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Od 21. prosince začal Úřad městské části Praha 6 opět pracovat na své adrese Čs. armády 23, Bube-
neč. Rozsáhlá budova prošla mnohamiliónovou rekonstrukcí, tak uvidíme, jak bude sloužit. Na snímku: 
vestibul úřadu v přízemí. 

Před 20 lety vzniklo na Bělohorské 69, kde byly místnosti TJ Břevnov, Občanské fórum Drinopol, které 
zahrnovalo celý Břevnov. Svým podpisem se k němu přihlásilo přes 1000 lidí. Tenkrát to byl informační 
a politický  boj v místě, značně vyčerpávající, ale úspěšný. Mnozí z těch si – snad – ještě vzpomenou na 
doslova tábory lidí v Pyramidě, Radosti a jinde: to v nás ještě hořela společná naděje.

Pozdravit se s Mikulášem do Břevnovského kláštera přichází stále více dětí, takže se sváteční večer ko-
nal již po druhé v bazilice, když před tím býval v Tereziánském sále. V bazilice, tam je vše jakoby více 
doopravdy: slovo, zpěv, prosba a poděkování. 
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Počasí v říjnu a listopadu 2009
Počasí v říjnu 2009:
Říjen byl teplotně normální s průměrnou teplotou 
8,9 °C. Byl provázen velkými teplotními výkyvy. Po 
velmi teplém začátku měsíce přišlo hluboké ochla-
zení s velkými srážkami. Konec měsíce byl již v me-
zích normálu. Max. teplota byla neobyčejně vysoká:  
24,8 °C dne 7. a min. teplota:1,9°C dne 31. Byl to 
zároveň první mrazový den. Srážkově byl nadprů-
měrný a velice deštivý. Spadlo 49,9 mm – 148% 
normálu. Počet dní se srážkami většími než 0,1 mm 
byl v poválečné době rekordní. Tomu také odpovídal 
vysoký počet dní zamračených a neobyčejně vysoká 
průměrná oblačnost. Také se vyskytly 3 dny deště 
se sněhem. Maximální množství srážek spadlo 14,5 
mm dne 15. Pošmourný ráz zesílely 4 dny s mlhou.
Počasí v listopadu 2009.
Listopad byl teplotně mimořádně teplý s průměr-
nou teplotou 7,2 °C. Byl to vůbec druhý nejteplejší 
měsíc za 234 let. Max. teplota byla 15,6 °C dne 17. 
a min. teplota byla 0,5 °C dne 1. Začátek měsíce byl 
chladnější a pak se oteplování neustále zesilovalo 
bez jakýchkoli vpádů chladného vzduchu. Nebyl 
zaznamenán ani jediný mrazový den, což se ještě 
nikdy nestalo. Normálně má být 8 dní mrazových. 
Srážkově byl listopad úplně normální. Spadlo 31,9 
mm srážek. Obvykle napadá 3 cm nového sněhu, 
letos se neobjevila ani jediná sněhová vločka. To je 
další důkaz pokračujícího oteplování. Byl jen jediný 
den s jíním, ale 11 dní s rosou. Vyskytly se 4 dny 
s mlhou.

Počasí v prosinci 2009
Prosinec byl slabě podnormální s průměrnou teplo-
tou 0,22 °C s velkými teplotními výkyvy.
První a poslední třetina byla převážně slabě nadnor-
mální, kdežto ve druhé třetině došlo ke vpádu velmi 
studeného vzduchu. Max. teplota byla 10,9 °C dne 
7. a min. teplota byla – 14,5 °C dne 20. Bylo 7 dní 
ledových a 18 dní mrazových, z toho byly 4 dni s 
min. teplotou nižší než – 10 °C.
Srážkově byl prosinec značně nadprůměrný, spadlo 
58,5 mm (203% normálu) srážek, převážně ve for-
mě deště. Bylo 20 dní se srážkami. Nového sněhu 
napadlo 13 cm, max. nového sněhu napadlo 5 cm 
dne 14. a max. sněhové pokrývky bylo 7 cm dne 18. 
Sněhová pokrývka vydržela 9 dní.
Oblačnost byla nadprůměrná, bylo 21 dní zamrače-
ných a jen 1 den jasný.
Vlhkost vzduchu byla vysoká a to se také projevilo, 
že byly 4 dni s mlhou.

V Praze dne 5. 1. 2010                                           SM
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V dnešním pásmu fotografií připomeňme, že v říjnu 2009 proběhla úspěšná výstava obrazů krajináře Antonína Chmelíka z Břevnova a to v Lomnici nad Popel-
kou, že pater Benedikt z Břevnovského kláštera 19. 11. oficiálně převzal přenesenou poutní kapli z Karlovarské silnice a umístěnou ke kostelu na Bílé hoře, že 
na úřad m. č. nastoupil nový vedoucí pracovník za L. Knyovou M. Malý. Nekonečné krabice v chodbách břevnovské polikliniky nejsou lékařské pomůcky, ale 
úřední šanony. Úřad se přestěhoval do svého.

 Redakci hledejte na nové adrese!
Váženým čtenářům, inzerentům, veškeré služ-
bě zasilatelské a administraci i v cizině sděluje-
me, že redakce časopisu Břevnovan se vrátila po 
více jak 15 letech na adresu z roku 1990: Vy-
davatelství a redakce časopisu Břevnovan, Bě-
lohorská 195/147, Praha 6-Břevnov, 169 00. Te-
lefonní čísla jsou stejná, zástupce listu nejsnáze 
naleznete denně od 8 hodin v Informační kan-
celáři m. č. Praha 6 na Bělohorské 110. Po více 
jak patnácti letech naše adresa Nad Závěrkou 
17 v Břevnově z ekonomických důvodů není.

 Z kláštera. 9.-11. října se konalo opět veselé po-
svícení v okolí kláštera. • 11. 10. v 9 hod. zazněla 
na počest 252. výročí posvěcení kostela sv. Marké-

ty Missa S. Nicolai Josefa Haydna v podání chrám. 
sboru, orchestru a varhan. • 18. 10. v 15 hod. se 
v bazilice konal koncert na „Slavné jméno BACH“. 
Účinkoval P. Černý – varhany, M. Olbrymek – zpěv, 
L. Pelíšková – flauto traverzo, E. Nachmilnerová – 
housle, H. Matyášová – cello, E. Tornová – cemba-
lo. • Taktéž 18. 10. v 16 hod. v Tereziánském sále 
se uskutečnilo divadelní představení „Devadesátiny 
aneb Obrázky z rodinného života“ v provedení dětí 
z farnosti Stodůlky pod vedením Terezie Kochové. 
• 23. 10. od 21 hod. zahrál náš varhaník Marek 
Čihař v bazilice nádherné „varhanní improvizační 
nocturno“. • 1. 11. o slavnosti Všech svatých prove-
dl chrám. sbor s orchestrem v 9 hod. Missu brevis in 
F – W. A. Mozarta. Dirigoval A. Melichar. Týž den 
odpoledne od 15 hod. pobožnost na zdejším hřbitově. 
• 2. 11. při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé 
byly slouženy mše svaté v 7,00 hod., v 16,00 hod. 
a v 18,00 hod., v 17 hod. též na Bílé Hoře. • 8. 11. při 
mši sv. zpívala Malá schola za řízení Magdy Šolco-
vé. • 20.-22. 11. se uskutečnila v pavilonu Vojtěš-
ka farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb 
a hraček. • 22. 11. o slavnosti Krista Krále v 9 hod. 
opět účinkoval chrámový sbor s orchestrem a var-
hanami. Přednesli pod vedením A. Melichara mši D 
dur, „lužanskou“ Antonína Dvořáka. • 28. 11. zazněl 
v bazilice od 15 hod. koncert chrámového sboru a or-
chestru. Pod vedením A. Melichara přednesli sklad-
by k poctě Antonína Dvořáka. • 28. 11. v 17 hod. 
byl slavnostně rozsvícen vánoční strom v Břevno-
vě, nechyběly ani vánoční zpěvy v podání dětského 
sboru ze ZŠ Marjánka a malé občerstvení. Průvodní 
slovo přednesli J. Šťastná, P. Prokop Siostrzonek a 
starosta Tomáš Chalupa. • 29. 11. v 17 hod. byl pře-
nášen Českou televizí I. adventní koncert z Terezi-
ánského sálu Břevnovského kláštera. • Od 30. 11. 
do 24. 12. byly pravidelné od 7 hod. ráno v bazi-
lice zpívané Staročeské roráty. U varhan jako kaž-
doročně byl Marek Čihař. • 5. 12. v 16 hod. při bo-
hoslužbě slova P. Prokopa Siostrzonka zpívala opět 
malá schola za varhanního doprovodu Marka Čihaře. 
Poté přišel sv. Mikuláš s anděly a čerty s rozdává-
ním nadílky. • 6. 12. v 9 hod. opět zpíval o 2. nedě-
li adventní chrámový sbor. Přednesl Missu chora-
lis I. Reimanna. Dirigoval A. Melichar. • 13. 12. při 
mši sv. v 9 hod. účinkovala malá schola s advent-
ními písněmi. • 19. 12. v 19 hod. přednesl soubor 
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou 
předvánoční koncert. Průvodním slovem provázeli P. 
Prokop Siostrzonek a Jiří Pavlica.

 Poštovním pozváním na maturitní ples 
Gymnázia Nad Alejí oznámil studující Martin 
Šorm z Břevnova, náš spolupracovník a mj. autor 
úspěšné publikace Císařský mlýn, že vstoupil do 

závěrečné fáze svých středoškolských studií a bude 
v roce 2010 maturovat.

 To nejdůležitější ze živnostenského spolku. 
20. listopadu se konala namísto tradiční Martinské 
husičky akce v Novoměstském pivovaře v Praze, 
kde se sešlo na třicet členů spolku ke společenské 
večeři, bohatému programu se zpěvy staropražských 
písní, k čemuž se členové připojili. Akci si nenechal 
ujít ani převor P. Siostrzonek. • 28. listopadu uspo-
řádal břevnovský živnostenský spolek tradiční roz-
svěcení vánočního stromu před klášterem, kterého se 
zúčastnil převor P. Siostrzonek, starosta T. Chalupa, 
flétnový soubor ZŠ Marjánka a ovšem děti z ostat-
ních břevnovských škol, školek a dav dospělých. 
Děti ze školy Marjánky zazpívaly a dospělí se déle 
zdrželi, neboť mohli se pokochat slavnostním roz-
svícením. Za spolek živnostenský promluvila mís-
topředsedkyně paní Jitka Šťastná, pan převor a pan 
starosta. Podle názoru těch, kteří se zúčastnili sobot-
ního adventního večera a nedělního na Kulatém ná-
městí a u Písecké brány, bylo rozsvícení v Břevnově 
opět nejlepší: přirozené a oddané věci. • Na posled-
ní schůzi představenstva spolku dne ��. 11. byly 
oznámeny terminy konání Masopustu v Břevnově 
v r. 2010. Masopustní průvod bude se konat v pátek 
16. února 2010 od 16 hodin. Průvod vyjde od pout-
ní kaple U Zelené brány před Pyramidou a skončí 
u Kaštanu pochováním basy. Ráz Masopustu 2010: 
Cirkus Břevnov. Maškarní bál se bude konat o týden 

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.
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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

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.
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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

Zpravodajství 
Břevnovana

pokračování na straně 4
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později 20. února 2010 od 18 hodin v Pyramidě. Na 
břevnovský masopust jednáno, že se průvodu i bálu 
zúčastní i část známého cirkusu Berousek. To bude 
pecka! • 12. prosince uspořádal živnostenský spolek 
předvánoční autobusový zájezd do Drážďan pro své 
členy a další zájemce. Cena pro nečleny byla lidová: 
270 korun. Po předcházejícím zájezdu do Norimber-
ka a Pasova to byl další příjemný zájezd.

 Krajané z Banátu opět v Břevnově. Po úspěš-
ném setkání v Radosti v září 2009 sešli se na po-
pud redakce krajané a navrátilci opět v Břevnově, 
a to na Silvestrovské taneční zábavě 31. prosince 
2009 Na Marjánce. Také na tomto nabitém veče-
ru nemohla chybět domácí krajanská kapela Melo-
die z Nadlaku, která překvapila talentovaným mla-
dým saxofonistou. Přijeli Slováci, našinci, Rumuni  
z ambasády. Byla pěkná tombola. Někteří z ná-
vštěvníků Břevnova na Silvestra také stihli od 16 
hodin v Břevnovském klášteře mši svatou na podě-
kování za přijaté milosti v uplynulém roce. U kra-
janů je bohoslužba samozřejmostí.

 Co nového u Jandáčků? Z  projekčních pra-
cí v roce 2009 se tým Ing. Václava Jandáčka může 
pochlubit bohatou a záslužnou činností, neboť se 
tato břevnovská kancelář specializuje na záchranu  
a rekonstrukce historických technických staveb a za-
řízení v Čechách a na Moravě. Jen pro ilustraci: vý-
měna a rekonstrukce stroje v papírně Štětí z 50. let, 
přestavba celé haly, rekonstrukce a uvedení do pro-
vozu vodní elektrárny ve Spytihněvsi na řece Mo-
ravě, postavena byla ve 40. letech, totéž v Nym-
burce na Labi, kde stojí vodní elektrárna z 20. let, 
rovněž na Labi v Předměřicích, kde byla měněna 
Kaplanova turbína ze 40. let. Kancelář se podílela 
na konstrukci nové elektrárny v Mělníce, která je 
v podzemí. Je založena na tom, že tepelná elektrár-
na v Mělníce je chlazená vodou z Labe a tato od-
tékající voda ještě v podzemí vyrábí další proud. 
Tým Ing. Jandáčka dělá statická posouzení pomníku 
Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, který 
je z kamene a bronzu, provádí stavební průzkumy 
v několika domech na Malé Straně, zpracoval sta-
vební posouzení staré jezuitské koleje v Bohosudo-
vě, arcibiskupského gymnazia v Litoměřicích, vydal 
řadu posudků na kostely v Litoměřickém biskupství, 
pro Rakonu Rakovník, pracuje na projektu rozšíře-
ní Divadla loutek v Ostravě atd. Práci „Jandáčkov-
ců“ lze nalézt v Břevnově i Praze 6. Ve škole, bývalé 
základce Markétě, byla zajištěna další opěrná zeď,  
a tým poskytuje poradenství při pracích ve staré čis-
tičce v Bubenči. Firma se angažuje při záchraně že-
lezného silničního mostu z r. 1879 v Brandýse nad 
Labem. Pracovních výsledků a detailů je mnoho, ku-
příkladu postavení repliky původní kapličky v Břev-
novské ulici. „Těší nás“, říká Ing. V. Jandáček, „že 
lidé stavbu přijali“. Kuriózní letošní novinkou také 
je, že jednoho dne se v ateliéru objevil velký černý 
kocour a požádal o azyl. Byl přijat do stavu a dů-
ležitě teď prochází po kancelářích firmy. V poledne 
je zde volněji. Nejsou-li muži Jandáčkova týmu na 
cestách, chodí k obědu a kam jinam, než do jídelny 
na Bělohorské.

