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BŘEVNOVAN

Jen několik minut trvalo mimořádné zastupitelstvo 1. 2. Koalice se nesešla, opozice se sešla. Pro 
neusnášeníschopnost paní starostka ihned ukončila jednání, které však pokračovalo 15. 2. a trvalo téměř 
12 hodin. Hlavním problémem byla stavba na Kulaťáku: koalice a investor chtějí postavit předimenzovanou 
obludu, opozice tvrdí, že se na místo nehodí. A co na to občané, kdo se zajímá o jejich mínění?

Do masopustního průvodu v Břevnově se letos po letech vrátili úředníci m. č. v maskách. Museli jste je 
ihned poznat: zprava vedoucí inf. kanceláří P. Hrečínová jako Skleněná kráska, vedle něco jako Krysař je  
T. Lašťovka, zleva mladý super čert J. Janout, novic úřadu, co tak dobře mete a nakonec zástupce Břevnovana 
jako pravý, užitečný idiot.

4. ledna 2013 zemřel ve věku nedožitých 85 let nestor Břevnovského kláštera P. Jan Josef Kohl OSB. Na 
poslední cestu ho doprovodily stovky farníků z Břevnova a okolí i z míst ve Východních Čechách, kde působil. 
Jeho příjemný kultivovaný hlas a jeho kázání nám budou chybět.

Počasí v prosinci 2012 
a lednu 2013
Počasí v prosinci 2012.
Celkově byl prosinec teplotně normální s průměrnou 
teplotou 0, 5 °C. Skládal se však ze 2 odlišných 
částí. První polovina byla teplotně podnormální. 
Min. teplota byla – 8, 7 °C dne 8. Napadlo celkem 
9 cm sněhu. Max. výška sněhové pokrývky dosáhla 
9 cm dne 11. Sněhová pokrývka se udržela 9 dní.
Bylo celkem 6 dní ledových – 79% normálu a 22 
dní mrazových – 129 % normálu. Druhá polovina 
byla typicky oblevová, nadnormální. Příliv teplého 
vzduchu vyvrcholil na Štědrý den, kdy teplota dosáhla 
11, 2 °C. Vyskytly se vydatné srážky. Srážkově byl 
prosinec silně nadnormální. Spadlo celkem 53, 7 
mm srážek – 186 % normálu. Maximální množství 
srážek spadlo 17, 3 mm dne 23.

Počasí v lednu 2013.
Prvních 10 dní a poslední 4 dny v lednu byly 
silně nadnormální, kdežto střední část ledna byla 
podnormální. Průměrná teplota byla – 0, 1 °C, takže 
celkově byl leden slabě nadnormální. Max. teplota 
byla 12, 7 °C dne30. a min. teplota byla – 13, 4 °C 
dne 26. Na teplotní průběh měl velký vliv 22 dní 
zamračených, který vyrovnával teplotní rozdíly. Bylo 
16 dní ledových – 142 %. To neodpovídá teplejšímu 
průběhu ledna, kdežto bylo jen 20 dní mrazových 
– 89 %. Nadprůměrná oblačnost snížila vyzařování 
na sněhové pokrývce, a proto byl jen 1 den  
s teplotou nižší než – 10, 0 °C – 22 %. Srážkově byl 
leden značně nadnormální, spadlo 51, 9 mm srážek 
– 193 %.

Často sněžilo, bylo 11 dní se sněhem -200 %. 
vytvořila se stabilní sněhová pokrývka, která trvala 
19 dní a ta také přispěla k vysokému počtu ledových 
dní. Max. množství srážek spadlo 10, 7 mm dne 4. 
Max. množství nového sněhu 7 cm napadlo dne 14. 
a max. výška sněhové pokrývky 10 cm byla dne 18. 
a 28.  V Praze dne 10. 2. 2013                            SM
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BŘEVNOVAN

V Břevnově se pořád staví, předělává, upravuje. Tak např. bývalou sámošku v Brunclíkově ulici byste už nenašli. V novém luxusním
domě je ještě několik volných bytů pro vás a dole čekají obchodní
prostory. V Břevnovské ulici 5 je obnovená kopie zbořené kapličky,
kterou postavil ing. V. Jandáček. Také vila bývalého břevnovského
zubaře Martínka v Radimově ulici, která je památkově chráněná, má
nového majitele z Dejvic a ten se hned pustil do bourání přístavků.
Cenné jádro zůstane zachováno. Za to o chodníky na Bělohorské se
nikdo nestará. Můžete se tu zranit třeba o čtyřhran z hydrantu.

BŘEVNOVAN

3

úmrtí arciopata Anastázie Opaska. • Od 6. do 9.
září byl v bazilice Výstav Nejsv. svátosti s mož−
ností adorace, vždy zakončen svátostným pože−
hnáním. • 6. 9. v 19 hod. v Tereziánském sále za−
zněl koncert „Ve stínu velkých mistrů“.
Účinkovali L. Pelíšková – fauto traverso, M. Štu−
dent – arciloutna a E. Tornová – cembalo. • 4. 9.
ve 20 hodin se konal v bazilice Galakoncert
u příležitosti udílení čestných občanství, pořáda−
ný M. Č. Praha 6. Vystoupil Sukův komorní or−
chestr s dirigentem D. Švecem a sólisty ND J.
Sýkorovou, Š. Kociánem a houslistou V. Hudeč−
kem. • 12. 9. v 9 hod. se konala slavná svatba ve−
doucí scholy Magdaleny Šolcové. Oddával
P. Prokop Siostrzonek. V podání scholy zazněla
mimo jiné Píseň bratra Slunce Jana Hanuše na
text sv. Františka z Assisi – pro varhany, smyčce
a sbor. • 28. 9. v 9 hod. při mši sv. v 9 hod. účin−
koval chrám. sbor pod vedením A. Melichara.
Vyslechli jsme Missu solemnio F. Picky. • 4. 10.
v 15 hod. v bazilice uskutečněn koncert duchov−
ní hudby v provedení R. Huga – varhany a Cap−
pelly Regie. Zazněla díla G. F. Händela a Gunte−
ra Jakoba O. S. B. • A včely? V tomto čase jsou
již zatepleny, zakrmeny a připraveny na zimu.
Ale ve slunečných dnech stále rádi vyletují a pil−
ně shánějí, jak je u nich zvykem. Včelí maminka
již přestala klást nové potomstvo a dorostla zim−
ní generace, které je souzeno ztrávit svůj život
v klidu, ale pouze v úle. Na jaře tyto včely po−
stupně umírají, ale rychle se rodí včely nové. To
už bude zase slunce hřát, nastane velký úklid
v úle, starosti s nejmenšími včeličkami, místem
pro první med, pylovými zásobami a celým úlem
se rozezní včelí píseň radosti, jak to včelaři dobře
znají. Pochválen buď Pan Ježíš Kristus!
 Časopis Břevnovan na nové adrese.
Po patnácti letech působení v ulici Nad Závěrkou
17 jsme se museli s prostorem redakce rozloučit
a přesídlit na původní místo. Poznamenejte si:
Vydavatelství a redakce časopisu Břevnovan,
Bělohorská 147, Praha 6 – Břevnov, telefonní
a mailová adresa je stejná, jak uvedeno v tiráži.
 Výlovy v Břevnově. V pátek 7. listopadu
bude tažen rybník Vincek, o týden později Pivo−
varský. V obou rybnících je hlavní rybou kapr.
Jistý problém nastal s malým rybníkem Sádky
(Malá Markéta), kdy kvůli „žlutému leknínu“ se
zde nesmí vůbec lovit. Je zákaz vypouštění, tak−
že jsou tam pěkné ryby, ale chytají je bezdomov−
ci. Také budoucnost rybníka v Kolátorce je zatím
nejistá i když je v soukromém držení. Nedávno
tam někdo vytáhl fošnu ze stavědla a hladina
vody silně poklesla. Břevnovští rybáři se scháze−
jí již po léta ve své klubovně v ulici Pod Drino−
polem 8 a to každé pondělí navečer. Jak sdělil
předseda rybářů I. Nachtigal, v Břevnově je na
1200 členů rybářského svazu včetně dětí. Jeden
rok se nadchnou, koupí si rybářský lístek, ale pak

 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

 Z kláštera. 13. 7. 2009 u sv. Markéty koná−
ny poutní slavnosti při mších sv. v 7 a v 18 ho−
din. • V rámci 10. mezinárodního hudebního fes−
tivalu „Letních slavností staré hudby“ se
uskutečnily 2 koncerty v Tereziánském sále. 29.
7. ve 20 hodin v podání E. Wolanina – klavír
a A. Mikolajczykové – soprán, zazněly „Zasněné
písně“ Fr. Chopina na texty polských romantic−
kých básníků. 2. koncert 5. 8. ve 20 hodin s ná−
zvem „Pastorale“ s italským souborem „Zefiro“
interpretovány skladby G. F. Handela, G. P. Tele−
manna, A. Marcella a C. E. Bacha. • 9. 8. oslavil
P. Prokop Siostrzonek své 52 narozeniny. • 16. 8.
na Nanebevzetí P. Marie konány poutní mše sva−
té s požehnáním na Bílé Hoře. • 24. 8. v 7 hodin
byla sloužena konventní mše sv. k 10. výročí

Zpravodajství
Břevnovana

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

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

Prodej PO – PÁ 8 – 19 hod.
SO 8 – 12 hod.
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telefon  233 350 146

Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

je rybaření omrzí a už nepřijdou. Počet členů po−
malu klesá.
 Krajané opět u nás. Od 19. září je otevře−
na v Letohrádku Kinských na Smíchově výstava
fotografií z českých vesnic v rumunském Banátu
a potrvá do 28. 5. 2010. Tentýž den sešli se dvě
stovky krajanů a reemigrantů v Radosti, aby se
pobavili a zatančili se známou dechovkou Bohe−
mia, kterou Břevnováci slyšeli mnohokrát na po−
svícení. A protože toto úspěšné setkání v Radosti
nebylo poprvé a uskutečnilo se opět po několika
letech, je téměř jisté, že se bude příští rok opako−
vat.
 Kaple se posunula. Jedna z poutních kaplí
z Lorety do Hájku stála po celá staletí na dnešní
Karlovarské silnici. V těchto týdnech byla přene−
sena a osazena vedle kostela P. Marie Vítězné na
Bílé hoře. Je obklopena lešením, ale ze silnice je
dobře vidět.
 Dnes vařili v Jídelně na Bělohorské
nudličky Kim Ir Sen, Bělohorský guláš a dávali
Břevnovský řízek. Bylo toho více, tak jako sem
více chodí lidé než kam jinam: úředníci, řemesl−
níci, penzisté, prodavačky, řidiči, co už vědí, kde
se dobře jí. Obchodníci s mobily odnaproti volali
v jídelně na kuchařku, už tu není místo, a odešli
s plnými talíři přes ulici do svého. Mají tu báječ−
né sladké tečky, štrůdly, buchty, koláče pečené
a cukrované přímo pěknou paní kuchařkou, která
je peče. Ti, co se chtějí zaručeně spravit, musí je−
dině sem.
 Uhynulý srnec v cihelně. Několik měsíců

pokračování na straně 4

Zpravodajství 
Břevnovana

Břevnov bez knihkupce! Na sklonku roku ukončili manželé Jaklovi živnostenskou činnost a jsme rádi, že jim můžeme touto cestou poděkovat za jejich 42 let práce 
pro nás, zdejší občany. – Také v duchu děkujeme zemřelému P. Kohlovi za jeho laskavá kázání. Proud lidí k jeho hrobu byl nekonečný. – 19. března bude ukončena 
výstava kdysi populárního malíře Františka Horníka. Přijďte, určitě jeho kresby znáte. Malá galerie informační kanceláře m. č. Bělohorská 110 – Anežka Hošková se 
svými obrazy zahájila provoz v nové galerii, která je v oranžerii kláštera. Galerie má sloužit hlavně začínajícím adeptům umění.

