizaci, zaváděním obrněných automobilů,
„tančíků“, dělostřeleckých tahačů i běžných nákladních vozidel.

Po celá dvacátá a na počátku třicátých let činnost výrazně omezoval
nedostatečný čs. rozpočet na obranu, tvrdě dopadající nejen na exi−
stenční zabezpečení vojska i velitelského sboru, ale neméně zhoub−
ně na vyzbrojování armády. To mařilo i její motorizaci, v níž se nejen
neplnily připravované programy obrněné techniky, ale klesaly i dosa−
vadní počty nákladních a speciálních automobilů. Těch měla armáda
ještě v roce 1934 pouze 1235, jejichž většina nadto pocházela z prv−
ní poloviny 20. let.
Nastaly i problémy i se zásahy francouzské vojenské mise s její dokt−
rínou omezené motorizace i protěžováním francouzské zastaralé
techniky. Těmto tlakům byl plukovník Albrecht vystaven na složitých
jednáních za svých služebních cest do Francie a jeho odlišné názory
mu jistě na francouzské straně nepřidaly.
Při hledání úsporných řešení i překlenutí stálého nedostatku pohon−
ných hmot, zejména dodávek lihu z domácí produkce, zrodil se na
MNO (dnes možná poněkud bizarní) návrh pokusit se část vojenské−
ho parku nákladních automobilů nahradit sentinely. U britské firmy
Sentinelworks Shrewsbury jich v roce 1923 čs. vojenská správa ob−
jednala 40 a plukovník Albrecht, vybaven britskou řidičskou licencí,
přivezl sám první nákladní automobil poháněný parním strojem jako
řidič „po vlastní ose“ do Prahy.
Teprve ve druhé polovině 30. let, po Hitlerově nástupu k moci v ně−
mecké třetí říši, se čs. politikové probudili z pacifistických iluzí; výdaje
na obranu státu se výrazně zvýšily a kvapně se dohánělo to, co bylo
ve vyzbrojování armády (nenávratně) zmeškáno. Plukovník Albrecht,
v té době zástupce náčelníka sloučeného Vojenského technického
a leteckého ústavu, došel za svou obětavou práci pro obranu repub−
liky uznání. Počátkem ledna 1937 povýšil jej prezident republiky do
hodnosti brigádního generála.
To již dosáhl vrcholu své životní dráhy, v níž své nadání, odbornost
a píli nepřetržitě a obětavě věnoval službě. O tom svědčily nejen cí−
sařské předválečné i válečné dekorace, ale i Řád svatého Sávy, udě−
lený mu v roce 1936 za významnou technickou pomoc jugoslávské
armádě, i čestná medaile francouzského ministra národní osvěty
z roku 1934; příznačné však zůstalo, že čs. republika vojákům po−
cházejícím z rakouské služby žádné dekorace neudělovala.
Krátce poté, již za soumraku nad Československem, se zhoršil jeho
zdravotní stav a ozvala se vleklá choroba, jejíž příznaky při svém
pracovním zaujetí po léta opomíjel. Mobilizace čs. armády v roce
1938 se již nezúčastnil a za potupných dní nacistického vpádu do
okleštěné čs. republiky v březnu 1939 byl již trvale upoután na lůžku.
Generál Bedřich Albert podlehl své chorobě na počátku roku 1941,
v době sílícího nacistického teroru. Patří mezi zapomenuté vojáky
takzvaného domácího vojska, kteří zvyklí poctivé službě, věnovali
všechny své síly přípravě obrany republiky. Jejich úsilí zmařilo selhá−
ní politiků a zavrženíhodná nezodpovědnost spojenců.
Dnes žije na Pohořelci, nedaleko bývalé kasárenské budovy
č. 21/121, dcera generála Albrechta, paní Věra Albrechtová−Šormo−
vá, která sem jako mladá dívka jezdila za svým otcem na jeho praco−
viště ve VTÚ. Autor jí děkuje za možnost využití dokumentů z gene−
rálovy pozůstalosti ke zpracování tohoto příspěvku.
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Hezké prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů

v roce 2009
všem svým zákazníkům
a obchodním partnerům

přeje firma

PROPOS, spol. s r. o.
Bělohorská 60

Praha 6
tel./fax: 220 512 753

Ing. Václav JANDÁČEK

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
A INŽENÝRSKÁ

kancelář v Břevnově

Přejeme našim
spolupracovníkům,

zákazníkům a čtenářům
listu vše nejlepší v roce

2009

MUDr. Dagmar

JANDÁČKOVÁ

Stomatologická

ordinace

Břevnovská 1088/5, Praha 6
tel.: 233 353 309

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za celoroční přízeň

a zároveň
si dovolujeme

popřát vše hezké
do nového
roku 2009!