 Prodejní výstava obrazů na Bělohorské.  
Ve vestibulu břevnovské pedikúry v těchto dnech 
běží drobná prodejní výstava malířky Věry Brab-
cové, nazvaná Zátiší – tichý život věcí, které nás 
obklopují. Autorka má za sebou výstavu v Praze, 
Lounech a jinde a obrazy potěší milovníky detai-
lů – měděné kotlíky, vlčí máky, zahradní kopretiny 
atd. Nahlédněte, až půjdete kolem...

 Ryby, raky na Bělohorské. Pouze v obchodě 
Fresh v Břevnově na Bělohorské 94 máte možnost 
si zakoupit čerstvé mořské ryby a vůbec plody da-
lekých moří: ústřice, krevety, lososy, mořské pstru-
hy, ale i třeba francouzské speciality, což jsou vína, 

sýry a jiné delikatesy Kdo má zájem, může si na 
místě domluvit koupi ryb říčních.

 (K. V.) Copak se to staví v zahradě u bělo-
horského kostela? Ptají se kolemjdoucí lidé. 
Opravují se oba přízemní poutnické domky, kte-
ré zde stojí už od barokní doby. V minulém století 
tyto stavbičky už nesloužily původnímu cíli: po-
stupně zažily různé správce a jejich využití vůbec 
nebylo k jejich dobru: chátraly – už v době, kdy 
patřily poště, anebo když zde za totality fungo-
vala rušící stanice zahraničního rozhlasu. Ani při 
následném komerčním využití (pneuservis) nedo-
šlo k jejich opravě, takže jejich stav byl žalostný, 
technicky řečeno víc než havarijní a vyžadoval 
zásadní řešení. Po rekonstrukci by měly oba dom-
ky sloužit původnímu určení. Současně se v bý-
valé farní, dnes klášterní zahradě buduje přízemní 
klášterní přístřešek – pět malých místností pro ře-
holní sestry. Tato drobná stavba přiléhá k obvodní 
zdi zahrady a je tak nízká, aby zeď nepřevyšova-

la a nenarušovala harmonický vzhled barokního 
komplexu.

 (K. V.) Mikuláš na Bílé Hoře. Tak jako každoroč-
ně i letos v podvečer 5. prosince se v bělohorském 
kostele sešly děti se svatým Mikulášem a jeho dru-
žinou. Program celé mikulášské besídky byl trochu 
odlišný od toho loňského – a hlavně představitelé 
oněch nadpozemských (i těch podpozemských) by-
tostí byli většinou jiní než v roce minulém: on to-
tiž Honzík K., osvědčený a již tradiční představitel 
dobrého biskupa Mikuláše před pár dny onemocněl,  
a tak tuto roli jako náhradník převzal jeho otec Ru-
dolf – a nutno říci, že se jí zhostil velmi úspěšně – 
o nic hůř než ji v minulých letech vykonával jeho 
syn. I oba ti krásní andělové (Michalka D. a Mad-
lenka K.) byli jiní než minule – a vlastně ani ty le-
tošní pekelníky (Míšu a Ondru) jsme tu v těchto ro-
lích ještě neviděli.
Nejprve se dětem „zjevil“ jeden z čertů, ten vět-
ší, s hrozivými rohy na velké červené hlavě a měl 
k nim čertovsky zapeklitou řeč. A pak už za cinká-
ní andělských zvonečků a chřestění pekelnických 
řetězů vstoupila na scénu celá pětičlenná skupina. 
Důstojný Mikuláš oslovil shromážděné děti a je-
jich rodičovský či babičkovský doprovod, vytáhl 
„knihu hříchů“ a pronesl pár káravých slov. Vzá-
pětí se však všecko v dobré obrátilo a na pokyn 
„svatého muže“ andělé přitáhli dva velké prádel-
ní koše plné balíčků. Pak hned došlo k vyvolávání 
obdarovaných a k rozdělování dárků. Ale nebylo to 
jen tak: každé dítě nejprve muselo něco předvést: 
zarecitovat, zazpívat či zahrát, než mu byl dárek 
předán. A nutno uznat, že děti byly dobře připrave-
né – většinou pěkně přednášely (některé docela su-
verénně, jiné v rozrušení třeba i jen šeptem), nebo 

Svatý Mikuláš přišel tradič-
ně i do kostelíka na Bílé hoře 
a požádal děti, aby mu nej-
prve předvedly, co se nové-
ho naučily: říkanku, písnič-
ku či zahrát na nástroj. Za 
krásnou atmosférou večera 
se skrývá po celý rok fungu-
jící bělohorská farnost. 

Rekonstrukce církevních objek-
tů Sv. P. Marie Vítězné na Bílé 
hoře pokračuje stržením a vý-
stavbou všech prostor, které 
sloužily jako soukromý autoser-
vis. Sídlí zde již benediktinky. 

pokračování ze strany 3

Stovky lidí se sešly 24.12 od 16 hod. v Břevnovském klášteře u příležitosti mše svaté z vigilie Na-
rození Páně a s dětmi se zúčastnily rozsvícení Betlému. Další stovky lidí přišly na půlnoční boho-
službu slova. 
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zazpívaly a jeden prvňáček zahrál Mikulášovi na 
zobcovou flétničku „Štědrej večer nastal …“. Na-
konec, když už byly skoro všecky dárky rozděle-
ny, vyvolal Mikuláš naprosto nečekaně jméno jed-
né z přítomných babiček, protože i pro ni se v koši 
našel balíček označený jejím jménem. Jí se pro ten 
dárek asi zrovna moc jít nechtělo a byla by se ho ra-
ději zřekla, ale vnouček ji hodně hlasitě upozornil, 
že ji Mikuláš volá. A tak musela dopředu a ovšem 
i ona musela bez pardonu napřed zazpívat, aby si 
ten balíček dobrot zasloužila. I když byla nejprve 
v rozpacích, přece jen tu vnucenou úlohu přijala  
a zazpívala docela pěkně „Pec nám spadla …“. 
Ostudu vnoučkovi určitě neudělala – a celý kos-
tel zpíval s ní. A ještě mohu prozradit, že dědovi – 
strůjci tohoto podrazu – dost brzy odpustila.

 (T. L.) Sněhová pohotovost. Zákon, upravující 
povinnost úklidu chodníků od napadaného sněhu 
mnohé radnice trochu zaskočil. Někde se pokou-
šejí situaci řešit přemlouváním vlastníků přileh-
lých nemovitostí, aby se o úklid postarali sami jako 
dříve, arci na vlastní náklady. Je proto potěšující, 
že městská část Praha 6 se k tomu postavila čelem  
a vyhlásila akci Sněhová pohotovost. V praxi to 
bude vypadat tak, že se o úklid sněhu postarají bri-
gádníci na základě smlouvy a samozřejmě za fi-
nanční odměnu. A to nejsou malé peníze. Za to, 
že sjednaný pracovník bude připraven pustit se 
do úklidu přiděleného úseku v délce cca 400 me-
trů, jak nastane potřeba, bude odměněn paušálem 
2 000,- Kč měsíčně a k tomu 500,- Kč za každý 
den, kdy bude uklízet. Pro obec to znamená velký 
výdaj a také starost jak s organizací, tak s dohle-
dem nad provedením úklidu. Plánuje se nasazení 
700 brigádníků. K 10. prosinci jich bylo zatím přes 
polovinu a další zájemci se mohou ještě hlásit. Nej-
lépe je zavolat na bezplatnou linku 800 105 060. 
Můžeme se tedy těšit, že konečně zmizí absurdní 
stav, kdy i dost frekventované bezprizorné chodní-
ky byly neuklizené a zejména pro starší občany ne-
bezpečné. Záleží jen na zodpovědnosti uklízečů.

 (T. L.) Setkání občanů se senátorem Karlem 
Schwarzenbergem. Dne 12. listopadu se v tech-
nické knihovně uskutečnilo setkání občanů s pa-
nem Karlem Schwarzenbergem. Účast byla vyso-
ká, sešlo se ke stovce občanů nejrůznějšího věku. 
Ačkoliv původní záměr setkání byla diskuse o pro-
blémech a námětech, týkajících se volebního ob-
vodu pana senátora, po úvodním dotazu na tunel 
Blanka a obchvat Prahy se hovořilo převážně o po-
litice. Dotazy se týkaly jak politiky zahraniční, a to 
zejména ve vztahu k Evropské unii, tak především 
politické situace vnitrostátní. Zájem byl též o infor-
mace o nové straně TOP 09 a bylo zřetelné, že lidé 
ji vnímají jako šanci na byť pozvolnou změnu neu-
těšeného politického klimatu. Z odpovědí pana se-
nátora Schwarzenberga byly zřejmé jeho hluboké 
zkušenosti z politiky i z vládní funkce. Na probíra-
ná témata nám poskytl pohled z úhlu, který byl pro 
mnohé z nás i nezvyklý a překvapivý. Bylo to vel-
mi poučné. Nevedly se žádné plané řeči a rozhodně 
to nebylo nudné. Pan senátor dovede své proslovy 
okořenit svým charakteristickým humorem. Jen ča-
sová tíseň nás donutila se po téměř dvou hodinách 
rozloučit s poděkováním a s nadějí, že se někdy po-
dobné setkání zopakuje.

 Info ze senátního obvodu. Počátkem listopa-
du, tedy 2. 11. 2009 se konalo setkání pana senátora 
s občany Prahy 6, a to v nové budově Národní tech-
nické knihovny v Praze 6. Setkání bylo hojně na-
vštíveno občany všech generací, počínaje seniory až 
po jednu zástupkyni dětí školou povinných. Proběh-
lo v příjemné atmosféře, pan senátor ochotně odpo-
vídal na dotazy, které pokrývaly velkou škálu oblas-
tí, od komunálních záležitostí až po otázky týkající 
se TOP 09. Setkání bylo zakončeno odpovědí pana 
senátora na dotaz, co dělal v listopadu před dvaceti 

lety. Občané dali svou účastí i dotazy jednoznačně 
najevo, že mají svého senátora rádi a že si jej váží  
a rádi využijí další příležitosti se s ním setkat.
I v uplynulém období se pan senátor kromě práce 
přímo v senátu věnoval problémům občanů, kteří 
se na něj obracejí. Apeloval na generálního ředitele 
České spořitelny ve věci sporné rekonstrukce po-
bočky v Železném brodě, a to na základě otevřené-
ho dopisu občanů. Dále pan senátor poskytl něko-
lik záštit společenským akcím a projektům. 
Nyní se připravuje nový územní plán Prahy, pan 
senátor se o něj zajímá, dne 3. 12. 2009 byl ná-
vrh územního plánu Prahy 6 k dispozici občanům 
v Národní technické knihovně v Praze.
Vzhledem k tomu, 27. 11. 2009 se konal ustavující 
sjezd strany TOP 09 a pan senátor Schwarzenberg 
byl zvolen předsedou strany, směřují nyní dotazy 
a podněty občanů často k činnosti a programu stra-
ny TOP 09.
Počátkem prosince byl pan senátor s několika dal-
šími členy zahraničního výboru senátu na pracovní 
cestě v Turecku a nyní je až téměř do konce prosin-
ce na plánovaném pobytu v lázních. 