  Z kláštera. V tuhé únorové zimě již 
probleskují vůně předjaří a kdo chodí 
vycházkou ke klášteru, musí to jen potvrdit. 
Arci setkat se můžeme i s příjemnou vůní sladu, 
neboť klášteře se pivo už několik týdnů vaří. 
A co je nového v bazilice, v tom krásném srdci 
Břevnova? • �0. 1�. �01� o svátku Svaté Rodiny 
byla vysílána z rozhlasu Praha � mše svatá z baziliky 
sv. Markéty. Celebroval P. Václav Snětina, zpívali 
farníci se sólisty Magdou a Pavlem Salákovými 
s varhanním doprovodem Marie Čihařové. Při 
bohoslužbě obnova manželských slibů. • 31. 12. 2012 
v 16 hod. slouženy v bazilice mše sv. v 7 a v 16 hod. 
na poděkování za uplynulý rok. • 1. 1. 2013 o Novém 
roce mše sv. konány v 8.00 v 10.00 a v 18 hodin. 
V 10 hodin účinkoval chrámový sbor s orchestrem 
pod vedením A. Melichara. Zazněly Vánoční zpěvy s 
doprovodem varhan Leony Salákové. • 4. 1. 2013 ve 
věku nedožitých 85 let zemřel benediktin P. Jan Kohl 
z břevnovského kláštera. • 6. 1. o slavnosti Zjevení 
Páně při mších sv. v 7.30 a v 9 hod. bylo žehnání 
vody, křídy, soli, kadidla a zlatých předmětů. Týž 
den odpoledne se konal v Tereziánském sále koncert 
Ireny Budweiserové od 15 hodin. Též uskutečněna 
tříkrálová sbírka. • 7. 1. od 19 hod. byla ve Vojtěšce 
I. letošní Biblická hodina, vedená Jiřím Šamonilem. 
• 13.  1. o svátku Křtu Páně slavena v 9 hod. mše 
sv. zaměřená na děti. Účinkovala schola vedená 
Magdou Salákovou, u varhan Marie Čihařová. • 14. 
1. o 1020. výročí založení Břevnovského kláštera 
se konal ve 12 hodin pohřeb benediktina P. Jana 
Kohla (84). Zúčastnilo se mnoho kněží, Mons. Karel 
Herbst celebroval mši sv. s Mons. Josefem Kajnekem  
a dalšími. Přijeli i farníci z Litomyšle, Svratky a jiných 
míst Čech, kde P. Jan Kohl kaplanoval. Účinkovala 
schola M. Salákové za varhanního doprovodu M. 
Čihařové. • 3. 2. v 9 hod. P. Václav Snětina měl opět 
mši sv. pro děti, zpívala chola, vedená M. Salákovou. 
U varhan byl Marek Čihař. 10. a 12. v 18 hod. při 
mších svatých udílena svátost nemocným. 13.  2.  

o Popeleční středě v den přísného postu byly slouženy 
mše sv. v 7.00 v 16.00 a v 18 hod. s udílením popelce. 
Každý pátek a neděli v době postní konány v bazilice 
od 17.15 pobožnosti Křížové cesty. Přípravy na křest 
se konají 1x za 14 dní od 19 hod. na faře, přípravy 
na svátost biřmování vždy ve čtvrtek od 19 hod. na 
faře. Společenství maminek s dětmi (Sedmikrásek) 
se schází každou středu odpoledne. Nedělní škola, 
určená dětem od 3 do 8 let probíhá při farní mši sv. v 
9 hod v různých termínech.

  Tomáš Chalupa opět otcem!  To bylo nějakých 
řečí – až to přijde, tak se ožením. A dnes? 17. února 
přivedla paní Kateřina Chalupová  na svět dvojčata 
– Barborku, 46 cm, 2,20 kg, a Filípka 47 cm, 2,60 
kg. Doma již čeká starší bratříček David. A bývalého 
starostu Prahy 6, dnes ministra životního prostředí, 
Tomáše Chalupu, teď čekají nejkrásnější časy. 
Přejeme jim hodně štěstí v rodinném životě. Křtiny: 
1. června v Břevnově u sv. Markéty. 

  Obec architektů otevřela svoji kancelář na 
Bělohorské 10. V přízemí je knihovna, čítárna  
a kopírovací zařízení. Ve výloze pak velká stylová 
busta patrona – českého architekta Josefa Zítka.

  „Bohem i lidmi opuštěn“ - říkává se. Nevím, 
lidmi však opuštěn dům č. 16 v ulici Nad Závěrkou 
je. A hezky dlouho. Proč? Verzí je několik. Jedna  
z nich praví, že zadavatel přestal dělníkům vyplácet 
plat po dobu půl roku. Těm pak došla trpělivost, 
pobrali na stavbě, co mohli, aby se trochu odškodnili 
a zmizeli. Ať tak či onak, dokončení je v nedohlednu. 
Kdysi zde byl personální útvar jedné významné státní 
instituce, k čemu bude sloužit dům teď, se neví.  
A hlavně kdy? 

  Včelaři v Praze 6. Základní organizace 
Českého svazu včelařů v Praze 6 má 59 členů, 
4 členy bez včelstev, kteří chovají celkem 468 
včelstev. Na jednoho člena připadá 7, 9 včelstev. 
Ovšem část včelařů s větším množstvím včelstev 
má svá včelstva umístěna mimo hlavní město. 
Průměrný věk včelařů je kolem 60 let. To znamená, 
že se včelaření věnují spíše starší lidé kolem 
důchodového věku. Mladých včelařů je méně 
a jejich počet nestačí nahradit úbytky starých 
včelařů. Výsledkem je neustálý pokles členů.  
V Praze 6 za posledních 10 let klesl počet včelařů 
na polovinu. Pravděpodobně to souvisí se změnou 
způsobu života po roce 1989. Rok 2012 byl pro 

včelaře méně příznivý. Průměrný výnos medu byl 
20, 4 kg na včelstvo.
Bylo to způsobeno výpadkem snůšky z akátů, 
které letos buď pomrzly nebo odpočívaly, což se 
tak stává 1x za 10 let. Kvalita medu je zpravidla 
vynikající. Je to dáno pestrou květenou. První med 
je z ovocných stromů s příměsí javorů a hlavně 
jirovců (kaštanů), kterých je ve stromořadích 
významné množství. Pak následuje světlý med 
lahodné chuti z akátů a konečně aromatický med 
z lip. Podle počasí poskytují lípy med nektarový, 
případně i medovicový s kořenou příchutí. Nedá se 
vůbec srovnávat s kvalitou medu v supermarketech, 
kde se prodává med z dovozu a nebo míchaný  
s dovezeným medem. Včelaři v Praze 6 med 
do tržní sítě nedodávají, své přebytky prodávají 
sousedům a nebo známým. Falšováním medu se 
nezabývají, protože by si škodili sami sobě. Právě 
proto by mělo platit, že každý občan v Praze 6 by 
měl kupovat med přímo od včelaře.

Ing. Václav Smělý, jednatel ZO. 
  Tady v Liborově ulici č. 14, bývala do nedávna 

celkem nevýrazná čajovna. Dnes tu mají nade 
dveřmi nápis - BŘEVNOVSKÁ ČAVÁRNA. Mladá 
vedoucí zde vytvořila nové, zajímavé prostředí pro 
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milovníky klidu, pohodlí a meditace.Nabídnou 
vám čaje všeho druhu, výbornou kávu, obědy 
včetně vegetariánského, dezerty, okusit můžete 
vodní dýmku. Jelikož zde mají dětský koutek, 
mohou si maminky v klidu dopřát čerství dortík 
a nerušeně probírat témata, která je zajímají. Přes 
ČAVÁRNU se také vchází do budhistického centra 
BODHI PATH. Čas od času se zde konají vernisáže 
obrazů, v současné době vystavují svoji tvorbu 
dvě studentky. Musím říci, že ač jsem tentokrát 
neokusil dýmku, nedal se zlákat čajem ani kávou-
genius loci ČAVÁRNY na mne zapůsobil silným 
způsobem. Totéž se nepochybně přihodí i Vám, 
pokud se k návštěvě rozhodnete.                        am 

  Sejdeme se v jídelně. Po celý rok je pro 
stovky strávníků jídelna U Slávisty na Bělohorské 
123 skutečným napajedlem v poušti, neboť  
v Břevnově a okolí podobnou jídelnu nenajdete: 
denně pěkný výběr teplých jídel, polévky, pivo, 
nealko, chlebíčky a kdo nemá dost, může si dát 
navrch kávu s výborným pečivem, palačinkami, 
štrůdlem a jinými dobrůtkami, které se pečou 
přímo tady. Chutná tu zdravě až nezdravě a leckdo 
si možná vzpomene, když obědvá jinde.

  Co nového u Jandáčků? Projektová a in-
ženýrská kancelář je jednou z letitých firem  
v Břevnově, a proto ji věnujeme stálou pozornost. 
Pan ing. Václav Jandáček je potomek Václava 
Jandáčka, který začátkem minulého století jako 
první zavedl biograf na levém břehu Vltavy, tedy  
v Břevnově, a později postavil velký dům  
s kinosálem Ideal, který jsme znali pod názvem 
Radost. Pan ing. Jandáček se specializuje na 
rekonstrukce stavebních a technických památek  
a za ta léta jich zachránil velkou řadu.  
V minulém roce se firma podílela na rekonstrukci 
barokního špejcharu ve Skřipelech u Hostomic, 
posuzována byla odborně socha Herkula v muzeu 
v Opavě, statika a koroze na Mariánském sloupu 
na Hradčanském náměstí, firma se zúčastnila 
výstavby tzv. nízkoenergetického domu, který je 
jedním z prvních v Praze. Je to dům, kde fasády 
tvoří mohutná izolace z rostlin. „Jandáčkovci“ 
se zabývali i variantou bytového domu v proluce 
Palackého ulice po bývalém Tuzexu, domovem 
důchodců v Modřicích u Brna, a jak řekl ing. 

20. ledna zachránili tito mladí policisté – podpraporčíci Jan Sicha, Jan Domorád a Libor Graclík z pohotovostní 
motorizované jednotky topícího se muže z rybníku Vincek v Břevnově. /zpráva v policejním deníku/. Za svůj 
čin byli vyznamenáni medailí Za statečnost. Je to pěkný start do služební kariéry…

Bufet opět otevřen! Koho zastihne jednání na úřadě m.č. s prázdným žaludkem, může se posilnit v 5. patře 
budovy a nechat si ohřát sekanou, polévku, objednat si salát či koupit pečivo. Kdo však přijde rozlícen, musí 
si vystačit s kávou, alkohol zde nemají.

pokračování ze strany 3

Paní učitelku Lucii Řehořovou /uprostřed/, ze ZŠ U Boroviček na Bílé Hoře, mají žáci a žákyně tuze rádi, 
stejně tak, jako paní učitelka je. Proto byla navržena do soutěže Zlatý Amos a postoupila do semifinále, viz 
článek ve zpravodajství.

Jandáček: drobnostmi na Žižkově a v Břevnově, kde 
opravována zeď v Kneislovce a pod. Nepřekvapí, že 
pan Jandáček je po léta činný ve výboru známého 
klubu Za Starou Prahu a organizuje klubové cesty 
za uměním po celé Evropě a vycházky v Praze. 
Za povšimnutí stojí i chystaný druhý díl knihy  
o zachovalých stavebních a technických památkách 
v Praze, tentokrát v Břevnově a ve Střešovicích, 
kde má pan Jandáček také co říci. – Budeme 
informovat. 

