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V sobotu 13. dubna 2013 se konala v Břevnovském klášteře vzpomínková mše věnovaná Anastázi Opaskovi. 
Kromě kardinála Duky a dalších církevních hodnostářů a mnoha poutníků z Bavorska se bohoslužby 
zúčastnili členové vlády. Min. zahraničí K. Schwarzenberg, min. živ. prostředí T. Chalupa, starostka Prahy 6 
M. Kousalíková a mnoho hostů a přátel, kteří opata Opaska znali. Mše byla sloužena česky a německy. 

Před 60 lety – na jaře 1953 přistoupili žáci 3. třídy školy „magistrát“ na Bělohorské 103 k prvnímu svatému 
přijímání. Na snímku je u vchodu do kostela mladý dr. Jedlička a dívky: Hálová, Vachttlová, Kadlusová, 
Klausová /je čtvrtá zprava/, Divišová, Dvořáková, Novosadová, chlapci Hájek, Kindl, Lexa, Šebesta, Sinkule. 
Poznáte další? 

V tomto čísle si připomeneme sté výročí narození arciopata Anastáze Opaska, který se narodil 20. 4. 1913 
ve Vídni a zemřel náhle v roce 1999 v bavorském Rohru. Měli jsme ho rádi.

Počasí v únoru 
a březnu 2013
Počasí v únoru 2013. 
Únor byl teplotně slabě nadnormální. Průměrná 
teplota byla 0,13 °C. Kromě začátku a konce 
měsíce panovalo mrazivé počasí. Průběh počasí 
byl poznamenán převážně zamračenou oblohou, 
která výrazně zmenšila teplotní rozdíly mezi 
dnem a nocí. Bylo 23 zamračených dní – 154 
% Max. teplota 7,4 °C byla dne 1. a min. teplota 
byla – 6,2 °C dne 22. Bylo 6 dní ledových – 79 
% a 19 dní mrazových – 104 % Nadprůměrná 
oblačnost výrazně omezila vyzařování zemského 
povrchu, takže se nevyskytl ani jediný den s min. 
teplotou pod – 10 °C. Spadlo 49,2 mm srážek 
– 191 %, Z toho bylo 14 dní se sněžením - 189 %  
a 5 dní s deštěm. Max. množství srážek spadlo 
17,1 mm dne 23. Nového sněhu napadlo celkem 
48 cm – 364 %. Časté sněžení vytvořilo trvalou 
sněhovou pokrývku po dobu 17 dní. Nejvyšší 
výška sněhové pokrývky 31 cm dosáhla dne 24. 

Počasí v březnu 2013. 
Studené, nevlídné zimní počasí pokračovalo 
i v březnu. Březen byl teplotně podnormální 
s průměrnou teplotou 0,63 °C, tj. o 3,3 °C 
pod normálem. Max. teplota byla 12,4 °C dne 
10. a min. teplota byla – 9,1 °C dne 24. Zimní 
charakter byl zesílen velkou oblačností s 18 
zamračenými dny – 150 %. Pod zamračenou 
oblohou se držel studený vzduch, takže bylo 
23 dní mrazových – 162 % a dokonce i 5 dní 
ledových – 278 %. Srážkově byl již březen sušší, 
spadlo 21,5 mm srážek ve formě deště i sněhu. 
Nového sněhu spadlo celkem 17 cm - 195 
%. Max. výška sněhové pokrývky byla 10 cm  
a sněhová pokrývka trvala 11 dní - 196 %. 
 
 
 
V Praze dne 8. 4. 2013   SM
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  Z kláštera.  Ani dnes nemůžeme vynechat 
novinky. Přestože se v areálu práce zpomalily, tím 
více bychom si přáli, aby bylo už hotovo a jako 
kdysi: zmizelý kuželník na svém místě, pěkný 
včelín, kde stával, altán převora jako dříve a dále. 
Arci, musíme být skromní a dá – li pán Bůh, 
možná se dočkáme. Nuže... • 17. 2. 2013 při postní 
mši sv. v 9 hod. zazněla Missa brevis A. Breziny  
v provedení chrámového sboru. • 24. 2. v 15 hod. 
se konalo setkání seniorů ve Vojtěšce, hostem 
byl prof. Jan Sokol. Přednáška s tématem „Proč 
chodíme do kostela“. • 3.  3.  P. Václav Snětina 
sloužil v bazilice v 9 hod. dětskou mši sv., při které 
účinkovala schola, vedená M. Salákovou. Každý 
pátek v době postní od 20 do 21 hodin se uskutečnila 
v bazilice tichá postní adorace, která byla vždy 
zakončena slovem inspirovaným současnou situací 
církve, modlitbou a požehnáním. • 9. 3. v 10 hod.  
v pražské katedrále oslaveno 1040. výročí založení 
pražského biskupství a zahájeny oslavy k 1150. 
výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. Mši celebroval emeritní arcibiskup 
kard. Miloslav Vlk. • 13.  3. Po rezignaci papeže 
Benedikta XVI. byl zvolen v Římě nový papež 
Jorge Mario Pergoglio – František (77 let)  
z Argentiny. • 15. – 17. 3. proběhla ve Vojtěšce burza 
– dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. 
Finanční výtěžek byl věnován na nutnou údržbu 
a provoz Vojtěšky. • 17. 3. v 15 hodin se konalo 
v bazilice Svatopostní farní odpoledne s křížovou 
cestou, v 15,30 postní meditace prokládána zpěvy 
týnského sboru Notre Dame (s P. Vl. Kelnarem). • 
22. 3. Při křížové cestě v 17,15 účinkovala schola 
pod vedením M. Salákové. Ostatní křížové cesty 
vedli jako každoročně farníci za varhanního 
doprovodu M. Čihařové. • 23.  3.  se konal velký 
úklid baziliky před velikonocemi. Týž den  
v Tereziánském sále proběhly 4 klavírní koncerty 
žáků z celé republiky k poctě 222. výročí narození 
Carla Czerného. Průvodním slovem provázela 
organizátorka Vlastimila Pospíšilová. • 28.  a  29. 
3. se konaly v bazilice od 18 hod. Zelenočtvrteční  
a Velkopáteční obřady s křížovou cestou v 15 hodin. 
O Bílé sobotě ve 21 hod. oslaveno Zmrtvýchvstání 
Páně, kde účinkovala schola. O Božím hodu 
velikonočním v 9 hod. zazněla Theresien Messe 
Jos. Haydna, Regina Coeli F. X. Brixiho a fanfáry 
L. I. Linka v provedení chrámového sboru  

a orchestru. Dirigoval A. Melichar, na varhany 
hrál M. Čihař. • 13.  4.  v 10 hod. celebroval mši 
sv. kardinál Dominik Duka v bazilice sv. Markéty,  
u příležitosti 100. výročí narození arciopata 
Anastáze Opaska. Zpíval pěvecký sbor  
z bavorského Rohru. • 21.  4.  v 9 hodin konána 
mše sv. misijní neděle s celebrantem P. Vojtěchem 
Eliášem. Ostatní – nebo podrobnější zprávy si 
najdi na www. farnost–brevnov. cz

  ZŠ a MŠ J. A. Komenského slaví v tomto roce 
80. výročí svého založení. Jemu bude věnována  
i letošní „Zahradní slavnost“ 30. 5. 2013. Srdečně 
zveme na tuto akci všechny žáky naší školy a to 
ty současné, bývalé i budoucí. Stejně tak zveme 
i jejich rodiče a přátele naší školy. Přijďte se 
podívat, jak se škola za ta léta změnila. 

  20. ročník Hlu Hlů běhu se konal 10. dubna 
2013 na tradiční trati ve Hvězdě. Počasí nám 
tentokrát přálo, bylo příjemně, jen trať byla po 
zimě celá blátivá. Součástí běhu byl závod běžců 
kategorie G 38, tedy těch, kteří letos slaví 75 let. 
A sešlo se nás ještě pět. Mladší muži do 59 let 
běželi trať 6 km, všichni starší a všechny ženy  
3 km. Nejrychlejší čas na 6 km zaběhl Daniel Noah 
(Spartak Praha 4), na trojce byla ze 7 žen nejlepší 
Irena Procházková, vítězka kategorie 50–54 let! 
Ze starších mužů běžel nejrychleji Vašek Řápek 
ze Kbel. V kategorii G38 bylo pořadí Hlusička, 
Vláďa Řápek, Olda Kousal z Přerova, Jiří Schier  
a Pepa Kašpar. Běh G38 pořádáme již od roku 1988, 
každých 5 let, letos tedy byl 6. ročník, přestože je 
starší než Hlu – Hlů běh. Ale Hlu – Hlů se běhal 
už dřív jako Běh Laborek. Podnik Laboratorní 
přístroje zanikl už dávno, ale běh přežívá. 

J. Hlusička 
  Běh o závod v Šárce. Athletic Veteran club 82 

pořádá 1. června 2013 dvanáctý ročník pražského 
běhu v Šárce na 10 a 20 km. Prezence se koná 
v areálu SK Aritma Vokovice, kde jsou šatny  
a sprchy. Trať: jeden okruh 10 km, dva okruhy 
20 km, trasa je vedena v ideálním prostředí Šárky 
ve členitém terénu, po zpevněných a asfaltových 
cestách. Kategorie: M – MV – 49, 50, 60, 70, Ž, 
ˇV – 35,45 – 20, kategorie M – Ž. Startovné: 60 
Kč. Účastníky čekají věcné ceny a bohatá tombola. 
Bližší informace: František Feňa, Bělohorská 140, 
Břevnov, tel. 728 205 248. 

  Pouliční knihovna v Břevnově. Informační 
kancelář m. č. se stala od minulého měsíce místem, 
kam můžete přinést své nadbytečné knihy. Jiní 
si je rádi odnesou a přečtou. Provoz ve vstupní 
chodbě kanceláře na Bělohorské 110 je tu čilý, 
diskrétní. Naleznete tady literární klasiku – českou 
i světovou, knihu si vyberete, můžete a nemusíte 
ji vracet. 

  Malá Galerie Informační kanceláře v Bře–
vnově pro vás přichystala další výstavu. Zdejší 
fotografka Zora Obručová prezentuje kolekci 
fotografií o proměnách Kajetánky v posledních 
letech. Výstava potrvá do června, po ní bude 
následovat výstava obrazů malíře Antonína 
Chmelíka, který většinu života prožil v Břevnově. 
Přijďte... 

  Tradiční jarní výlet Břevnováků v čele s dr. 
Michalem Dobiášem se letos koná 11. 5. a směřuje 
tentokrát do Hor Krušných – jak by s noblesou 
řekla moje gymnazijní profesorka zeměpisu paní 
Škaloudová. Cílem je m. j. Annaberg–Buchchholz, 
Frohnau, Oberwiesenthal, Falkenau, Horní Blatná 
atd. Špatná zpráva závěrem: hned první den byl 
autobus vyprodán, zapsáni četní náhradníci. Na 
podzim se pojede do Jižních Čech. 
V neděli 24. 3. 2013 proběhlo v archeologickém 
parku v Praze–Liboci tradiční předvelikonoční 
odpoledne určené především rodinám s dětmi. 
Malí návštěvníci si mohli vyzkoušet výrobu 
velikonočních dekorací pomocí různých technik 
od klasického barvení kraslic přes jejich zdobení 
broušenými vzory až po pletení pomlázek  
a tvorbu hedvábných vitráží. Navzdory rekordně 
chladnému počasí navštívila areál parku bezmála 
stovka návštěvníků nejrůznějšího věku. Na 
závěr malí účastníci slavnostně vhodili do ohně 
vlastnoručně vyrobenou postavu Morany, čímž 
doufejme přispěli k brzkému příchodu jara. Opět 

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

pokračování na straně 4

Zpravodajství 
Břevnovana

Dnešní břevnovské fotokvarteto. Rychlé jaro připomíná spíše přelet do teplého pásma: nastoupíte v kabátě, vystoupíte v tričku. S teplem se kolem kláštera objevují 
fotografové, malíři /na snímku např. P. Hilský/, žáci malířských kurzů a turisté. V den otevřených dveří mohli v klášteře vstoupit, kam se jindy nechodí. A včely? Nemají 
na nikoho teď čas. Uklízejí, nosí pyl, první nektar a chovají malé. Pán Bůh zaplať! 
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O Květnou neděli vycházejí z baziliky sv. Markéty 
stovky lidí se snítkami připomínající příjezd Ježíše 
Krista do Jeruzaléma. Doma si lidé nechávají snítky 
po celý rok, aby je na Květnou neděli /letos 24. 3./, 
nahradili zase novými, posvěcenými. Ty staré se  
spálí a z jejich popelu vám rok co rok kněz udělá 
při mši na čelo křížek na znamení, že prach jsi a v 
prach se obrátíš…

22. března oslavil v Písecké 
bráně padesátiny Jan Zahradil, 
europoslanec za ODS, a to 
za účasti četných politiků  
a přátel. Po nekonečné frontě 
gratulantů a perlivých proslovů 
ujal se sám moderování části večera, kde hrála 
výborná skupina Dejvický bigbeat. Povedlo se. 

se ukázalo, že o naučné akce tohoto typu zájem 
je a lze si jen přát, aby vlídnou tvář ukázalo příště 
i počasí! 

