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BŘEVNOVAN

30. května si žáci a učitelé ZŠ J. Amose Komenského v Břevnově připomněli 80. let existence školy. Budova 
školy se proměnila v jeden velký bzučící úl, kde jste se proplétali mezi dětmi, které kvůli dešti nemohly ven. 
Z této třídy však vycházely jen malované děti.

31. 5. konal se v Tereziánském sále Břevnovského kláštera hudební koncert žáků Marie Čihařové a Renáty 
Jiráňové. Každých půl roku vystupují žáci v tomto sále a ti, co sem chodí, mohou sledovat pokroky od 
nejmenších, až po mladé muže a slečny. Ti také sklízejí největší ovace. Na snímku je Mikuláš Juráček ve 
finále večera při skladbě S. Prokofjeva Montekové a Kapuleti a Bugatti stepu od J. Ježka. – Sklidil bouřlivý 
potlesk.

Základní škola Interbrigády v Bubenči změnila svůj název. Od nynějška se jmenuje ZŠ Antonína Čermáka,  
to na počest chicagského starosty Antonína Čermáka, který se narodil v Kladně a podlehl ve své funkci v roce 
1933 atentátu. Na snímku je paní starostka M. Kousalíková a americký velvyslanec N. Eisen při slavnostním 
shromáždění konaném při této příležitosti, kde nechyběl ani vnuk starosty Anthony Cermak.

Počasí v dubnu  
a v květnu 2013
Počasí v dubnu 2013. 

Duben byl jeden z nejextrémnějších měsíců. 
Prvních 5 dnů bylo vůbec nejchladnějším 
obdobím v poválečné historii. Ještě dalších 5 dnů 
bylo podnormálních. Pak se dostavilo výrazné 
oteplení, takže zima přešla do začátku léta. 
Průměrná teplota byla nadprůměrná a činila 10, 
2 °C. Max. teplota byla 26, 8 °C dne 18. a min. 
teplota byla – 3, 7 °C dne 8. Mrazových dní bylo 
5 – 156 %. S průměrnou teplotou nad 10 °C bylo 
18 – 158 %. S průměrnou teplotou nad 15 ° C 
bylo 7 – 412 %! Byly 3 letní dny – bylo to dokonce 
750 % a bylo jich více než v průměrném květnu. 
Duben byl nadprůměrně oblačný, zamračených 
dní bylo 13 – 141 %. Spadlo 34, 6 mm srážek tj. 
87 %. Max. množství srážek 14, 1 mm bylo při 
bouřce 27. Jinak byly srážky méně vydatné.  

Počasí v květnu 2013. 

Květen byl ve znamení velkých teplotních 
výkyvů. První dvě třetiny měsíce byly teplé. Pak 
přišel zlom s prudkým ochlazením a mimořádně 
velkými srážkami. Celkově převáželo ochlazení a 
tak průměrná teplota vzduchu byla 13, 4 °C, 0, 
2 °C pod normálem. Max. teplota byla 25, 8 °C 
dne 8. a min. teplota 4, 2 °C dne 24. V teplé části 
měsíce byly 4 letní dny – 125 %. Pokud se týká 
slunečního svitu, pokračovala tendence ze zimy. 
I květen byl nadprůměrně oblačný. Byl jen jeden 
den jasný – 21 %. Květen byl velmi deštivý s 24 
srážkovými dny – 174%, při nichž spadlo 121, 
2 mm srážek – 181 % normálu z největší části  
v posledních dnech a byly příčinou povodní. Max. 
množství srážek spadlo 24, 5 mm dne 29. Bylo 5 
bouřek vzdálených a jen jedna místní. 
 