  24. prosince 2012 kolem desáté hodiny 
se na hřišti /bývalém/ Břevnova začali scházet 
hráči, trenéři, činovníci a vůbec ti, kteří byli  
s tímto fotbalovým svatostánkem spjati. V místní 
hospůdce, kterou tradičně k Vánocům upravil pan 
hostinský V. Chod s manželkou, se vzpomínalo 
ale i hodnotilo fotbalové dění minulé i současné. 
Kdo tedy byl přítomen? Jako každoročně nechyběl 
V. Rada, Bóra Šindelář, jubilant V. Nechuta,  
K. Trpišovský, E. Treitner, z mladších pak J. 
Martinů, P. Čížek, Janeček, Matoušek, pokud jsem 
na někoho zapomněl, omlouvám se, další dorazili 
až po mém odchodu. Trenéři měli zastoupení  
v pánech J. Kresovi a J. Vrbickém, cech masérský 

brevnovan15.indd   4 24.2.2013   14:16:04



5

BŘEVNOVAN

Někdy se jablko zakutálí pěkně daleko od 
stromu. Marek Čihař je toho názorným 
příkladem. S jeho otcem význačným orientalis-
tou, chetitologem a lingvistou ho však 
spojovala láska k hudbě a k varhanám. Jen 
co trochu povyrostl a dosáhl na pedály, začal 
se Marek Čihař již v 7. třídě ZŠ učit hrát na 
varhany v tehdy jediné hudební škole v Praze, 
kde v bývalé kapli stály na kůru pravé píšťalové 
varhany. Jednalo se o školu v Radimově ulici, 
též zvanou Na Petynce, kde dnes sídlí Školské 
sestry OSF. Technická erudice jej posléze 
vedla k zájmu o varhany jako o technický 
fenomén. Když byl před 20 lety jmenován 
diecézním organologem, pořídil během pár 
let po svém nástupu téměř 20 tisíc klasických 
fotografií různých varhan. Pro budoucnost jsou 
nejcennější fotografie z útrob různých varhan, 
které jsou dnes po montáži či zaklížení skryty 
běžným pohledům pozorovatele. Pořízené 
fotografie jsou bohužel často i němým 
svědectvím o varhanách, které v posledních 
20 letech zanikly díky nezodpovědným 
varhanářům nebo rukou vandalskou. S nástu-
pem digitálních technologií pořídil se svým 
kolegou do dnešního dne dalších více než 200 
000 snímků velmi zajímavých varhan včetně 
technických, konstrukčních a výtvarných 
detailů. V současné době se podílí jako externí 
pracovník Národního památkového ústavu 
na velmi podrobné technické dokumentaci 
některých vzácných varhan v naší republice 
a ve spolupráci s Hudebním studiem HAMU 
i na jejich dokumentaci zvukové. K řádné 
dokumentaci varhan patří i průzkum archívních 
materiálů, uložených v různých oblastních 
archívech. Podobně jako další diecézní 
organologové systematicky procházejí i tuto 
historickou dokumentaci, která leckdy ani 
za více jak 60 let od jejich svozů, není dosud 
zpracována či katalogizována, a tudíž je pro 
bádání nepřístupná. Marek Čihař bývá často 
jmenován do různých výběrových komisí  
i mimo oblast pražské diecéze, zpracovává 
posudky či záměry oprav pro různé investory 
a zajišťuje dozor nad probíhajícími opravami 
varhan. Neustále sleduje vývoj v oblasti tzv. 
restaurování historických varhan ve světě, který 
se pak snaží uplatňovat i u našich nejcennějších 
nástrojů. V různých časopisech publikuje 
odborné články o varhanách. Působí také 
jako aktivní varhaník, kterého můžeme často 
slýchat při bohoslužbách v bazilice sv. Markéty  
a někdy i v pražské katedrále. Závěrem dodejme, 
že jako laický administrátor in materialibus se 
v minulých 20 letech podílel také na obnově 
chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, kde řídil 
restaurátorské a stavební práce. 

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Marek Čihař

trasu autobusu. 
  Ohledně v loňském roce zbořeného 

Kulturního domu s kinosálem v Ruzyni asi tolik: 
Byl postaven v akci Z snad r. 1987. Po ukončení 
jeho pravidelné činnosti sloužil jen k občasným 
akcím př. /Setkání starosty s občany/, posléze osiřel 
zcela a začal chátrat. Stal se rejdištěm všelijakých 
živlů, kteří jeho konec uspíšili. Proto byl objekt 
zbourán, po čase v těsné blízkosti vyrostl nový 
obytný dům a dá se předpokládat, že stejný osud 
potká i místo bývalého „kulturáku“, po němž zbyla 
díra v zemi a halda vybagrované zeminy. 

  Koledy, svařák, hudbu, oheň na opékání  
a dobroty. To vše bylo slibováno Sdružením Tejnka 
těm, kteří přijdou 26. 12. v 16 hod. do horní části 
ulice Za Strahovem. A také se tak stalo, byť déšť 
měl zpočátku snahu dobrou věc překazit. Lidé 
přišli, povídalo se, hrálo, zpívalo. Prostě atmosféra 
při podobných příležitostech „na kopci“ běžná. 
Dobroty? Samozřejmě, všechny možné! Každý 
si mohl vybrat. Řeknu Vám, ten můj chlebík se 
škvarkovým sádlem – no jedna báseň.
P. S. Ještě něco. Krásný model kapličky, té původní, 
zavěsili iniciativní lidé ze Sdružení – právě týž den. 
Je v prosklené skříňce, pod ním hoří světélko.   am

  Paní učitelka Lucie Řehořová na cestě  
k vítězství v anketě Zlatý Ámos. Titul 20. ročníku 
ankety Pražský Ámos 2013 převzala v pondělí 28. 
ledna učitelka českého jazyka Lucie Řehořová ze 
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení,  
U Boroviček 1, Praha 6, a postupuje do semifinále.
Zlatý Ámos je anketa o nejoblíbenějšího učitele 
České republiky. Své učitele nominují sami žáci 
a o vítězi pak rozhodne odborná porota. Anketu 
vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé 
občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková 
agentura, a to vždy na jeden rok. Jejím posláním 
je ocenění učitelů, kteří významně přispívají  
k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli. 
O oblíbenosti paní učitelky Lucie Řehořové svědčí 
stručná charakteristika kandidáta, kterou současní 
i bývalí žáci porotě předložili. Mimo jiné uvedli: 
„Paní učitelka se vždycky usmívá, má dobrou 
náladu, je s ní legrace a nikdy nikoho neodmítne, 
každého vyslechne, každému pomůže. Chce, 
abychom uměli samostatně myslet, učí nás starat se 
o přírodu, třídit odpad. Dodává nám sebevědomí, 
že i když jsme dys, tak máme stejné šance jako 
ostatní. Zůstává s námi i odpoledne, zadarmo 
doučuje každého, kdo potřebuje, nebo si jen tak 
s námi povídá. Bývalé žáky zadarmo připravuje 
k maturitě. Chodí na koncerty a vystoupení svých 
žáků mimo školu. Před patnácti lety založila 
sdružení pro pomoc dětem z dětských domovů, 
pomáhala v nízkoprahovém klubu. Několikrát do 
roka nacvičuje se žáky vystoupení pro babičky  
a dědečky z LDN. Vždycky jsme jí mohli všechno 
říct, nikdy nás nezklamala.“ Věříme, že paní 
učitelka Lucie Řehořová v letošní anketě Zlatý 
Ámos zvítězí a získá putovní korunu a žezlo, které 
si jistě zaslouží. 

  Dne 7. 2. uspořádalo Místní sdružení ODS 
Petřiny v restauraci Achtík v Šantrochově ulici 
místní sněm. Sněm řídil p. Bc. Záruba a byla 
přítomna starostka Prahy 6 pí Ing. Kousalíková. 
Hlavním bodem bylo ujasnění si názorů na 
problémy vzniklé volebním neúspěchem ODS. 
Sněm se ujednotil a odhlasoval usnesení, že na 
Petřinách podpora a důvěra trvá ve vládu a premiera 
Petra Nečase.

zastupoval odchovanec Břevnova, – L. Hric. Ten 
už léta patří k lavičce Bohemians. Pravda je, že“ 
dříve“, myšleno v době, kdy byl fotbal v Břevnově 
provozován soutěžně, praskala tato klubovna ve 
švech. Ovšem až po tradičním fotbálku „starší“ 
proti „mladším.“ Bez rozhodčího, střídání dle 
libosti. Na plochu se tak dostali i „bafuňáři“, sám 
si vzpomínám na jeden takový zápas hraný na 
hřišti Slavoje Břevnov kde jsem statečně vběhl 
na zledovatělou plochu. Někdy se hrávalo i na 
Stadionu přátelství. Lítý boj pak vždycky končil 
smírem u dobrého piva právě v této místnosti za 
zpěvu břevnovské hymny a společného těšení se 
na jarní zápasy. Nedá se nic dělat, nyní jsme bez 
mužského fotbalu, na pořád krásném a udržovaném 
hřišti občas hrávají své zápasy ženské fotbalistky 
klubu Minerva, o kterých jsem psal v souvislosti  
s jejich přátelským zápasem proti naší Staré gardě.
V současné době není znám majitel hřiště, zda je 
hřiště pronajato, jaký ho čeká osud. Ovšem alespoň 
v tento den a na tomto místě se smutnit nesluší, 
neboť „nic není definitivní a neví se co se může 
státi,“ jak věděli už VsW. A tak všichni přítomní  
s chutí zatleskali V. Radovi, který předával dárek  
k 75. narozeninám panu Václavu Nechutovi, taktéž 
fotbalistovi skvělé éry Břevnova. Tak za rok na 
shledanou, páni fotbalisti!
P. S. V mých fejetonech ještě nebyla zmínka  
o dorostu Břevnova. Ten v roce 1960-61 pouze  
s vlastními odchovanci vyhrál dorosteneckou 
soutěž o přeborníka MV ČSTV a zajistil si postup 
do celostátní dorostenecké ligy. Své by k tomu řekl 
Jarda Martinů, který do sestavy patřil. Prahu tehdy 
reprezentovali: Trpišovský, Košinář, Koudelka, 
Mexbauer, za národní mužstvo hrál Pavel Klouček, 
v zahraničí reprezentoval Škach. První ligu si 
zahráli:Hájek, Chvojka a Spejchal. Tedy klobouk 
dolů, hezky uctivě!

Tonda Matějka
  HC Hvězda Praha. Hokejový klub působící ve 

Vokovicích vznikl r. 1969 jako HC Praha. Současný 
název je inspirován letohrádkem Hvězda, jednou 
z dominant Prahy 6. Kromě dospělých zde hraje 
také deset mládežnických celků, což znamená 
kolem 250 chlapců. Pořádají se zde školy i školky 
bruslení, hrají se ovšem i turnaje s mezinárodní 
účastí. Teď důležité sdělení pro seniory: od 8.45 
do 10.15 každé úterý je zde možnost pořádně se 
povozit po ledové ploše.Cena? Pouze 20 Kč! Tak 
obout boty s bruslemi a jedééém!!!

  Chameleóna-zvířátko, které v případě potřeby 
dokáže změnit svoji barvu, znají asi všichni. 
Ovšem restauraci U chameleóna ve Šlikově ulici č. 
27 určitě ne, majitel p. Kolomazník ji otevírá právě 
v těchto dnech. Nabízí zde steaky na grilu, ryby, 
saláty v různých úpravách, mořské plody, palačinky 
a další speciality české i zahraniční kuchyně. Jistě 
netradiční je možnost hosta sestavit si zde vlastní 
jídlo podle momentální chuti. K pití je pak nabízen 
všem chutnající nefiltrovaný Únětický ležák. 
Pro rodiny s dětmi je přichystán dětský koutek, 
personál je schopen připravit rodinné oslavy, 
firemní večírky , rauty a jiné společenské akce. 
Restaurace je rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou 
část, najednou si zde může pochutnávat padesátka 
hostů. Dobrou chuť. 