  Z Anduly je Démon Po dlouhé době otevřela 
se opět restaurace, desítky let zvaná U Anduly, 
podle dlouholeté vedoucí Anduly Řánkové Noví 
majitelé vyvěsili nad provozovnu štít s nápisem  
U Démona. Místnosti prošly celkovou rekon–
strukcí, na úsudek návštěvníků musíme počkat. 

  Břevnovské srnky jsou na sladké! Když 
jsem přišel k paní Haně Rysové na Vypich, jako 
vítací výbor se dostavil zrzavý kocour Zrzena. 
Sám. Hned za rohem domku na mne ale zvědavě 
hledělo asi dvacet dalších příslušníků a příslušnic 
tohoto živočišného druhu. Různý věk, barva  
i velikost, většinou nalezenci, kteří měli štěstí. 
Osobně mám kočky rád, jenomže tentokrát jsem si 
přišel povídat s jejich majitelkou o srnkách, které 
se zde, navzdory stavbě, hluku a zmenšujícímu 
se teritoriu, vyskytují stále. Vypravíme se tedy 
ke krmelci a paní Hana vypráví: „Dříve, než 
tady započala stavba metra, tenhle prostor mezi 
stadionem Markéta, klášterem a Vypichem byl 
ideálním místem pro srnky. Ticho a dostatek 
zeleně kolem, to vše po dvacetiletí vytvořilo 
prostředí, které se zvěři líbilo. Samozřejmě, že zde 
byli zajíci, bažanti, veverky, žluny zelené, datlové, 
sojky, straky. Ne že by zmizeli, ovšem počet je 
daleko menší. 
Někdy málem šlápnete na slepýše, ježků je tady 
také dost. Začátkem r. 2010, když se pozemek 
stavby oplotil tak, že přetnul zvířecí pěšinky  
a stezky, začalo být zle. V zimě srny nemohly ke 
krmelcům, hladověly. Ještě že se ustrnuli lidé ze 
stavby a nosili jim potravu až za plot, kam my už 
nemůžeme. Chvíli to trvalo, nakonec si zvířata 
zvykla, zvláště když našla krmelec napěchovaný 
dobrotkami. A co mají rády srnky? Kukuřici, 
žaludy, jablko, sušené pečivo a sladké. Buchtičky, 
vánočky, koláč. Mrkví nebo kaštany je neuctíte. 
Ale život tady jednoduchý nemají, to ne. Psi, kteří 
doprovázejí bezdomovce, roztrhali dvě srnčata! 
K dnešnímu dni jsou tu tři dospělé kusy a dva 
drobečkové, narození v loňském roce. V zimě 
potřebují dokrmovat, když je horko, staráme se 
jim o vodu. Všem, kteří nám nosí staré pečivo, 
děkujeme. Jen za letošek už bylo skrmeno: 4 pytle 
kukuřice, pět pytlů pečiva. 3 přepravky jablíček  
a tři pytle slunečnicového zobu pro ptáky. Poslední 
dva roky se snažíme ulehčit život i ježkům, kteří 
tu vegetují vedle našich koček. Ale o těch třeba 
někdy příště,“ dodává Hana Rysová. Celou cestu 

pokračování ze strany 3

Klubové setkání spoluhráčů  
a přátel  známého břevnov-
ského fotbalisty Václava Rady 
se konalo v restauraci na hřišti,  
v souvislosti s jeho náhlou 
smrtí. Za Václavem je obrovský 
kus vykonané životní práce 
dobrého fotbalisty, fotografa, 
archiváře a kronikáře. Kolik 
takových srdcařů Břevnov 
ještě má? 

  Už to začalo. Padly první ovocné i okrasné 
stromy v bývalé zahrádkářské kolonii u fotbalového 
hřiště TJ Břevnov, objevily se stavební stroje, 
místo kryje plot. Je přece třeba stavět! A zřejmě 
i v těsném sousedství památkové zóny Tejnka. 
jejímu Sdružení se přece jen podařilo prosadit jisté 
projektové úpravy, které alespoň poněkud snižují 
neblahý vliv stavby viladomů ROZMARÝN na 
obyvatele této části Břevnova. Hlavní z nich je, 
že vyústění komunikace bude do ulice Tomanova. 
A jak že dlouho dokáže ještě vzdorovat nikoli 
šťastnému osudu sousední fotbalové hřiště?  
O možnost sledovat fotbalové zápasy jsme přišli 
už dávno, teď můžeme sledovat nanejvýše zápas 
Beton proti Trávě. Získávám nepříjemný pocit, 
že Beton neprohraje! P. S. Jen pro pamětníky 
jednu vzpomínku. Mnohokrát jsme jako žáci  
i potom později hledávali míče vypálené ze hřiště 
„ostrostřelci“, právě v zahrádkách. Někdy dopadly, 
přímo na záhony kedluben, případně ředkviček, 
někdy se zachytily ve větvích jabloní, nebo třešní. 
Že nám zahrádkáři zrovna neděkovali si můžete 
lehko domyslet. Krásné časy...       am

  V Břevnovské Čavárně je dobře. Nejen 
těm, kteří sem přijdou na nějakou dobrotku  
a kávičku nebo čaj, začíná se zde líbit  
i milovníkům umění. 9. února zde měl vernisáž 
výstavy fotografií s názvem „Svítání a stmívání“ 
Vladimír Ondračka. Zajímavé černobílé fotografie 
dobře korespondovaly s interiérem čajovny. Šlo  
o autorovu již čtvrtou samostatnou výstavu /Kolín, 
Mělník, Dobřichovice/, zastoupení má v Národním 
muzeu fotografie v Jindřichově Hradci, jakož i v 
muzeu v Opavě. Od 23. 3. zde zahájila výstavu 
svých prací Jitka Sůsová. Její „Korálky a kameny“ 
vypráví o zrodu šperku z těchto materiálů. Je také 
autorkou knihy pojednávající o tradiční výrobě 
šperků. 

  STRAHOVSKÝ SVĚTOVÝ DEN LEDVIN 
Od roku 2006 je každý druhý březnový čtvrtek 
„Světovým dnem ledvin“ . Jedná se o společnou 
iniciativu The International Society of Nephrology 
(ISN) a The International Federation of Kidney 
Foundations (IFKF), která má za cíl zvýšit povědomí 

od krmelce k domu nám čestný doprovod dělala 
dvojice kocouřích elegánů. Snad proto, aby  
v dalším čísle bylo něco o nich!         
        am
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Lidé naladění na stejnou frekvenci 
se obvykle najdou. Tak se už před 
lety stalo samotřejmostí, že blízkou 
spolupracovnicí naší redakce je paní 
Filomena Jičínská, rozená Červenková 
z Břevnova, pro kterou je historie  
a místopis celoživotním koníčkem. 

Články v Břevnovanu se staly oblíbeným 
materiálem, a jak dokládají čtenářské 
ohlasy, z poslední doby lze připomenouti 
seriál o partě břevnovských kluků, kteří 
za I. republiky založili chatovou oblast  
v Podkozí: osady Batalion a Starý Potok. 
Informace byly z první ruky, neboť 
otec Filomeny, Josef Červenka, patřil 
k zakladatelům sady Batalion a rodina 
tam jezdí dodnes. 

Ale místopis Břevnova a okolí není jen 
hlavní zájem. Filomena Jičínská (i jméno 
Filomena je v rodině dědičné), je již 
dlouho členkou České genealogické 
společnosti, vede Středečníky a 2x 
měsíčně zajišťuje pro členy různé 
přednášky. Také sama přednáší o ge-
nealogii a lidovém odívání. Čtenáři 
ji mohli již několikrát zahlédnout  
v televizi nebo poslouchat její povídání  
v rozhlase. Do mozaiky zájmů patří jízdy 
s autoveteránem, cyklistika a na zahradě 
práce všeho druhu. Na další již nezbývá, 
neboť Filomena je značně vytížený 
člověk. V posledních letech značně 
stoupá zájem o rodokmeny a jejich 
sestavování tvoří dnes hlavní náplň její 
činnosti. A to vyžaduje velké množství 
času i pro profesionála. Jsme proto rádi, 
že si najde chvíli pro časopis Břevnovan: 
přijde s dobrým článkem, hodně zná, 
umí povědět... 

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.

Filomena Jičínská

nová sportovní hala, nová gymnastická hala 
pak byla otevřena r. 1992. Klub aby přežil 
bouřlivá léta padesátá a udržel sportovní 
činnost,přejmenoval se r. 1951 na TJ Posista, 
pak na Vojenské stavby. Zřetelné úspěchy už 
byly patrné v osmdesátých letech, za velkého 
přispění olympijské vítězky Evy Bosákové.  
K původnímu názvu se vrátil r. 1991. SK 
Hradčany Praha patří mezi přední gymnastické 
kluby v České republice, třešinkou na dortu je pak 
pak zlatá a stříbrná medaile Martina Konečného 
na ME v řeckém Patrasu. Gymnasté z Dlabačova 
patří k nejlepším v ČR – od žáčků až po muže. 
Toto odvětví má u nás velkou a slavnou tradici, 
v minulosti vždy čerpalo ze široké základny obce 
sokolské. V současnosti je však bohužel téměř na 
okraji zájmu. A bez sponzorů se dnešní vrcholový 
sport opravdu dělat nedá. Noví zájemci jsou tedy 
více než vítáni, bez kvantity totiž těžko vzniká 
kvalita. Jako doplňující sporty je zde možné 
fitness studio a tenis. 
P. S. Při mé návštěvě se v tělocvičně právě činila 
družstva malých gymnastických nadějí a cvičení 
jim šlo skvěle. Kéž se třeba jejich zásluhou naše 
sportovní gymnastika vrátí na místa, která jí 
historicky patří!
Adresa: Dlabačov 1, Praha 1 tel: 739 207 033
            SKH + am

  Dne 9. dubna proběhla ve společenské 
místnosti bělohorské farnosti už třetí přednáška 
Mgr.Libora Gottfrieda z cyklu o císaři Karlu IV.–
po úvodní přednášce o mládí a vzdělávání císaře 
Karla a jeho zálibě v získávání relikvií pro české 
království byly tématem třetí přednášky královské 
koruny Největšího Čecha Karla IV. Přednášející 
předvedl obsáhlou fotodokumentaci a zasvěceně 
hovořil o všech královských korunách použitých 
při šesti korunovacích tohoto našeho krále  
a císaře, o místech a okolnostech jeho jednotlivých 
korunovací, o dochovaných starších královských 
korunách, o jejich vzhledu a o výzdobě ostatních 
korunovačních klenotů – především těch našich; 
dále hovořil o občasných výstavách svatováclavské 
koruny a dalších královských insignií i o způsobu 
jejich uložení a zajištění. Kriticky pohovořil  
i o skutečné vypovídací hodnotě jednotlivých 
dokumentačních publikací o královských 
korunovačních klenotech. Příštím – a posledním 
– tématem „kafkovského“ „karlovského“ cyklu 
(dne 4. června 2013) bude architektura a výzdoba 
Křížové kaple na Karlštejně. 