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142,  tel. 233 354 185
Bělohorská 148,  tel. 220 514 901

T

T

TT

Poskytujeme služby:

u pneuservis

u opravy a údržba
motorových

vozidel

u příprava na STK,
emise

včetně zajištění

u odtahová služba
nonstop

tel.: 603 469 715

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Otevírací doba:

Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.
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Narodil jsem se jako nejmladší z pěti bratrů v Praze – Dejvicích. Můj
otec pocházel z Turnova, v Praze působil jako „feldvébl“ (šikovatel)
v kasárnách na Pohořelci, kde sloužil pod plukovníkem Molarim, kte−
rý byl Ital. Po 1. světové válce dosáhl otec hodnosti štábního kapitá−
na. Před válkou se rodiče přestěhovali do hostince U kaštanu v Břev−
nově, kde byly tehdy byty k pronajmutí. Později se stěhovali do domu
vedle Říšské brány (dnes roh Myslbekovy a Bělohorské ulice) a na−
konec, v roce 1925, o kousek dál, do domu č. 16 na Bělohorské ulici
vedle železářství a naproti hospodě U zelené brány, kde se každou ne−
děli konaly tancovačky. Ty často končily rvačkami, opilci nám rámu−
sili pozdě do noci pod okny, takže je jednou rozzlobený otec polil
z okna konví vody. Rodiče mi vyprávěli, že jednou došlo v hospodě,
to jsem byl ještě batole, k těžkému úrazu, kdy jeden z návštěvníků
pořezal druhého pilou na krku, až se mu prý hlava kývala se strany na
stranu.
Do obecné školy jsem chodil nejprve na Pohořelci, později do nově
postavené budovy na Hládkově. Tady nás učila paní učitelka Marie
Pesrová, vzdělaná dáma, která zpívala ve sboru Pražských učitelek.
V roce 1920, kdy mi bylo šest let, jsem začal chodit do Sokola – do
sokolovny (dnešní roh Bělohorské a Vaníčkovy ulice) postavené po 1.
světové válce. Patřila župě podbělohorské. Žáky zde cvičil František
Vaniš a také sokolník Hynek Ryšavý. Za první světové války tramva−
jová linka č. 7 ve směru od centra končila na Pohořelci a teprve mno−
hem později, kolem roku 1930, byla prodloužena až na Vypich. Jako
dítě si pamatuji, jak naší ulicí několikrát týdně jezdil popelář s koň−