 (M. Š.) Školní rok 2009/10 byl na Gymnáziu 
Nad Alejí zahájen vskutku velkolepě. Vždyť 
věta, kterou mnohá maminka prvního září svému 
milému primánovi v dřívějších letech jistě říkávala 
(„Až budeš vcházet, dej pozor na schod, synku!“) 
již zcela pozbyla na platnosti. Stejně tak je napříš-
tě zbytečné klást ratolestem na srdce: „Prší, vezmi 
před školou deštník, by ses nezřídil!“ nebo „Nepr-
ší, nesedej před školou na zábradlí, by ses nezří-
til!“ Co všechny tyto radikální změny zapříčinilo? 
Zcela nový, bezbariérový a zastřešený vstup do 
školní budovy - v moderním stylu, který však na-
štěstí nezabránil architektu instalovat venku před 
nově vybudovaným studentským klubem pěkné 
dřevěné lavičky. I interiér přízemí se změnil k ne-
poznání. Zmíněný studentský klub vybízí k pří-
jemnému tichému posezení s výhledem na rušnou 
třídu Nad Alejí od samého rána až do hlubokého 
pozdního odpoledne. Je propojen se sympatickým 
nekuřáckým a nealkoholickým bistrem, v němž 
bývalý pan školník Studený, nyní coby prodavač, 
podává i teplá jídla. K dostání jsou jablka, závi-
ny, zdravé koláče, nezdravé chroupky, limo, soda, 
pečivo, ale i ořezávátka a náhradní notesy. A jaká 
milá proměna přes léto postihla věkem již téměř 
zkamenělé klecovité šatny? Radikální! Nyní kaž-
dý student se svým spolužákem sdílí jednu útulnou 
uzamykatelnou a neprůhlednou skříňku s dyšným 
otvorem vespod. Ale všechna černá radost marná 
- kdo by ve skříni snad chtěl vylepit oblíbenou he-
rečku, fotbalistu či rozvrh hodin, uschovat salám, 
zlato nebo drogu, musel by se utkat s kamerovým 
systémem a výsostným právem vedení školy pode-
zřelá dvířka kdykoliv vypáčit! Na to, jak se nový 
vchod a systém šaten líbí tomu, jenž je změnami 
nejsilněji zasažen, totiž panu vrátnému Křížovi, 
jsme se zeptali jeho samého. Sdělil nám, že se mu 
v nové vrátnici sedí pěkně, pohodlně se mu hlídá, 
ale že neuhlídá, neboť nic nevidí. Pravda, přeháněl 
poněkud, vždyť veliké okno jej seznamuje s děním 
na ulici a obrazovka televizoru prostřednictvím 
kamer zase se situací mezi skříňkami, leč nelze si 
nevšimnout, že je pan Kříž přece jen trochu více 
stranou dění, než tomu bylo dříve. Když jsme se 
na podrobnosti okolo proběhlých stavebních pra-
cí zašli zeptat paní zástupkyně Stiborkové, neměla 
na nás ani chvilku času, protože prý byla právě za-
valena nepředstavitelným množstvím práce s při-
pravovaným školním almanachem. I neváhali jsme 
a počali jsme vyzvídat o této novince. Je skutečně 
nač se těšit! Ona knížečka bude plná článků, zápis-
ků, úvah, básní a projevů současných i bývalých 
studentů, ale i některých profesorů. Jejím cílem 
je pokrýt posledních pět let gymnázia, tedy dobu 

…katolický kněz, benediktin, vězeňský kaplan. 
Je mladou tváří v Břevnovském klášteře. Ročník 
1977, rodák z Českých Budějovic, po maturitě 
byl přijat ke studiu v Teologickém konviktu v Li-
toměřicích a odtud přešel do břevnovského arci-
opatství. Zde po absolvování noviciátu a kleriká-
lu složil v roce 2000 slavné sliby. V roce 2002 
přijal kněžské svěcení. Vystudoval Katolickou te-
ologickou fakultu UK a Pražskou psychoterapeu-
tickou fakultu – Institut aplikované psychologie. 
Od roku 2000 je rovněž členem Vězeňské du-
chovní péče. Nejprve působil ve vazební věznici 
v Ruzyni, od r. 2005 v částečném poměru jako 
kaplan věznice na Borech v Plzni. První působiš-
tě jeho duchovní správy bylo v plzeňské diecézi 
ve farnosti Kladruby u Stříbra, kde jako farář slou-
žil pět let. Po té rok v Plzni a od listopadu minulé-
ho roku byl ustanoven administrátorem břevnov-
ské farnosti. Jeho kázání - obvykle při večerních 
bohoslužbách od 18 hodin -  jsou živá, působivá, 
umí mluvit. Má život kněze před sebou. 

uplynulou od vydání almanachu posledního (tj. od 
svazku z roku 2004, který je pro vybrané zájem-
ce stále k dostání). Zvláštní sekce sborníku, kte-
rý vyjde na počátku prosince (pravděpodobně při 
příležitosti maturitního plesu, 4. 12.), bude věno-
vána slavnému školnímu divadlu, jeho minulosti  
i nedávným inscenacím v něm uskutečněným. 
Bylo by toho ještě mnoho k vypovědění o pře-
vratných událostech na petřinském gymnáziu, tře-
ba o nových profesorkách a profesorech, nemoc-
ných kuchařkách a neblahých okolnostech s jejich 
bolestmi spojených, filmovém klubu a jeho pro-
gramu či blížícím se koncertu Rybovy Vánoční 
mše, leč o tom snad již více lze se dočíst v časopi-
se Aleo, který od června je na vratkých gymnazi-
álních lavicích sepisován a  mezi studenty pak za 
hubičku rozdáván. 

 Letošní výlovy v Břevnově. Teď se v rybářské 
kanceláři v ulici Pod Drinopolem dveře netrhnou. 
Je po všem, po sezóně, ale běží obvyklá úřední prá-
ce: prodej rybářských povolenek na nový rok. Po-
tvrdil to předseda spolku Ivan Nachtigal, který sou-
časně oznámil výsledky výlovů. Rybník Vincek: 
letos značně vypytlačený, vyloveno pouze 2,5 me-
tráku ryb, Pivovarský rybník vydal 4 q, o tři méně 
než vloni. Rybáři proto zvažují, zda vůbec kapry 
na jaře vysadit do nechráněných rybníků a zda tam 
nedat třeba jenom líny, kteří nejsou pro pytláky tak 
atraktivní. Těm je hej, pytlačí, ale nic se jim nesta-
ne. Taková je realita v Čechách.

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.

Mgr. Michael Jan ŠPáN
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Hned od osmi ráno rozeběhne se v Jídelně Bělohorské prodej polévek a svačinek a vyvrcholí poledním 
návalem strávníků, kteří často váhají, co si vybrat k obědu. Vaří zde totiž dobře a mají bohatý výběr. Ale 
příprava začíná už dlouho před osmou a tak se Kateřina Krahulíková a Olga Srpová  po celý den neza-
staví.

Letošní výlov Pivovarského rybníka v Břevnově byl menší, ještě horší to bylo na Vincku. Přesto byly ryby 
pěkné, čilé, radost pohledět. Také na to, jak jsou místní rybáři sehraní, mnozí se znají léta. A takový pěk-
ný rybník – to je bohatství. 

♦ Významné osobnosti českého olympu v nové budově 
Národního muzea, Praha 1, Vinohradská 1, mohou ná-
vštěvníci vidět do 4. 4. 2010. Na výstavě najdete stříbr-
ný olympijský řád Mezinárodního olympijského výboru 
udělený Ludvíku Daňkovi, trikoty, v nichž získala Věra 
Čáslavská medaile v letech 1964 a 1968, putovní cenu 
Gutha-Jarkovského a mnoho dalších exponátů. Otevírací 
doba: Po – Ne 10,00 – 18,00 hodin. Celoroční vstupenka 
400 Kč, volný vstup první pondělí v měsíci.
♦ V červenci se veřejnosti otevřely prostory NTK. Byla 
postavena v areálu technických vysokých škol v Praze. 
Na výstavbě mimořádně zajímavé budovy se podílela 
společnost Siemens, která se postarala o datovou integra-
ci životně důležitých technologií a současně do projektu 
dodala řídící a monitorovací systém pro měření a regulaci 
a systém elektrické požární signalizace. Galerie Národní 
technické knihovny, Technická 6, Praha 6, představuje ná-
vštěvníkům zajímavé projekty. otevřeno PO – SO od 8,00 
do 19,30 hod. Doporučujeme.
♦ Národní galerie v Praze prezentuje ve sklepních prosto-
rech Schwarzenberského paláce výsledky a nálezy arche-
ologického výzkumu v letech 2003 a 2004. V suterénu je 
pro veřejnost zpřístupněna hmatová expozice – DOTEKY 
BAROKA, Hradčanské nám. čp. 185/IV, Schwarzenber-
ský palác, otevřeno: denně kromě pondělí od 10 do 18 ho-
din. Volný vstup: první středa v měsíci od 15 do 20 hodin.
♦ Ve Veletržním paláci v respiriu 5. patra mohou návštěv-
níci vidět výstavu FINALISTÉ – CENA NG 333 a Skupi-
ny ČEZ, 3. ROČNÍK. Cenu získal umělec Petr Bařinka. 
♦ Národní památník na Vítkově otevírá své brány, nabízí 
unikátní pohled na Prahu i do minulosti. Památník ožije 
jako dějiště hudebních koncertů, divadelních představení, 
workshopů a také edukačních aktivit napojených na škol-
ský vzdělávací systém. 
♦ Další projekt Národního muzea je výstava, která do-
provází výstavní projekt „Příběh planety Země“. „Pojďte 
s námi do jeskyně“! Do 31. 1. 2010 Hollareum N.M., Vác-
lavské nám. 68, Praha 1.

KULTURNÍ SERVIS

V současné době se zpracovává projekt pro stavební 
povolení na rekonstrukci parku Ve Struhách. Na mís-
tě dnes nepříliš udržované plochy je snaha vytvořit 
orientální zahradu, do které některé stavbičky navrhl 
japonský architekt.
Dnešní zbytek parku je troskou zahrady, kterou založil 
Josef Ignác Buček /6 .4. 1741 Příbor – 26. 3. 1821 
Praha/. Tento národohospodář a profesor pražské uni-
versity zde nechal od roku 1786 zřídit zahradu  před-
městského sídla. Na indikačních skicách stabilního 
katastru z roku 1842 zde ještě vidíme zahradu, která 
začíná v údolíčku Dejvického potoka a sleduje drob-
nou vodoteč, která je pravostranným přítokem Dejvic-
kého potoka. Na dně údolí je vyznačena malá nádrž 
– rybníček a nepravidelná síť parkových cest. Mezi 
bývalou cihelnou je i název trati U Bučkových sadů. 
Poklid předměstí ruší jen těleso dráhy s viaduktem 
přes cestu a Dejvický potok, který vtéká do vltavského 
ramene u Císařského mlýna.
Zahrada byla osvěžením nijak zajímavé krajiny v Před-
ním Ovenci, kde Dejvický potok protékal vcelku rov-
ným územím se zemědělskou půdou.
Dnes už ze zahrady zbyl jen malý díl v parku Ve Stru-
hách a část zahrady sousední LDN. Park je dnes ome-
zen ulicí Chitussiho a Na Marně, v patě údolíčka je 
bažinka, ze které vytéká potůček končící v nedalekém 
požeráku, kterým pak proteče do Dejvického potoka.
Místo, známé jen lidem, kteří v nedalekém okolí bydlí, 
je překvapením pro toho, kdo zabloudí do zdejší sítě 
ulic a uliček. Jeho stav není nijak vábný, a tak se obec 
rozhodla pro jeho úpravu. Měla by zde vzniknout Ori-
entální zahrada s čajovým pavilonem, dračím mostem, 
suchou řekou a sítí cest, které umožní výhled na malé 
území bývalé romantické zahrady. Zahrada bude oplo-
cená, aby její poklady nebyly poškozeny vandaly.
Zapomenutý zakladatel zahrady už nemá v Dejvicích 
ani ulici, dřívější Bučkova ulice se dnes jmenuje Roo-
seveltova, a tak snad jen připomenutí nové zahrady 
jménem zakladatele by nebylo od věci.
Obnova zeleně v Praze 6 postupuje pomalu, ale snad 
jistě. A tak se snad i občané Břevnova dočkají úpra-
vy některých zahradních ploch, jejichž kondice není 
úplně ideální. Namátkou uveďme zelenou plochu pod 
zahradou Kaštanu, která se snoubí s neudržovanou za-
hradou přilehlého domu na Bělohorské ulici. Rovněž 
stav, kdysi založené parkové úpravy pod ulicí Mara-
tónskou a nad ulicí Smiřického, je velmi špatný. Snad 
by zde mohla vzniknout nějaká lepší úprava a to i bez 
oplocení a exotických stavbiček.

Václav Jandáček 

Park Ve struhách 
- zbytek bývalé Bučkovy zahrady

Archeologický výzkum odkryl v klášteře před oranžerií zasypaný barokní zásobník vody, který byl asi 
napájen z dávného rybníčku před dnešním hřbitovem. Jak se ale s odkrytým bazénem dále naloží, není 
dosud jasné ani panu převorovi.
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Den: čtvrtek 10. prosince 2009, 15,00 hodin, venku 
nehostinno, prší.

Pane starosto, co se Vám povedlo v uplynulém roce? 
Převažují klady či se Vám povedl?
Považuji si dokončení rekonstrukce radnice a to, že 
lidé zvládli pracovat 19 měsíců ve stísněných prosto-
rách polikliniky a Dědiny bez remcání s plným nasa-
zením.

Co bude s břevnovskou poliklinikou dále?
Rada m.č. vypsala výběrové řízení na pronájem budo-
vy s podmínkou, že se zachová zdravotnické zařízení 
a lékařské praxe, co tu jsou. Nejde nám o to, abychom 
z toho měli výnos, ale jde o to, aby se výnos reinves-
toval do celé budovy. Co se bude posuzovat, bude 
projekt, který předvede, v jakém čase bude možno 
budovu rekonstruovat. Stav budovy je už žalostný.

Ale cílem je, aby poliklinika zůstala poliklinikou …
Určitě. Cílem je, aby toto zdravotnické zařízení fun-
govalo dále pro širokou veřejnost, ne jako soukromá 
uzavřená klinika.

Co se děje „pod pokličkou“ úřadu? Byly propuště-
ny desítky lidí…
I na nás dorazila krize, radnice musela snižovat stavy. 
Provedli jsme reorganizaci, zřídili dva nové odbory. 
Jeden je Odbor služeb pro veřejnost a druhý – původ-
ní oddělení informatiky, které jsme povýšili na odbor.

Kdy se budou opravovat chodníky na Bělohorské?
Bude to ještě dlouho trvat. Důvodem je, že pokud 
nebude hotová křižovatka Malovanka, tunel Blanka 
a nebude hotová Břevnovská radiála, která zname-
ná, že budeme muset všechnu dopravu na čas pustit 
Bělohorskou, pak jakékoliv opravy nemají cenu. Buď 
opravíme jen chodníky, anebo budeme řešit Bělohor-
skou vcelku – tedy ji zklidnit, vyřešit parkování jako 
je třeba na Ořechovce, včetně mozaiky chodníků. To 
nelze nyní udělat, když víme, že za dva roky sem pus-
tíme provizorně auta, která sem vůbec nepatří. Byly 
by to vyhozené peníze.

Jakou koncepci zastává m.č. co se týče tunelu před 
klášterem?
Stále stejnou. Posunout tunel co nejvíce to jde nad 
klášter směrem k Vypichu. Nejideálnější by bylo v ose 
Tomanovy ulice.

Nechtěl totéž Eko Břevnov?
Ne. Eko Břevnov chtěl ražený tunel v jiné stopě.