  Na Bílé Hoře u konečné stanice tramvaje 
č. 22 nyní probíhá revitalizace parčíku před 
pomníkem obětí 2. světové války. Stavbu investuje 
městská část Praha 17, na jejímž území se parčík 
nalézá. Pěkná parková úprava zahrnuje i zřízení 
nových dlážděných chodníčků. Svitla tudíž naděje, 
že chodníčky budou tentokrát již směrovány 
účelově – tedy především ve směru hlavních 
pěších tras – od Chýňské ulice v ruzyňské části 
Bílé Hory přímo k nástupní zastávce tramvaje, 
tedy směrem, kudy především ráno chodí nejvíc 
lidí na tramvaj. Tito chodci jsou zvyklí zkracovat 
si cestu nejkratším (úhlopříčným) směrem 
k zastávce. Původní chodník vedl naprosto 
nesmyslně pouze přímo k pomníčku – a lidé 
spěchající ráno do práce si tedy cestu zkracovali 
v úhlopříčném směru po trávě přímo k zastávce 
– a tím ovšem v trávníku vydupávali nevzhlednou 
pěšinu, za dešťů rozbahněnou. Bylo by tedy velmi 
rozumné tuto nelegální trasu „zlegalizovat“ tím, že 
místo pěšiny bude v tomto směru zřízen oficiální 
chodníček. Bohužel zdá se, že k tomu dojde jen 
částečně – i když v plánku je tato trasa zakreslena 
celá, z reálu dokončované stavby se to bohužel jeví 
tak, že realizována bude patrně jen její polovina– 
pouze ta část, odbočující od přímého chodníku  
k zastávce, ale nikoli její druhá polovina navazující 
na chodník Chýňské ulice v Ruzyni. V tomto 
případě by na Bílé Hoře vznikla zajímavá rarita– 
jakási analogie pověstného „mostu v Avignonu“, 

o důležitosti ledvin a jejich vlivu na celkové zdraví 
a dosáhnout snížení výskytu onemocnění ledvin  
a souvisejících chorob. Vzhledem k profilu našeho 
pracoviště, které se věnuje zejména pacientům 
s chronickým onemocněním ledvin, se do této 
kampaně zapojujeme každý rok a i letos jsme 
nabídli široké veřejnosti možnost bezplatného 
jednoduchého vyšetření ledvin. Letošní zájem, 
který byl podpořen i naší aktivní propagací akce, 
byl výrazně vyšší. Pacientů přišlo k preventivnímu 
vyšetření 158, tj. 3x více než v minulém roce. 
Základní laboratorní a fyzikální vyšetření u třetiny 
pacientů odhalila patologický nález a potvrdil 
se tak smysl screeningových aktivit. U dalších 
zájemců o preventivní vyšetření jsme odebráním 
anamnézy dotazníkovou formou odhalili rizikové 
faktory onemocnění ledvin. Všichni tito pacienti 
budou dále podrobněji vyšetřeni a sledováni  
v našich ambulancích. 
Světový den ledvin byl letos vyjímečný zájmem 
o vyšetření v celé ČR, na mnoha dialyzačních 
střediscích a nefrologických ambulancích. I tento 
fakt potvrzuje, že informovanost o důležitosti 
prevence a péče o zdraví v naší populaci vzrůstá. 
Zájemci o preventivní vyšetření mohou 
samozřejmě navštívit Interní oddělení Strahov 
VFN během celého roku. 

  ZŠ a MŠ J. A. Komenského 25. 3. – 27. 3. 
2013 – Velikonoční inspirace. Letos již potřetí se 
naše školní kuchyňka proměnila ve Velikonoční 
inspiraci. Tentokrát novým nápadem – přiblížit 
velikonoční zvyky jednotlivých krajů naší 
republiky. Na tématu spolupracovaly vždy  
2 třídy, i v kombinaci první a druhý stupeň. 
Kromě tradičních technik zdobení kraslic jste 
mohli obdivovat pomlázky, velikonoční beránky 
a perníčky, jarní zápichy a dekorace v zeleném 
osení či řeřiše, dekorativní zkroucenou vrbu či 
březové proutí. U vchodu Vás vítala Morana  
a létečko z dílny 9. A. Každá skupina naaranžovala 
své výtvory krásně a nápaditě, mnozí přispěli 
i soukromými předměty – lidovým krojem, 
keramickým nádobím, dekorací, a dokonce  
i rodinnými velikonočními recepty. Vlastní výrobky 
pak byly ještě doplněny o informační texty, ze 
kterých jste se mohli dozvědět další podrobnosti 
o zvycích a chystaných akcích během Velikonoc 
v jednotlivých krajích. V předsálí kuchyňky, 
též tradičně, probíhala soutěž rodinných týmů, 
kterých se letos zapojilo 31. Každý návštěvník tak 
mohl hlasovat, který velikonoční výrobek se mu 
líbí nejvíce. Sečtením hlasů se na prvních třech 
místech umístili Josefína Studená (3. A), Karolína 
Sellnerová (3. A) a Matěj Šíma (2. B) se svými 
rodiči. Moc gratulujeme. Výstava byla otevřena 
nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro 
veřejnost. Inspirovat se tak přišli nejen rodiče, 
příbuzní a kamarádi našich žáků, ale například 
i děti z mateřských školek. Pozván byl i Klub 
seniorů. Věříme, že naše Velikonoční inspirace 
byla skutečně inspirující, a už pomalu přemýšlíme 
nad tím, čím překvapíme za rok. 
Více fotografii z této akce najdete na stránkách 
www. jakomenskeho.cz. K. Hrečínová uč. 

  Sportovní gymnastický klub SK Hradčany 
Praha – Gymnastické centrum
Sportovní gymnastika je odvětví, při němž 
jednotliví závodníci předvádějí silové či švihové 
gymnastické prvky na koberci /prostná/ nebo na 
nářadích. Ve sportovní gymnastice soutěží muži 
i ženy, jejich disciplíny se odlišují. Sportovní 
gymnastika je stálou součástí olympijského 
programu, mistrovství světa se v ní pořádají od 
roku 1903. 
Ale zpátky ke klubu. Jeho historie sahá na konec 
19. století, kdy pod názvem TJ Sokol Hradčany 
zahájil svoji činnost v oblasti nářaďového 
tělocviku. Oficiálně je vznik datován 1. 6. 1894, 
tehdy byla jednota ustavena. R. 1922 došlo 
k zahájení výstavby provizorní tělocvičny,  
z materiálu bývalého vojenského objektu. Ta 
sloužila až do r. 1984. Tehdy začala vyrůstat pokračování na straně 6
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Esa ploché dráhy v Břevnově Josef Franc a Matěj Kůs se 
chystají na závod mistrovství světa, který bude u nás 18. 
května t. r. Přijďte je povzbudit! Více v redakčním rozhovoru 
A. Matějky na straně 7. 

Pěknou výstavu českého velikonočního folklóru připravili 
žáci v ZŠ J.A. Komenského v Břevnově a pozvali k ní rodiče, 
známé, klub seniorů a veřejnost. Byl to výborný čin, přiblížit 
dětem krajový folklór a může se konat i pro jiné roční 
období. Navíc, dětské práce vždy potěší. 

pokračování ze strany 5

U příležitosti Světového dne ledvin neváhalo letos navštívit nemocnici na 
Strahově 158 lidí, kteří si zdarma mohli nechat vyšetřit, jak jsou na tom se 
zdravíčkem. Jednou do roka čas tomu věnovaný opravdu stojí za to. Zůstanete 
zde v evidenci a můžete pak přijít kdykoliv.

který se v důsledku neshody mezi oběma investory 
už od středověku klene pouze do poloviny řeky.
Doufáme však, že k prodloužení chodníčku 
směrem ke kolonii ruzyňských rodinných domů 
v Chánské Chýňské ulici podle zákresu v plánku 
nakonec přece jen dojde. V odpovědi příslušného 
referenta se však píše, že schválený projekt 
nyní už dodatečně měnit nelze – a pokud by si 
lidé znovu začali vyšlapávat v trávníku pěšinu, 
bude vyhodnocen stav a navržena další řešení 
(doufejme, že nedojde k opětnému oplocení 
trávníku nevzhledným zábradlím – tak, jak to 
zařídily příslušné orgány ještě za totality).

  Na Petřinách je velké množství společenství 
vlastníků bytových jednotek. Příspěvek by se 
mohl zdát čtenářům jako starý neaktuální, protože 
shromáždění se konalo již 19. 12. 2012. Přispívatel 
zprávu pozdržel, ale ta je stále pro vlastníky bytů 
zajímavá. Shromáždění společenství vlastníků 
bytových jednotek Na Petřinách 31 svolal předseda 
výboru p. Marka.Předtím se konalo shromáždění 
v listopadu 2011, na kterém odstoupil člen 
výboru p. Dopal (80 r.) pro fyzickou namáhavost 
funkce. Výbor však dále čerpal i v roce 2012 
náklady na placení pana Dopala, jakožto 80. 
letého staříka, ve funkci opraváře (konat údržbáře 
nebylo namáhavé) v domech částkou 1940 Kč 
měsíčně, bez odhlasování shromážděním. Výbor 
dále čerpal náklady částkou 500 Kč měsíčně, 
placením úklidu u kontejneru odpadu, umístěného 
na veřejném prostranství. Toto rovněž nebylo 
odhlasováno na shromáždění vlastníků. Pro rok 
2013 si výbor vymyslel hradit z fondu oprav, 
výměnu plastových potrubí studené a teplé vody 
ve společných prostorách. Dále přednesl potřebu 
vyměnit elektroinstalaci ve společných prostorách. 
Vlastníci zamítli požadavek na předchozí 
stanovisko soudních znalců. Shromáždění dne 
19.12. proběhlo jako zmanipulované. Předseda 
odmítl zvolit návrhovou komisi a podané 
návrhy zahrával do ztracena bez odhlasovávání. 
Padesátiletý člen výboru p. Vacek vystoupil  
s prohlášením, že funkce ve výboru společenství 
je velmi namáhavá, a proto odstoupí na příštím 
shromáždění. Vypracování zápisu trvalo téměř 
2 měsíce a obsahuje dvě drobné neprojednávané 
vsuvky.

  Libocká farnost provádí misijní činnost. 
Chce získat občany na návrat k víře v Boha. 
Jednou z akcí je zahájení dne 4.dubna kurzů ALFA, 
týdně, ve večerních hodinách v centru Malejov  
(u kostela v Horní Liboci). Je to u zastávky auto-
busu Libocká č. 179. Vstup na kurzy bude zdarma.  
V programech večerů bude i blok písní s kytarou. 
ALFA je programem, kde není pokládána žádná 
položená otázka za nemístnou. http://alfa.liboc.eu 

  5. března uspořádalo Místní sdružení ODS 
Střešovice diskuzní setkání senátora ODS p. J. 
Kubery s místopředsedou ODS p. T.Chalupou  

mateřské školky. Vlivem mrazu (–4 C) praskla 
pískovcová skála. Její rozměr 4 m šířka a 2 m 
výška objem asi 5 m�. Nic se nepoškodilo, spadla 
na soukromém pozemku. Ubytovaní hosté ve 100 
m vzdáleném Pensionu UBM se přišli zeptat, zda 
nebylo zemětřesení.

  Chystá se zhotovení sochy Anastáze Opaska. 
Zatím není v Břevnově nic, co by připomínalo 
výraznou osobnost pana arciopata. Vznikla 
myšlenka zhotovit sochu v životní velikosti 
ke vchodu do baziliky, tak jak se dnes sochy 
zhotovují. Nikoliv na podstavec či za plot, ale  
v ležérním postoji mezi chodícími lidmi. Ve fortně 
kláštera je model sochy a zpracované prostorové 
řešení a kniha, kam se můžete vyjádřit, zda se 
vám řešení líbí. Myslíme si, že je to velmi dobrý 
nápad.

  Omluva čtenářům. V minulém čísle 
Břevnovana se vinou nepozornosti sazby 
otiskla nesprávná křížovka. Čtenářům a paní 
Liškové se velmi zdvořile omlouváme. 

v objektu Písecké brány. Setkání přineslo 
bohatou diskuzi a náměty, jak přiblížit 
ODS občanům Prahy 6. V březnu mělo 
Místní sdružení ODS Petřiny jednání  
o tvorbě programů a získávání voličské 
přízně. Jednání se zúčastnila starostka Prahy 6, Ing. 
Kousalíková. Bylo litováno, že zrušením vývěsní 
tabulky u Billy Na Petřinách bylo ztraceno jedno 
kontaktní místo. Došlo také k poutavému střetu 
názorů mezi příznivci konání aukce MÚ řadem 
na cenu enegií v domácnostech. Odpůrci namítali, 
že jde o socializující tendenci, která narušuje tržní 
systém a tvorbu cen výrobcům energie. Žádná 
ze stran diskuzní pře nezískala nadpoloviční 
věštšinu.