ským potahem a přívěsným vozem, do kterého hospodyňky sypaly
popel a odpadky. Popelář zvonil velkým zvoncem, hospodyňky už na
něj čekaly a sypaly mu do přívěsu odpadky. Známým břevnovským
lékařem byl MUDr. Šimek, vyhlášený svým drsným jednáním, který
měl ordinaci na Drinopolu, po něm převzal ordinaci MUDr. Našinec.
V jedenácti letech jsem byl přijat na smíchovskou reálku, kde jsem
maturoval v roce 1933. Po maturitě jsem se nechal zapsat na lékař−
skou fakultu. Tehdy se nedělaly žádné přijímací zkoušky. Studium
jsem dokončil 15. listopadu 1939 a promoce byla stanovena na 17. li−
stopad. Ten den Němci zavřeli české vysoké školy. Šel jsem s rodiči
na promoci, která se měla konat na právnické fakultě (Karolinum se
tehdy opravovalo), ale dovnitř nás už nepustili. Tajemník fakulty nám
diplomy schoval u sebe, ale titul MUDr. jsme nesměli používat, pou−
ze titul MUC., což znamenalo pouze kandidát mediciny.
Pracoval jsem pak jako pomocná síla při ošetřování nemocných
v klášteře U Alžbětinek na Slupi, což mi vyjednala naše příbuzná –
ak. malířka Anna Thořová – v široké rodině nazývaná „tetička troj−
ská“. U Alžbětinek mě už brali jako lékaře, vykonával jsem tu veške−
ré ambulantní lékařské práce. První rok jsem pracoval pouze za stra−
vu, pak jsem dostával kapesné. S hygienou tu byli poněkud na štíru,
o nějakém vyvařování jehel nebylo ani řeči, sestra, která odebírala
krev, si po každém pacientovi pouze otřela stříkačku o zástěru. Přesto
se tyto sestry staraly o své pacienty velmi obětavě a s velkým nasaze−
ním. Kromě toho jsem za války působil v Červeném kříži, kde jsem
získával praxi v protituberkulózních poradnách. Tehdy jediným vý−
robcem rentgenu u nás byl ing. Vinopal, který nám zhotovil přenosný
rentgenový přístroj, s kterým jsme objeli celý zbraslavský okres a vy−
šetřovali školní děti, zda nemají tuberkulózu, která byla tehdy velmi
rozšířená. V roce 1941 jsem se oženil se slečnou Julkou Strakovou,
dcerou majitele kožedělné dílny a obchodu v Loretánské ulici. Po vál−
ce manželka vystudovala stomatologii.
V roce 1944 mi byl ministerstvem školství vystaven náhradní diplom
a oficiálně jsem pak mohl pracovat jako lékař. Nastoupil jsem do ne−
mocnice v Humpolci na místo sekundárního lékaře a zároveň jsem
soukromě docházel do tamnější léčebny TBC na praxi, za což jsem
později od primáře dostal dobrozdání k udělení atestace. Koncem
roku 1944 jsem vykonával oficiální odbornou praxi v lázních Veli−
chovky, kde jsem rovněž dostal osvědčení pro udělení atestace pro
obor plicního lékařství. Těsně po válce jsem nastoupil na Bulovku,
která v Bohnicích provozovala oddělení pro pacienty s těžším plic−
ním onemocněním. Přicházeli tam pacienti z koncentračních táborů,
což bylo značně stresující, protože je nebylo možné zachránit.
Skutečná promoce se pak konala neuvěřitelně brzy po osvobození –
v polovině května 1945, a to s platností od 17. listopadu 1939, na Fi−
losofické fakultě Karlovy univerzity, kde nás s velkou pompou vítala
žesťová muzika. Brzy po promoci jsem byl povolán na vojnu na šest
měsíců, kterou jsem si odbýval ve Vojenské střešovické nemocnici.
Po skončení vojenské služby jsem pracoval jako sekundární lékař
v nemocnici v Humpolci, přičemž jsem soukromě docházel do tam−
nější léčebny TBC. Následovalo zaměstnání v protituberkulózní po−
radně ve Strašnicích a posléze v Břevnově na Vypichu ve vile, která

za války patřila ně−
meckému průmyslní−
kovi. Vedoucím léka−
řem zde byl
MUDr. Šedivý, po
něm MUDr. Fojtová,
která se od pacientů
nakazila a na tuber−
kulózu zemřela. Po
ní jsem pak nastoupil
já. V roce 1963 byla
v Břevnově v ulici
Pod Marjánkou po−
stavena moderní bu−
dova břevnovské po−
likliniky, na jejíž
plicní oddělení jsem
nastoupil a pracoval
zde více než třicet let
až do roku 1986.

Zaznamenala Věra
Thořová, listopad
2008

MUDr. Jiří Thoř, oblíbený břevnovský lékař, nar.
21. února 1914. Třebaže ordinaci plicního oddělení
břevnovské polikliniky opustil již před 22 lety, na
jeho obětavost a laskavost vděční pacienti
dodnes vzpomínají. Brzy oslaví 95. narozeniny!

Ze vzpomínek nejstarší generace

MUDrMUDr. Jiří . Jiří THOŘTHOŘ

Thořové na Letním cvičišti v Břevnově v r. 1932. MUDr. Thoř je první zprava.
Na Strahově se koná IX. všesokolský slet.
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Tomáš Pokorný
Bělohorská 126, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 358 211

Zveme Vás

k vánočním nákupům

do naší prodejny.