Jaký má výhled kaple v Malé Kajetánce?
Myslím, že se jí nebude dotýkat žádný zásah, který by 
ji ohrožoval. Mě by spíše zajímalo, jak využijeme zá-
meček Kajetánka, který máme dostat podle smlouvy 
za jednu korunu. Nesmí tam být nic, co bude ztráto-
vé – to si už nemůžeme dovolit dotovat. Možná tam 
bude galerie, muzeum, hostinec, v žádném případě 
kasino nebo něco podobného. Také využití by mělo 
být větší než lokální.

Jak vnímáte nespokojenost v ODS v Praze 6?
To je na dlouhé povídání. Já si myslím, že řada členů 
v Praze i zde v Praze 6 je rozčarovaná z toho, co se 
děje v celostátní politice. Na druhou stranu bych ODS 
nezatracoval, že je stranou, která nemá co nabídnout. 
Je zde celá řada mladých a chytrých lidí. Můžu vám 
říci, že když jsem si přečetl výstupy z pondělní kon-
ference evropských socialistických stran v Praze, 
které končily bojovým výkřikem Sovětský svaz padl, 
socialismus ne, tak mi vstávaly vlasy na hlavě. Já si 
myslím, že máme možnost ukázat veřejnosti, že jsme 
neztratili ksicht, a mojí ambicí je to udělat.

Souvisí to s výběrem nového manažera v Praze 6? 
Byl už vybrán nový člověk?
Do výběrového řízení se přihlásili dva – dobří mladí 
lidé, každý jiného zaměření. Vybrán byl Ondřej Hrubeš, 
je z místního sdružení Střešovice, dlouholetý člen, je 
mu přes 20 let – taková mladá krev. Já jsem hodně ra-
zil, aby tito mladí kluci dostali šanci jako já před 15 lety, 
tak, aby ji měli i oni. Bude mít před sebou hodně práce, 
volební rok, troje volby. Bude to zkouška ohněm.

Proč se vlastně dělala výměna manažera? 
Kateřina Chalupová končí a myslím, že končí s čistým 
štítem. Končí proto, že už to dělá deset let a také pro-
to, že je to mladá dáma a moje manželka, která bude 
za několik měsíců řešit jiné priority.

Jaké, prosím, priority?
Na konci března nebo začátkem dubna se nám naro-
dí mimino…

To je ovšem jedna z nejhezčích zpráv z radnice za rok 
2009. 
Děkuji za rozhovor. Mgr. Pavel Krchov

Prosté otázky  
pro pana starostu
T. Chalupu

Redakční rozhovor
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Jestli chodíte večer se psem kolem Kaštanu, musíte uznat, že se tam pořád 
něco děje. Po celý rok zde běží programy, den po dni a každý si může vybrat: 
koncert, divadlo, výstavu, setkání atd. Zajíždí sem hudebníci z celé republiky 
a možnost zahrát si – tady mají i mladí amatéři. Je také známo, že sem chodí 
hlavně mladí lidé a že mladí lidé z celé Prahy o podniku Kaštan dobře vědí. 
Zásluhu na tom, že Kaštan takto běží podle záměru m.č. Praha 6, má hlavně 
Zdeněk Krejčí, který sem mladé lidi dokázal přilákat. Je ročník 1959, rodák 
z Hořic v Podkrkonoší, ale už od roku 1962 žije na Petřinách. Je místopředse-
dou občanského sdružení Unijazz, které získalo v r. 2004 Kaštan pro provozo-
vání kultury. Od té doby objekt vede. Nuže …

Kaštan připravuje po celý rok řadu kulturních 
programů. Jaká je účast na těchto pořadech?
Pokud bych se měl vyjádřit statisticky, tak prů-
měr na představení je okolo 40 diváků. Jako 
klub, který je ve velkém městě, ale ne v centru, 
máme s návštěvností někdy problém. Do Kaš-
tanu jdou pouze lidé, kteří si program vyhledali 
předem. Na náhodné kolemjdoucí či turisty 
můžeme zapomenout. 
Na druhou stranu se nám občas stává, že kapacita sálu je nepostačující a mu-
síme přiševší posílat domů.
Jací diváci se účastní těchto akcí?
Různí. Od počátku se snažíme neorientovat pouze na jednu oblast kultury či 
žánr. Pořádáme koncerty, divadla, filmy, přednášky poslechové pořady. Progra-
mová skladba je tedy různorodá a to i věkově, od sobotních představení pro 
děti až po filmová odpoledne pro seniory.
Jste spokojen nebo byste potřeboval něco 
dlouhodobě doladit v koncepci Kaštanu?
Spokojenost může být jen částečná, vždy je co zlepšovat. Záleží pouze na tom, 
v jakém časovém horizontu a na financích. Od roku 2005 usiluji o zkulturnění 
prostředí zahrádky, zejména prašného povrchu. V současné době se pracuje 
na projektu, který zadala MČ Praha 6.
V přízemí je muzeum věnované českému popu. Jak je navštěvované?
Popmuzeum je občanské sdružení, které si pronajímá od Unijazzu (se souhla-
sem vlastníka Kaštanu) část prostor. V nich je stálá expozice a archiv. Pokud 
jsem si mohl všimnout, zájem o něj je, zejména o možnost vyzkoušet si hudeb-
ní nástroje, či tematické výstavy, které jsou zde pořádány. 
Nemohl by se jeden panel této zajímavé historie také věnovat historii hu-
debních kapel v Břevnově? Co tomu brání?
Na tuto otázku by měl odpovídat někdo z Popmuzea, já se mohu pouze domní-
vat proč zde není.
Jak je nyní využívaná suterénní část Kaštanu, kde byl, či ještě je, klub Va-
ran?
S minulým provozovatelem restaurace jsme se nedomluvili na dalším pro-
dloužení smlouvy. Důvodem byla má nespokojenost s celkovou kulturností 
prostředí. V současné době jsou v přípravě stavební opravy sklepních pro-
stor, realizovány budou počátkem roku 2010. Poté bude provoz obnoven. 
Nebude to klub Varan, jak si ho pamatujete, ale spíše klidné prostředí vi-
nárny
V letošní sezóně se objevily v zahradě Kaštanu velké deštníky, na podzim 
se postavil stan s dřevěnou boudou, brzy bylo vše uzavřeno. Jaký je výhled 
této nepříliš podařené záležitosti s výčepem?
Velké deštníky umístil současný provozovatel. Důvody jsou prosté, možnost 
užívání zahrádky i v deštivém počasí a spad pylu, listí a kaštanů do jídla. Jak 
již bylo zmíněno, zřízení restaurace ve sklepě musí počkat. Náhradou měl být 
„zimní“ provoz ve vytápěném stanu. Bouda sloužila jako spojovací chodba  vý-
čepu se stanem, byla vybudována z důvodů úniku tepla. Vše mělo být pouze 
dočasným řešením do jara, než bude zahájen provoz ve sklepě. Dočasnost je 
však kratší, pro nezájem se provoz ekonomicky nevyplácí, a tak bude stan i s 
boudou v průběhu prosince odstraněn.
Kdo financuje Kaštan a na kolik peněz přijde Prahu 6 ročně?
Financování kultury v Kaštanu má tři hlavní zdroje. Na základě uzavřené smlou-
vy o finančním příspěvku do konce roku 2013 dostáváme ročně 400.000,- Kč 
od MČ Praha 6. Pak jsou to finance získané z grantů a sponzorské příspěvky 
soukromého sektoru. A nakonec peníze, které sami vyděláme – pronájem pro-
stor, vstupné.
Jaké jsou Vaše cíle v Kaštanu v příštím roce?
Zlepšit prostředí, v lednu bude na náklady MČ opraveno přízemí včetně WC, 
zahájit provoz restaurace ve sklepních prostorách a pokračovat v programu, 
který vzhledem k výše uvedenému začíná až 1. února.
Co byste ještě chtěl sdělit čtenářům?
V letošním roce se poprvé konaly všechny čtyři velké akce-festivaly, se kterými 
počítáme i v letech dalších:
Únor Jazsix aneb jazz na Praze 6, druhý ročník
květen Teatrucho, divadelní přehlídka, čtvrtý ročník 
červen Festival osamělých písničkářů, folk, první ročník
říjen Blue§ix aneb blues na Praze 6, druhý ročník
Mimo to jsme v listopadu hostili část festivalu Alternativa, který pořádá rovněž 
naše sdružení.
Pokud se zahledím do budoucna jako občan Prahy 6, jsem přesvědčen, že 
městské části chybí moderně vybavené kulturní centrum. Sice zde sídlí tři 
velice kvalitní divadla, Dejvické, Semafor, S+H, ale byla ukončena činnost 
Delty, kino Ořechovka přerušilo provoz… Zůstává Kaštan, historická budova, 
postavená pro jiné účely než pro kulturu. Každodenní stěhování aparatury a 
rekvizit do 1.patra  je nepříjemné, chybí vzduchotechnika, bezbariérový pří-
stup, zákulisí, zázemí a další. Myslím, že občané Prahy 6 by si nový, moderně 

vybavený multikulturní prostor určitě zasloužili. Asi více než další nákupní 
centra.
Děkuji za rozhovor.  Mgr. Pavel Krchov
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„Já su Moravák, tělem i duší. Pocházím od Hodonína z Čejče,
kde se učil Masaryk kovářem“.
Ve 14 letech jsem šel do Zlína k Baťovi. Jenže jsem tam přišel
až na podzim 1944, když mi bylo 14 let – jsem ročník 1930 –
a místo, o které jsem měl zájem, bylo obsazené. Nabízeli mi
dělat ševce, ale já „prťáka“ dělat nechtěl, švec byl můj otec. Já
chtěl dělat elektrikáře, ale to už nešlo. Tak jsem se vyučil ple−
tařem a pletl punčochy. U Bati byly moderní stroje, tenkrát se
dělaly ještě švy a ta technologie zpracování mě tak zaujala, že
jsem chtěl dělat konstruktéra pletacích strojů. U Bati bylo pro
mladé lidi tenkrát všechno dokonale vymyšleno. Kdo chtěl stu−
dovat, šest hodin pracoval, vydělal si peníze, pak šest hodin
studoval. Já se přihlásil na textilní průmyslovku a po dvanácti
hodinách práce a studia nám ještě ve zbytku dne promítali fil−
my, chodili jsme do tanečních atd. Bydlel jsem jako stovky ji−
ných na internátě, ale pořádek tam musel být jako na vojně:
postele ustlané, šatstvo složené, boty vždy čisté, ostatní věci
uspořádané. Na to dohlíželi vychovatelé. V roce 1948 jsem
dodělal školy u Bati a po nějaké době mě zavolali, že bych
mohl jít do výzkumného ústavu, kde pracoval profesor Wich−
terle a kde také shodou náhod pracoval i můj budoucí švagr.
Tam jsem měl jako textilák pracovat s novým vláknem, které
bylo bez názvu a u kterého jsme zkoušeli pevnost, barevnost
a další možnosti. Tenkrát jsem z této látky – silonu – upletl
sestře její první silonky, které ovšem byly silné jako žíně. Poz−
nání možností v chemii mě nesmírně zaujalo a já se přihlásil
na chemickou průmyslovku, abych získal základy. Nový výro−
bek silon měl být původně vyráběn v Moravském Písku. Teče
tam řeka, chemie bez vody nejde, také Moraváci jsou potentní,
takže tam bylo dost pracovních sil, ale nevyšlo to. Hana Bene−
šová, která bydlela v Sezimově Ústí se setkala s místními že−
nami kováků a ženy si postěžovaly, že nemají práci. Tak se
stalo, že paní Benešová sdělila svému muži přání, ten ho tlu−
močil ministru Laušmanovi a silon zakotvil v Sezimově Ústí.
Tak vznikl Kovosvit a tak jsem se ocitl v Čechách, také moje
budoucí manželka a řada jiných lidí ze zlínského kraje, protože
jsem začínal od píky, denní mistr, směnový mistr, vedoucí ce−
chu a přijímal lidi, které jsem znal. Oženil jsem se a dostal tam
byt, to byla velká výhoda. Zavedl jsem výrobu rybářských vlas−
ců, které se k nám do té doby víceméně pašovaly. Postupně
jsem se stal tzv. vedoucím kádrem a byl poslán na Vysokou
školu chemicko−technologickou v Praze. Vzalo mě to, chemie