  Dne 7. března, v Ulrychově ulici na Petřinách 
proběhl den otevřených dveří Domova svaté 
rodiny, jehož k návštěvě využil pozorovatel 
Břevnovana. Domov je církevním zařízením, 
jehož zřizovatelem bylo Arcibiskupství pražské.
Den otevřených dveří se konal při příležitosti 
uvedení do provozu po stavební a dispoziční 
rekonstrukci budovy. Posláním Domova je 
celoroční pobytová služba osobám s mentálním 
postižením do věku 64 let. Ubytování je  
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích 
pro 37 osob. Pro duchovní zázemí  
v objektu slouží kaple Domova. www.
domovsvaterodiny.cz 

  15. března ve 21 h večer, byla 
ohlušující rána za domem č. 17 v ulici  
V Domcích, Horní Liboc, 30 m od 
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Klášter byl založen roku 993 
pražským biskupem sv. Vojtěchem 
/+997/ a knížetem Boleslavem 
Pobožným /+999/, byl to první 
mužský klášter na českém území 
vůbec. V 11. století byl za opata 
Menharda postaven v Břevnově 
první kamenný kostel. Jeho krypta 

se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na stejném 
místě, kde stál starší románský kostel, postaven prostornější kostel 
gotický. Břevnovský klášter utrpěl velké škody za husitských válek.  
V roce 1737 byl konvent podle plánů K. I. Dientzenhofera přestavěn na 
klášterní špitál a po ubourání křídla severního získal dnešní podobu. 
Od počátku 19. století sloužil Sartoriův konvent jako správní budov 
a kláštera a po roce 1950 Ministerstvu vnitra jako výcvikové středisko. 
Agenti kontrarozvědky se zde cvičili ve sledování cizinců. Zbytek 
kláštera pak sloužil jako archiv, čítající 17 km svazků. 

A jak po takovém hospodaření v něm klášter vypadal, si ani 
nedovedeme představit. Tedy většina z nás. Naštěstí ing. arch. Pavel 
HAVLAS, který má za sebou už dvacet let práce na rekonstrukci 
Břevnovského kláštera jako hlavní inženýr projektu, nám své začátky 
zde až po současnost, detailně přiblížil! 
1. Pane inženýre, kdy jste do Břevnova k benediktinům přišel?
Do služeb břevnovských benediktinů jsem jako praktikující architekt  
a projektant nastoupil v r. 1993 po tehdy již 23leté praxi v rekonstrukcích 
památek, převážně v SÚRPMO Praha. Bylo to v roce, kdy klášter slavil 
milénium –1000 let od svého založení a k tomuto výročí byla již dokončena 
1. fáze obnovy kláštera, zahrnující kostel, prelaturu s prohlídkovým okruhem, 
pavilon Vojtěška a fasády konventu, nově vydlážděno bylo vstupní nádvoří. 
Komunita mnichů s opatem Anastázem v této době ještě žila v provizorních 
podmínkách ve starém tzv. Sartoriově konventu /dnes hotel Adalbert/, kde 
byly v klášteře jediné fungující záchody a kde se bývalé kanceláře Ministerstva 
vnitra upravily na cely. V havarijním stavu byla stará kotelna na koks uprostřed 
hospodářského dvora a veškeré venkovní rozvody inženýrských sítí vč. 
historického systému podzemních štol. 
2. Asi bylo těžké rozhodování, čím vlastně začít!
 Mezi moje první úkoly v Břevnově patřil návrh a projekt obnovy konventní 
budovy pro ubytování mnichů. Při ní jsem měl poprvé možnost ocenit 
genialitu barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, 
které jsem se později ještě mnohokrát obdivoval. Státním archivem /STB/ 
vyklizené prostory konventních křídel za kostelem bylo nutné vybavit novými 
technickými rozvody instalací, které by umožnily důstojné životní podmínky 
pro život mnichů na konci 20. století. Do půdy byly vestavěny plynové kotelny 
a všechny cely vybaveny samostatným hygienickým zařízením. Pro tyto 
novodobé implantace inženýrských sítí byly s výhodou využity jako bytová 
jádra staré průlezné komíny. Stavební práce na revitalizaci konventu financoval 
klášter z darů od rakouských a bavorských benediktinů. Po přestěhování 
komunity do nově opravené konventní budovy byl opuštěný starý Sartoriův 
konvent uprostřed kláštera upraven na dům pro hosty – dnes hotel Adalbert. 
I na tuto rekonstrukci zapůjčili klášteru finanční prostředky zahraniční 
benediktini. V roce 1997 navštívil Břevnov a nový konvent požehnal papež 
Jan Pavel II. 
3. Co hospodářské budovy?
 V původním stavu – bez využití – zůstávaly dlouho hospodářské budovy, 
na jejichž opravu neměl klášter dostatek finančních prostředků. Proto byly  
z grantů Městské části P6, Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury 
nejprve opraveny všechny střechy a krovy, aby se zastavil „zub času“, a mezitím 
se hledal vhodný program na jejich nové využití. Protože i tyto hospodářské 
budovy jsou nedílnou součástí Národní kulturní památky Břevnovský klášter 
a pocházejí z velké barokní přestavby v 1. pol. 18. století, bylo nutné veškeré 
záměry konzultovat s památkáři. Z klášterních diářů a účtů bylo zjevné, že 
příjmy a výnosy z hospodářské činnosti a pronájmy budov tvořily v minulosti 
základní finanční zdroj kláštera. Proto i v současné době byly postupně 
hospodářské objekty pronajaty, některé byly opraveny za finanční spoluúčasti 
nájemce, např. Klášterní Šenk a pivovar. 

Z hospodářských budov kláštera není dosud opraveno východní křídlo /kde 
je dnes Autosanatorium Brabec/ a především mohutná sýpka po levé straně 
vstupního nádvoří. Neopravená zůstává celá zpevněná plocha hospodářského 
dvora, která se využívá jako odstavné parkoviště os. aut zaměstnanců a hostů. 

1. Kdy se letos pojede Memoriál Luboše Tomíčka a koho ze světových 
jezdců uvidíme?
Memoriál L. Tomíčka se v letošním roce pojede 9. 9. 2013 od 19:00. 
Startovní listina tohoto závodu se bude dávat dohromady až cca 2 měsíce 
před závodem. Máme v letošní roce 2 nejvýznamější akce plochodrážního 
kalendáře. Speedway Grand prix se u nás pojede 18. 5. 2013, jako  
u jediného organizátora na světě již po 17té v řadě. Největší akcí posledních 
let Speedway World cup (MS družstev) se na stadionu na Markétě pojede o 2 
měsíce později 18. – 20. 7. 2013. Proto tradiční Tomíčkův memoriál, se bude 
připravovat až po těchto dvou závodech. 
2. Počítáte s nějakou zahraniční posilou pro závod družstev?
Na závod extraligy družstev počítáme s oporami loňské sezony Nickim 
Pedersem, Troyem Batchelorem, Rafalem Okoniewskim a Bjerne Pedersem. 
V letošním roce bychom ovšem rádi využili služeb závodníků, kteří se v české 
lize neobjevují tak často. 
3. Pojede se na Markétě v letošním roce nějaký závod serie Flat Track?
Máme toho letos před sebou spoustu, proto závod flattracku na mezinárodní 

Redakční rozhovor Redakční rozhovor
20 let 
práce  

pro klášter 

Letos je tomu 41 let, kdy se rozhodlo o přestavbě lehkoatletického 
stadionu na Markétě. Atletům místo nesvědčilo pro nepříznivé 
povětrnostní podmínky, bylo tedy přiděleno plošinářům. Ze skromných 
začátků zde vyrostl plochodrážní stadion, na němž se každoročně 
odehrává řada domácích i mezinárodních závodů, včetně těch o tituly 
mistrů světa. Co všechno pro Vás chystá letošní sezóna, to nám 
prozradil sportovní ředitel areálu, pan Pavel Ondrašík:

V souč. době tyto objekty stále ještě čekají na svého mecenáše. 
4. Vím, že došlo i na klášterní zahradu. Kolik asi objektů jste již opravil?
 Nedokončená zůstává obnova dolní klausurní části klášterní zahrady  
a ohradních zdí na jižní a západní hranici areálu. V letech 2009–2012 byla 
opravena pouze 1. část klášterní zahrady na severní straně vč. ohradních 
zdí a několika úseků terasových zdí. Opraveny byly 2 zahradní objekty: 
kaple Josefka a především oranžerie v horní části klausurní zahrady, která 
byla považována na území kláštera za téměř již zaniklou stavbu. Revitalizace 
klášterní zahrady /financovaná převážně ze strukturálních fondů EU/ byla 
oceněna starostkou MČ Praha 6 jako Nejlepší stavba v letech 2010–2012. 

 Celkem bylo v Břevnově během mého 20letého působení opraveno již cca 
20 objektů a prostavěno téměř 500 mil. Kč. Nejednalo se vždy o klasické 
projekční stavebně–architektonické práce, ale často jsem měl příležitost 
spolupracovat i na zcela mimořádných úkolech, jakým byla např. obnova 
varhan v letech 2005–7 v basilice sv. Markéty za 12 mil. Kč financovaná  
z veřejné sbírky. Starý dřevěný varhanní prospekt se zachoval jen v torzu, jeho 
zadní strana zcela chyběla /a bylo s podivem, že se ještě nezřítila/, hrací stůl 
bylo nutné navrhnout úplně nový. Spolupráce s organologem M. Čihařem  
a varhanáři z Krnova byla pro mne zcela objevná. 
5. Byla některá zakázka hodně specifická?
 Mezi další specifické úkoly, se kterými jsem se v Břevnově setkal a u 
kterých jsem mohl spolupracovat, byl průzkum a obnova barokního systému 
vodovodních a kanalizačních štol na území kláštera, prováděná speleology 
z firmy SPELEO. Řízený důmyslný režim spodní vody na tomto specifickém 
stavebním místě /slatina, prameniště potoka Brusnice/ je životně důležitý 
a jeho opravy a údržba patřily v klášterních diáriích k často zmiňovaným 
položkám. 

 V Břevnově jsem také poprvé ve své praxi poznal a navrhoval opravy 
původních historických stavebních konstrukcí z opuky – stavěných jako 
kamenná rovnanina na jílovou maltu – technologie dovedené v této lokalitě  
k dokonalosti. Jílové pojivo je dnes znovu „objeveno“ a patří mu po mém 
soudu právem pozornost, zejména ve spojení s nasákavou opukou. Recyklační 
způsob opravy téměř 2 km dlouhé ohradní zdi na severní hranici klášterní 
zahrady mě přesvědčil, že naši předci nebyli hloupí a jejich technologii stavění 
jsme s úspěchem použili. 
6. A současnost?
V současné době probíhají v klášteru opravy krovů a střech nad prelaturou. 
Tesařské práce jsou prováděny téměř restaurátorským způsobem, se 
snahou o max. zachování originálních trámů i detailů jejich spojů. Jedná se  
o mimořádně kvalitní tesařské konstrukce z borového dřeva /!/, prováděné ve 
své době špičkovými tesaři, kteří byli mistři svého oboru, a proto také pracovali 
trvale ve službách obou Dientzenhoferů. Jejich jména: Baltzer Poltzer nebo 
Josef Leffler nám dnes již nic neříkají, ale ve své době patřili mezi nejslavnější 
barokní tesaře nejen v Praze, ale v celých Čechách a stali se téměř rodinnými 
příslušníky obou slavných stavitelů. 

PLOCHÁ DRÁHA NA MARKÉTĚ

pokračování na straně 8
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Šipka je jedno z nejstarších a nejvýznamnějších skautských středisek 
v Praze. Počátkem všeho byl rok 1935, kdy na palubu lodi „Skaut“ 
nastoupil oddíl chlapců a začal si říkat „Šipka“. Postupně se k tomuto 
oddílu přidávaly další a vzniklo tak naše středisko. V průběhu let se 
počet jeho oddílů různě měnil, některé zanikaly, jiné se přidávaly, ale 
Šipka přežila. Přežila i velké dějinné zvraty. Ani druhá světová válka 
nezastavila její činnost a po zákazu skautingu v roce 1942 pokračovala 
ilegálně jako součást jiné mládežnické organizace. Ihned po skončení 
války pak Šipka svou činnost oficiálně obnovila, aby mohla být  
v roce 1948 znovu zakázána a znovu se skrývat pod hlavičkami 
jiných sdružení, např. Sokola. V té době byl jedním ze členů našeho 
vodáckého oddílu i pozdější prezident Václav Havel – Chrobák. Jen 

krátké oživení přišlo mezi lety 1968–1970 a zase zákaz. Až konečně 
po roce 1989, kdy byli naši vůdci osobně přítomni velkolepému 
znovuzaložení Českého Junáka, přišla konečně pro skauting a pro 
Šipku doba klidného rozvoje.
Toto středisko se tedy může opřít o více než pětasedmdesátiletou 
tradici. Za tu dobu skauting v mnohém pokročil. Zažitá představa  
o zelených mužících pobíhajících po lese s buzolou už dávno neplatí. 

Už neučíme naše děti jen, jak přežít v divočině, ale spíš jak správně 
žít v jejich normálním všedním životě. Při programu se snažíme 
rozvíjet každou stránku osobností dětí rovnoměrně tak, abychom 
vychovali samostatné lidi, kterým nejsou cizí pojmy jako přátelství, 
odpovědnost nebo angažovanost. Zároveň jim nabízíme možnost 
učit se prostřednictvím her a dobrodružství. Na našich pravidelných 
schůzkách, víkendových výpravách a letních táborech se stáváme 
námořníky, hobity, starověkými Řeky, nebo obyvateli bájné Narnie. 