  Jak nás informovala p. Hešíková z Klubu 
přátel Ruzyně, místní obyvatele v současné době 
nejvíce trápí neefektivní spojení MHD-směr 
linky 218. Bylo zrušeno přímé spojení s metrem 
Dejvická, MČ P6, slíbila podpořit návrh na původní pokračování na straně 6
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pokračování ze strany 5

Dnes je snad pedagogická škola na Evropské 
zachráněna i když s rozhodnutím úřadů si nemůže 
být nikdo trvale jist. Je proto důležité nebát se 
ozvat.

Na tradičním setkání bývalých břevnovských fotbalistů 
na Štědrý den předal Václav Rada svému spoluhráči  
V. Nechutovi k jeho 75 narozeninám album 
historických fotografií břevnovského manšaftu, který 
sám zhotovil. Co však bude s fotbalovým  hřištem  
a komu dnes vlastně patří však nikdo neví. Takové jsou 
dnes pořádky v Čechách.

Mít v místě biograf, to bývalo něco. Ten ruzyňský vzal nedávno za své i když sloužil i jiným společenským 
účelům. Takto v závěru dějství ruzyňský kulturák s biografem vypadal. To abyste si vzpomněli, jestli jste tam 
také někdy zavítali.                                      (foto M. Fuchsová)

  Pozorovatel zaznamenal na Petřinách drobné 
změny. Mezi nejvýraznější je vznik pobočky FIO 
banky ve Křenové ulici, namísto textilu a potřeb 
fy Hák. Též s bankou přibyl na Petřinách třetí 
bankomat (Billa, Česká spořitelna, FIO). V ulici 
Na Petřinách č. 82 jsme zazamenali vznik vinného 
baru a vinotéky. V č. 10 vznikl nový obchod 
s potřebami nosičů a zahrádek na automobily, 
AUTOBOXY. V čísle 13 firma OKNA.eu. Mohlo 
by se jevit, že vývěsní skříňky patří do dob 
minulosti. Omyl, u č. 51 můžeme spatřit nově 
instalovanou vývěsní skříňku. (Neprozradíme čí!) 
V Horní Liboci ve Sbíhavé jsme spatřili dvě tabule 
nových firem (7NFO znalecká organizace dále 
První potravinářská obchodní společnost).     E. M.

  Světový den ledvin 14. 3. 2013. Pacientů 
s onemocněním ledvin celosvětově přibývá.  
V ČR má poškozené ledviny každý 10. obyvatel. 

Tito nemocní jsou ohroženi nejen problémy, 
které se týkají samotných ledvin, ale také mají 
zvýšené riziko rozvoje i dalších onemocnění, 
zejména nemocí srdce a cév. Nejvíce ohroženi 
selháním ledvin jsou lidé s vysokým krevním 
tlakem a cukrovkou. Při úplné ztrátě ledvinných 
funkcí je nutné přistoupit k dialyzační léčbě 
nebo transplantaci. Včasné odhalení a léčení 

onemocnění ledvin může riziko selhání ledvin 
snížit. Právě na prevenci a včasnou diagnostiku a 
léčbu je každoročně (od r. 2006) kladen důraz v 
celosvětové kampani Světový den ledvin. Letos 
tento den připadá na 14. 3. 2013 s tématem Akutní 
onemocnění ledvin. Řada zdravotnických zařízení 
v tento den umožňuje široké veřejnosti absolvovat 
jednoduché vyšetření ledvin. Přijďte si nechat 

bezplatně vyšetřit své ledviny (vyšetření moče  
a krve) na Interní oddělení Strahov VFN, Šermířská 
5, Praha 6, dne 14. 3. 2013 od 8 –12 hodin. Přijďte 
na lačno, se vzorkem ranní moči (event. lze odebrat 
až na místě). Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, 
že péče o vlastní zdraví udělá radost i Vám. Více 
informací naleznete na www.dialyza-strahov.cz.

  Na faře Církve československé husitské  
v ul. Na Petynce se opět v letošním roce promítají 
dokumentární filmy. První projekce byla v lednu  
a šlo o dílo známé slovenské režisérky Zuzany 
Piussi.Diskutovat přišel Patrik Eichler – novinář 
a historik Richard Císler. Této režisérce hrozí 
na Slovensku až dva roky vězení za skvělý film  
o slovenské justici – Nemoc tretej moci. 

Projekce probíhají vždy na faře první středu  
v měsíci od 19 hod. Aktuální program je k nalezení 
na webových stránkách: dokumentnafare.blog.cz 

P. S. Redakce blahopřeje farářce S. Silné k naro-
zení syna! 

  18. 1. byla v Břevnově otevřena nová Galerie-
Kavárna v Říčanově ul. č. 19. Svoji činnost 
zahájila unikátní výstavou ing. Petra Nováka 
/1963/ nazvanou : OBJEKTY A OBRAZY.
A co prozradil autor o sobě?
Narodil se v roce 1963 v Ústí nad Labem. Inspiruje 
se díly slavných autorů , která předělává a dotváří 
dle své fantazie. Jeho oblíbení zajíci, jsou tak stavěni 
do reálných, každodenních situací. I když preferuje 
malbu, vyjadřuje se rovněž grafikou na „vlastně“ 
vyrobeném grafickém lisu, pracuje se dřevem, tvoří 
různé instalace, které považuje za výzvu.
Je autorem všech plakátů, plakátků a upoutávek pro 
Sdružení Tejnka, zhotovil i model dávno zaniklé 
kapličky č. 2 která na Tejnce kdysi stávala a která je 
ve vitrínce vystavena.
Jde v pořadí o jeho druhou výstavu, tu první měl 
v Galerii Suterén v Ústí nad Labem. Pod značkou 
BLOKER vyrábí a prodává ručně vyráběné bloky  
z recyklovaného papíru/Rovněž k vidění v Galerii/.
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Tohle kino bylo je a bude 
Břevnovákům hodně blízké. Zvláště 
pak proto, že řízením osudu /nebo 
čím – kým/ je v současné době naše 
část Prahy 6 bez kina. Tím více nás 
zajímá, co se na Ořechovce děje,  
k jakým změnám v současné době 
dochází.
Se stávající situací mne seznámila 
osoba nejpovolanější, produkční 
Ořechovky – Kristina Charvátová.

Zhruba od poloviny října na Ořechovce pravidelně probíhají 
dětská nedělní odpoledne. V půl čtvrté se otevřou dveře malým 
divákům a jejich rodičům, kteří zde mohou pobýt hodinu  
i déle ve společnosti loutek a maňásků a občerstvit se v naší 
minikavárničce. Divadelní pohádky k nám jezdí zahrát známé 
herecké spolky z celé Prahy a okolí.

Od března plánujeme program rozšířit o divadelní představení  
i pro dospělé a to pravidelně každým čtvrtkem. Ohledně filmového 
promítání je situace poněkud složitější. Kino není digitalizováno, 
tudíž klasickou současnou distribuci nemůžeme zahrnout. Rádi 
bychom alespoň některý den věnovali pouštění klubových filmů 
z 35mm kopií. Tento plán ještě nemá konkrétní podobu, proto 
nechceme nic slibovat předem.

Co se týká koncertů a jiných hudebních aktivit, je naše snaha  
v tomto směru omezena nařízením o nočním klidu. Nad kinem, 
jak známo jsou byty, tudíž veškerá produkce musí být ukončena 
ve 22. hod.

A naše největší přání je, aby ideálně tento rok došlo k dohodě mezi 
Družstvy o vlastnictví prostoru a aby Ořechovka mohla sloužit „na 
plný úvazek“ všem kulturním obyvatelům Prahy. Samozřejmě 
včetně těm z Břevnova!

U3V-Univerzita třetího věku je součástí programu 
Celoživotního vzdělávání, jehož cílem je dát seniorům 
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni možnost 
systematicky se seznamovat s nejnovějšími poznatky 
v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.  
V akademickém roce 2013 se může stát posluchačem 
každý občan, který dosáhl důchodového věku. 

ÚTVS při ČVUT organizuje 2 tříleté programy pro 
seniory s názvy Sport seniorů I. a Sport seniorů II. 
Sporty a dovednosti, se kterými se zde seznámíte:
Turistika, Irské tance, Bosu, Pilates, Geocaching, 
Spinning, Stolní tenis, Jóga, Nordic Walking, 
Lukostřelba, Kondiční posilování. Z vlastní zkušenosti 
mohu již popsat Spinning a Stolní tenis. Jízda na 
rotopedu byla pro mne celkem velkou neznámou , při 
hudbě, různé intenzitě zátěže-kopce, pak stoprocentně. 
Nezbylo mi, než v potu tváře obdivovat spolužáky  
a spolužačky, kteří v sedlech byli jako doma a právě 
kopečky zdolávali s úsměvem na rtech. Nicméně 
evidentní váhový úbytek a dobrý pocit po skončené 
hodině stojí za trochu té námahy.

A Stolní tenis? Pro mne jiná situace, hrával jsem kdysi 

Redakční rozhovor Redakční rozhovor

Tak co 
Ořechovka?

závodně a něco se prostě nezapomíná. A pokud máte k dispozici krásnou halu  
s vybavením přímo skvostným, navíc na vás dohlíží kvalifikovaný trenér, je to 
prostě zážitek!

Nás měl na starosti Mgr. Michal Baron, absolvent FTVS, garantem kurzu je pak 
Mgr. Klára Minaříková.

Trenéra se zeptám na několik otázek:
1/ Máte trenérskou licenci. Naučíte hrát opravdu každého, kdo projeví o sport 
zájem?

Ano, mám trenérskou licenci, nicméně se domnívám, že více než trenérská licence 
rozhodují hráčské zkušenosti. Na základě těchto zkušeností a dle individuálních 
trenérských schopností může trenér používat správnou metodiku pro práci  
s hráčem. Do určité úrovně mohu naučit hrát každého. Záleží na času, nasazení 
a předpokladech.

2/ Kdy je optimální s tímto sportem začít?

Je to velmi individuální. Pokud se budeme bavit o výkonnostním a vrcholovém 
stolním tenisu, je třeba začínat v útlém věku. Specifická koordinace pohybu  
a herní technika je během na dlouhou trať, pokud hráč má být úspěšný, je nezbytné 
tyto dovednosti dlouhodobě trénovat. S věkem přichází hráčská vyspělost, 
stabilita a vyrovnanost, ale až na základě získaných dovedností. Pokud se jedná 
o rekreační hru, tak ji mohu doporučit v každém věku téměř bez omezení. Rozvoj 
koordinace a postřehu prospěje každému.

3/ Otázka ekonomická rozhodně dnes není druhořadá. Jedná se o „drahý“ 
sport? Co hráč nezbytně potřebuje?

Stolní tenis není nákladným sportem ve srovnání s jinými druhy sportů. Nicméně 
vyžaduje určité finanční prostředky na pronájem prostor a vybaveni.

4/ Pojďme k našemu kurzu seniorů. Myslíte, že i zde bylo v jeho závěru vidět 
zlepšení ve hře?

Byla to má první zkušenost se skupinou Univerzity třetího věku a musím 
podotknout, že příjemná. Ano, tak jako u každé činnosti, která se provádí 
opakovaně, bylo patrné u hráčů a hráček zlepšení. Vyzdvihl bych především 
přístup a nadšení naučit se něčemu novému i přes náročnou koncentraci a někdy 
časté sbírání míčků.

5/ Já hrával v době, kdy stoly na ping-pong stávaly v hospodách, na 
koupalištích, Praha byla plná heren, vzpomínám třeba na tu v podzemí pasáže 
Černá růže. Není i tohle jeden z důvodů proč nemáme v současnosti mistra 
světa, či evropského šampióna? Malá členská základna?

I dnes je stolní tenis jedním z nejrozšířenějších sportů u nás, s obrovskou členskou 
základnou, kde se najde spousta talentů. Práci s těmito talenty podporuje ČSST/
Český svaz stolního tenisu/, který má svou propracovanou metodiku postupů 
a podporuje oddíly a talentované hráče. Proč nemáme v současné době žádné 
hráče ve světové a evropské špičce, je otázkou spíše pro reprezentační trenéry.
Důvodů proč tomu tak je, je samozřejmě mnoho.