Otevírací doba – prosinec:

Pondělí – Pátek: 830 – 1800 hod.

Sobota – Neděle: 900 – 1700 hod.

T T T T T T T T T

n hračky pro kluky i holčičky
za dobré ceny

n velký výběr stolních a nástěnných
kalendářů a diářů na rok 2009

n dárkové psací soupravy zn. Parker,
Pilot, Waterman, Pentel

n exkluzivní diáře FILOFAX, ADK

T T T T T T T T T

Akce:
SLEVY

Líčení pod brýle kosmetikou

MARY KAY  ZDARMA
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za 300 tisíc korun. • Po náročné probdělé noci pozval muž v Game baru
v Makovského ulici vyhlédnutou ženu do svého bytu v témže domě. Slíbil jí
500 Kč za každý úklid. Vyjeli do 8. patra, muž odemkl, zamkl za sebou
a hned se začal svlékat. Pak ženu bafl, strhl na sebe a na postel, kde ji znásil−
nil. Po aktu žena prchla do baru a šla na policii.

12. 10. Ztracenou portmonku s obsahem asi 800 korun a doklady našla
žena na zemi v areálu Břevnovského kláštera při posvícení. Předala ji známé−
mu, který ji vybrabčil a pohodil. • Slečna K. Š. oznámila na policii, že jí
její přítel kolem 21.30 hod. zmlátil v ulici Nad Kajetánkou ve 4. patře, proto−
že špatně připravila toasty. Špatná večeře ho tak rozlítila, že ji vyhrožoval za−
bitím, ohrožoval nožem přiloženým pod krk, což posílilo rozhodnutí věc na−
hlásit.

14. 10. Novou černou Škodu Octavia odcizili autaři odpoledne z Libo−
rovy ulice. Nikdo nic neviděl. Škoda: 400 000,– Kč. 

16. 10. Do kanceláře ředitele hotelu Pyramida vlezl hotelový zloděj. Za−
jímalo ho zrovna účetnictví za poslední dva roky, odnesl šanony a k tomu ně−
kolik kancelářských drobností. Škoda: 28 tisíc. • Na přední kapotu auta
Volvo hodil v noci jakýsi ožralý Bivoj popelnici s odpadem a učinil tak škodu
50 tisíc korun. Stalo se v Radůzově ulici 11. • V ulici Pod Královkou pro−
píchl jakýsi dobrák všechna kola vozu Audi A4. Škoda: 12 tisíc. 

22. 10. Do objektu hotelu Scandinavia TJ Ruzyně vlezl v noci zloděj. Vy−
páčil vstupní dveře, pak dveře ekonoma, prohlédl, nic se nehodilo. Vypáčil
dveře restaurace a odtud si odnesl maso, alkoholy a cigára. Spolku TJ Ruzyně
vznikla škoda 20 tisíc, spol. Restaurace Scandinavia 15 000,– Kč. • Z opravy
světlometu přivezl si majitel z Bubeníčkovy ulice svoji zánovní Škodu Fa−
bia červenou. Dělali ji v NH Car na Stahově. Avšak druhý den bylo auto pryč.
Autaři ji odvezli. Škoda: 300 000,– Kč. • Proti vjezdu do garáží hotelu Praha
měli stát Ford Mondeo. Vůz autaři odvezen. Škoda: 220 tisíc. • Stejně tak
v Šantrochově ulici č. 4. Zde stála Škoda Fabia stříbrná, škoda 180 000,– Kč.
• Do neobydlené vily v Atletické ulici v Břevnově se vypravil bytař. Vylo−
mil vstupní dveře ze zahrady, vilu řádně prohlédl a snesl si do chodby lůžkovi−
ny. Stavení už zamkl vlastními zámky. Škoda na dveřích 30 000,– Kč.

23. 10. Před hotelem Coubertin na Strahově nechal stát svůj starší Mer−
cedes host a šel spát. Ráno vůz nikde, škoda 100 tisíc. • Do bytového
domu na Obušku v Sartoriově 3 se pokusil dostat bytař. Nové dveře navrtal
v oblasti zámku, poškodil panty, ale nešlo to, nechal toho. Škoda: 100 000,–
Kč.