úrovni pořádat nebudeme. Bylo by to všechno asi nad naše finační 
možnosti. 
4. Na první závod extraligy už se těší tisíce fanoušků. Kdy začínáte?
Doufáme, že se všichni fanoušci těší stejně jako my. Závod mezi loňskými 
finalisty extraligy Prahou a Pardubicemi, startuje celá plochodrážní sezona 
v Praze. 
5. Jeden závod Mistrovství světa na ploché dráze se pojede na Markétě. 
Pražská Markéta v roce 2013 přivítá 4 závod seriálu FIM Speedway Grand 
Prix 18. 5. od 19:00. Jednotlivé závody tohoto seriálu mají vysokou sportovní 
i společnskou úroven. Obliba Grand Prix v Praze neustále stoupá, o čemž 
svědčí neustále se navyšující počet zahraničních fanoušků.
6. Kdo z našich závodníků získá pro závod MS“ divokou kartu?“
Udělení divokých karet oznámíme asi měsíc před závodem a doufáme, že 
to bude jeden z domácích závodníků Josef Franc nebo Matěj Kůs. Bude 
rozhodující jejich jarní forma. 
7. Finále MS družstev v Praze. 
Poprvé v historii FIM Monster Speedway World Cup (Mistrovství světa 
družstev) přivítá Praha závod Race–Off (Poslední šance) ve čtvrtek 18. 7. 
2013 a finálový závod v sobotu 20. 7. 2013. Z těchto dvou vyjde Mistr světa 

družstev pro rok 2013. Naposledy se u nás něco podobného jelo ještě jako 
World Team Cup, v roce 1999 v Pardubicích, kde Češi senzačně skončili 
jako stříbrní za Austrálií. Od roku 2001 se světový šampionát družstev jezdí 
oficiálně jako Světový pohár. Do finále této divácky velmi atraktivní soutěže 
se český výběr ještě nikdy kvalifikačními koly neprobil. Nyní však mají čeští 
reprezentanti a fanoušci jistotu, že budeme bojovat ve čtyřčlenném finále 
na Markétě v roce 2013. Jde o nesporně velký úspěch Auto klubu Markéta, 
který všechno projednal s britským promotérem. 
8. K jakému vylepšení došlo na stadionu?
Na podzim loňského roku se nám podařilo zrenovovat pokladny u vchodu 
od Vypichu. Jejich součástí je i nové sociální zařízení, které doufáme zvětší 
komfort pro naše návštěvníky. 
9. Tvoří diváckou obec při závodech pouze muži ?
Na náš stadion chodí jak muži tak ženy a to jak mladší tak starší. Myslím, že 
když tento sport někoho chytne, tak u něj rád zůstane. 

S pozdravem Pavel Ondrašík

Pronájem krásného secesního 
víceúčelového sálu Na Marjánce

o kapacitě 200 – 250 osob

Možnost pořádání firemních i soukromých 
akcí, plesů, rautů, svateb a přednášek.

Kontakt:
www.namarjance.cz
tel.: 775 073 206

e-mail: kuhne@namarjance.cz
adresa: Bělohorská 35, Praha 6 - Břevnov

Těšíme se na Vás!

JAK VYPADÁ SKAUTING V ŠIPCE

Známe se?

dokončení na str. 9
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Mezi námi
v Břevnově XXIX. 
V šest večer začíná v klášteře 
bohoslužba. Ve všední dny nepřichází 
moc lidí jako v neděli, kdy jsou mše 
od půl osmé v devět a v 18. hod., 
ale ať ve všední dny či ve svátek,  
v předních řadách lavic najdete vždy 
někoho z místní farnosti, kteří sem chodí po celý život. 
V bazilice panuje nepsaný řád. Ti co sedávají v levé 
řadě lavic jen výjimečně si sednou do pravé a naopak. 
Stálí a vnímavější také postřehnou, že postupně řídnou 

přední řady a že se i oni 
nevědomky posunují 
blíže k oltáři. Denně 
na mši můžete potkat 
paní Elišku Ratajovou 
z Břevnova, pamětnici 
zdejšího života. A lec–
cos se dozvíte. 

– Chrámový sbor vedl  
v Břevnově ve 30. 

letech pan Plesnivý. 
Stejně jako dnes, zpívalo se o všech významných svátcích  

a členové bývali většinou z vil tzv. Vatikánu. Mohli si chodit do 
hospodářského dvora kláštera pro mléko, neboť v kravíně bylo 
chováno několik desítek krav, držela se prasata, jen maštal  
s koňmi bývala jinde, a to v přízemí sýpky. Členové sboru vzali 
bandasky, obstoupili šafářku paní Carvovou a ta jim nalévala 
odměrkou z velké dřevěné díže plné vonného mléka. Když 
se doma nechalo odstát, vytvořilo do rána pevnou čepici 
smetany, oblíbenou pochoutku dětí. V listopadu na sv. Cecilii, 
patronku hudby, pořádal klášter pro členy sboru zabijačku  
s pohoštěním. Když byly žně v klášteře, před dnešní hospodou 
v šenku, stála parní lokomobila, jež poháněla mlátičku na 
obilí. Chodili jsme se na ni dívat jako na atrakci. Ve 30. letech, 
kdy byla stanovena klauzura, do klášterní zahrady se smělo 
jen dvakrát za rok, na sv. Vojtěcha a o Svatodušních svátcích  
a jen málokdo nevyužil této možnosti. A zatímco k bohoslužbě na 
sv. Vojtěcha byl zván z Prahy nějaký známý kazatel, který mluvil  
z balkónu Vojtěšky k davům, dospělí stáli, poslouchali a my děti se 
těšily, že si přineseme z kláštera fialky. Bylo jich tam nepočítaně. 
Během roku konala se v Břevnově procesí. V květnu na sv. Floriána 
vycházel od zvoničky ve vsi průvod přes Bělohorskou, okolo 
ovčína a na hřbitov. Před branou kláštera stál krámek perníkáře 

Rezka. V srpnu se chodívalo od kostela sv. Markéty procesím  
s drůžičkami ke kostelu na Bílou horu, kde bývá ke svátku P. Marie 
Královny pouť. Pouť bývala pěkná i v Břevnově na sv. Markétu 
v červenci, stánky stály ve vsi, střelnice, atrakce, na plošině 
řetízkového kolotoče pánů Wertheimů obsluhovali dva chlapci  
a když se roztočil kolotoč, jeden vzal harmoniku, a oba zpívali: 

Nedělička, neděle, to je moje žití

točí se to vesele, když sluníčko svítí

Nedělička, neděle, všechno jede ven

škoda, že je neděle, jen jednou za týden

Pamatujete? – To bylo tenkrát. . . 

Podle vzpomínek Elišky Ratajové zpracoval Pavel Krchov. 
pokračování příště

Na snímcích: Z redakčního archivu. V září 1935 se konala  
v Břevnově Jubilejní slavnost Jednoty čsl. Orla. Stovky Orlů přišly 
po Bělohorské, slavnostní akademie představena v klášteře  
a v Lidovém domě. Následovala přátelská taneční zábava.

Otevíráme příležitosti vyzkoušet si jedinečné věci – sjíždět řeky, 
plachtit, hrát divadlo na opravdovém pódiu, zdolávat skály, sprejovat, 
jezdit na vozíčcích, rozdávat polévku bezdomovcům, uspořádat 
bazar, natáčet film, sjíždět zasněžené svahy na nafukovacích lodích, 
chodit na sněžnicích a další a další. 
Já osobně jsem začala chodit do oddílu, když mi bylo sedm let, 
přivedla mě starší sestra. Prošla jsem si tu všemi zvraty dospívání 
a mnohokrát jsem chtěla odejít. Naštěstí jsem to neudělala. Našla 
jsem si zde své pevné místo a zázemí. Vedle rodiny a školy mě Šipka 
nejvíce zformovala. Dnes je mi jednadvacet, jsem kapitánka 22. 
oddílu vodních skautek a vše předávám dál. Vedení oddílu i střediska 
je velmi náročná práce, člověk musí být zároveň trochu pedagog, 
psycholog, ekonom, manažer, logistik, personalista, záchranář  
a přitom stále kamarád. To všechno zabere spoustu času a energie  

a kromě dobrého pocitu a získaných schopností člověka žádná 
odměna nečeká. Doufám ale, že na pár z našich dětí bude Šipka 
stejný vliv jako na mě, a v tom případě jsme snad alespoň trochu 
změnili svět k lepšímu.
Naštěstí máme dnes v našich vodních oddílech dostatečný počet 
členů a noví stále přicházejí a mají o nás zájem. I většina rodičů je 
s naší prací spokojena, zapojují se a chápou, že skaut není jen další 
kroužek na odpoledne, ale nedílná a trvalá součást života. Ve středisku 
se snažíme reagovat na aktuální potřeby našich dětí a naší doby. 
Modernizace postupně prochází celým skautským hnutím. A naopak 
prvky skautského neformálního učení pronikají i do škol. Myslím, 
že skauting je ve výchově dětí krok tím správným směrem, protože 
si uchovává tradiční hodnoty a ideály a dává jim současnou náplň  
a atraktivní obal. Alespoň v Šipce se snažíme to tak dělat.
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR.středisko Šipka, Praha 6 
– Dejvice sdružuje:
  8.  oddíl smečka vodních vlčat /kluci 1 – 4 třída /
 21.  oddíl vodních skautů /chlapci 11 – 15 let/
 22.  oddíl vodních skautek – oddíl rozdělen na 6 – 11 let /žabičky/,  
 12 – 15 let /skautky/.
222.  oddíl Záře – chlapci a dívky všech věkových kategorií
221.  oddíl Mravenci – děti poslední rok MŠ a 1. třída ZŠ
 22.  klub oldskautů – vznikl r. 1990 – bývalí členové skautských  
 oddílů.
Tolik na úvod. O tom, jak se v Šipce žije se dozvíte od kapitánky  
22. oddílu vodních skautek – Zuzky
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V březnu minulého roku rozhodl 
výbor Klubu přátel Ruzyně skončit  
s vedením kroniky. Od svého založení 
u příležitosti vzniku dělostřeleckých 
kasáren, přičemž kronikář pečlivě 
zpracoval i svědectví o středověkém 
životě obce, byla velmi náročně 
psána. Má již třetí pokračování  
a je uložena v ZŠ TGM. Má i krásnou grafickou úroveň. Nicméně 
výbor Klubu zdůvodnil své rozhodnutí v posledním zápise za r. 
2011 takto:
„Stará“ Ruzyně i Malý Břevnov nesporně ztratily svůj původní vesnický 
či předměstský charakter. Staly se typickou součástí velkoměstského 
obvodu. Události městské části i Ruzyně dnes též zaznamenává 
kronikářka, pracovnice úřadu. 

V roce 1993 bylo tisícileté výročí prvé zmínky o Ruzyni jako vsi 
darované Břevnovskému klášteru. To při besedě o historii obce 
bylo podnětem ke snaze (a to i po zrušení samosprávy) pokusit se 	
v zápisech z r. 1960 do krásné místní kroniky pokračovat. O dřívějším 
bohatém sousedském životě svědčí i poslední zápisy z let 1957 	
a 1958; kronikář p. Tlustý to popsal na 32, resp. na 53 stranách. Naše 
zápisy z posledních let nepřesáhly 6 stran, pečlivě přepisovaných 
paní Šperlovou. samozřejmě, že tu za totality byly i ideologické 
úlitby, jako např. „O krátkozrakosti imperialistů k návrhům SSSR, 
což nám neubírá síly v boji za mír“. Ale v r. 1956 je v kronice 	
i přiznání „že nám chybí něco, co by nás spojovalo a oprostilo od 
zloby, závisti, touhy po egoistickém pohodlném životě a vedlo nás ke 
skromnosti, k vzájemné úctě, lásce a družnosti. “

Kronikář dříve měl zvláště z MNV řadu informací demografických, 
sociálních, zdravotních atd., až po meteorologické. Tedy nejen 	
o 5 tisících obyvatelích, ale např. i o daních, o 24 125 brigádnických 
hodinách odpracovaných v r. 1958 na stavbě KD 17. listopadu, či 	
v obci odchovaných 247 prasatech a o dvěstějedenáctihlavém skotu. 
Žel většinu dříve v Ruzyní shromažďovaných dat dnes kronikář 	
k dispozici nemá. 