je svět, který neopustím do konce života. Když jsem ale skon−
čil studia, chtěli, abych dělal ředitele podniku. Nechtěl jsem
ani slyšet, byl jsem tam s lidmi se kterými jsme začínali, nešlo
to. Tak jsem byl převeden do Kaučuku v Kralupech. Tam jsem
byl tři roky, ale táhlo mě to do školy, do výzkumu: kaučuk, po−
lyamidy, to je pro mě stálé pole, kde mám co objevovat. Měl
jsem zájem přednášet a nakonec jsem udělal kandidaturu.
Jenže přišel šedesátý osmý rok a normalizace. Zavolal si mě
rektor, že by potřebovali někoho, kdo má vědeckou hodnost
a měl by na starosti styk s akademií věd. Řada akademiků už
byla vyhozena, Málek, Šorm a další. Taková blbost! Já už měl
na fakultě vědecký tým – u profesora Králíčka – a psali jsme
skripta a zaváděli patenty. Po nějaké době ke mně přišel pro−
fesor Wichterle se sdělením, že ho vyhodili z fakulty, ale dali
mu na Petřinách ústav. Na Petřinách měl být původně Ústav
výpočetní techniky, ale Wichterle tam vybudoval světově zná−
mé pracoviště. Znal jsem se s ním dobře, byli jsme dlouholetí
přátelé ze Zlína, tvrdil, že jsem jeho žák, ale byl starší, byli
jsme kolegové. Na jeho intervenci a na žádost Akademie jsem
se nakonec dohodl, že budu ředitelem Makromolekulárního
ústavu na Petřinách a s Wichterlem jsme byli zase po letech
spolupracovníci. Ředitelem „Makra“ jsem byl 8 let, do roku
1990. Rok po změně režimu. Jenže některým vadilo, že jsem
komunista, což já jsem nikdy netajil a netajím své názory.
Když byl na podzim 1989 převrat, byl jsem v Americe a vrátil
se až v polovině prosince. Prodávali jsme tam licence čoček
a jiné věci. V té době zasedalo ve Slovanském domě prezidi−
um Akademie věd. Akademik Říman tam položil funkci a jme−
nován byl dočasně partajník akademik Katětov. Někteří spolu−
pracovníci z Makra, kterým jsem já pomohl v 70. letech,
protože byli dobří a udržel je v profesi, na mě naléhali, že mu−
sím také složit funkci ředitele, že nastala jiná doba. Já jsem ni−
kdy o to příliš nestál dělat ředitele, mě vždy bavil výzkum. Měl
jsem také rok do důchodu a tak jsem jim odpovídal, že nevím,
proč bych měl skládat jen tak funkci, když ústav má výborné
výsledky, stálé kontakty. Např. ke mně chodil na návštěvu
americký velvyslanec a všichni dobře věděli, kdo jsem a jaké
mám názory. A oni zase, že si mě váží, mají mě rádi a nemů−
žou mě sami vyhodit, abych podal demisi sám. A tak to šlo
celý rok po převratě. Jenže stále hledali nějaké cesty, jak mě
sesadit. Toužili po postech a chtěli, abych sám vyhazoval lidi
z vedoucích míst ústavu, které by získali. To jsem rázně odmí−
tal, nikoho nevyhodil, načež vymysleli hlasování o politické dů−
věře. A protože si nebyli jisti, že to dobře dopadne, předem vy−
loučili z hlasování uklízečky, laborantky, šoféry, vrátné,
administrativu, ti že nebudou volit. To nebylo proti prof. Kul−
bánkovi, jak tvrdili asistentům, ale proti představiteli minulého
režimu. Sestavili komisi, která měla upravit hlasování, měli při−
praven dopis, ve kterém mi poděkovali za práci v Akademii
věd a za práci ředitele atd. a že jsem neprošel hlasováním
o politické důvěře a že jsem odvolán z funkce ředitele Makra
a podepsal to akademik Katětov. Já tohle všechno věděl z prv−
ní ruky a předem, protože mně lidi všechno řekli. Já jsem to
řekl manželce, ta zajásala a já také, protože si jen málokdo
umí představit, co je ředitelování za práci – a já měl 3 měsíce
do důchodu! Vést podnik, to je práce s lidmi, zajistit chod, bez−
pečnosti, zásobování, údržbu. Tehdy měl ústav téměř 500 lidí.
Když jsem byl propuštěn hned mi volaly chemické podniky Ba−
rum, Spolana a další, abych k nim nastoupil, ale já odmítl a ří−
kal si, že si chvilku odpočinu a pak se uvidí. Jenže jsem nebyl
doma snad ani den. Přijal jsem nabídku JZD Dřínov u Mělníka,
to byly takové české Slušovice, abych jim zajišťoval přidruže−
nou chemickou výrobu. Dali mi na Národní třídě kancelář. Byli
to fantastičtí lidé, dělal jsem tam několik let, než se JZD resti−
tucemi scvrklo a omezilo výrobu. Když jsem tam skončil, přišli
za mnou další zemědělci z Nového Jičína, zda bych jim neza−
vedl chemickou výrobu. Udělali mi kancelář na Žižkově a já
zavedl výrobu pod mojí patronací různé chemické a čistící pro−
středky. Už jsem chtěl jít skutečně do důchodu, ale přišli za
mnou z Luhačovic, abych jim také zavedl chemii. Zavedl jsem
u nich výrobu prostředků pro alergiky – detergent. Využil jsem
katalizátor na polymeraci polyamidových bloků, to je na pře−
jezdy tratí, kolejové spojky, přípravky pro medicínu proti plísni.

Stále mě baví
vynalézat pro
lidi

Prof. Vladimír
Kubánek
V roce 1990
Občanské fórum
v Makru na
Petřinách řešilo
poněkud trapný
problém. Na
mnoha místech
v Praze
představitelé
minulého režimu
byli vypískáni, vyklízeli pole, šuplíky, opouštěli vedoucí
místa podniků. A ve známém Makromolekulárním ústavu
na Petřinách to nějak vázlo. Proč? Vždyť ředitelem zde
byl – komunista profesor Vladimír Kubánek. Jenže
problém byl v tom, že byl uznávaný vynálezce
a odborník a lidé ho měli rádi.

známe se ?
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Každým rokem touto dobou sháním levné pobyty v teple, my důchodci máme 
možnost odjet kdykoli, i zítra. Letos padla volba na Dominikánu. Nebylo to sice 
úplně nejlevnější, ale v Karibiku už jsem byl třikrát a líbilo se mi tam. Protože 
nechci vynechávat start na Velké Kunratické, datum je jasné, hned po ní. 
14. listopadu jsem tedy odlétal. Na tyto „kvaltovky“ obvykle nikoho neseže-
nu, letěl jsem tedy sám. Let na Dominikánu trvá kolem 10 hodin, po výstupu 
z letadla se odkládá hodně šatstva. Teplota nejen v listopadu, ale i celý rok, 
se tu pohybuje kolem 30°C s malými odchylkami, ani v noci není podstatně 
chladněji. 
Na východě ostrova, dříve pustém pobřeží, staví Dominikánci obrovské ho-
telové komplexy. Ten náš má kromě několika centrálních budov devět ubyto-
vacích, každou pro cca 200 lidí. Teď naštěstí není sezóna, polovina budov je 
prázdná. Celý areál je tak 300 m široký, ale kilometr dlouhý, z obou stran pak 
navazují stejné komplexy. (Kdo bydlí u vstupu do hotelu, má pláž dost z ruky.) 
Na pláži bylo tedy i nyní dost plno. Břeh je tady (komplex Punta Cana) nád-
herný, pískový, záchranáři vyjíždějí s čluny až na břeh bez obav z odření člunu  
o kámen. Jenže pásmo pro plavce je 80 m úzké, je tam silné vlnobití, za bójky 
se nesmí, a když jsem tam plaval, najížděl na mne záchranář s člunem a ještě 
nadával. (asi 120 m od břehu!) Oni tam mají předváděcí koridor, kudy jezdí 
těsně za bójkami a vozí toho, kdo si zaplatí. Naštěstí je tu aspoň teplá voda, od 
oka kolem 27°C. Teploměr ani hodiny nenajdete v celém areálu.
Do Dominikány jsem pochopitelně přijel hlavně  běhat v teple. Toho tu bylo 
opravdu dost. Chodil jsem tedy běhat v 6,15 ráno, to se rozednívalo, tady je to 
rychlé, v 6,30 už byl den. Nedaleko od kempu byl v buši vysekaný průsek, prý 
tam povede dálnice. Tam jezdilo vozidel minimum, bláto tam nebylo ani po 
dešti, tak jsem běhal tam. Celkem kolem 120 km (2 dny byly výlety, to jsme se 
vraceli za tmy a běhání odpadlo). K tomu jsem počítal kolem 7 km plavání (po-
malu, počítám 5 minut na 100 metrů plavání). Zkusil jsem běhat i po pláži, ale 
v botách jsem nabíral písek a bosky se odřou nohy, odzkoušeno z dřívějška.
Samozřejmě tu prodávají i výlety, koupil jsem jeden na sousední ostrůvek, tam 
nic není, jen koupání a pak cestu do hlavního města Santa Domingo. Každý vý-
let stojí kolem 100 USD (tady se platí vše v dolarech, místní pesos jsem vůbec 
neměnil). Na ostrov se jede 20 minut motorovým člunem, zpět katamaránem 
asi 90 minut. V ceně je autobus, čluny a oběd. Santo Domingo bylo zajíma-
vější, je to 280 km daleko, z toho asi polovina po dálnici, zbytek úzká silnička 
s mnoha vesnicemi, v každé minimálně dva betonové zpomalovací pruhy. Ty 
fungují, nikdo přes ně nejede dvacítkou. V Domingu nás provedli muzeem, ka-
tedrálou a nakonec vypustili do nakupovací hlavní ulice. Protože Punta Cana 
nemá žádné obchody (kromě hotelového a stánků se suvenýry), chtěli jsme 
nakupovat tady. Ani tady nebyl bůhvíjaký výběr, Dominikána na nákupy není.
Počasí je tu velice ukázněné, prakticky denně pršelo, ale buď v noci nebo jen 
chviličku. Na výlety jsem bral plášť, ale nikdy jsem ho nepotřeboval.
Shrnutí: výlet pěkný, choroby doufám na nějaký čas zažehnány, ale podruhé 
bych sem nejel. Pepík Hlusička, Břevnov

Jak se běhá v Dominikánské republice?
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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!

Vše nejlepší do nového roku přeje:

24. 12. až 27. 12. 2009 ..... 9–12 hod
(s pohotovostním příplatkem)

28. 12. až 30. 12. 2009 ..... 8–22 hod

31. 12. 2009 až 3. 1. 2010 ..... 9–12 hod
(s pohotovostním příplatkem)
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Stejně, jako patří k Břevnovu Spolek
Břevnovských podnikatelů, náleží
k němu jako tradiční součást i ČSOB sídlící na adrese Bělohor−
ské 233/95. Ne náhodou tak platí, že mezi Spolkem a poboč−
kou Bělohorská je úzká spolupráce a velmi dobré letité vztahy.
Naposledy jste tuto spolupráci mohli spatřit na Břevnovském
posvícení, kde jste viděli nejen logo banky, ale při křtu knihy
„Nové varhany“ byl jedním z kmotrů Zbyněk Šindler, ředitel po−
bočky. V následujících řádcích Vám s ním přinášíme rozhovor.
Co zajímá současné zákazníky nejvíce a jak jim vycházíte
vstříc?
Každý klient je jedinečný a má své potřeby, které se v průběhu života
mění. U nás klient získá kompletní nabídku finančních služeb a pora−
denství. Na pobočce pracují vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří
s každým klientem jednají individuálně. Díky tomu známe potřeby na−
šich klientů a nestojíme nezávisle stranou, ale aktivně se zapojujeme
do hledání cest ke splnění jejich přání. Velmi atraktivní je pro klienty
ČSOB Půjčka na cokoli, kdy si klient může za výhodné garantované
úrokové sazby půjčit bez ručitele až 600 tisíc Kč a ČSOB Hypotéka
rovněž s garantovanou úrokovou sazbou a neomezenou výší úvěru.
Pevně věřím, že není třeba zmiňovat, že v oblasti investic jsme jednič−
ka na trhu.
Chystáte v příštích měsících nějaké novinky?
V prosinci tu pro naše klienty máme speciální akci. Každý nový klient,
který si bude zakládat svůj první běžný účet na naší pobočce a to buď
ČSOB Konto, nebo ČSOB Aktivní konto a přinese sebou tento výtisk
Břevnovanu, dostane poplatkové prázdniny na vedení tohoto balíčku.
To znamená, že bude mít veden účet 6 měsíců zdarma.
Kdyby se někdo chtěl stát bankovním úředníkem, co musí
splňovat a udělat?
Každopádně takový člověk musí mít vůli na sobě pracovat a chtít se
zlepšovat. Maturita je dnes základním požadavkem. Poté stačí vyplnit
na webových stránkách ČSOB formulář s životopisem, případně
může zajít na některou z našich poboček.
Jste v lednu nově jmenovaný ředitel, máte nějaké předsevzetí?
Určitě mám. Chci, aby se u nás klienti cítili dobře, a kdykoli něco bu−
dou chtít, neváhali se obrátit na mé kolegy, nebo na mě. Aby k nám
chodili rádi, a pokud mají námět na zlepšení, rádi ho uslyšíme. Jsme
tu pro ně a jejich názor je pro mě a mé kolegy hodně důležitý. Ve
svém životě jsem vždy měl rád otevřenost a od druhých si ji velmi vá−
žím.
Jak jste spokojeni jako banka na Břevnově?
Léta jsme jeho součástí a jsme hrdí, že k němu patříme. Cítíme se na
pobočce být všichni součástí „Břevnovské rodiny“. Obyvatelé této
části Prahy jsou pro nás více, než jen klienti.
Co řeknete závěrem?
Blíží se čas Vánoc. Rád bych všem popřál hodně zdraví, pohody
a spokojenosti v rodinném kruhu a ať je rok 2009 pro nás všechny
ještě mnohem lepší než ten současný. No a v roce 2009 opět nashle−
danou na pobočce Bělohorská a tradičních akcích na Břevnově.

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

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

Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal

HODINÁŘSTVÍ
Vladimír Neureutter

 Opravy

starožitných hodin

 Zlatnické

opravy na počkání

Bělohorská 148, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Tel.: 233 355 620

S Břevnovanem
účet v ČSOB
Bělohorská
na 6 měsíců
zdarma

Stálé zdraví
v nadcházejícím roce 2010 přeje

svým zákazníkům  
a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ 
PEDIKÚRA

Přejeme všem zákazníkům 
vše nejlepší v novém roce 2010.

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ

Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220 513 083

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 protialergické deky
a polštáře Klinman. V obchodě je zavedena 

čistírna a katalogový prodej Quelle.

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

Přejeme našim zákazníkům
hodně zdraví a pohody

v roce 2010!

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
BŘEVNOV
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Otevírací doba

Pondělí – Pátek: 830 – 18 00 hod.

Sobota – Neděle: 900 – 17 00 hod.

hračky pro kluky i holčičky
za dobré ceny
velký výběr stolních a nástěnných
kalendářů a diářů na rok 2010
dárkové psací soupravy zn. Parker,
Pilot, Waterman, Pentel
exkluzivní diáře FILOFAX, ADK

Akce:
SLEVY

Líčení pod br ýle kosmetikou
MARY KAY  ZDARMA

Bělohorská 126, Praha 6 – Břevnov, tel.: 233 358 211 

Zveme Vás k nákupům
do naší prodejny

BŘEVNOVAN

OD PROSINCE ROKU 2009 ROZŠIŘUJEME NÁŠ SORTIMENT
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.
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Tajenka: Spojenou silou svorně vpřed.

V HOTELU PYRAMIDA
Bělohorská 24, Praha 6.