31. 10. Denní bytař zavítal do ulice U Druhé baterie, do bytu jednoho
z domů, kde si odnesl elektroniku za 33 500,– Kč. • Pěkný přívěsný vozík
neunikl pozornosti zlodějů. Byl zaparkován na parkovišti firmy NH Car Stra−
hov. Škoda: 90 000 Kč.

1. 11. Pozdě k ránu vykopl zloděj vstupní dveře restaurace U Adély, Ju−
goslávských partyzánů 5. Vylomil petlici, poškodil pokladnu a odnesl kuřivo
a finanční hotovost 20 tisíc. Celková škoda: 47 638,– Kč. • Ve známé zlo−
dějské ulici Parléřově odvezena Škoda Octavia Combi šedá. Škoda:
250 000,– Kč. • Řízením osudu octl se jistý F. na Evropské v Liboci v blíz−
kosti benzinové pumpy Shell i zachtělo se mu taxíka a zpět do Prahy. Byloť
půl druhé po půlnoci, nikde živáčka. Zabušil mocně na okénko obsluhy a že
nechce benzin, ale taxíka, ať hned někam volají. Byl poslán mimo areál a tak
začal vyhrožovat, že zapálí celou benzinovou pumpu. Vytáhl ze stojanu pisto−
li, pokropil zem benzinem a vytáhl zapalovač. To už ale přijela policejní pat−
rola, která muže do Prahy převezla.

2. 11. Zloději kovů vylomili bronzovou desku z hrobu na Libockém hřbi−
tově, na které byla vyobrazena hlava prof. Babáka. Umělecké dílo vytvořil
prof. H. Folkman v r. 1926. Škoda dosud nevyčíslena.

4. 11. Vložku FAB snadno rozlomil noční zloděj na Petřinách 92 a vlezl
do garáže. Zde zastrčil do kapsy 11 tisíc na hotovosti, mobil, klíčky od Fordu
Tranzit a klíčky od vozu Škoda Roomstar, se kterým také odjel. Škoda:
264 000,– Kč. • Vchodové dveře MŠ Parléřova rozbil neznámý vandal.
Škoda: 70 000,– Kč. • Mercedes za půl milionu někdo štípl u hotelu Py−
ramida.

6. 11. Hned po ránu vlezl bytař do přízemního bytu v ulici U První bate−
rie, neotálel, popadl dva notebooky a odešel. Škoda: 26 600,– Kč. • Zloději
kovů v M. B. v ulici Bolivarově 11 sundali 2 m měděného okapu za 1600,–
Kč a přitom poškodili novou fasádu domu, kde udělali škodu za 20 tisíc.

8. 11. V 10 hodin dopoledne silniční patrolou byl kontrolován muž D. H.
z Kladna. Jel s orezlou Škodou 105, ačkoliv měl již 2 roky zakázáno vstoupil
do Prahy. Dali mu dýchnout, nadýchal. SPZ na autě patřila autu jinému. Před−
veden. • Noční tramvají č. 56 vracel se mladý muž z Prahy. Trochu hýřil,
trochu pil. Když v tramvaji usnul, kapsář mu hbitě rozřízl kapsu, vyjmul mo−
bil, portmonku s doklady a penězi. Škoda: 8000,– Kč.

9. 11. Z parkoviště před blokem 2 Kolejí Větrník zmizela Škoda Octavia
Combi bílá za 150 tisíc.

10. 11. Do kanceláří na Starém náměstí v Ruzyni vstoupili zloději tak, že
vykopli hlavní dveře a pak další dveře kanceláří. Odtud odnesli elektroniku
za 90 tisíc. • Do sklepů bytového domu ve Stochovské ulici 68 v Ruzyni
vnikli zloději a odvezli dvě jízdní kola s vybavením. Škoda: 16 000,– Kč.
• Denní autař si odemkl a odjel se Škoda Octavia zelenou z ulice U Stanice
9 v Liboci. Škoda: 200 000,– Kč. • Rodinný domek v ulici Čistovické
v Řepích navštívili v noci zloději kovů. Přelezli vysoký plot, sundali 7 m oka−
pů a odešli. Škoda: 5 tisíc.