6/ Herna, která nás hostila a pro kterou mám jen slova chvály, je domácí tvrzí 
mistrovského celku El Niňo. Nevidíte třeba zde opravdu výrazný talent?

Výrazný talent je pouze předpokladem pro další práci s hráčem. Aby se hráč stal 
„opravdovým“ hráčem, je zapotřebí stabilní a profesionální zázemí s kvalitními 
trenéry, sparingpartnery a trpělivá důvěra hráče v trenéra. Střet hráče a trenéra 
je často kamenem úrazu. Zde vidím hlavní příčinu omezené výkonnosti našich 
stolních tenistů. Například v Číně svého trenéra hráči respektují a často za ním 
dojíždějí stovky kilometrů. Pokud zůstaneme u oddílu Stavební fakulty Praha, kde 
El Niňo působí, zmínil bych práci pana Ing. Vladimíra Kauckého, který trénuje 
mládež už desítky let a obětoval stolnímu tenisu a právě mládeži celý svůj život.

7/Co popřejete stolnímu tenisu v ČR do r. 2013?

Vše dobré. Pane trenére děkuji za váš čas.                                                A. Matějka

Studovat možno kdykoli
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Stejně jako na jiných místech 
Prahy 6, také v Břevnově stále 
rostou nové budovy a dochází tak 
k zahušťování zástavby. Investoři 
přitom dávají přednost navyšování 
zisku a neberou potřebný ohled na 
veřejné zájmy. 
Častokrát již ve stadiu projednávání záměrů bývá hlavním směrem 
podnikatelských aktivit úsilí developerů prosadit k okolnímu prostředí 
necitlivou maximalizaci objemů a výšek budov. Jedním z posledních 
příkladů je nejnovější představa investora vystavět v centrální části 
břevnovského sídliště, v prostoru původní občanské vybavenosti a dnes 
již zdevastovaného nízkopodlažního objektu Radimova 50, stavbu o12ti 
nadzemních a 3 podzemních podlažích. Existují sice rovněž upravená 
variantní řešení uvažované stavby poněkud menších rozměrů a výšek, ale 
všechny spojuje výrazné převýšení navazující zástavby. Nejsem sám, kdo 
je přesvědčen o tom, že tyto nejnovější návrhy neprokázaly soulad záměru 
s okolním zastavěným územímv tomto pohledově velmi frekventovaném 
místě, které je navíc součástí předpolí památkově chráněného kláštera. Je 
přitom příznačné, že nynější představa investora je spojena s nárůstem 
počtu bytových jednotek z původních 45 na 60 až 66. Pro naplnění 
takovýchto záměrů však investor nemá v tuto chvíli pravomocné územní 
rozhodnutí.
Plně souhlasím s místními občany, kteří požadují, aby takováto 
novostavba byla povolena pouze tehdy, bude-li v souladu s platným 
územním plánem. Podporuji, aby nově zřizovaná budova nepřevýšila 
okolní zástavbu. Za velmi negativní zásah do života sídliště považuji 
koncepci dopravního napojení přes ulici Markétská a Sartoriova, což 
ještě více zhorší průjezdnost již tak velmi zatíženého sídliště. Vůbec se 
nedivím spoluvlastníkům okolních domů a dalším obyvatelům sídliště, 
že mají z tak velké stavby obavy, neboť se lze mimo jiné domnívat, že 
podloží v daném místě tvoří nestabilní pískovce. Považuji za potěšující, 
že nemálo občanů zmíněného sídliště začalo v dané věci komunikovat 
se samosprávou MČ Praha 6. Nechtějí nechat věci náhodě a hodlají 
důrazně bránit svá práva. Chci věřit, že oprávněné žádosti, podněty, 
námitky a připomínkyobčanů, jakož i jiných dotčených subjektů 
budou komunálními politiky a úředníky ÚMČ Praha 6 vyslyšeny  
a při rozhodování vzaty na zřetel. Závěrem si dovoluji připomenout, že 
v této části Břevnova se mají mimo jiné stavět další nemalé kontroverzní 
objekty např. mezi zdejší poliklinikou a ul. Patočkova, u ZŠ Komenského 
v ul. Cvičebná, v Kajetánce vedle VŠ kolejí, v Radimově ul. u Kajetánské 
kaple. Myslím, že převažují případy, v nichž nebyly zájmy MČ Praha 6  
v nezbytné míře ochráněny. O mnohých záměrech veřejnost častokrát 
ani neví. Břevnov se mění a mám obavy, že ne vždy k lepšímu.

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6

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

Na sídlišti pod břevnov- 
ským klášterem mezi 
ulicemi Radimovou a Sar- 
toriovou stojí centrální 
několikapodlažní objekt 
ob- čanské vybavenosti. 
Byla zde provozována restaurace, veřejné vybavení pro 
sídliště a výměníková stanice. Po změnách majitelů a využití 
území bylo v roce 2009 vydáno územního rozhodnutí na 
novostavbu bytového objektu. Tento měl být tvaru S se 
třemi podzemními, sedmi nadzemními podlažími a 45 
bytovými jednotkami. 

V listopadu loňského roku byl investorem City properte  
a Zona architekti představen záměr novostavby bytového 
objektu o třech podzemních a dvanácti nadzemních 
podlažích, obdélníkovitého půdorysu se 66 bytovými 
jednotkami a 71 parkovacími stáními. Vjezd do garáží byl 
uvažován z ulice Markétské. Výměníková stanice měla být 
nezávislá na domě. Komise územního rozvoje většinově 
doporučila přijmout koncepci bytového objektu, prověřit 
polohu rovnoběžnou s ulicí Radimovou, řešit okolí a doplnit 
průhledy a pohledy. Projekt měl být zpracován ve variantě 
snížené o dvě plná podlaží. Projekt jsem považoval nejen 
výškově za zcela nevhodný pro území a požádal jsem  
o jeho představení veřejnosti. Občané hromadně vyjádřili 
zásadní nesouhlas s takto velkým bytovým objektem. 

Na lednovém jednání komise byla představena upravená 
studie s umístěním objektu při ulici v Radimově ve 
třech variantách, z čehož třetí varianta byla snížená  
o požadovaná dvě podlaží s maximální výškou 350,5 
m.n.m. Počáteční varianty uchovávaly původní výšku 356, 
5 m.n.m. Doporučováno je přeřešení okolí domu, předložení 
srovnávacích tabulek nových variant a prověření souladu 
s územním plánem. Ani jedna varianta ale nezískala 

potřebnou většinovou podporu komise. Podle 
názoru občanů je zásadní dodržení maximální 
výšky sousedních objektů a následně řešení tvaru 
a objemu stavby. 

Projekt bude znovu projednáván. Žádoucí je, aby se 
s ním občanská veřejnost seznámila a vyjádřila svoje 
stanovisko. Toto by měli znát zvolení zastupitelé  
a respektovat názor občanů. 

MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel Městské části Praha 6 

za Stranu zelených
anechvatal@email.cz

Takové panoráma by vytvořil nový dům v Radimově ulici 50, kdyby byl postaven podle 
chtění investora a měl žádaných 12 pater. Vedení Prahy 6 jde takovým projektům na 
ruku. 

Břevnov 
mění tvář

NOVÝ VELKÝ 
B Y T OVÝ DÙM
RADIMOVA 50
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Genese:
STUDENTI Gymnázia Evropská vstoupili do 
stávky-tisková zpráva.

Měsíc od vyhlášení stávkové 
pohotovosti vstoupili studenti 
Gymnázia Evropská do stávky. 
Po dvou veřejných protestech se  
k tomuto kroku odhodlali ve 
chvíli, kdy ztratili víru v úspěch 
standardních jednání, která s magis- 
trátem vedou představitelé školy. 
Magistrát, jenž školu zřizuje, nařídil 
jejímu vedení, a by se od příštího 
školního roku již neotevíraly první 
ročníky gymnázia.
„Nevěříme již v pozitivní výsledek 
oficiálních jednání. Za celou dobu 

se stanovisko úředníků nezměnilo, zdůvodnění plánovaného 
utlumení gymnázia jsou stále nepřesvědčivá. Nevěříme, že 
se někdy dočkáme vysvětlení,které by takový krok skutečně 
ospravedlnilo. Žádáme magistrát, aby svůj postoj vůči gymnáziu 
Evropská přehodnotil,“ uvedl studentský stávkový výbor.
Gymnazisté i žáci dalších studijních programů na Evropské již 18. 
prosince demonstrovali na Vítězném  náměstí a v poslední školní 
den před vánočními prázdninami vstoupili do časově neomezené 
stávkové pohotovosti. 15. ledna uspořádali další protestní akci na 
Palackého náměstí.
Petiční archy proti zrušení školy již podepsalo na pět tisíc 
signatářů.
Se zrušením gymnázia zásadně nesouhlasí ani radnice Prahy 
6. Magistrát její názor ani odpor školy dosud nebral v potaz   
a opakovaně argumentoval mj. nepříznivou demografickou 
křivkou a příliš úzkým uplatněním absolventů školy na 
trhu práce. Škola však namítá, že podle oficiálních informací 
Českého statistického úřadu počet narozených dětí již stoupá. 
S nedostatkem zájmu se gymnázium v Dejvicích  rozhodně 
nepotýká, nezrušilo ani přijímací zřízení.
Budova na Evropské v současné době zahrnuje na sekundárním 
stupni gymnázium a střední školu pedagogickou, včetně 
programu pedagogického lycea. Do příštího školního roku by 
však podle magistrátu již neměli být na gymnázium přijímáni noví 
žáci. Studenti i pedagogové poukazují zejména na skutečnost, že 
esteticko-výchovné zaměření jejich čtyřletého gymnázia je v Praze 
unikátní a nemělo by proto z nabídky středoškolského vzdělání 
zmizet.“
Studenti za zachování své školy opravdu bojovali. Zpěvem koled, 
rockovými koncerty, shromážděním na Palackého náměstí, to už 
byli v „ostré“ stávce. Podporovali je i jejich učitelé, třeba Pavel 
Žďárský, který mi dne 24. 1. napsal: 
„Dobrý večer/ráno. Tak vše je zase jinak-tentokrát pozitivně-
jsme zachráněni! Magistrát ve středu od svého záměru upustil, 
přehodnotil své stanovisko,stávka skončila, studenti se vrátí 
ve čtvrtek ráno do lavic, protože zvítězili! Děkuji Vám za Váš 
zájem!“
A ještě slova radní pro školství Heleny Chudomelové: 
„V rámci mého osobního přístupu ke koncepci rozvoje školství 
se domnívám, že krok k eliminaci pokračování tohoto gymnázia 
by nebyl krok vedený správným směrem. Po schůzce s ředitelem 
Drtinou jsem zvážila všechny jeho argumenty pro zachování 
gymnázia a domnívám se, že není relevantní důvod činnost 
gymnázia utlumit.“

Zpracoval A. Matějka, který za pomoc děkuje  učiteli Gymnázia Evropská 
–Pavlu Žďárskému.