V Praze dne 11. 6. 2013   SM

Foto na obálce: Osmáci opět 
mašírují viz článek na str. 9.
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  Z kláštera. 17. června rozloučil se 
břevnovský chrámový sbor ve Vojtěšce se svoji 
pěveckou sezónou, tak jak to činí po mnoho 
desítek let. Členky sboru připravily chlebíčky, 
jednohubky, zákusky, mužové občerstvení. Pak 
se zpívaly lidové písně za doprovodu klavíru na 
který hrál sbormistr Adolf Melichar. Úspěšný 
koncertní rok vystřídají prázdniny a od září 
nové zkoušky ve Vojtěšce a koncertování 
na zájezdech a především při bohoslužbách. 
Co však nového ve farnosti?  20.  4.  jsme si 
připomněli 100 let od narození našeho arciopata 
ThDr. Jana Anastáza Opaska – katolického 
kněze, benediktina, literárního historika  
a básníka. V Kolíně, kde navštěvoval 
gymnazium, byla právě 20. 4. odhalena v 
11 hod. arciopatova busta. O jeho životě 
promluvil tamní starosta se strahovským opatem 
Michaelem Pojezdným. Též byla sloužena mše 
sv. v kostele Nejsv. Trojice a celodenní program 
+ recitace – též z veršů A. Opaska. • 21. 4. na 
setkání Seniorklubu ve Vojtěšce přednášel  
o varhanách Marek Čihař, pak též hrál a varhany 
předvedl přímo na kůru v bazilice sv. Markéty. 
• 28. 4. Chrámový sbor vystoupil s orchestrem 
jako každoročně v Karlových Varech při setkání 
šlechticů. Dirigoval A. Melichar, na varhany 
hrál Marek Čihař. Zazněla mše Jos. Haydna. 
• 5. 5. při mši sv. v 9 hod. u sv. Markéty jsme 
vyslechli v podání chrámového sboru missu 4 
Cl. Monteverdiho Gloria de Angelis, Credo 
chorální a Vidi aguam Jos. Němečka. Dirigoval 
A. Melichar. • 9. 5. v 7,00 a v 18 hod. slavena mše 
sv. Nanebevstoupení Páně. • 12.  5.  účinkovala 
schola, vedená M. Salákovou při mši sv. v 9 hod., 
kterou sloužil P. Václav Snětina se zaměřením 
pro děti. • 18. 5. se konala farní pouť do Jílového 
u Prahy, kde je hrob hudebního skladatele Jana 
Hanuše, též sloužena mše sv. P. Václavem 
Snětinou v tamním kostele. • 19.  5.  v 9 hod.  
o Seslání Ducha sv. jsme opět vyslechli chrámový 

sbor s orchestrem. Zazněla Haydnova mše. • 22. 
5.  v 19 hod. se uskutečnil v bazilice varhanní 
koncert strahovského varhaníka Vladimíra 
Roubala s trumpetistou Janem Vernerem. 
Skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna  
a hlavně Roubalova vynikající improvizace. • 
24. 5. v 15,30 v bazilice sloužil biskup František 
Radkovský s dalšími biskupy, kněžími a jáhny 
mši sv. na ukončení školního roku teologické 
fakulty. Na varhany hrál Marek Čihař. • 24. 5. 
o Noci kostelů v 18 hod. byla sloužena mše sv. 
(P. Václav Snětina), u varhan Marie Čihařová, 
od 19 do 19, 10 vyzvánění zvonů, od 19,15 
do 20,30 – program pro děti, 19,10 – 19,15 
duchovní slovo, 19,15 – 20,30 – zpívání se 
scholou, vedenou Magdou Salákovou. 19,35 
– 21,30 povídání o bazilice (Antonín Rückl), od 
20,30 do 21,30 prohlídla varhan (Marek Čihař), 
21,50 – 22,00 ztišení a modlitba. Baziliku též 
navštívil kardinál Dominik Duka a účastnilo se 
410 lidí. • 30.  5.  v 18 hodin sloužil P. Václav 
Snětina mši sv. O Božím Těle, a poté následovalo 
agape ve Vojtěšce s farníky. Po celý květen vždy 
v úterý, čtvrtek a sobotu byly zpívané litanie  
k Panně Marii při májových pobožnostech. • 1. 6. 
P. Prokop Siostrzonek pokřtil dvojčata Barboru 
a Filipa Tomáše a Kateřiny Chalupových  
s varhanním doprovodem Marka Čihaře. • 7. 
6.  v 18 hod. o slavnosti Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova účinkoval chrámový sbor pod vedením 
A. Melichara. Zazněla Missa de Angelis. • 9. 
6. v 9 hod. při mši sv. udělil P. Václav Snětina 
sedmi dětem z farnosti I. sv. přijímání, při čemž 
zpívala dětská schola, vedená M. Salákovou. 
A včely? Pilné jako vždy. Jen počasí nepřálo  
a leckde včelaři krčí rameny: byly deštivé dny 
a co si včely přinesly, zase snědly, protože 
nemohly ven. Medu je zatím málo, potvrzují to 
včelaři z Bílé hory, kláštera i od Berouna. Však 
to včely doženou, určitě med bude!