Po připojení Ruzyně k Velké Praze v r. 1960, po zrušení samosprávy 	
a po zániku společenských a většiny politických organizací (až na KSČM) 	
a také poté, co živnostníci a maloobchod podlehli konkurenci marketů, 
nemají již sousedé mnoho příležitostí častěji se setkávat. Zůstaly tu 
jen školy a školky, zdravotní středisko a TJ Ruzyně s asi čtyřmi stovkami 
sportujících. Nakonec je pro občany pohodlnější, když starost o místní 
problémy de facto převzali zastupitelé „profesionálové“ z úřadu 
městské části. Také kritických až bojovných hlasů občanů na setkání 
se zastupiteli (konaných už jen jednou za dva roky) ubylo. 

Po vyřešení palčivějších místních problémů se snížila i aktivita Klubu 
přátel Ruzyně a členů jeho výboru. Někteří se odstěhovali, ing. 
Řezníček zemřel, nejstaršímu téměř devadesátiletému Stanislavu 
Málkovi už zdravotní důvody pokračovat ve své typické aktivitě + 
nedovolují. 

Domníváme se, že ve druhé dekádě 21. století, za podstatně změněné 
situace není reálné snažit se o vyčerpávající záznamy skutečného 
života obyvatel Ruzyně. Jen organizace jako škola nebo TJ mohou 
dokumentovat život žáků a učitelů, případně rodičů a sportovců. 

Proto se souhlasem výboru Klubu přátel Ruzyně i obvodní kronikářky 
v marné snaze popisovat soudobý život se psaním místní kroniky 
končíme. 

Za obětavou pomoc některých občanů, jmenovitě p. Sobotovi 	
a zvláště škole děkuji. 

	 Ing. Josef Bečvář

+ Již 28. října 1938 se na Václavském náměstí S. Málek zúčastnil 
manifestace proti okupaci a ku konci války byl nacisty vězněn. Bylo pro 
něj samozřejmé, že opravil téměř zdevastovaný památník bělohorské 
bitvy, staral se o zlepšení péče správy o ruzyňský hřbitov atd. 

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

Nezbývá než se znovu zabývat 
novinami naší městské části 
Šestka. 

V minulém čísle uveřejnila článek  
o Vincentinu, správněji o Petynce. Text 
byl tvořen tiskovou zprávou Nadačního 
fondu Vincentinum o tom, že ministerstvo 
kultury neposkytlo památkovou ochranu. Kromě této účelové infomace 
investora zde bylo dokonce uvedeno tvrzení, že historické objekty 
usedlosti jsou nepatřičné v území. Obrátil jsem se emailem na předsedu 
redakční rady Ing. Pekárka s tím, že článek je velice účelový, ve prospěch 
investora, chybí v něm řada informací a je selháním redakce. Žádal jsem 
opravu a doplnění. 

Osobně jsem požádal ministryni kultury o památkovou zónu břevnovských 
historických usedlostí od Kajetánky po Malovanku. Dopis ministryni jsem 
poskytl. V samotném článku nebyla ani zmíněna petice občanů proti 
demolici Petynky, kterou již podepsalo více než 800 petentů. Kromě toho 
je zmiňována revitalizace okolí – v projektu je uvažováno o kompletním 
vykácení vegetace na pozemcích investora. Revitalizaci rybníka 
Vincentinum plánuje MHMP. Okolní pozemky nepatří investorovi. Nadační 
fond Vincentinum dosud nepředstavil svoje záměry místním obyvatelům, 
jak si přála městská část ve svém dřívějším vyjádření. Nezveřejnil také 
přislíbené posudky. 

Nadační fond Vincentinum aktuálně usiluje o směnu nemovitostí 
se společností LIMES ROMANUS SE, která je rozsáhle posuzována 
ministerstvem financí. Posktytl jsem kopii dopisu generálního sekretáře 
ministerstva obrany Ing. Jana Vylity ohledně této problematiky. Po otevření 
posledního čísla Šestky jsem spatřil další článek o Vincentinu/Petynce, 
kde je dokonce uvedeno, že objekt čeká demolice, což je záměrem 
investora, ale v rozporu s názory stovek petentů. Dále jsou zmiňovány 
věže, ale jedná se o věžové nástavby plné bytů, jak bylo konstatováno již 
i v komisi územního rozvoje. Uvedené tvrzení, že projekt byl několikrát 
upraven, není pravdivé – od loňského roku je předkládán prakticky stejný 
projekt. Opět je uváděná revitalizace jezírka – jedná se ale o již zmíněný 
rybník Vincentinum, který chce revitalizovat město Praha na své náklady. 
Počet petentů je jistě úřadu dobře znám – není jich zmiňovaných několik 
set! Ve článku ale není opět uvedena majetková problematika, která je 
nyní zcela zásadní. 

Závěrem je možné konstatovat, že účelovými, nekompletními a pravdě 
vzdálenými informacemi časopis Šestka nadále uvádí občany v omyl. 
Toto musí skončit. Šestka musí plnit svoji funkci novin městské části - 
ne stranit investorům proti občanům - ne stranit koalici proti opozici  
a vyváženě informovat o dění v Praze 6 s přístupem veřejnosti. 

Veritas vincit! Pravda vítězí!

MUDr. Antonín Nechvátal

zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu zelených

anechvatal@email.cz

Proč byly ukončeny 
zápisy do ruzyňské 
kroniky.

Úř ední  Šestk a 

O Petynce

Zimní období bylo mimořádně dlouhé a tak bylo možno v Praze 6 opakovaně 
postřehnout značné rozdíly v zabezpečování schůdnosti chodníků. Mnozí z nás 
se setkávali s tím, že v době, kdy v Dejvicích a Bubenči byly chodníky bez známek 
sněhu, v Břevnově byly ještě na řadě míst pokryty vrstvou ledu. Tento závadový 
stav byl příčinou bolestných zranění, tak jako v případě břevnovského spoluobčana 
Ing. Rybáčka. Častokrát se stávalo, že sníh byl ušlapán a místo včasného odklizení 
byla schůdnost zajišťována až následným posypem kamennou drtí, kterou jsme si 
neradostně přinášeli do domů a bytů. Když pak opět nasněžilo, vše se opakovalo 
znovu, a tak kamínků všude přibývalo. Byly ale i ojedinělé příklady odpovědného 
uklízení sněhu, jako např. v části ulice Pod Drinopolem, kde k tomuto účelu 
byla využívána malá mechanizace. Požádal jsem úředníky na radnici o vyčíslení 
letošních nákladů na zimní údržbu chodníků a rád vás s údaji následně seznámím. 
Mám za to, že dosavadní systém by měl doznat změn, mimo jiné v tom, že měsíční 

Zimní období bylo mimořádně dlouhé
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Autor článku M. Mikeš je třetí zprava.

Příští rok má být zprovozněn další úsek metra a tak se část obyvatel  
v Břevnova, přesně řečeno Petřin, má na co těšit. Vlastní Břevnov, tím 
myslím většinu obyvatel této čtvrti kolem ulic Bělohorská a Patočkova, 
jaksi ostrouhá. Nebude to poprvé, kdy moderní prostředky, kam 
nepočítám autobusy jezdící na naftu jaksi těsně tuto čtvrť minuly. 
Poprvé to bylo v předválečných a poválečných letech , kdy se okrajové 
části Břevnova – Stadion Jih (od r. 1948 do r. 1972) a Ořechovka (od 
r. 1936 do r. 1959) mohly pyšnit trolejbusovou dopravou. Podruhé to 
bude právě v případě metra, které povede pod Vypichem. Přestože 
to je jen kousek od centra Břevnova , tak dostupnost bude výhodná 
spíše jen pro občany Bílé Hory a okolí Vypichu. Jsem zvědav, jak se 
Dopravní podnik vyrovná s návaznou dopravou na metro tak, aby se 
stalo zajímavé i pro obyvatele Břevnova. A když jsem vzpomenul 
trolejbus jako moderní, rozuměj ekologický dopravní prostředek 
bude na místě něco o trolejbusech zmínit. V roce 2012 se v médiích  
v souvislosti se čtyřicátým výročím, kdy byl provoz trolejbusů ukončen 
objevila řada vzpomínek a úvah. Bohužel jen málo bylo zmínek o tom, že 
moc nescházelo a provoz trolejbusů byl po roce 1990 v Praze obnoven. 
V tomto roce byl v rámci DP Praha zřízen podnik Trolejbusy a opravny 
MHD. Byla ustanovena realizační skupina, která se zabývala přípravou 
znovuzavedení trolejbusové dopravy do Prahy. Byly navázány styky  
s tuzemským výrobcem, dopravními podniky v obou republikách, 

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

známými výrobci a provozovateli trolejbusů v zahraničí. V té době 
bylo v republice 14 měst, kde byly trolejbusy provozovány. Byla 
zadána a vypracována projektová dokumentace na výstavbu dvou dep  
a trolejbusových tras.  Za zmínku stojí, že např. projekt počítal v jednom 
případě s dvoupodlažní garáží. V DP Pardubice byli vyškoleni čtyři 
řidiči trolejbusů. Z počátku nic nenasvědčovalo, že myšlenka na opětné 
zavedení trolejbusů narazí.  Znovuzavedení bylo také podporováno 
řadou dotčených městských částí, kde měl být trolejbus provozován. 
Nicméně změna ve vedení DP a nerozhodnost pražské radnice nahrávaly 
tomu, aby se od tohoto úmyslu ustoupilo. Šlo se pohodlnou cestou 
tj. nákupem autobusů.  Zastánci autobusů, dalo by se říci lobbyisté 
argumentovali tím, že energie nutná pro pohon trolejbusů zapříčiní 
zvýšení výkonu elektrárny Mělník a tím se zhorší ekologická situace. 
Nebrala se v potaz pokročilá výstavba atomové elektrárny Temelín. 
Nejsilnějším argumentem, ale bylo tvrzení, že bude uskutečněna 
masivní přestavba autobusů na pohon plynem, a to jak LPG tak CNG 
(stlačený zemní plyn), případně na bionaftu. Jak se ukázalo jednalo 
se jen o experimenty na několika vozech, což platí dodnes. Dalším 
protiargumentem byly vyvolané investice. Napravit totalitní rozhodnutí 
a postavit nové měnírny, vybudovat kabelové rozvody a trolejovou síť, 
by jistě něco stálo, ale je to velká cena za zdravé životní prostředí? 
Také diskutovaná otázka omezené mobility trolejbusů při nehodách 
či přerušení proudu byla vyřešena. Příkladem pro to je švýcarský St. 
Gallen, kde je každý trolejbus vybaven záložním spalovacím motorem 
. Protistrana také tvrdila, že Praha není vhodná pro provoz čtyř trakcí 
(metro, tramvaj, autobus, trolejbus), nebrala se v úvahu jedinečnost 
Prahy a výhoda trolejbusu v kopcovitém terénu, kdy se dá využít 

rekuperace, neboli vracení elektrické energie 
zpět do sítě.  Nevzala se v úvahu možná pomoc 
z fondů EÚ při realizaci ekologických projektů. 
Nic proti tramvajím ty jsou nezastupitelné, 
ale mají také řadu nevýhod. Je to nesporně 
hlučnost a pak to, že na mnoha místech 
vlastním tělesem zabírají podstatnou část 
komunikace. Tak je tomu například v ulici 
Na Petřinách, kde tramvajová trať z panelů 
protíná celé sídliště a je zdrojem hluku, který 
překračuje hygienickou normu. Přejme našim 
vnoučatům, aby jednou tato ulice byla širokým 
bulvárem se stromořadími po stranách,  
a na něm se pohybovaly vedle elektromobilů 
také trolejbusy. Zní to utopisticky, ale je-li 
to o penězích, tak ty by neměl být problém. 
Vždyť tři miliardy, které by zavedení trolejbusů 
stálo, je zlomek bilionu,1 o kterém se mluví  
v souvislosti se solárními elektrárnami.  
A občan se ptá, na co tady jsou?

M. Mikeš

Glosa o metru  
a trolejbusech

paušál za tzv. pohotovost by měl být snížen a naopak ke zvýšení odměny by mělo 
dojít za skutečně provedený úklid, nikoli za pouhé posypání drtí. 

Nový dům seniorů v ulici Za Kajetánkou, který byl kolaudován již v listopadu 
2011, stále ještě nemá obyvatele. A jak se ukazuje, bude ještě trvat řadu týdnů, 
než se natěšení nájemníci nastěhují. Počátkem dubna 2013 jsem si ověřil, že se 
konečně do prostor budovy přiváží nábytek a provádí se jeho montáž. Zároveň 
se kompletuje zařízení kuchyně, které před uvedením do provozu musí být 
odpovídajícím způsobem přezkoušeno. To všechno probíhá jeden a půl roku po 
kolaudaci stavby. Kolik asi za tu dobu bylo vynaloženo finančních prostředků na 
energie (objekt je vytápěn), ostrahu, kolik asi korun bylo navždy ztraceno tím, že 
nebylo vybíráno nájemné. Nebude se provozovatel snažit ušlé příjmy následně 
dohnat vysokým nájemným?