Ano, bude se stavět – 4. patro na komerčním 
centru Vypich, které bude sloužit pro 
administrativu společnosti Kaufland, 
rovněž příslušná parkovací místa, která 
byla vybudována pro návštěvníky, budou 
sloužit zaměstnancům firmy. Stavební 
povolení bylo vydáno autorizovaným 
inspektorem, který tak oprostil stavební 
úřad Prahy 6 z řízení a nakonec ho 
zbavil agendy. S ohledem na množství 
protestů, z důvodu bezcharakterního 
jednání radnice Prahy 6 v této kauze, 
bylo rozhodnuto využít soukromoprávní 
prvek ve stavebním řízení, jehož cílem 
je urychlení postupu povolení realizace 

stavby. Názor na tento zvolený postup pro získání stavebního povolení 
si udělejme každý sám.
Celá kauza trvající několik let, potvrdila občanům Prahy 6 závěr, ze 
kterého plyne, že veškeré vyhlášky, regulace, usnesení, ale stejně tak sliby 
či potřeby občanů nejsou pro Radnici nijak závazné a necítí povinnost je 
respektovat.
Résumé kauzy: Již před 20 lety hlavní město Praha vytipovalo pozemek, 
na kterém měla být vybudována, jako jedna z prvních v Praze, luxusní 
metropole Prahy 6 s obchody a vybaveností všeho druhu, včetně zajištěné 
dostupnosti hromadnou dopravou i pro starší občany. Byla to výzva pro 
Prahu 6 k realizaci centra s nadstandardními službami pro občany při 
použití kvalitní architektury. Městská část však mnoho let pracovala více 
v zájmu developera, až zde máme konečný stav obchod Kaufandu a jeho 
administrativu. Architekturu stavby a její konečnou podobu, kterou před 
třemi lety radnice, ústy exstarosty Chalupy deklarovala a chválila, dnes 
nutně potřebuje nástavbou 4. patra zakrýt. 
Život v Praze 6 jde ale dál a dnes je v plném proudu další neméně 
významná kauza Vítězné náměstí. Během několika měsíců jsme opět 
svědky intrik Radnice při dostavbě nároží, které mělo kdysi sloužit pro 
objekt nové Radnice. Postupnými, promyšlenými politickými postupy, 
při kterých příslušní radní používají účelová tvrzení, se nároky i potřeby 
občanů Prahy 6 ztrácejí v nedohlednu. Vedení Radnice tentokrát 
prosazuje zájmy společnosti PPF, a zcela vědomě, za použití polopravd 
ve vlastních usneseních se zbavuje vlivu na budoucí podobu i využití 
objektu. 
V současné době, kdy Radnice již vědomě ztratila svůj vliv na podobu 
stavby, investor předložil k územnímu řízení projekt, který nabízí  
v úrovni parteru pouze 1 plochu pro kavárnu a 4 obchodní plochy pro 
autosalon. V druhém nadzemním podlaží je knihovna – mediateka  
a 6 přednáškových sálů. Veškerá tato vybavenost bude sloužit pouze 
velmi omezenému počtu občanů. A co víc, sliby Radnice, které jsou 
navíc zakotvené v územním plánu o nové budově sloužící státní správě  
a samosprávě, se neuskuteční a občané budou nadále např. na 
finanční úřad jezdit na Prahu 7 a při jednání Zastupitelstva se těsnit  
v nevyhovujících prostorech.
Toto má být tedy výsledek práce radních v zájmu občanů na 
nejatraktivnějším pozemku v samém centru Prahy 6. Jak dlouho 
si to jako občané necháme líbit, je na každém z nás. Každopádně 
pozemků, které vlastní Praha 6, či na nich může uplatnit 
svůj vliv, již mnoho nezbývá a poměr mezi tím, co radnice již 
přenechala developerům a co za to přinesla obyvatelům městské 
části ke zlepšení jejich života, je trestuhodně neúměrný kvalitě  
a množství těchto lukrativních pozemků.
Absurdní tvrzení, kterými nás vedení Radnice přesvědčuje o správnosti 
svých postojů a jednání, se již přestaly slučovat s dobrými mravy vůči 
občanům.

Ing. arch. E. Smutná, zastupitelka m. č. Praha 6 za TOP 09
 

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

Prohra na Vypichu 
aneb jak Radnice Prahy 6
nadále ignoruje občany a jejich potřeby.
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 Restaurace v Liborově ulici U Rusů má více než stoletou tradici. Otevřena byla 
začátkem minulého století jako klasická česká hospoda v Břevnově, byli nějací 
Rusovi. Přes všechna politická zřízení se nikoli ovšem bez šrámů přenesla, několikrát 
už byla na delší dobu zavřena. Těžko spočítat, kolik názvů se v poslední době nad 
jejími okny objevilo, nyní konečně a snad na delší čas bude se chodit opět k Rusům! 
Dostanete zde „klasiku“ i mezinárodní kuchyni, k výčepu patří i zahrádka na dvoře 
domu. Kapacita je 70 míst, pivo čepují Staropramen, Staropramen Granát.

 Mezi Starobřevnovskou krčmou a Bílým lvem, nachází se hostinec DRINOPOL. 
“Co je to za jméno?“podiví se možná někdo. Tak tedy Edirne, česky DRINOPOL je 
město ležící v evropské části současného Turecka. Bylo založeno císařem Hadriánem 
a nyní má asi 120 000 obyvatel. Ti všichni by se určitě na populární „Driňák“ nevešli, 
nicméně podstatné je, že pokud dostanete chuť na dobrý Gambrinus nebo Plzeň  
v prostředí DRINOPOLU, nemusíte se štráchat do Turecka. Zde na Bělohorské 
určitě dostanete za přijatelnou cenu k jídlu českou klasiku, jakož i vše ostatní, co 
správný hostinec má nabízet.

 Restaurace U BÍLÉHO LVA má své místo v památkově chráněném objektu 
rovněž na Bělohorské ulici. Historie domu sahá tentokrát až do18. století, kdy zde 
fungoval zájezdní hostinec, většinou navštěvován poutníky, kteří směřovali na 
pražský hrad a okolí. Bydlíval zde též i slavný malíř Mikoláš Aleš.
Koncem minulého století prošel dům kompletní rekonstrukcí k plné spokojenosti 
dnešních hostů. Kuchyň nabízí tuzemské i cizí speciality, široká je nabídka vín, 
jakož i piva. V útulném prostředí vám zde rádi vystrojí svatební hostinu, společenské 
akce, firemní večírek nebo rodinnou oslavu. V létě mile překvapí zahrádka.

 STAROBŘEVNOVSKÁ KRČMA je stylová hospůdka upravená do klasického 
stylu, včetně nabídky jídel a provedení interiéru. denně zde pro vás připravují nabídku 
hotových jídel a specialit. Př. Pečené vepřové koleno se strouhaným křenem, hořčicí 
a nakládanou zeleninu, žízeň zaženete Kozlem, případně Plzní. Z vín máte možnost 
vybrat opravdu z bohaté nabídky, včetně Chardonnay. Možnost využití salonku, 
objednání akcí soukromého i firemního charakteru. Na nepřehlédnutelnou venkovní 
malovanou fasádu upozorňovat netřeba.

 Restauraci U KLÁŠTERA najdete přímo proti Břevnovskému klášteru.Její 
kapacita je 120 osob. Nabízí hotová jídla-polední menu, hojně ryb, minutky 
a mezinárodní kuchyni. Stravují se zde skupiny, zájezdy, konají se zde svatební 
hostiny, pořádány jsou folklórní večery pro zahraniční návštěvníky. Točí zde 7 druhů 
piv, bohatý výběr nápojů alkoholických i nealko. V létě možno využívat zahrádku 
pro 25 osob. A k tomu všemu úžasný pohled na klášter! Gratis!
Tak tedy příjemné posezení!                        am

Kam v Břevnově do hospody?
Další známé „osvěžovny“ v Břevnově známé

Pepa Hlušička, Břevnov
I letošní podzim mne vyhnal z mlhavých Čech… Při výběru teplé krajiny mám 
vždy jen dva požadavky : aby tam bylo teplo a abych tam ještě nebyl. Třetím 
požadavkem je minimální cena. Společnost Letuška mi nabídla Thajsko, letenku 
za 16000, ubytování 9000. to by šlo. Dva dny po sjednání ( 21. 11.) jsem odlétal 
směr Londýn, Bangkok. Do Bangkoku jsme doletěli večer, autobusem přejeli 150 
km do Pattaye, tam jsme dorazili už kolem deváté večerní. Autobusák nás vysadil 
na autobusovém nádraží, dál že nás odvezou do hotelů taxíky, v ceně dopravy  
z letiště. Nás bylo pět, po dvou vystoupilo v hotelech, mně taxíkář chvíli vozil 
po městě, pak mě vyložil se sdělením, že hotel je tady za rohem a ujel. Za rohem 
hotel nebyl, chvíli jsem se rozhlížel, naštěstí thajské obchody zavírají velmi pozdě. 
Paní v prodejně taky neměla potuchu, kde hotel Shakespeare je. ale našla to  
v telefonním seznamu, vyšla na ulici a zapískala na kluky na druhé straně ulice. 
Na to přijel hoch s motocyklem, paní mu řekla kam mne má zavézt, naložil mě i se 
zavazadly a jeli jsme. Naštěstí nedaleko. Hoch si řekl o 50 bahtů ( kolem 30 Kč) 
a šel jsem bydlet.
V hotelu už o mně věděli, vyvedli mě do 3. patra, tady že mám bydlet. Ale než 
jsem vybalil, přiběhla slečna z recepce, že je to jinak, že bydlím ve druhé budově. 
Naložila mě zase na skútr, odvezla sto metrů k druhé budově. Tam měli výtah,  
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

a že host musí do druhého patra výtahem. Jenže ve výtahu tekl ze stropu olej, tak 
jsme se tiskli k protilehlým stranám, abychom se nezamastili. Výtah pak odstavili 
a celých 14 dní nejezdil.
Vysprchoval jsem se a hned zalehl. Za hodinu už jsem ale vstal a vypínal klimatizaci, 
která foukala rovnou na postele. Ráno jsem vyšel na balkonek, prohlédl si výhled 
na polorozbořenou stavbu naproti a s potěšením zahlédl pláž 50 m od hotelu. 
Písečný pruh byl asi 20-30 m široký, při přílivu celý pod vodou. Voda byla taky 
jediná, kdo pláž uklízel. Bohužel zpět do moře, odkud se odpady časem vracely. 
Já jsem špatný plavec, plavu pomalu, ale vydržím. Při teplotě kolem 30 stupňů jak 
vody, tak vzduchu je to pohodlí. A dál od břehu už špína nebyla.
 Přijel jsem ovšem taky běhat, to bylo nejlepší hned po rozednění (kolem šesté 
hodiny). První dny jsem se pak dlouho sprchoval a pořád potil. Až jsem si vzpomněl 
na zkušenost z Mexika, po doběhu dvacet minut plaval a bylo po pocení. Pattaya 
je rozdělená na dvě části, v té hlavní (kde jsme nebydleli) je mnohem větší provoz, 
plno lidí a spousta obchodů a hospod. To bylo v naší části také ale příjemnější 
prostředí. Obě části mají asi 5+5 km, nejezdí zde autobus, ale přepravní taxíky  
s plošinou pod slunečníky , na každé straně osm sedaček, za vozidlem rám na stání 
pro dva další cestující. Když se naplní k prostor k stání mezi sedačkami, uveze 
taxík klidně 20 lidí. (A to je obyčejné osobní auto!) Taxíky jezdí jeden za druhým, 
zastavují všude, stačí mávnout nebo pustit bzučák.
Třetí den jsem si zaplatil výlet do Bangkoku. Za 1000 baht je odvoz 2 x 200 km, 
prohlídka dvou palácových komplexů, oběd a projížďka lodí po řece. Když jsem 
se poslední den před odletem byl ve městě podívat sám, viděl jsem, že sám bych 
nikdy ty paláce nenalezl. Bangkok má asi 7 milionů obyvatel, obrovský provoz 
aut a motocyklů a špatně dýchatelný vzduch. Tři dny před odjezdem jsem se 
chtěl podívat na výlet po okolních ostrovech. Každých 100 m je jedna cestovní 
agentura, všechny ruské. Když slyšeli, že chci jet sám, byl konec jednání, k žádné 
skupině mě nepřiřadili, o jednotlivce nezájem. Celá Pattaya je plná Rusů, obchody 
i restaurace jsou v ruském majetku, na plážích se mluví jen rusky, občas přijede 
výlet Němců, ale nezdrží se. Já Rusy nemusím, pokud jsem s nimi musel mluvit, 
tak jedině anglicky. (Z ruštiny mám řadu zkoušek, docela rozumím, ale nechal 
jsem je při angličtině.) Česky jsem tu za 14 dní nepromluvil, jenom jsem tak z vody 
nadával lidem na různých plavidlech, pokud se nebezpečně přiblížili (to anglicky 
nezvládám dost rychle). Pattaya je plná volně pobíhajících psů, prý nejsou ničí, ale 
jsou naprosto neagresivní, když jsem mezi nimi běhal, ochotně uhýbali a nezlobili. 
Jednou jsem je při ranním běhání zkusil počítat. Na pětikilometrovém úseku jsem 
napočítal 67 psů a to jsem jich jistě pár přehlédl. Ráno pak bylo vidět u cesty 
nasypané psí granule, lidé se o ně trochu starají. Ale pohladit se dal jen jeden  
z nich.
Za čtrnáct dní pobytu několikrát pršelo, vždy velice silně, ale jen krátce.  
V tropickém vedru vítaná změna. Z mnoha zemí , které jsem už projel, je Thajsko 
z nejlevnějších, dá se tu sehnat prakticky všechno, Thajci jsou ochotní, ale špína na 
plážích mne odpuzovala. Podruhé už bych sem nejel.