12. 9. Okno přízemního bytu v ulici Na Dračkách rozbil noční bytař
a odnesl fotoaparát Nikon s příslušenstvím. Škoda: 86 500,– Kč. 

17. 9. Odpoledne v Koulově ulici v Řepích vpustil do svého bytu po−
starší muž dva neznámé muže, kteří mu seriozně nabídli odkup jeho starožit−
ností. Jeden prohlížel cenné kousky, druhý se koukal, majitel prodával. V ne−
střeženém okamžiku ten, co koukal, vyfoukl ze saka majitele 10 tisíc a pak
odešli s nepořízenou. • Po třinácté hodině jakýsi borec na motorce v ulici
Na Bateriích 3 přinutil k zastavení auto VW, sesedl z motocyklu a chtěl, aby
řidič vylezl z té káry, že mu to vysvětlí. To řidič odmítl, načež motorkář vyn−
dal druhou helmu a praštil s ní do předního skla, které rozbil. Škoda: 8000,–
Kč.

18. 9. Autaři odvezli z ulice Na Okraji 100 zánovní Fabii červenou za
150 tisíc. • Přes den kdosi odjel s postarším „bourákem“ zaparkovaným
u benzinové pumpy na Petřinách. Škoda: 50 000,– Kč. • Ve vestibulu ho−
telu Pyramida se zasnil Rus, měl čas. Hotelový zloděj mu odnesl cestovní
tašku, kde byl notebook, kamera, doklady, klíče od bytu v Rusku atd. Škoda:
59 800,– Kč.

20. 9. Po 16 hodině prováděl ragbyový club Tatra Smíchov prezentaci
svého sportu vedle dětského hříště u Ladronky a mezitím v oddílovém stanu,
za tímto účelem zde zřízeném, někdo štípl činovníkovi batůžek, kde bylo
všechno: doklady, řidičák, kreditní karty, mobil atd. Škoda: 10 000,– Kč.

22. 9. V pravé poledne odmontoval ze stavebního nakladače na stave−
ništi Kauflandu na Vypichu zloděj dva světlomety. Škoda: 14 000,– Kč.

30. 9. Pomatený muž z Patočkovy 20, držitel zbrojních průkazů, dlouho−
době vyhrožoval rodině zastřelením ze svého koltu. Manželka se konečně od−
hodlala trapnou záležitost oznámit policii. Rozhodnuto „v případě zajištění
podezřelého tomuto sdělit podezření, zajistit jeho zbraň a úředně jej vykázati
z bytu.“ Čeká se.

1. 10. VW Sharan modrý zmizel z ulice Boučkovy 4. Škoda: 320 000,–
Kč. • Oktávka combi modrá odvezena autaři z ulice Chaloupeckého na
Strahově. Škoda: 240 000,– Kč. • Z ulice Vojtěšské odvezen VW zelený
za 200 000,– Kč a ze Šafránecké ulice Fabia šedá za 250 000,– Kč.
• R. Z. půjčil v květnu v prostoru Vojenské nemocnice 95 000,– na to, aby
mu jistý ing. J. S. přivezl ze zahraničí pěknou ojetou Oktávku. Ten však nic
nepřivezl a prachy nevrátil. • Ve „spořce“ na Bělohorské 110 uzavřel za
použití kopií dokladů Ukrajince Volodymyra V. kdosi úvěr pro sebe na částku
200 tisíc, peníze vybral a poroučel se.

2. 10. Český chmaták vstoupil do zahradnictví na Bílé Hoře, všude ti−
cho, jen v rohu krásní papoušci si povídali v kleci. Než přišla prodavačka ke
kase chmaták tam hrábl, vzal přes dvanáct stovek, kabelku s penězi, doklady
a odešel. Škoda: 10 000,– Kč.

3. 10. Zatímco dopoledne ve studentské menze na Strahově kuchaři
a kuchařky pilně vařili, zloděj přestřihl pletivo na okně suterénního pokoje je−
jich ubytovny, vlezl tam a hned do svého ruksaku naházel odložené šperky –
co nesmí být v kuchyni, notebook, 2200 eur, 24 000 Kč, různé dámské oble−
čení, bratru za 106 tisíc. • Nová Škoda Octavia modrá zmizela z Patočko−
vy ulice 39. Škoda: 450 000,– Kč. • Z polorozbořeného domu ve Sto−
chovské ulici městský policista vytáhl jistého S. E., na kterého vydán v České
Lípě zatykač. Předveden.