Ples je pořádán
Nadačním fondem VINCENTINUM
a Městskou částí Praha 6
pod záštitou starosty Mgr. Tomáše Chalupy

19
. R

EP
RE

ZE
NT

AČ
NÍDovolujeme si Vás pozvat v sobotu 

13. února 2010 
od 19:30 hodin

PL
ES

 P
RA

HY
 6

Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka

Jiří Suchý
Trombenik
Dražba uměleckých děl
Výtěžek je určen na podporu činnosti
NADAČNÍHO FONDU VINCENTINUM
Vstupenky v informačních kancelářích 
Městské části Praha 6, Dejvická 16, tel.: 233 359 318 , Bělohorská 110, tel.: 233 352 610
Případné další informace na telefonu 220 518 439
e-mail: ples6@seznam.cz

Inzerat.indd   1 12/15/09   9:48:04 AM
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Po dvacetileté tvrdé zkušenosti z normalizace 
a perzekuce za Pražské jaro 1968 mohl jen málo-
kdo očekávat, že Češi na podzim 1989 propadnou 
euforii v prvé linii. 

Nepřekvapilo nás proto, když jsme s dcerou Kateřinou 
21. listopadu 1989 hledaly prostor pro zřízení Občan-
ského fóra v Břevnově, že jsme u břevnovských „ob-
chodníků“ vzbuzovaly údiv nad bláznivým nápadem, 
rozpaky a strach. Navštívily jsme desítky prodejen. 
Nakonec jsme našly. S přátelským porozuměním jsme 
se setkaly u sportovců Tělovýchovné jednoty Břevnov. 
V malém obchůdku, ve starém neudržovaném domě 
čp. 246/69 v Bělohorské ulici. V krámku, kde se svítilo 
jednou žárovkou a v druhé skladovací místnosti nešla 
elektřina vůbec – jsme za pomoci funkcionářů TJ Břev-
nov a jejich přátel, během jedné noci a jednoho dne 
vyklidili dvě místnosti, opravili elektřinu, jednu míst-
nost vybílili a vše důkladně vymyli. 22. listopadu 1989 
večer jsme založily OF „Drinopol“.
Dva „tajní“, kteří na mne po dva pozdní večery čekali 
před OF a eskortovali mne ke dveřím mého domova, 
mne nemohli zastrašit. Jejich výhružky typu: „…dejte 
si pozor, nevíte, do čeho jdete…“, „…víte co se stane až 
ten cirkus skončí? Dostanete víc než deset let, tam se 
Vám určitě nebude líbit…“, mne znechutily, ale jejich 
arogance a drzá jistota mne v mém odhodlání ještě 
více utvrdily. Nebála jsem se. Mezinárodní situace 
byla diametrálně odlišná od roku 1968. Věděla jsem, 
že máme reálnou možnost stát se svobodnými.
V roce 1968 – oba hlavní aktéři v Evropě 20. století 
– Rusové a Němci, byli vývojem v Československu za-
skočeni, nemohli ho připustit, protože nebyli na změ-
ny připraveni.
Rigidní Sověti se zbytečně obávali: 1) případného 
ekonomického úspěchu a určitého osamostatnění 
Československa (zase ne tolik, protože pozměněnou 
Šikovu ekonomickou reformu povolili v 70. letech 
v Maďarsku); 2) ztráty nejdůležitějšího, spolehlivého 
obchodního partnera v RVHP; 3) oslabení mocenské-
ho vlivu a ideologie.
Bylo velmi nepravděpodobné, že by Němci, kteří ve 
20. století prakticky vyvolali první a druhou světovou 
válku – přijali své prohry bez dalších ambicí. Trauma-
tizováni rozdělením své země (SRN měla zakotveno 
v Ústavě Znovusjednocení Německa) nemohli v roce 
1968 připustit jakékoli změny ve „svém“ středoev-
ropském regionu, na kterých by oni sami významně 

Mezi námi
v Břevnově XVII.

Byli jsme 
sami  

sebou

neparticipovali. Všichni víme, že Erich Honecker, od 
roku 1958 člen Politbyra Jednotné socialistické stra-
ny Německa, se zásadním způsobem nekompromis-
ně angažoval pro intervenci vojsk Varšavské smlouvy 
v Československu – až intervenci prosadil. Připomeň-
me si, že W. Brandt, od roku 1969 kancléř NSR, čelil 
v 70. letech obvinění, pro příliš úzké vztahy s komu-
nistickou NDR a Sovětským svazem.
Díky Pražskému jaru si Evropa a s ní Německo uvě-
domily vratkost sovětského totalitního systému 
– sovětský kolos stál na „hliněných nohách“ a nebyl 
neporazitelný. Dá se předpokládat, že Pražské jaro 
bylo spouštěcím mechanismem pro vytvoření nové 
západní koncepce politického vývoje v Evropě, a to 
bez Sovětského impéria. Poučme se z historie. Při 
rozpadu velkých říší se politicky uvolňuje obrovský 
prostor, který ovládnou ti, kteří jsou připraveni. Stu-
dená válka se otepluje. V 80. letech vyhrává diploma-
cie. Uvolněný prostor po komunistických satelitech 
postupně ovládla Evropská unie. Spoluzakladatelem, 
propagátorem a hegemonem Evropské unie bylo a je 
Německo. 
9. listopadu 1989 bourali Němci z „obou“ stran Ber-
línskou zeď, mohli si to dovolit, Německo bylo na 
prahu znovusjednocení v jednotný respektovaný stát 
a Evropská unie byla připravena se rozšiřovat o další 
evropské státy.
Německo „třetí“ válku 20. století vyhrálo. Vyhrálo ji 
bez armád, „od stolu“, svou schopnou, Německu od-
danou „diplomacií“. Sovětský Svaz ji prohrál. 
Tak jako se uvolnil prostor v Evropě, tak se po zhrou-
cení komunistické totality v roce 1989 – otevřel, 
v malém, prostor i v Československu.
V Československu v roce 1989, jediná dobře informo-
vaná a organizovaná, samostatná struktura, napojená 
na komunistickou nomenklaturu byla STB. Oddělní 
STB - specialisté na vnitřního nepřítele, měla výhodu 
velkého počtu pracovníků, zvyklých pracovat v „převle-
ku“ na celém území Československa. Bylo by nelogic-
ké, aby tato „armáda“, často morálně defektních lidí, 
nevyužila mezinárodní situace a nepokusila se o pře-
vzetí moci. Jejich cílem bylo zřejmě – co nejdříve zba-
vit moci neschopnou komunistickou administrativu  
a nechat své lidi zvolit do politických a státních orgá-
nů. Aby se tak stalo rychle a bez komplikací, potřebo-
vali tlak z manifestací nespokojených občanů. Dobře 
znali náladu utlačované populace. Domnívali se, že na 
jejich záměr nestačí pokojná studentská manifestace, 
a proto ji zdramatizovali událostmi na Národní třídě 
– údajnou smrtí studenta Šmída, alias pana Živčáka 
spolupracovníka STB. Byl to špatný odhad. Na Alber-
tov přišla spousta lidí a pochod po nábřeží byl ohromu-
jící. Okna domů na nábřeží byla otevřená, lidé povzbu-
zovali valící se zástupy, tloukli vařečkami, pokličkami i 

pokračování na straně 14
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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
pokračování ze strany 13

hrnci. Lidé spontánně provolávali slogany proti KSČ. 
Nebyli to jen studenti, přidávali se k nám další a dal-
ší Pražané. Byly jsme mezi prvními asi sto lidmi v čele 
průvodu. Klečeli jsme, vstávali, zpívali hymnu, volali 
„máme prázdné ruce“. Okolo nás pokřikovalo asi deset 
až patnáct bodrých hovorných chlapíků. Před dvacá-
tou prvou hodinou (20:50) dva z nich přišli za mnou  
a dcerou Kateřinou a řekli nám: „holky, běžte pryč, tady 
to bude horký, tady bude mlátička, to je jen pro chla-
py…“. Odcházely jsme uličkou mezi těmito chlapíky. 
Druhý den jsme se dozvěděly, že na Národní třídě byl 
masakr. Nemlátili se manifestanti s policajty, ale čelo 
manifestantů bylo obklíčeno a zmláceno policií. Jed-
noho z těch chlapíků jsme potkaly za deset dnů v jiné 
situaci, ale byl na „druhé straně“, byl proti nám. Nebylo 
pochyb, že ti bodří chlapíci byli příslušníci STB.
Po manifestaci 17. listopadu jsme si uvědomili, že to 
tak snadno nevzdají, a když bylo 19.11. v Činoherním 
klubu založeno Občanské fórum a vyzvalo občany 
k zakládání OF, neváhali jsme.
Občanské fórum bylo v listopadových i polistopado-
vých dnech velmi potřebnou institucí. Jeho hlavou 
byl od jeho založení Václav Havel, který byl pro nás 
významnou autoritou. Nikdo ani chvíli nepochyboval 
o jeho důvěryhodnosti.
23.11.1989 jsme v Břevnově v Bělohorské ulici vyvě-
sily nad dveře státní vlajku a velký nápis –Občanské 
fórum, ale 2 až 3 hodiny nikdo nepřišel. Lidé chodili 
kolem nás a asi se báli. Policie nás neodvezla a krá-
mek zůstal otevřený – začali se trousit. Už to nebyli jen 
studenti, přicházeli seriózní, řádní občané tohoto stá-
tu. Nabízeli nám pomoc, přinášeli nám psací stroje na 
psaní různých informačních letáků, sháněli po úřadech 
možnost kopírování /v té době načerno/, nosili nám 
buchty, jídlo, čaj, kávu…. Všechno začalo v Praze, a aby 
se protest lidu rozšířil i do dalších měst /televize v prv-
ním týdnu mlčela, / posílali jsme studenty a dobrovol-
níky na různé destinace po Čechách s balíky letáků, 
s dopisy od V. Havla, se státními vlajkami…. informovat 
občany naší země, co se v Praze děje. Břevnované, ale 
nejen Břevnované, obyvatelé celé Prahy 6, např. Bílé 
Hory, Řep, Nebušic, Suchdola, Lysolají, Dejvic atd., ale 
i Kladna a jiných měst nám nosili státní vlajky, balíky 
kancelářského papíru atd. Přistavovali svá auta pro 
posly Sametové revoluce, kterou po Čechách rozváželi. 
Lidé malovali plakáty, přinášeli obrázky Masaryka……., 
radovali se. Od samého začátku bylo OF Drinopol k dis-
pozici občanům. Lidé nás např. upozorňovali, že je tře-
ba v Kladně zastavit pálení tajných svazků STB a jiných 
dokumentů . My jsme jejich informace předávali do 
„Špalíčku“ /V. Havel / a zpět jsme dostávali informace 
pro občany, jak se jednání vyvíjejí.
V lednu 1990 se k OF Drinopol oficiálně připojil zby-
tek Prahy 6. OF se začalo organizovat, lidé si zvolili 

své představitele. Scházeli jsme se v restauraci Slam-
ník. Společně s panem ing. Antonínem Bělohoubkem, 
signatářem charty 77, jsme byli zvoleni mluvčími 
Prahy 6. Pokračovali jsme v našem úsilí. Organizovali 
jsme každý týden setkání občanů v různých kinech  
a sálech v Břevnově a Dejvicích. Např. několikrát v ki-
ně Radost. Scházeli jsme se s občany při různých 
důležitých událostech, opakovaně před volbou prezi-
denta republiky 29.12.1989, před volbami do České 
národní rady, do Federálního parlamentu. Potěšit nás 
přišli umělci např. Eva Pilarová.
Břevnov se může pyšnit nejen tím, že jeho OF bylo 
prvním Občanským fórem v Praze 6, jedním z prvních 
v Praze a v celé Československé republice, ale přede-
vším proto, že Občanské fórum OF Drinopol vzniklo 
z vůle občanů Břevnova bez jakéhokoliv vlivu a orga-
nizace STB.
Masovou podporou OF skončila v Čechách a na Mo-
ravě totalita. K OF se na Slovensku připojila Veřejnost 
proti násilí.
Vznikla všelidová opozice proti vládě jedné strany. 
Náš lid a jeho opakovaná shromáždění dali Václavovi 
Havlovi důvěru a výjimečný mandát pro jednání s ko-
munisty. Tak vznikla Sametová revoluce.
Byly to nezapomenutelné dny, týdny a měsíce plné 
ideálů a víry v sebe. Spojovala nás láska, přátelství  
a naděje v budoucnost bez totality. Byli jsme sami se-
bou. Lubov Lazarevová
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V ilustrační fotografii ke střešovické vozovně představujeme osádku tramvaje na smyč-
ce na Bílé hoře v poválečných letech. Dle pamětníka byli všichni z Břevnova, ale jména 
už nevěděl. Poznáváte je?  