O  B Ě H Á N Í  V  T H A J S K U
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Mezi námi
v Břevnově XXVIII.

Paní Tůmová se v Břevnově narodila v roce 1926, kdy se 
jižní svahy Břevnova začaly teprve zastavovat vilami a kdy 
vznikaly nové ulice. Nikdy ale nevymizí z paměti švestková alej  
vedoucí k Ladronce, kde začínala pole.

Maminka mě dala s košem do kočárku a jeli jsme o kus výše, 
kde prostě natáhla šňůru mezi stromy a pověsila prádlo. Vanul 
zde čistý vzduch a bylo nám dobře, stejně jako všem dětem, 
se kterými jsme si tady hráli, zcela bez obav, v zimě se ulice 
Dvořeckého změnila v úžasnou sáňkařskou dráhu, anebo cestu 
nás, Tříkrálových koledníků, a sotva slezl sníh, stačilo natáhnout 
špagát a ulice se proměnila v hřiště. Ale, čas dětských her zmizel 
rychle, zmizely postavy dospělých, které jsme uctivě zdravily,  
a Pánbů ví, kde všichni leží. K podzimku do Břevnova přicházeli 
dráteníci ze Slovenska, prodávali pastičky na myši, těla měli 
ověšena nářadím, na zádech nůši, kde byly k mání krajky  
a ubrusy šité od slovenských dívek a žen, také zaplétali hrnce 
do drátu a volali dratovať, letovať, to aby místní věděli, že jsou 
opět tu, nabrousili nůžky, nože, co kdo potřeboval. – Já ráda 
chodila do Sokola Hradčany, a když jste sestupovali po schodech  
v ulici Konecchlumského na tramvaj, stály tam čtyři stánky, kde 
se prodávala čerstvá zelenina vypěstovaná v místě. Tady měl svůj 
prodejní pult zahradník Kadeřábek, Šťastný , ale i sedlák Slaboch. 
Já chodila do školy Markéty, co je proti klášteru, to ještě bývali 
kluci a holky zvlášť a odpoledne se chodila učit na piáno k panu 
profesorovi Úlehlovi na Kutnauerovo náměstí. Jednoho dne jsme 
s několika spolužákyněmi seděly u pana profesora a z venku se 
ozvala silná rána. Vrhli jsme se k oknu, vyběhly ven a to už někdo 
běžel po Bělohorské a volal, že do cihelny spadlo letadlo. Hned 
přijeli vojáci, uzavřeli celou cihelnu, nesmělo se projít cestou  
z Břevnova do Liboce, ani zpět z Liboce. Vojenské letadlo prý mělo 
letět na Vypich, kde měli vojáci tábor, pro poruchu muselo přistát 
a v cihelně zapadlo do jámy a piloti se zabili. To bylo tenkrát –  
v květnu v osmatřicátém. 

Ta cesta z Břevnova do Liboce vede přes bývalou cihelnu a je 
pořád. Býval zde značný provoz, neboť jiná cesta od nás do 
Hvězdy nevedla. Před vrcholem cesty, kde je dnes část ploché 
dráhy, bývali jeden, dva flašinetáři, o nedělích, kdy se často 
chodilo na špacíry do Hvězdy tady v dřevěné boudě nabízeli 
jiní populární limonádu, sodovku a drobné pamlsky. – Na cestě  
k břevnovskému hřbitovu jste museli projít barokní branou, která tu 
vydržela ještě pár let po válce, ale nebyla udržována a tak ji raději 
zbourali. Za ní byla pěkná třešňová alej, kde „točený“papírový 
kornout výborných třešní stál 50 haléřů. Ještě dnes tam některé 
ty třešně stojí a pamatují generace lidí, kteří kolem na hřbitov 
prošli. – Pan Hanuš Tůma (roč. 1921/, se do Břevnova přistěhoval 
s rodiči jako kluk a pak se zde i oženil. Jeho spolužákem byl např. 
Václav Kadeřábek. Tůmovi před tím bydleli ve Lvově, protože otec 
byl c. k. četník a byl do Haliče přeložen. Po vzniku republiky se 
Tůmovi přestěhovali do Břevnova. Pan Hanuš Tůma rád vzpomíná 
na fotbalové zápasy, kdy jako kluci hráli v klášteře proti mnichům, 

kteří hrávali bosí. – Klášter byl dobře organizovaná samostatná 
hospodářská jednotka s řadou pracovních funkcí, jež dávaly 
obživu mnoha desítkám lidí. Zaměstnány zde byly celé rodiny  
i po několik generací. Pan Karel Morávek, jehož rod je existenčně 
spjat s klášterem více jak 300 let, určil pracovní zařazení v klášteře 
takto: provizor – zaměstnanec kláštera, správce velkostatku 
Břevnov, šafář, správce drůbežárny, nádvorní, poklasný, 
deputátníci, skotáci, kočí, vrátný, kovář, kolář, vrchní zahradník, 
správce pivovaru, správce lesů – pro lesy v Kročehlavech  
a v Hnidousích. Odtud se vozilo pro klášter dříví a na vánoce 
stromky. Povoz ráno vyjel a večer se vrátil s dřívím. Volná místa 
v klášteře byla využita a rozdělena do jednotlivých, živým plotem 
oddělených zahrádek, přičemž některé zahrádky měly dřevěné 
altánky. Svoji zahrádku ke svému soukromí měl opat, farář, 
kaplan, správci, např. správce pivovaru měl svoji zahrádku před 
dnešní fortnou, převor před severní stranou prelatury. Byl v ní 
osmiboký prostorný dřevěný altán s lavicemi uvnitř, kam chodili 
středoškolští studenti na přednášky Patera Klementa. O ty byl 
velký zájem a sedávalo jich tam i dvacet. A když se nabažili, šli si 
o kousek dál s Paterem Klementem zahrát – fotbal. 

pokračování příště

Pavel Krchov

To bylo tenkrát …
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Tajenka: Měsíčník U nás - orgán Občanské besedy v Břevnově

Silvestr 2012 v Praze. Podle oznámení policie, od půlnoci do 
šesté ranní přijala v metropoli linka158 téměř 600 oznámení, 
kdy následně policisté museli řešit rušení nočního klidu, 
rvačky, vandalství, výtržnictví, vše následkem ožralosti aktérů 
a různé krádeže. Tak např. jakýsi vtipník oznámil na l. 158, že 
v průchodu OD Kotva je bomba. Nic tam nebylo. Prostor však 
byl ihned vyklizen a také brzy předveden 54 letý muž, co to 
nahlásil a teď jenom koukal. Jiný ožrala volal, že v tanečním 
baru na Vinohradské třídě je bomba a určitě bouchne. Zkoušel 
to. Policie vyvedla z tančírny na 200 lidí, v baru nic nenalezla. 
Pojďme však k nám.

31. 12. Na tramvajové zastávce dole na Hradčanské hned po 
ránu pozdě brzdil tramvaják a zezadu vrazil do soupravy stojící 
před ním. Tři osoby zraněny. Šetřeno.

7. 1. Před osmou večerní volána patrola do Zelené ulice  
v Dejvicích, kde ve třetím patře hořel byt tak, že plameny 
šlehaly z oken. Policisté se okamžitě vrhli dovnitř a nedbajíce 
plamenů vyvedli dvě omámené osoby před dům. Další policista 
se snažil utlumit plameny vodou z hydrantu na chodbě, ale oheň 
byl už tak velký, že to nestačilo. Policisté vyvedli z domu ještě 
dalších pět sousedů, mezitím přijeli hasiči a záchranná služba. 
Rychlým zásahem policistů nikdo nebyl popálen či zraněn.

11. 1. Po závěrečném vyšetření bylo obviněno pět mechaniků 
ruzyňského letiště z nedbalosti a obecného ohrožení. Když 
vloni v červnu v hangáru myli dvoumotorový dopravní letoun, 
k čištění použili vysoce hořlavé látky a elektrický mycí 
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21. 8. O půlnoci navštívila policejní patrola erotický klub Astra ve
Zbuzanské ulici za účelem kontroly sexuálních pracovnic. Jedna
z těchto pracovnic příslušná do Kryr u Loun předložila doklady a zjiš−
těno, že se o ní zajímá soud v Plzni a v Lounech. Předvedena pro zane−
dbání povinné výživy. • Do sklenářství na rohu Myslbekovy ulice
v noci přišli zloději. Vytlačili a zdvihli ochrannou stahovací mříž před
dveřmi provozovny, vypáčili vstupní dveře a hned k pokladně. Byly
tam 2 tisíce. Celková škoda: 10 tisíc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z policejního deníku
stroj. Při práci došlo ke vznícení par a následnému zapálení 
chemikálií pod letadlem. Ozvala se detonace a chytlo letadlo  
i hangár. Škoda přes 200 miliónů. 

14. 1. V pátek večer kolem 17 hodiny přepadl neznámý lapka 
trafiku na Puškinově náměstí s kudličkou v ruce. Chtěl jenom 
nějaké peníze, ale trafikantka mu je odmítla vydat. Mezi regály 
nastala potyčka, při které lapka několikrát udeřil ženu, zmocnil 
se několika stovek a utekl.

20. 1. Na zamrzlý břevnovský rybník Vincek vskočil při 
procházce pes. Když to uviděl jeho 29 letý majitel, vydal 
se za kurážně za ním, jenže se pod ním po chvilce led 
probořil. Přivolaná patrola spatřila muže zoufale se držícího 
okraje ledové plochy, zatímco pes běhal kolem něj, nevěda 
pomoci. V dramatické akci se dva policisté po břiše přisunuli 
k vyčerpanému majiteli psa a podařilo se ho vytáhnouti. 
Zachránili mu tak život, neboť Vincek je již napuštěný a je 
hluboký přes dva metry.

19. 1. Po osmé večerní zachytil vlak v místě kolejí v ulici Pod 
Paťankou neznámého muže. Ten na místě zemřel a je v šetření, 
zda si vzal život, anebo šlo o nešťastnou náhodu.

21. 1. Dvaačtyřicetiletý muž, povoláním autař, předveden 
byl už v prosinci loňského roku. Vykrádal auta a bral vše, 
co se dá zpeněžit. Také v čase předvánočním se hodilo vše, 
co bylo ve vozech: vybavení, oblečení, zapomenuté tašky  
a pod. Kriminálka šla najisto. Tento místní autař má svůj rajon 
výhradně v oblasti ulic Tychonova, Parléřova a Hládkov a je 
pro policisty známá firma. Od r. 2004 byl 18x odsouzen, a když 
ho pustí, krade znovu, než ho seberou a zase zavřou. Než přijde 
další amnestie, může si chvilku odpočinout.
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Bílá Hora se rozloučila 
se svým dlouholetým duchovním správcem.