4. 10. Ze společných prostor činžovního domu Na Petřinách 44 někdo
odnosil 15 balíků úředních novin Šestka. Škoda: 15 000,– Kč. • S bojovým
výkřikem „komunistickej estébáku já vás zabiju!“ zaútočil soused z Bělo−
horské 34 na souseda v domě s hliníkovou násadou a zranil ho na ruce. Pak
musel ještě rozbít skleněnou výplň dveří v zadním traktu, jež vede do ulice
Pod Marjánkou. Škoda 10 tisíc, násilník pokárán.

7. 10. Ráno před půl pátou přeštípli zloději silný visací zámek na že−
lezné mříži do restaurace U Holečků v Libocké ulici a už jen nosili: štangle
cigaret, různé láhve kořalek, 14 720 korun na hotovosti k tomu. Celková ško−
da: 28 570,– Kč. • Krátce po 22 hodině objížděla policejní patrola Kula−
ťák, když si všimla, že jistý muž před patrolou urychleně zmizel ve vyhláše−
ném lokále Žumpa. Patrola vkročila do Žumpy za ním a zde jakýsi zloděj
poctivě přiznal, že na něj už byl vydán zatykač soudem v Praze 6. O několik
minut později si jiná patrola povšimla v blízkosti tohoto lokálu dalšího muže,
který odpovídal popisu hledané osoby. Zjištěno, že také na tuto osobu byl vy−
dán v Pardubicích zatykač. • Na ženu v ulici Konecchlumského zazvonil
k večeru muž, představil se jako plynař revizor a že jde udělat revizi plynu.
Pod touto záminkou vstoupil do bytu, požádal ji o finanční částku 1250,– Kč
jako zálohu revize, přičemž žena „revizorovi“ nechtěně ukázala místo, kde
má uloženy peníze. Pak „revizor“ poslal ženu do sousedního pokoje, aby tam
10 minut točila s ovládacím kolečkem plynových kamen, kuchyň si prohlédl,
prošácl a odnesl 31 500,– Kč. Popis muže: cca 45 let, běloch, krátké tmavé
vlasy, plynně hovoří česky.

8. 10. Zánovní Škoda Octavia šedá odvezena autaři přes noc z ulice
Svojsíkovy 20. Škoda: 170 000,– Kč.

9. 10. Čtvrthodina mezi 13.30 a 13.45 stačila k tomu, aby autař odemkl
Škodu Octavia šedou za 250 tisíc a odjel s ní. Stalo se v Janouškově 1.
• V noci bytaři vnikli do kanceláří v ulici Na Petynce a odnesli elektroniku

Z policejního deníku
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Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou Boží mi−
lost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho zůstali s námi.

Listopad
Nislav Šváb, Břevnov 26. 11. 1923
Jaroslav Hudera, Střešovice 22. 11. 1926
Viktor Křivonoska, Malý Břevnov 27. 11. 1927
Jan Odvárka, Břevnov 9. 11. 1945
Miloš Kasal, Ruzyňě 13. 11. 1946

Prosinec
Jiří Svoboda, grafik, Břevnov 6. 12. 1924
Dagmar Bartlová, Břevnov 8. 12. 1925
Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov 6. 12. 1928
Vladimíra Najmanová, Břevnov 16. 12. 1953

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Listopad – prosinec 2008

Gratulace

K výročí Diamantové svatby – paní Soně Fouskové roz. Kaloušové
a panu Jaromíru Fouskovi, rodákům z Břevnova – kteří se vzali 29.
listopadu 1948, přejí do dalších let hodně zdraví a pohody

Alena Drtilová−Kaloušová a přátelé
l l l l l

Milému doktorovi Josefu Kubečkovi k lednovým narozeninám přeje
vše nejlepší kolektiv veterinární ordinace v Břevnově, přátelé a Batul

u

u
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snad

CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková? ?
Před 60 lety v roce 1948 vyšel v nakladatelství Antonína Dědourka v edici Květen dívčí román, který pojednává o životě měšťanské
školy v Břevnově – dnes ZŠ J. A. Komenského. Žákyním 3. ročníku školy je také román věnován. Kniha je vybavena dobovými
fotografiemi. Autora a název knihy naleznete v tajence.