1909–2009: 100 let střešovické vozovny
Na svá pracovní léta v této vozovně vzpomíná Milan Mikeš z Petřin.
V předcházejícím časopise jsem vzpomenul 100 let 
střešovické vozovny. Bohužel pro nedostatek mís-
ta nebylo možno publikovat některá fakta z historie 
a současnosti této vozovny. Vozovna za svoji stoletou 
éru zažila různá období a je jistě na místě uvést nej-
zajímavější. Patří sem bezesporu rok 1936, kdy byl 
26. srpna zahájen provoz na trolejbusové trati vozov-
na Střešovice – Sv. Matěj. Dobové tiskoviny přinášejí 
zprávu o tom, že den před zahájením provozu byla pro-
vedena slavnostní projížďka novou tratí za účasti členů 
rady hlavního města Prahy s p. primátorem dr. Baxou, 
členů správní rady EP s p. předsedou Ing. Molzrem, zá-
stupců místních rad ve Střešovicích a Dejvicích, úřadů, 
státních a zemských továren Českomoravské a Škodo-
vých závodů a závodů „Tatra“. Pro stání trolejbusů byly 
vyčleněny dvě koleje a to až do ukončení provozu v roce 
1959. To byla linka č. 51 ke sv. Matěji zrušena a byla na-
hrazena autobusy. K dalšímu světlejšímu bodu existence vozovny 
patřil rok 1948, kdy zde byly provozovány tehdy nejmodernější 
tramvaje typu „mevro“. V devadesátých letech se přehodnocoval 
dopravní význam vozovny v souvislosti s výhledem do budoucna. 
V té době padla mimo jiné i zmínka o demolici objektu. Naštěstí 
tomu tak nebylo a dne 12. prosince 1991 byla vozovna Minister-
stvem kultury ČR vyhlášena jako kulturní památka. A tak díky to-
muto rozhodnutí vzniklo jedno z nejzajímavějších muzeí, kterým 
se nejen Praha 6, ale i Česká republika může chlubit.
Během své existence se vozovna dočkala řady úprav a přestaveb. 
Jednu takovou přestavbu jsem sám zažil a váže se na to i násle-
dující příhoda.
Nevím, čím to bylo, ale mohu s klidem prohlásit, že na vozovně bylo 
jen málo prací, jež bych pokládal za takové, které šlechtí člověka. 
Jednalo se většinou o práci ve velké špíně. Bylo to tím, jak se na 
různé zaolejované a zašmírované části tramvajových spodků lepilo 
bláto a prach. Pracovat v těchto podmínkách mělo za následek, 
že se montérky po několika dnech stávaly neohebným mastným 
krunýřem, který připomínal tulení kůži. V zimě se na spodcích vozů 
tvořila námraza, která obsahovala specifickou špinavou hmotu. Ta 
postupně roztávala a pleskala do montážních kanálů, kapala do 
rukávů, ale i za krk. To se stávalo velice často, nikdy nebylo slyšet 
z kanálů tolik sprostých slov jako v tomto období. Jednu zimu pro-
bíhala přestavba vozovenské kotelny tak moudře, že se vůbec neto-
pilo. Nebyla teplá voda, všude zima. Aby bylo alespoň trochu teplé 
vody na umytí, tak bylo narychlo postaveno malé ohniště s vyváře-
cím kotlem. Mastnou špínu z rukou jsme sdíraly koksem. Zima byla 
kompenzována tak, že závodní výbor přiděloval „čajenky“ v ceně 
jednoho frťana. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí kotelny pro-
bíhala zároveň i důležitá výstavba tajuplné místnosti, o jejímž úče-
lu jsme se měli zakrátko dovědět. Proti vtíravé zimě nepomáhaly 
čajenky ani vyfasované vaťáky. Nejlepší průpravou byl pohyb po 
rozsáhlém areálu vozovny a vyhledávání závětří a zašíváren. V té 
době jsem byl již vyučen a s kolegou Jirkou jsme tvořili nerozluč-
nou dvojici, která se starala o údržbu elektrické části vozů typu 
„mevro“. Tyto zajímavé vozy ze smíchovské Tatrovky měly již řadu 
moderních prvků, ale také spoustu závad. To, že jsme na těchto 
vozech dělali lehčí a zajímavější práci na elektrické výzbroji, mělo 
za následek, že jsme více mrzli, tudíž bylo nutno častěji vykonat 
zahřívací procházku areálem. V zimě byla lehká práce nevýhodou, 
člověk se při ní neohřál. Nejednou nám zalezlo za nehty. Při jed-
né takové zahřívací cestě jsme učinili zajímavý objev. Pohybovali 
jsme se v místech, kde probíhala přístavba části vozovny a naši 
pozornost zaujaly dveře do neznámé místnosti. Vzal jsem za kliku a 
ejhle, dveře nebyly zamčené. Po otevření jsme zírali. Místnost byla 
plná paland s matracemi a nescházely ani klínové podložky pod 
hlavu. Tomu se nedalo odolat. S rozběhem jsme na ně spontánně 
skočili a zalehli chráněni vaťáky. Byla to snivá chvilka, ale měla bo-
hužel jen jepičí trvání. Vzdálené pokašlávání vrchního mistra jsme 
poznali okamžitě. Tento zcela nezištně procházel okolí kotelny, 

aby sledoval výstavbu. Také on, z nějakého důvodu vzal za kliku, 
aby zjistil totéž jako my. V zápětí pod vousy utrousil: „Jak to, že tu 
není zamčeno“? Vstoupil a chvilku setrval pohledem po interiéru 
a ztuhnul. Byl zvyklý na to, že někdo při noční, či nedělní službě si 
sem tam orazil, ale aby někdo dopoledne ležel v pracovní době na 
posteli, to ne. To se mu za jeho velice dlouhou službu nepřihodilo 
nikdy. Bylo vidět, že to s ním zacloumalo, snad se i prudce zapotil, 
protože sundal čepici a otřel si čelo. Přesto ale nekřičel, jenom pro-
cedil mezi zuby: „To snad není možné, mládenci, přijďte za mnou 
do kanceláře“. Odešel a my svorně s Jirkou pronesli: „No to je prů-
švih“, a byl. Přesto jsme si ještě stačili všimnout fleků na matracích 
a rychle je otočili tak, aby na nich nebyly vidět zřetelné otisky na-
šich promaštěných skeletů. Pak jsme kráčeli do kanceláře, netu-
šíce co bude následovat, rozmrzeni nad tím, jak jsme byli trapně 
odhaleni. Každý jiný mistr či četař by nám byl ukradený, ale vrchní, 
který si nás považoval, ten si pohled na to, jak tam ležíme, opravdu 
nezasloužil. Po našem příchodu do kanceláře již trochu vychladl  
a pronesl: „Já vím, co s vámi provedu“ a zavolal, koho jiného než ve-
litele Lidových milicí soudruha Jurynu. Po jeho příchodu říká: „Jak 
to, že místnost LM není zamčená, lidi se mi tam chodí flákat“! Podí-
val se při tom na nás, a zřetelně i na Jurynu, jakoby on za to mohl, 
že jsme byli k flákání svedeni jeho vinou. Mistr měl při rekonstrukci 
vozovny trochu jiné představy o využití zmíněného místa. Nyní byla 
příležitost to nějak Jurynovi připomenout. Tomu bylo vše okamžitě 
jasné a opáčil: „Co jste tam, vy vejlupkové, dělali, jak jste se tam 
dostali“? A pak dodal: „Eště že tam nemáme flinty“. To, že jsme se 
váleli v zašmírovaných vaťákách po jejich postelích, naštěstí nevě-
děl. Mistr mu to neřekl, bylo by to pod jeho úroveň a těžko říci, co 
si o všem nakonec myslel. Každopádně to bylo od něho elegantní 
a my se měli napříště na pozoru, abychom se podobné trapnosti 
vyvarovali. Juryna se pod tlakem uklidnil, uvědomil si, že se nemá 
s čím chlubit a procedil mezi zuby: „Jdu to zamknout, nikomu ani 
muk“. Byla by to vlastně taky ostuda milicionářů, kteří se tenkrát 
pokládali za novodobě „blanické rytíře“. Považte, někdo se zašíval 
v místnosti, o jejímž určení mimo nich neměl nikdo vědět. Tak vylez 
na světlo i jeden z důvodů přístavby vozovny. Díky milicionářům se 
vozovna dočkala i nové kotelny, jídelny a šaten. Jak to tenkrát bylo 
jednoduché.
Jednotka Lidových milicí se zapsala do historie vozovny chrabrou 
bojovou akcí. Když byla v padesátých letech vozovně přidělena 
chalupa v Peci pod Sněžkou, shledalo se, že je obývána místním 
chalupníkem. Nato byla vyslána na nákladním autě do Pece četa 
milicionářů s cílem nastolit socialistický pořádek. Přímí účastníci 
pak s pocitem chrabrých revolucionářů líčili, jak s flintami chatu 
obsadili a kulaka s kozou a krávou vyhnali, hajdy do světa. Jakoby 
se ten počin vepsal do smutné historie chaty. Střešovičtí chatu 
nazvanou „Nebozízek“ pár let zvelebovali a užívali k rekreaci. Pak 
ale odborářské čachry s majetkem přihráli chatu pražským taxi-
kářům, aby nakonec do základů vyhořela. Toho se již ale žádný ze 
zmíněných aktérů nedožil …
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29. 9. K půlnoci bez použití násilí dostal se zloděj do kanceláří firmy Žabka 
v Čílové ulici a z jedné zásuvky stolu vyndal 15 tisíc, které si odnesl. – Hlídkou 
PMJ (pohotovostní motorizovaná jednotka), kontrolován odpoledne ve Vaníč-
kově ulici mladý řidič mercedesu. Test prozradil, že 22 letý mladík je pěkně 
zfetovaný. Převeden – Z kanceláře firmy Bozner, která mj. vlastní Kajetánku 
a sídlí na Bělohorské, odcizen počítač s informacemi o smlouvách, fakturách, 
zákaznících atd. Škoda: min. 12.500 Kč. – Kolejový zloděj na Strahově v od-
poledních hodinách nahlédl do odemčeného pokoje v bloku 3 a na židli ležela 
fialová dámská kabelka se žirafou. Byly tam peníze, doklady studentky, karty. 
Škoda: 3.500 Kč.

30. 9. Motor nákladního výtahu v ulici Na Kláštermím 6 si odvezli zloději. 
Zateplování domu tak bylo přerušeno. Škoda: 65 tisíc. – Do kovové stavební 
buňky přes 3 zámky snadno se dostali specialisté na stavební nářadí. Odvezli 
hutnicí desku za 101 tisíc. – Noční autař ve Farní ulici rozbil stahovací okén-
ko vozu Škoda Roomstar a vymontoval airbag. Škoda s poškozením: 33 tisíc. 
– V odpoledních hodinách ve frontě aut na Patočkově třídě jeden z řidičů 
s nervy v kýblu vystoupil a urazil druhému levé přední zrcátko ranou pěstí. 
Škoda min. 10 tisíc, trapný výstup v šetření.

11. 10. Po druhé noční hodině kontrolován policejní patrolou řidič Felície, 
který když vyjížděl z ulice U Kaštanu, nedal přednost policistům na Bělohor-
ské. Naměřeno mu 2,33 promile. O posvícení pil, byl předveden.

13. 10. Pozorný pouliční zloděj během jedné, dvou minut odpoledne přitočil 
se k firemnímu autu Iveco stojícímu na Bělohorské 123 a z pravého předního 
sedadla sebral z odložené tašky obálku, kde byla hotovost 40.000 Kč.

14. 10. Při dopolední dialýze na Strahově se 59 letý J.J. rozloučil se živo-
tem, na pravém zápěstí si prořízl fistuli vytvořenou pro účely dialýzy a ihned 
na místě vykrvácel. Lékaři se jej neúspěšně pokusili oživit. Pod postelí ležel 
kapesní nůž, dopis na rozloučenou muž nenapsal. – Noční autaři pod parkova-
cími přístřešky v Pavlovské ulici, kde se dobře krade, odvezli VW Transporter 
bílý. Škoda: 60.000 Kč.

15. 10. Do garáže v ulici u 5. baterie vnikli zloději. Rozlomili chabou vložku 
FAB a odvezli dvě horská kola – ta lepší – celkově za 50 tisíc korun. Škoda Oc-
tavia zelená combi stála v Hiršlově ulici. Autaři ji odvezli. Škoda: 100 tisíc.

17. 10. Večer oznámeno na policii, že v Papírenské ulici v částečně vypuštěném 
korytě řeky byla nalezena pistole Modell 27 7,65. Pistole byla bez zásobníku. 
Patrola zbraň zaslala k expertíze. – V půl druhé dosedlo na ruzyňské letiště 
letadlo z Madridu, ze kterého vystoupil příjemně naladěný muž. Od celní kont-
roly už byl odveden rovnou k testu, který prokázal, že v trávicím traktu převáží 
70 kusů kontejnerů drogy zvané koks. Převezen do Vojenské nemocnice a po 
vyloučení zásilky z těla pojede do vazby. – Shluk znaků bez významu nastříkal 
sprejer na dlažbu v domě v ulici Střešovická 41. Škoda 1.500 Kč.

18. 10. Ukrajinec I.H. ožral se v hospodě na Bělohorské ulici a před půlnocí 
potácel se po chodníku, kopal do aut, lál a vyhrožoval po svém. Na oznámení 
sousedů na Bělohorské se do ulice sjely dvě patroly, Ukrajince předvedly. Ško-
da: 5 tisíc, muž vyrozumění ukrajinského konzulátu nechtěl.

19. 10. Odpoledne v kavárně Lemon Café ve Šlikově ulici host zjistil, že byl 
okraden. Někdo mu odnesl odloženou taštičku, kde byly karty, doklady, 5 tisíc 
korun a 5 eur k tomu. Škoda: 5.500 Kč. – Škoda Fabia Combi modrá zmizela 
z Náměstí Před bateriemi. Škoda: 160.000 Kč.

20. 10. Ráno v 7 spěchala žena do práce v Brunclíkově ulici. Zezadu k ní 
přiskočil lapka, vytrhl jí kabelku a utekl. Byly zde doklady a tisíc korun. Ke 
zranění ženy nedošlo.

21. 10. Dopoledne o půl jedenácté zastavili dva muži a žena snědé ple-
ti v Maříkově ulici 6 ženu, potřebovali se poradit, pomoci, bloudili. Když se 
rozešli, žena zjistila, že někdo z trojice nezjištěným způsobem poškodil její 
nákupní tašku a z ní štípl koženou portmonku, kde bylo všechno: doklady, ři-
dičák, karty a finanční hotovost 43.973 Kč.

23. 10. Před prodejnou jízdních kol U Větrníku 3 si zloděj políčil na vy-
stavené kolo, speciál za 250.000,- které zde ukazovali, přivázané ocelovým 
lanem. Mezi 13 a 15 hodinou lanko přeštípnuto a cyklistický zázrak zmizel. 
Škoda: 250.000. – Neznámý lapka počkal si na ženu, která uschovala vyin-
kasované peníze na poště v Břevnovské ulici. Šest tisíc uložených v batůžku 
v deskách vyjmul a zmizel.

26. 10. Dopravní letadlo z Turecka do Bruselu nouzově přistálo v Ruzyni, 
když byla pilotovi letadla hlášena nevolnost cestujícího Belgičana, ročník 1938. 
Ten zemřel během přistání a přivolaná lékařka po neúspěšném pokusu o oživení 
vyslovila podezření, že mrtvému mohl někdo ublížit již před odletem.

31. 10. Ve Střešovické ulici vandalové poškodili světelné majáčky na nástu-
pištích stanic Ořechovka, Baterie, Střešovická. Škoda: přes 15 tisíc.