V pátek 4. ledna roku 2013 dohořela svíce života Otce JANA, OSB – občanským 
jménem P. Josefa Kohla, nejstaršího kněze a mnicha benediktinského 
arciopatství v Břevnově. Zemřelý Otec Jan byl nepochybně vzácný člověk: 

moudrý, cílevědomý a důsledný a přitom skromný – a skutečný otec svěřené 
farnosti. Bez ohledu na svůj věk a zdravotní stav kromě svých běžných 
povinností působil dlouhá léta i v bělohorské filiální farnosti. V tamním poutním 
kostele sloužíval nejen nedělní mši svatou s kázáním, ale také každý čtvrtek;  
v zimním období sloužil čtvrteční bohoslužby v kapli budovy bělohorské 
duchovní správy, nyní kláštera sester benediktinek. Současně však více než 
patnácht let působil jako nemocniční kaplan ve Střešovické nemocnici –  
a zároveň ještě kažký první pátek v měsíci navštěvoval staré a nemocné farníky 
v jejich domovech, když už nemohli docházet do kostela; přinášel jim útěchu a 
posilu v jejich opuštěnosti a nemohoucnosti, sloužil jim svátostmi a s poukazem 
na Boží lásku jim přinášel i tu svoji. Po každé mši svaté se takto loučíval s farníky: 
„Zaplať Pán Bůh, že jste přišli!“ a my jsme v duchu odpovídali: „Bohu díky, že 
Vás tu máme!“ Když při bohoslužbách podával svaté přijímání, přicházívali  
k stolu Páně v dlouhém zástupu i věřící s dětmi. Ti malí se nesli, ty větší se 
držely za ruku. Otec Jan každé dítě pohladila udělal mu na čelo křížek se slovy: 
„S Pánem Bohem! A přijď zase!“ A když už mu zdravotní stav nedovoloval, aby 
sloužil náročnější nedělní mši, jezdíval na Bílou Horu aspoň o čtvrtcích, slavit  
s farníky kratší bohoslužby. Bělohorskou farnost měl upřímně rád – a místní 
farníci mu svou vděčností a modlitbami spláceli jeho láskyplnou péči. Věděli 
jsme, že jeho předchozí život nebyl nikdy snadný – že jej – jako ještě mladého 
adepta benediktinského řeholního života v roce 1950 zatkla StB a spolu  
s emauzskými, břevnovskými a rajhradskými benediktiny a s dalšími řeholníky 
jej internovala v koncentračním klášteře v Hejnicích, kde se musel účastnit 
nucených prací – nejprve jako přidavač pokrývače.

Ještě v témže roce musel narukovat k trestným vojenským útvarům PTP 
(„pomocné technické prapory“), v nichž pracoval na mnoha velkých „stavbách 
socialismu“ – a nebyla to tam opravdu žádná idylka, jak by se někomu mohlo zdát 
po shlédnutí filmu „Černí baroni“. A po třech a půl letech mezi „pétépáky“, když 
byl konečně propuštěn na svobodu, stejně nesměl vykonávat kněžskou službu; 
musel se živit manuální prací pod bdělým dozorem Státní bezpečnosti, ale jako 
řeholník měl velké obtíže i se sháněním civilního zaměstnání. Teprve mnohem 
později, když se v roce 1968 politické klima o něco zlepšilo, mohl konečně 
nastoupit do semináře; v roce 1973 dokončil teologickou fakultu, jenomže ani 
pak se hned nemohl věnovat svému duchovnímu poslání. V průběhu dalších let 
pak postupně působil v různých farnostech – a jak se ukázalo, všude tam, kde 
působil, jej měli rádi – a stejně tak nakonec i v té jeho poslední, doživotní – ve 
filiální farnosti při poutním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Ovšem až po „sametové revoluci“ si mohl splnit své životní přání: nastoupit 
zpět do kláštera, „kam ho srdce táhlo“. V roce 1990 nastoupil do břevnovského 
kláštera a tam začal žít naplno svůj mnišský život – nejprve jako kaplan 
břevnovského kostela, od roku 2001 v kostele na Bílé Hoře, kde byl rektorem do 
roku 2004, ale působil zde až do smrti.

Jeho smrtí ztratili všichni – jak mnišská komunita v Břevnově, tak i bělohorské 
farní společenství a samozřejmě i jeho četní přátelé ve venkovských farnostech. 
O tom, že měl všude mnoho přátel mezi někdejšími farníky, svědčí fakt, že na 
pohřeb (dne 14. ledna) se sjelo několik autobusů z jeho předchozích působišť. 
Kromě břevnovských farníků přišli samozřejmě i všichni bělohorští. Smutečního 
obřadu se zúčastnili tři biskupové z různých diecézí a několik desítek kněží  
a členů různých řeholních společenství. Rozměrná svatomarkétská bazilika 
byla zcela zaplněna. Nad rakví s úctou a vděčností promluvila řada kazatelů: 
litoměřický biskup Mons. Baxant, královéhradecký generální vikář Mons. Socha 
a převor břevnovského arciopatství Otec Prokop Petr Siostrzonek OSB. Lidské  
i kněžské kvality zesnulého s uznáním ocenil také jeho bývalý kolega v duchovní 
péči o nemocniční pacienty evangelický duchovní. slavnostní Reqiem mělo spíš 
radostný než smuteční charakter – bylo to rozloučení s dobrým člověkem, na 
nějž budou lidé dlouho vzpomínat jako na toho, který nikdy nikoho nezarmoutil 
a vždycky se ze všech sil snažil pomáhat potřebným.

Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal

Únor 2013
Zdeněk Vágner, Břevnov 28. 2. 1924
Ing. Jiří Štěpánek, Břevnov 25. 2. 1930
Leoš Grimm, Břevnov 14. 2. 1934
Ing. Karel Jičínský, Břevnov   7. 2. 1939
Bohuslav Novák, Břevnov 16. 2. 1940
Marek Čihař, Břevnov 23. 2. 1950

Březen 2013
Miloš Opatrný, Břevnov   8. 3. 1934
Dagmar Štěpánková, Břevnov 31. 3. 1934
PhDr. Michal Flegl, Střešovice   7. 3. 1940

Únor – Březen

Došla nám smutná zpráva, že se s životem 
náhle rozloučil náš dlouholetý přítel, pan 
Václav Kadeřábek, v požehnaném věku 91 
let. Zemřel 31. 12. 2012 zcela nečekaně  
a náhle a všechny nás překvapil, protože 
jsme ho často potkávali čilého a veselého 
na vycházkách po Bělohorské, abychom 
spolu prohodili několik slov. Vracel se 
ze své obvyklé toulky a nečekaně padl 
před domem, kde bydlel. Jeho nečekaný 
odchod oživil vzpomínky na obecnou 
školu, kde nás v posledním ročníku (páté 
třídě) vyučovala paní učitelka Freymanová 
a svou školní přísností nás připravovala nejen na vyšší, další školy, ale 
vlastně na celý život. Vždyť to byl můj poslední známý spolužák z bývalé 
břevnovské základní školy „Markéty“ proti klášteru, který mi po odchodu 
Václava Laciny zbyl. Takže už mi zbývá jen vzpomínání na dávno uplynulou 
dobu, kdy jsme bývali mladí. To byly doby nejen školní, ale i mladistvých 
her, v době, kdy na klášterním pozemku, kde se dnes koná Markétská 
pouť, bývalo školní hřiště, kde jsme my kluci rádi hrávali fotbal, a kde 
jsme blyli dost často nemile zklamáni, když náš kolega Václav musel domů, 
do zahradnictví otce, aby pomáhal zalévat zeleninu. Když jsme společně 
přelézali plot klášterní zahrady, která tenkrát nebyla veřejnosti otevřená, 
abychom si zahráli s mnichy, kteří si s námi rádi zahráli, i když jim kolem 
boků vlály dlouhé benediktinské kutny a hráli bosky. To naše bývalé hřiště, 
malý kulatý plácek, obklopený vysokými kaštany, dnes už rovněž dál není, 
zbyly tam jen pařezy. Bylo by ještě mnoho dalších vzpomínek, školních 
radostných i méně radostných událostí, dnes dávno zapomenutých, na 
které jsme vzpomínali při občasném setkání na Bělohorské. Neradi  
a smutně se s Tebou, Václave, loučíme, ale život znamená nejen setkávání, 
ale i loučení, a to druhé bývá většinou méně radostné. Mohu jen ujistit, 
že na Tebe nezapomeneme. Ale kdo ještě vzpomíná? Z těch žáků bývalé 
třídy obecné školy neznám už nikoho, kdo by ještě žil a vzpomínání na 
dávná školní léta se zúčastnil. Již nikoho jiného neznám, a proto bych rád, 
pokud ještě žije nějaký z žáků páté třídy obecné školy v Břevnově proti 
klášteru, končící v letech 1932/3, se ke společné vzpomínce ozval.

H. Tůma, Břevnov

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

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

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

Za Václavem Kadeřábkem

Za Paterem Janem Kohlem

Vzpomínka
Před 20 lety – 2. února 1993 – zemřel pan PhDr. JIŘÍ  VYSKOČIL dlouholetý varhaník 
a ředitel kůru v bazilice sv. Markéty v Břevnově. Vzpomíná rodina a přátelé.
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.

143
Stále se musíme vracet na místa, která jsou  
v Břevnově ohrožena bouráním a stále o tom 
musíme mluvit, aby to nebylo jen tak, že k nám 
přitrhne zámožná firma a s masivní podporou 
úřadu m. č. Praha 6 a zastupitelstva zbourá si 
domy a postaví jiné podle svých potřeb. Takovým 
ohroženým místem je nyní oblast bývalé Malé 
Kajetánky a Petynky a pranic neplatí, že se 
jedná o objekty v chráněné pražské památkové 
rezervaci: to jsou jen pohádky pro děti v základní 
škole při hodinách vlastivědy. Tzv. Břevnovský 
mrakodrap, první výšková budova v Břevnově 
z roku 1911 v Radimově 8 a domy Vincentina 
jsou navrženy ke zbourání a místo toho by měly 
být postaveny dosti nevzhledné obludy. Už 
v padesátých letech musel tento zelený kout 
Břevnova se svými zahradami a historickými 
budovami ustoupit výpadové silnici z centra  
a pojmy jako Panenská, Malovanka a jiné 
se staly nevratnou historií. Jsme rádi, že se 
zachránila Kajetánka, rybník a park i když je 
obklopen drahými bytovými domy. 
Když byly zbořeny domy Malé Kajetánky, 
zůstala jen rotunda a mrakodrap. Začátkem 60. 
let byla provedena generální oprava rotundy, 
byla osazena střechou a na místě proslulé 
zahrady Vincentina, která částečně hradila režii 
ústavu, byl zbudován nový rybník Vincek. Vody 
bylo tehdy ještě dost. Jenže nový rybník byl 
špatně odizolován od rotundy a ta mívá uvnitř 
po kolena vody. Vincentinum – organizace, která 
se v Břevnově starala šedesát let o postižené se 
musela v padesátých letech vystěhovat a dodnes 
sídlí v Moravském Šternberku. Podle návrhu by 
zde měly vzniknout domy pro seniory. Proč se 
ale Praha 6 rázně nebrání a nežádá zachování 
budov a tváře místa, netrvá na rekonstrukci jako 
v případě Kajetánky? Jak je v Čechách v těchto 
časech zvykem, musíme si odpovědět sami. 

Pavel Krchov 

 
 Alena Krtilová
Klobouk 
Tvůj slaměný klobouk, milý tati,
na svém místě marně čeká,
až uchopí ho tvoje ruka,
že jako vždycky na tvé hlavě
projde se pěkně po zahradě,
že pohladí ho větve stromů,
než půjdete spolu zase domů.
Neví co bylo - už se nevrátí.
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Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!
Ze života v Břevnově: tradiční novoroční portrét břevnovského chrámového sboru a orchestru z 1. ledna 2013 a tablo z maškarního 
živnostenského bálu, který se opět konal 16.února 2013 v hotelu Pyramida.
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