Tajenka:Lada Jelinek: Děvčata z Příkré uličky
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Byty − výměny − podnájmy − koupě

l PhDr. Red. zahr. red. ČTK v. v., nabízí výuku angličtiny nebo němčiny zá−
jemcům v okolí Břevnova. Zn. „kdykoli“, tel. 220 510 828 nebo 720 248 053.
l Čtyřčlenná mladá rodina vymění obecní byt 1 + 1 v Břevnově za vět−
ší obecní byt v Břevnově nebo v Praze 6. Tel. 608 070 899, zn. Dohoda.

Upozorňujeme čtenáře na možnost popřát v Břevnovanu svým
blízkým, přátelům či sousedům. Tato rubrika je pro čtenáře zdarma.

Redakční číslo: Mgr. Pavel Krchov – tel. 732 243 922

Za Paterem Aloisem Kánským
K půlnoci v pátek 31. října zastavilo se srdce osa−
mělého českého kněze Aloise Kánského. Nalezen
byl bez známek života v kanceláři své fary v Ho−
lešovicích, kde poslední léta žil poté, co byl pře−
ložen z Břevnova do Bubenče a pak do Roztok.
P. Alois Kánský se narodil 20. 10. 1954 v Praze
a jeho rodiče mu brzy zemřeli. Přestože se mohl
se svými schopnostmi ucházet o studium na ji−
ných školách v roce 1972 vstoupil na Cyrilometo−
dějskou teologickou fakultu v Litoměřicích, kterou
dokončil v r. 1978 a byl vysvěcen. Po smrti doktora
Jedličky v r. 1984 byl jmenován na jeho místo do Břevnovského kláštera
a od té doby začal vřelý vztah mezi ním a břevnovskou farností. Těžko
byste hledali místního člověka – ani nemusel chodit na bohoslužby – kte−
rý by neznal jeho jméno. Alois Kánský byl obdařen charismatem osob−
nosti, která velmi přitahovala mladé lidi. Žádný z nich nemůže dnes na
něj zapomenout, na diskusní večery, na promítání videofilmů z historic−
kou církevní tématikou, kdy fara byla nabita k nedýchání, na půlnoční
mše vánoční, které obnovil a s ním jakoby znovu rozkvetl chrámový sbor
a celá farnost. Byl mladý, sympatický, uměl mluvit, psát, myslelo mu to.
To už žil dávno sám, bez rodičů a blízkých příbuzných. Stali se jimi spo−
lužáci ze semináře a lidé z farností. A ti se také sešli ve velkém množství
7. listopadu v kostele sv. Antonína v Holešovicích u jeho rakve. Mši
sloužil biskup Václav Malý, kolem oltáře benediktini z Břevnova, pre−
monstráti ze Strahova, faráři z blízkých kostelů, z fakulty v Litoměřicích.
Zpíval Strahovský chrámový sbor, který vedl Vladimír Roubal. Profesor
Hrdina ze Strahovského kláštera v promluvě m. j. přiznal, že „Lojza byl
živel, který uměl všechny překvapit“ a s hořkostí dodal, že se mu to zno−
vu podařilo. – Kdo by si to vůbec pomyslel? – A jak Vám teď Lojzo
máme poděkovat? Za Vaše posilující kázání a mše ještě za minulého re−
žimu? To bylo přeci neskonale víc než všechny Vaše lidské slabosti! Pán
Bůh zaplať, zůstáváte v našich srdcích. Mgr. Pavel Krchov
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Obnova barokní Oranžerie v klášterní zahradě v Břevnově
Trochu netradičně otevíráme stodvacátou třetí kapitolu obrazů. Připravil ji Petr Tomíček ze skautského oddílu Jeleni a týká se minulosti, součas−
nosti a blízké budoucnosti barokního skleníku. Projekt na obnovu celé zahrady, zdí a menších staveb je připraven a tak se necháme překvapit.
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