1. 11. V nočních hodinách oznámeno z jednoho domu v Etiopské ulici, že 
z bytu dvou žen je cítit zápach a také že obě nebyly dlouho vidět. Po policej-
ním otevření bytu objeveno mrtvé tělo ženy, ročník 1936 a v další místnosti 
dcery, ročník 1957. Lékařským ohledáním určeno, že starší žena zemřela před 
třemi týdny a mladší o týden později. Byla mentálně postižená a zcela závislá 
na matce, neuměla se o sebe postarat.

2. 11. Zloději u Sokolů v Břevnově. V noci vešli zloději otevřenými dveřmi 
do průjezdu v ulici Heleny Malířové 14, vypáčili zámek a vešli do šatny cvi-
čitelek. Zde vypáčili všechny plechové šatní skřínky a v jedněch našli klíče, 
kterými si otevřeli kancelář. V kanceláři pomocí hydraulického heveru strhli 
ze zdi přišroubovaný plechový trezor, kde bylo 80.000. K tomu si vzali snow-
boardové prkno a zmizeli. Škoda: 81.000 Kč.

5. 11. Mezi devátou a desátou zazvonil na starší pani v Terronské ulici muž 
a představil se jako zaměstnanec telefonní společnosti O2 a vyžádal si 2.000 
na budoucí výměnu telefonu. Paní pozvala zaměstnance dál, šáhla pod polštář 
a z tučné obálky vyndala požadovanou sumu. Zaměstnanec ještě požádal o 
poslední výpisy z telefonu, a když se paní otočila, vyfoukl podvodník obálku 
z pod polštáře gauče. Bylo tam 238.000 Kč. – Neznámý pachatel vstoupil do 
prodejny s bytovým textilem na Bělohorské a sebral z pultu volně položených 
20 tisíc, jakoby tu čekaly na něj.

3. 11. Kapsář v pravé poledne v novém obchodě Kaufland na Vypichu vy-
táhl ze zadní kapsy kalhot zákazníka prkenici a zmizel. Okradený v ní měl 
doklady a 11.232 Kč.

6. 11. Ten večer mladý muž pil. Byl pátek, začal víkend, bylo po všem. Když 
po jedné hodině v noci lezl do tramvaje na Karláku, měl ještě černý látkový 
batoh a v něm notebook za min. 20 tisíc. Když se probral v Dejvicích, batoh a 
notebook už neměl. – V ulici Šafránecké nechal majitel stát před polednem 
svůj VW Passat šedý a odskočil si na oběd. Za hodinu bylo auto pryč. Škoda: 
200 tisíc. 

7. 11. Mezi šestou a osmou večerní bytař v Hošťálkově ulici v Břevnově 
vypáčil přízemní okno a vlezl do bytu. Odtud odnesl fotoaparát Olympus za 
13.000 Kč a 10 kusů vánočně zabalených knih za 2.052 Kč. Způsobená škoda: 
19.442 Kč.

8. 11. Před polednem se přitočil kapsář působící v Kauflandu na Vypichu 
k paní a z batůžku jí vyndal taštičku, kde byly doklady, karty, očkovací průkaz 
psa a 3.000 Kč.

9. 11. V půl sedmé večer si P. M. dal v Petrś baru na Bělohorské ještě nalejt 
a zavolal na sebe policejní patrolu. Ta přijela a zjistila, že v Petrś baru sedí 
opravdu P.M., na kterého byl v lednu 2008 vydán zatykač. Odveden. – V noci 
někdo vlezl do uzamčené kotelny v ulici Mládeže 5, prošácl odložené modrá-
ky a odnesl si mobil za 9 tisíc. 

11. 11. V 11,30 v ulici Brixiho zastavili muže dva neznámí turisté s mapou 
v ruce a potřebovali nutně poradit. Muž jim vše vysvětlil, a když odešli, zjis-
til, že drží v ruce místo své tašky jen ucha a taška leží na zemi. Chyběla v ní 
peněženka, kde byly doklady, karty, osobní písemnosti a 15.608 Kč. – V noci 
vlezli neznámí návštěvníci do studentského klubu v ulici Gen. Píky a vypá-
čili vstupní dveře. Odtud odvezli 2 sudy piva, sebrali několik lahví kořalky, 
elektroniku, peníze a kuřivo. Škoda: 77.800 Kč. – V Janouškově ulici 1 stál 
zaparkovaný Ford Tranzit modrý. Přijeli autaři a dodávku si odvezli. Škoda: 
100 tisíc.

13. 11. Odpoledne v Alžírské ulici se pohybovali dva falešní zaměstnanci 
Telecomu a že jdou zkontrolovat telefonní přístroje pevné linky. Nejprve za-
zvonili v č. 10 u jedné paní, ale nic neukradli. S jejím doprovodem došli ke 
známé v domě, aby se na to také tento podívali. Zde však ze zásuvky odnesli 4 
pasy, průkazky a 1.800 Kč. – Od pátečních jedenácti hodin večerních volali 
sousedé bydlící kolem Strahova, že je silně rušen noční klid tzv. technoparty. 
A zatímco se omladina svíjela kolem stadionu, policisté marně hledali orga-
nizátory akce. Až k ránu zjištěn jakýsi mladík, kterému to povolilo ČVUT. 
Akce nebyla ohlášena, ale vydržela, takže se kolem dvouset lidí po šesté ranní 
pomalu rozcházelo domů.

14. 11. Do zahrádkářské oblasti Osada Pod Novým lesem vyrazili zloději 
pro něco. Z jedné chatky sebrali elektrocentrálu, chemickou toaletu, 8 ks ven-
kovních svítidel, plynový vařič, 6 svícnů aj. Škoda: 40.000 Kč. 

15. 11. Mezi třetí a čtvrtou odpolední denní bytař zašel do ulice Za Stra-
hovem a vešel skrz vrátka na pozemek rodinného domu. Otevřel nezamčené 
dveře, prošel chodbu domu do pracovny, kde odpojil notebook za 31.220 Kč 
a zase z domu odešel. – Před půlnocí začalo hořet v přízemním bytě v ulici 
Jug. partyzánů 48. Celý byt vyhořel a zjištěno, že oheň vyšel ze svíčky vedle 
postele uživatelky bytu, která má již odpojenou elektřinu a má se vystěhovat. 
Škoda: 300 tisíc. – V nočních hodinách vloupali se zloději do skladu v domě 
Radimova 27 a odnesli si 20 ks balení armovacích mřížek za 30 tisíc korun.

16. 11. Muž, povoláním bytař, vloupal se do bytu v ulici Na Petřinách, když 
předtím vypáčil dvoje balkonové dveře. Ze skříně bytu pak odnesl hotovost 
83.500 Kč. – Zánovní dodávka Citroen Berlingo zelená, odvezena autaři 
z ulice Pod Marjánkou, kde se také pěkně krade. Škoda: 200 tisíc.
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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
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Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou 
Boží milost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho  

zůstali s námi.

Listopad 2009
Jaroslav Hudera, Střešovice 22. 11. 1926
Viktor Křivonoška, Malý Břevnov 27. 11. 1927
Jan Odvárka, Břevnov  9. 11. 1945
Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1946

Prosinec 2009
Jiří Svoboda, grafik, Břevnov 6. 12. 1924
Dagmar Bartlová, Břevnov 8. 12. 1925
Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov 6. 12. 1928

Leden 1010
Miloslav Loos, Břevnov 20. 1. 1914
Alena Novotná, Břevnov 28. 1. 1932
Květa Závorová, Břevnov 16. 1. 1933
Antonín Branžovský, Břevnov  10. 1. 1934

Listopad – Prosinec – Leden

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

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

Různé

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou ob-
zvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší každé úterý od 
19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana Adolfa 
Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622

OPĚT ZAČÍNÁME OD ZÁŘÍ!!!

Svaz důchodců České republiky pořádá pro zájemce tuzemské 
i zahraniční rekreace. Např. Zdíkov na Šumavě, hotel Duo Bes-
kydy, Caorle v Itálii a mnohé další. Kontakt: tel. 233 352 094, 
mobil: 737 415 207, email: kopalova.j.@email.cz

Byty - výměny - podnájmy - koupě

 KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v ja-
kémkoli stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele 
nechám dožít. Děkuji. Tel.:602 361 733, 233 357 071

 VYMĚNÍN OBECNÍ BYT 3+1, 1. kat., 70m2, 5. patro, Nový 
výtah, nové stoupačky, tři nová plastová okna, žaluzie + nové 
konzole, komora v bytě, vestavěné skříně, kuchyňská linka + 
nový plyn. sporák.  UPC – tv. internet, pevná, BUS 3 min. TRAM 
5 min. Občanská dostupnost POŠTA, BILLA, LÉKAŘ, školka, 
škola, PARK Vítkov na Praze 3. Nepůjde do privatizace. Mož-
nost ponechání částečného vybavení bytu. Vyměním za PRA-
HU 6 ZA MENŠÍ BYT 2+1 nebo 1+1, PROSÍM NABÍDNĚTE 
t.č.: 776 211 667. DĚKUJI ZA NABÍDKY.

Mladý
sloupek

Martin Šalek: 
Otázky bez odpovědí
Můžeš mít vojáčky srovnané na poli
můžeš mít pocit, že spolu zápolí
můžeš mít panenky ukryté v kočárku
pořád to bude jen život na dálku

Píšeš co sama nechceš číst a čteš co není psáno
korektor marně obrací list, snaží se opravit co není dáno
a nerozhodně v rukách mačkáš svou prázdnou obálku
bez zpáteční adresy nezkrátíš ten život na dálku

Tvé ruce vyrůstají z mého ramene
jak sousoší tisíckrát popsané a stále kamenné
na můj vlas navléklas svou sbírku korálků
však ani to nezkrátí náš život na dálku

Až se zvedne prach
Dunaj teče proti proudu a topí
zbytky z hostiny kde každý se postí
z mastných skvrn kartářka stopy hledá
budoucnosti. Nechápe, všichni jsou z masa a kostí
dřív než se sítem prosejí, pak už jen prach se zvedá
je čas jen tak se radovat z maličkostí ..

Když plave po řece z tvých dopisů loďka
kameny míjí a mělčiny hloubí, dřív než se dočká
doteků vášně silou kotvy pomalu valí se ke dnu
s línou tlamou dokořán zas další lodižrout zimu přečká
na čestném místě. Z podvodních ocenění pak blednu
to proto, že prý stačí jen maličkosti ..

Volám za tebou a běžím za jinou bez pocitu viny
cítím tě dneska, přitom čtu jen včerejší noviny
a všechny kondolence tak posílám se zpožděním
zašpuntované v láhvi hází je do vody za mě někdo jiný
myslím, na co chceš myslet a doufám, že něco změním
a pak že prý stačí se společně radovat z maličkostí ..

Nerozhodnost
Samota mě děsí a dech se mi tají
výčitky nemám, přesto se mě ptají
svědomí mám čistý, měl bych to znát
chtěl bych to zařvat, city se kají
ať už dál nemusím sám sobě lhát

Už skoro nespím, přesto sny se mi zdají
žíznivé představy v noci mě sají
musím se smát, však slzy mi tečou
stále tě vidím, tak už mě mají
a chvíle bez tebe líně se vlečou

Za zrádnou krásou rudočerných snů
z těch probdělých nocí chtivých rtů
kdy budí mě skřípot co děsí i mrazí
a marně uspává vytí šakalů
dívám se na nás, ležíme tu nazí

Je to jak dlouhý vlak bez konce a začátku
nebo snad starý kat věšící oprátku
a ty jsi princezna do mě zakletá
mající na vlnách jen starou kocábku
co v bouři ztroskotá, než přijde vendeta
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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.

128
Při rodinných návštěvách o svátcích vánočních a novoročních bývají vděčným tématem hovorů u stolu vzpomínky. Přilétají samy, 
jak se vzpomíná na ty, kteří tu již s námi nejsou. Žili zde, ale mnohdy už ani místa, kde bydleli, neexistují. Zmizely domy, ulice, 
zákoutí, dělo se to za starého režimu, děje se to běžně i dnes. Staří Břevnováci např. rádi vzpomínají na „náves“, která byla přiroze-
ným historickým centrem Břevnova. V čísle 5/6 2009 jsme na náves vstoupili Markétskou ulicí, nyní tam vkročíme ulicí Tomkovou, 
dnes Břevnovskou. Pokusíme se pomocí fotografií z roku 1977 od Jana Císaře, zdejšího rodáka, náves celou obejít. Popis fotografií 
je rovněž od pana Císaře.
1. Břevnovská náves od jihu, od Břevnovské ulice, v popředí dnešní Patočkova ulice. Vlevo patrové domy u Kutinů a Císařů. Za nimi 

dvoupatrové domy Neradů a Špačků. Vpravo vpředu statek Řečinských, dále nízké střechy původní panské kovárny a patrový dům 
hostince U Kotoučů. Koncem 70. let se všichni zdejší obyvatelé museli vystěhovat většinou do sídlišť ve Lhotce a do Ďáblic.

2. Dvůr statku U Kutinů, čp. 20, brána je již zničena. V pozadí je dům Ryšavých. Mohutná vrba vlevo na dnešním parkovišti ještě patřila 
ke dvoru břevnovských sedláků pánů Kutinů.

3. Podkroví domu u Kutinů. Vpravo mezi otvory letopočet 1900. Jan Kutina (syn Františka Kutiny) byl starostou Břevnova v letech 
1858 – 1867. Po něm na statku hospodařil syn Václav Kutina 1852 – 1939 a nakonec vnuk Václav Kutina 1885 – 1969. Poslední 
Kutina byl samotář a podivín. Ke stáru vypadal jako ruský mužík, měl dlouhé šedivé vlasy a vousy. I v létě nosil krátký kabát, široké 

kalhoty, vysoké boty a placatou čepici. 
Byl atrakcí pro školní mládež, která 
chodila okolo z Hviezdoslavovy školy 
na vycházky do Ryšavky. Rád se s dět-
mi dával do řeči k nelibosti soudružek 
učitelek. Byl ale známý svojí sečtělostí 
a znalostí české historie a kultury.

                                                     (pokračování)

¶
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