Pro Břevnov se stává velkým problémem zrušení dvou zdejších sběrných dvorů. 
Nejprve byl na počátku roku 2011zrušen sběrný dvůr pro objemný odpad v ulici 
Radimova (ten je nyní určen pouze pro nebezpečné odpady) a v březnu 2013 byl 

zcela uzavřen sběrný dvůr v ulici Moravanů. 
Považuji za slabou útěchu, že se radnice 
nyní snaží vyhledat náhradní prostory. Mám 
za to, že jeden dočasný kontejner během 
měsíce března a dubna v ulici Za Oborou 
není systémovým řešením a pro objemný 
odpad z Břevnova stačit nebude. Pro většinu 
obyvatel je navíc velmi vzdálen a tak mám 
značnouobavu, že nám v Břevnově budou 
znovu vznikat černé skládky na ulicích a v 
parcích. 

JUDr. Ivan Hrůza 
zastupitel MČ Praha 6
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Duben 2013
Miroslava Chmelíková, Břevnov  15. 4. 1927
Karel Závora, Břevnov  20. 4. 1927
Jan Sokol, Břevnov  8. 4. 1936
Lidmila Nováková, Břevnov  8. 4. 1940

Květen 2013
Zdeňka Poborská, Břevnov  16. 5. 1927
Zdenka Skalová, Střešovice  2. 5. 1936
František Feňo, Břevnov  8. 5. 1939
Josef Kos, Břevnov  15. 5. 1945
Jiří Zahálka, Břevnov  31. 5. 1952

Červen 2013
Anna Bezoušková, Břevnov  15. 6. 1922
Zdeňka Lacinová, Břevnov  5. 6. 1925
Jana Schnabelová, Vršovice  30. 6. 1927
Eliška Ratajová, Břevnov  13. 6. 1928
Václav Smělý, Střešovice  21. 6. 1929
Čestmír Plachý, Břevnov  3. 6. 1930
Milada Štěpánková, Břevnov  9. 6. 1931
František Novotný, Břevnov  15. 6. 1931
Alena Plachá, Břevnov  16. 6. 1939
Jana Fleglová, Střešovice  12. 6. 1934 

Duben – Květen – Červen

KYTIČKA K NAROZENINÁM
Významné jubileum – 95 let oslaví 17. 6. t. r. paní 
Bohdana Švarcová-Malá. , která je dcerou známé 
prvorepublikové spisovatelky I. R. Malé a filosofa-
spisovatele R. I. Malého. 
Narodila se 17. 6. 1918 v Německém Brodě, avšak 
záhy se rodina Malých přestěhovala do Prahy. 
Bydlili nejprve v činžovním domě v Podskalské 
ulici, později se přestěhovali do vilky v Břevnově, 
kde paní Bohdana bydlí dosud s dcerou, zetěm  
a vnukem. Paní Bohdana v ranném dětství strávila 
2 roky v Římě se svými rodiči, kde byl její otec 
ministerským radou. Po ukončení gymnasia 
studovala na filosofické fakultě UK-studia však nedokončila z důvodu uzavření 
Vysokých škol v době německé okupace. V roce 1942 se provdala za MUDr. Karla 
Švarce se kterým měla tři děti- s manželem žila téměř padesát let až do jeho smrti. 
Před válkou a těsně po válce pracovala na italském velvyslanectví v Praze, později 
v zahraničním obchodě, kde v hojné míře uplatňovala své jazykové znalosti, 
zejména italštinu. Již v době studií začala po vzoru svých rodičů publikovat 
sloupky v časopise Katolická žena – např. Listy z Křemešníku , F. X. Šalda ve 
vzpomínkách kmotřenčiných apod. Později se rovněž věnovala překladatelské  
a tlumočnické činnosti. Za zmínku stojí zvláště její překlady z italštiny-románu R. 
Calciniho“ V zajetí hor“ o tragickém životě krajináře Segantiniho, který vydalo 
nakladatelství Vyšehrad v roce 1941, a románu G. A. Mury„Kvetoucí dvorec“, 
vydaného rovněž v nakladatelství Vyšehrad v roce 1943. Paní Bohdana také až 
do vysokého věku vyučovala italštinu a němčinu. V současné době se těší až na 
určitá pohybová a sluchová omezení poměrně dobrému zdraví – přejeme jí do 
dalších let mnoho duševní síly a radosti ze života. 

5. 2. Před šestou večerní naléhavě volal 44 letý muž na linku 158, že je řidič 
rozvážející zásilky a že v ulici Nad Petynkou ho přepadl lupič. Praštil ho zezadu 
do hlavy a vzal mu několik desítek tisíc korun. Do protokolu však přiznal, že byl 
v šoku a bylo to trochu jinak. Odskočil si do křovíčka vykonat potřebu, nezamkl a 
někdo mu z auta vyfoukl tržbu, kterou měl jen tak na sedačce. – Ale kdo ví, jak to 
vlastně bylo. . . 

6. 2. V zápětí oznámeno na l. 158, že v Šáreckém údolí leží pod skálou těžce 
zraněný mladý muž. Záchranná služba se ihned pokoušela „nastartovat“ mladíka, 
ale marně. Vydechl zde naposledy. Šetřeno, zda si vzal život anebo se zřítil z 
padesátimetrové skály nešťastnou náhodou. 

6. 2. Po sedmé večerní voláno na l. 158, že v Landově ulici v Řepích skočil 
šestadvacetiletý mladík z okna. V kritickém stavu odvezen do nemocnice a šetřeno, 
zda šlo o sebevraždu anebo nešťastnou okolnost. Rodiče se psychicky zhroutili. 

9. 2. V noci z pátku na sobotu provedli policisté ve Vokovicích bezpečnostní 
akci „Vokovice“ zaměřenou na kontrolu aut, lokálů a ulic. Policisty zkontrolováno 
téměř sto osob a padesát vozidel. Předveden jeden řidič, co si nadýchal, jedna osoba 
podezřelá ze zlodějny, dvě hledané osoby a řidičům dáno 10 pokut. 

11. 2. Partička pěti sprejerů v pubertálním věku malovala na Petříně své obrazce 
krok za krokem: dlažba, zídka, auto, chodník. Patrola, která je předvedla, napočítala 
nejméně 15 maleb o rozměrech 2 x 2 metry a větší. Rodiče, kteří si museli své 
nezletilce na strážnici vyzvednouti, budou muset také uhradit škodu. 

28. 2. Toho dne večer volala žena na l. 158, že se nemůže dostat do bytu svého 88 
letého otce v ulici José Martího ve Veleslavíně, který se tam zabarikádoval. Stařík, 
který trpí Alzheimerovou nemocí, odmítal otevřít jak dceři, tak policistům s tím, že 
jsou to zloději, kteří ho chtějí zabít. Přivoláni ještě hasiči a záchranná služba a když 
se hasičům podařilo otevřít dveře, vyřítil se na ně stařík s kudlou v ruce. Přestože 
se policisté snažili útočníka uklidnit, stále se oháněl nožem, až píchl jednoho  
z policistů do ruky. Teleskopickým obuškem mu byla kudlička vyražena z dlaně  
a stařík odvezen do Bohnic. 

16. 3. Hned z rána voláno na l. 158, že na střeše jednoho z domů v Patočkově ulici 
v Břevnově je podezřelá osoba. Patrola zastihla ve střešním bytě třiadvacetiletého 
mladíka, který se tam dostal roztříštěním tabule střešních oken a už jen skládal věci: 
elektroniku, textil, cetky, na hromádku si přihodil i trenýrky majitele. Z mladíka se 
vyklubal zkušený bytař, několikrát trestaný, propuštěný na prezidentskou amnestii. 

25. 3. Krátce po deváté volali sousedé z Bubenče na policii, že v domě je nájemník 
– blázen, který vyhrožuje všem a rozlévá po chodbách z nádoby benzin. Pohotovostní 
jednotka nájemníka okamžitě zpacifikovala, volány Bohnice a nájemník odvezen. 
Nikdo nebyl zraněn. Šetřením však zjištěno, že nádoba neobsahovala benzín ani 
žádnou hořlavou látku a rozlévána byla zřejmě voda. 

25. 3. Ráno po osmé ve Zličíně před nejmenovaným obchodním domem vystoupil 
z auta bezpečnostní agentury pracovník a nesl kufřík s penězy. Na to již čekala 
parta lupičů v bílém BMW. Jeden z nich vystoupil a ozbrojen samopalem začal se 
rychle přibližovat ke kufříku. Když to strážce peněz uviděl, rychle skočil zpět do 
pancéřovaného auta a zabouchl dveře lupiči před nosem. Odpovědí mu byla vzteklá 
dávka ze samopalu do boku auta, ale v autě nikdo ani muk. Když viděli lupiči, ze 
nepořídí, otočili svůj bíly BMW a na plný plyn vyrazili dálnicí na Plzeň.  

25. 3. Hodinu před půlnocí hořelo v jednom zchátralém statku dole v Ruzyni, 
nedaleko silnice. Při likvidaci ohně objevena pěstírna konopí, vybavená 
vzduchotechnikou a dalšími potřebnostmi. Volána kriminálka, která zjišťovala, 
kdo statek vlastně obýval. Současně zjištěno, že oheň vznikl od vypalování kabelů 
– tedy činností tzv. sběračů kovů. 

23. 3. Byl pátek večer. Dva kumpáni z Dejvic (23,24 let) koupili v Praze plata léků 
k výrobě pervitinu, trošku se posilnili a v bytě ve Studentské ulici začali vařit drogu. 
Při vaření však usnuli a k půlnoci je probudil těžký zápach. Aby to tolik nesmrdělo, 
dostal jeden z nich spásný nápad přilít „do hrnce“ aviváž a provonět byt. S úlevou 
znovu usnuli, ale k ránu je nešetrně vzbudili hasiči, které přivolali sousedé, neboť  
z bytu se valil černý kouř. Oba kumpáni obviněni z výroby drog. 

1. 4. Řidič Renaultu před jízdou pil a dost, pak ale musel, pozdě v noci usedl do 
auta a vyrazil. U pumpy na Evropské zajel ke stojanu, natankoval, ale pak se mu to 
zdálo všechno marnivé. Nezaplatil, jen popojel a vzápětí usnul v autě. Patrolou mu 
naměřeno 2,2 promile. 
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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

gratulace

Břevnovští 
osmdesátníci
manželé Antonín a Květoslava Hnátovi 

oslavili 24. dubna 2013 diamantovou 

svatbu, šedesát let společného života. 

Rodina a přátelé blahopřejí a přejí 

hodně zdraví do dalších let. 
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Za Pepou Hájkem…

Připadá mi, že s Pepou jsme se 
znali odjakživa. Kamarád, vynikající 
fotbalista, který válel za ligové 
Kladno v době, kdy tam trénovala 
legenda jménem Bican. Však se 
také Pepi díky němu přišel na hřiště 
Břevnova několikrát podívat. 

Dokud to šlo, hrával Pepa Hájek za Starou gardu, dokud to 
šlo, pravidelně chodíval na její čtvrteční sedánky v klubovně. 
Jenže nemoc se ozývala stále úporněji a chůzi mu prakticky 
znemožňovala. Tehdy, vykloněný z okna rozprávěl se sousedy, 
pokud jsem šel kolem, zavolal a už se vzpomínalo. Na dobu, kdy 
sobotní a nedělní dopoledne jsme trávívali malou kopanou mezi 
brankami svařenými z trubek. Hrálo se v parku a Pepa předváděl 
své kousky s balónem, samozřejmě za účasti svých tří synů. Léta 
uplynula, nicméně zájem o fotbalové dění tohoto věčného kluka 
trval do poslední chvíle. 

Sbohem Pepo, tu kopii starých novin, kde píší o Tvém skvělém 
výkonu proti italskému mužstvu Udine, který jsi vyšperkoval dvěma 
góly, mám pořád schovanou…          am

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

Odešel „KORUNNÍ PRINC“ 
/Za Václavem Radou 14. 2. 1935 – 1. 3. 2013

Když jsem loňského 24. prosince v restauraci–
klubovně břevnovských fotbalistů na hřišti 
fotografoval Václava Radu, nenapadlo mne , stejně 
jako nikoho z přítomných, že půjde o jeden z jeho 
posledních snímků. Nedlouho poté, jej postihla 

zákeřná mozková příhoda a po krátkém pobytu 
v LDN jejím následkům podlehl. Václavův vstup 

do života nebyl nikterak lehký. Jeho otec, majitel 
knihařské dílny ve Vršovicích, zaměstnával a ukrýval 

několik lidí, které mělo v hledáčku gestapo. Jednoho dne si 
Němci pro otce, později i pro matku přijeli a r. 1944 oba popravili. Václav pak se 
svými třemi sourozenci vyrůstal v Dětských domovech. 

Vyučil se reprodukčním fotografem a od svých patnácti let pracoval ve Vojenském 
zeměpisném ústavu až do jeho zániku v r. 2003. Oženil se r. 1957, měl dvě dcery, 
stal se milovaným dědečkem i pradědečkem. Do Břevnova–tehdy POSISTA 
PRAHA přišel ve dvaceti letech a zůstal těmto barvám věrný plných čtyřicet sedm 
let. Hned nastoupil za A – tým, nejraději vzpomínal na čtyři ročníky 60 – 64, 
kdy vždy mužstvo bojovalo o postup do II. ligy. Opakovaně ale klub zůstal těsně 
před branami. Tehdy je tisk nazval „KORUNNÍMI PRINCI.“ Václav začínal v našem 
klubu jako vynikající střední útočník a kariéru hráče končil s číslem tři na zádech 
jako střední obránce. Pak ještě trénoval i hrál za B – mužstvo. Přitom zvládal 
propagaci i archiv klubu na takové úrovni, že o jeho práci měly zájem ligové kluby! 
Zbytečně, Václav byl srdcař, vždyť jako hráč odmítl i nabídku Bohemians!

Konec fotbalu v Břevnově nesl těžce, radost mu v posledních letech dělaly 
pravidelné čtvrteční sedánky s „Dědky“ v klubovně. Tady při házení šipek na terč 
se dovedl mezi partou kamarádů radovat jako malý kluk, tady byl šťastný! Přál 
bych si, aby nikdy nebylo zapomenuto, co Václav Rada pro Břevnov udělal. Mimo 
jiné – napsal tři knížky, klubové ročenky, zajišťoval tisk programů, zpracoval 
tisíce snímků ze života klubu. Vždy usměvavý, ochoten pomoci, nikdy nikoho 
nezarmoutil. Václave, budeš nám všem chybět! Čest Tvojí památce! 

 A. Matějka

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

Různé

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

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

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

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

Přednášky, besedy, exkurze o ochraně přírody – Aleš Dvořák  
a spol. Email: stepnik@seznam. Pro zájemce, seniory, studenty, 
maminky, žáky ZŠ a MŠ. 
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

Pozvání k sestrám na Petynku
Milí přátelé, možná někteří víte, že už tradičně proběhne i letos koncem 

května v Praze „Noc kostelů“. V ten den se otevírají chrámy, kostely, kaple, 
aby je mohli lidé navštívit, setkat se s krásou a taky s lidmi, kteří při těchto 

kostelích slouží. 

Víte, že v Radimově 2 je také náš klášter s kaplí, které chceme pro Vás 
otevřít. Můžete se seznámit s tímto prostorem, také s naším způsobem 

života, povíme Vám něco z historie tohoto místa, zazní chrámová hudba,  
a hlavně, těšíme se, že se budeme moci setkat a seznámit se, a povyprávět 

si. V pátek 24. 5. bude naše kaple otevřena od 18 do 22 hodin. Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

Vaše Sestry františkánky z Petynky. 

oznámení
DĚTSKÝ MÁJOVÝ FESTIVAL NA OŘECHOVCE

5. 5. Dětské loutkové divadlo „Já to jsem“ zahraje pohádku 
Pinochio. Pohádka získala ocenění–Cena dětského diváka  
v Havířově. 
12. 5. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Klasika – K. J. Erben
Rovněž tato inscenace získala cenu, dokonce hlavní, na festivalu 
– Přelet nad loutkářským hnízdem r. 2003
19. 5. od 16. hodin
Osobitý umělec Vojta Vrtek se představí v komedii /kejklířsko–
klaunská/ Všechno lítá. Aktivní zapojení diváků do děje!
26. 5. od 16. hodin 
Festival uzavírá Vodnická pohádka z repertoáru divadelní 
společnosti Koňmo. Soubor kombinuje činohru s loutkovým 
herectvím, hudební doprovod pak obstarají opravdové hudební 
nástroje. 
Všechna představení od 16. hod, vstupné 80 Kč. Děti do 3 let 
zdarma. 
30. května uvedeme divadelní hru Nella Simona – Velký holky 
nepláčou /pro dospělé/. Zde se představí V. Jeníková, J. Šulcová, 
D. Batulková a další. 

brevnovan16.indd   13 29.4.2013   7:27:45



14

BŘEVNOVAN

15

BŘEVNOVAN

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.

 
 Alena Krtilová
Tři žluté růže

Tři růže plátek po plátku
padají v proutěnou ošatku. 
Snáší se zvolna jako slzy, 
cítí, že podzim bude brzy. 
Tři žluté růže ve váze
jsou blízké mojí povaze. 
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Tajenka: Měsíčník U nás - orgán Občanské besedy v Břevnově

Břevnovské vzpomínky na prezidenta Masaryka

„Život lidskej je strašně složitej“ řekl již dobrý voják Švejk, a především se tak jeví 
tomu, kdo má za sebou již více než devadesát let toho „strašného složitého života“. 
A také si dnes málokdo uvědomuje a vzpomíná na význam data sedmého března. Že 
se toho dne narodil pan rezident Masaryk, zakladatel a i obnovitel českého státu. 
Dnes bohužel toto významné datum upadlo téměř v zapomenutí. To hlavně my, zvláště 
staří (nebo přestárlí) si pamatujeme, jak jsme se k tomuto datu scházeli ve školách  
v tělocvičně, a pan ředitel měl odpovídající vzpomínkový projev k tomuto významnému 
datu. Tenkrát jsme ta slavnostní setkání v tělocvičně vítali spíše jako únik z otravného 
vyučování, a byla to rovněž příležitost pro různá školácká alotria. Jak jsme si my 
mladí tenkrát nevážili tohoto významného dne. Až dnes, když jsme si zažili celou 
řadu prezidentů, většinou málo významných a dosazovaných všemocnou vládnoucí 
stranou, si uvědomujeme, jakého významného člověka pro náš národ nám tento den 
dal. Vzpomínáme, jak jsme si často jako děti hrály na břevnovské pláni, (tenkrát tam 
ještě byla pole a zbytek opukových lomů), když kolem nás na koni jel pan prezident, 
sledován v uctivé vzdálenosti dvěma černě oblečenými pány, rovněž na koních. Pro 
nás bylo již zajímavé vidět jezdce na koních, a což teprve, když nás dospělí poučili, 
kdo ten jezdec na koni je. Že ten první jezdec, s bílými vousky, který na nás hleděl  
s cvikrem na očích zpod kšiltové čepice, je sám pan prezident. My děti jsme byly 
ztuhlé úctou, a což teprve, když se u nás zastavil a zeptal se: „Jak se máte? Jak Vám 
jdou hry?“ Sotva jsme vykoktali pozdrav doprovázený souhlasným „Dobře“. A pak se 
mohly doma a ostatním dětem pochlubit, že jsme viděli pana prezidenta na koni, a že 
jsme s ním dokonce mluvily.
Pan ředitel břevnovské obecné školy na Bělohorské proti klášteru se nějak dozvěděl, 
že pan prezident je na návštěvě v klášteře sv. Markéty, a rozhodl se, že nám pana 
prezidenta ukáže, abychom ho mohly pozdravit. Všechny třídy kromě prvňáčků vyvedly 
učitelky přes Bělohorskou a přední klášterní bránou (která musela později ustoupit 
stavbě břevnovské radiály) na úzkou, skoro polní cestu mezi oběma klášterními 
branami a seřadily nás na kraji cesty. Ani netrvalo dlouho, a z kláštera vyjela tři 
černá auta, a učitelka nás upozornila, že pán prezident jede v tom prostředním autě, 
a abychom mu mávali. To se ví, že jsme dělali, co jsme mohli, div jsme pod ta auta 
nevlezli. Ale auta, i když pomalu, kolem nás projela, a my jsme sotva někoho viděli, 
natož abychom mohli poznat pana prezidenta. Ale mohli jsme se pak doma pochlubit, 
že jsme mávali panu prezidentovi, když byl navštívit břevnovský klášter. Pak jsme se  
s prezidentem Masarykem setkali už jen ve smutečně vyzdobeném Vladislavském sálu, 

Z naší a vaší
korespondence

když jsme se s ním v září 1937 loučili. K tomuto poslednímu rozloučení na pražském 
hradě přišla spousta občanů, a na vstup do sálu stály dlouhé řady, až někam za 
Malovanku. I nás několik výrostků jsme si odstáli hodiny, než jsme se dostali do 
krásně vyzdobené smuteční kaple, se stráží v pozoru. Byli jsme tímto okamžikem 
dojati a kolikrát si při tom zopakovali vzpomínky na setkání na břevnovské pláni. 
Lidé se se svým prezidentem loučili se slzami v očích, snad už i v předtuše budoucích 
málo uspokojivých roků nové poroby. Pak jsme ještě viděli smuteční vlak, a pak už 
jen hřbitov v Lánech.
Konečně poslední vzpomínka, která sem už vlastně nepatří: v padesátých letech jsme se 
na podnikovém zájezdu zastavili na ochutnávku vín v templářských vinných sklepech  
v Čejkovicích, kde si několik z nás kladlo otázku, zda tam na ochutnávce někdy byl v mládí  
i pan prezident Masaryk, když to z domova neměl daleko (a i když víme, že se  
z něho později stal abstinent), a zda seděl na téže lavici, jako my. A představovali 
si, zda to tenkrát v těch sklepích bylo takové jako dnes, a s jakým doprovodem tam 
pán prezident seděl. Ovšem jen několik málo z nás, protože o bývalém zakladateli 
Československé republiky nebylo dobré mluvit, protože pro tehdejší vládce nebyl 
vzorem, i když po něm republiku s radostí převzali.                    Hanuš Tůma, Břevnov
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Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.

144
Blíží se opět výročí Pražského povstání v roce 1945 a rád bych k tomuto 
tématu napsal několik poznámek a poslal pár fotografií, týkajících se 
speciálně Břevnova. 

 Prožíval jsem osobně celý průběh 
této revoluce, včetně jeho úplného 
počátku v domě v ulici Za Strahovem 
tehdy ještě nazývané Krombholzova 
čp. 32. (Mimochodem bylo toto 
přejmenování názvu ulice po 
revoluci zbytečné, protože nešlo 
o žádného Němce, ale o českého 
barokního hudebního skladatele). 
 Ale zpět k vlastnímu tématu. Stejně 
jako na všech místech v Praze, také 
v Břevnově se na pokyn rozhlasu 
začaly stavět barikády. Nejčastěji 
byly z tehdy nejdostupnějšího 
materiálu – tedy z dlažebních kostek. 
Některé barikády ovšem byly velmi 
svérázné, jak je patrné z přiložené 
fotografie. Hlavní zábranou měl být 
porouchaný vůz ze statku Spiritka, 
který místní obránci odněkud 

přitlačili. Na druhém snímku je státní vlajka položená doprostřed ulice  
a zatížená kameny. Možná se to někomu z vás bude zdát trochu divné, ale 
je to splněný příkaz (rovněž z rozhlasu), aby se takto kladly československé 
vlajky a prapory jako znamení pro angloamerické stíhačky, aby letci poznali, 
že jde o místo bez německých vojáků! V té době se totiž ještě předpokládalo, 
že západní armáda může přijít Praze na pomoc. O předem domluvené 
demarkační linii se v té době samozřejmě nic nevědělo. Střelba byla  
v Břevnově slyšet méně než na jiných místech v Praze a přicházela hlavně  
z oblasti stadionů. V dalších dnech se ozývala dělostřelecká palba od západu, 
kterou se ohlašovala tzv. Vlasovova armáda, která chtěla Praze pomoci (to 
jí ovšem v budoucnosti nepomohlo, protože to byla kolaborantská armáda, 
stavějící se původně po boku Němcům). Předsunuté hlídky „vlasovců“ se 
dostaly až k naší ulici – podařilo se mi je dokonce vyfotografovat. – vpravo 
dole
Ke správnému závěru revolučních dnů patří nesporně snímky sovětských 
vojáků, kteří projížděli i břevnovskými ulicemi, jak je patrno ze snímku  
z 10. května 1945. 

Dr. Jiří Kanta
Břevnov 

(Fotoarchiv Č. Plachý)
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BŘEVNOVAN

TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!
Do vaší kroniky: Anastáz Opasek s rodiči ještě jako student kolínského gymnázia a po létech s arcibiskupem Karlem Otčenáškem už jako 
představený benediktinů v Čechách.
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