  HOLLYWOOD. Světově známá „Továrna na 
sny“– kdo z nás by ji nechtěl poznat? Je trpkou 
pravdou, že do Los Angeles to není zrovna za 
rohem, na nějakou tu korunu by cesta přišla. Ale 
vidět filmové krásky, případně šlapat po slavných 
jménech na chodníku slávy! Mimochodem, jak 
to zaonačit, aby vaše příjmení zářilo z blyštivé 
hvězdy na chodníku? Téměř žádný problém. 

Složíte částku 25.000 dolarů a pokud jste 
dostatečně proslaveni, přání máte splněno! Jen se 
musíte slavnostního odhalení zúčastnit osobně. 
Copak, máváte rukou? Tak to tedy pozor, možná 
si Hollywood přece jen prohlédnete a nemusíte 
nikam daleko. Stačí zajet tramvají č. 22 nebo 25 
na stanici Pohořelec. Tam vystoupíte, a vlevo od 
pomníku Jana Keplera stojícím před Gymnáziem 
téhož jména přejdete koleje. Na protějším valu 
bývalého opevnění, tedy v patřičné výšce jak 
se sluší a patří, je onen kouzelný nápis složený 
z vysokých tiskacích písmen k vidění! Zda se 
tam točí filmy ale nevím, nepolezu tam. Z výšek 
mám závratě.        am

  Jarní středověká slavnost byla 
provozována v sobotu 27. dubna odpoledne  
v archeologickém parku v Liboci. Děti s rodiči 
zde mohly obdivovat šermíře, zbrojíře, umění 
mistra kovářského, vyzkoušet výrobu keramiky 
na tradičním hrnčířském kruhu, tkaní, plstění 
nebo malování na smalt. To vše v krásném 
prostředí, navíc za přítomnosti živých oveček. Po 
akci velikonoční šlo o další zajímavé a poučné 
odpoledne, které uspořádala archeologická 
společnost Archaia. 

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

Krásný máj uplynul, pohynul jarní květ a léto vzplanulo. Tak to viděl K. H. Mácha a tak to přináší čas i dnes: dva jedlé kaštany živnostenského spolku na Bělohorské 
opět krásně vykvetly, ale květ už zmizel jako kroky milenců, kteří se vydávají na vycházky do parku. – Při noci kostelů je těžké si u nás vybírat. Ale kaple ve Šlaiferce patří  
k těm příjemným překvapením. – A za zmínku v dnešním kvartetu stojí ještě opravená zeď kolem zahradní restaurace U Kaštanu. Povedla se.
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  Na faře Církve československé – 
husitské v Břevnově se díky farářce Mgr. 
Sandře Silné promítal další filmový dokument. 
Jde o současný hit, věnující se obraně našich 
seniorů proti nekalým praktikám a nátlakovým 
manýrům při předváděcích akcích. Skryté 
kamery dokumentují to, co se opravdu děje 
při „populárních“ zájezdech pro důchodce  
s obědem zdarma. Jsou zde odtajněny praktiky, 
ze kterých naskakuje divákovi husí kůže  
a jejichž cílem je jakýmkoli způsobem donutit 
tuto skupinu spoluobčanů ke koupi předraženého 
zboží. Nešťastníci, kteří nátlaku podlehnou, 
splácejí pak ze svých penziček astronomické 
částky. Autorky více než rok navštěvovaly tajně 
akce, kde jsou mladší lidé nevítanými hosty. 
Přirozeně. Ti se totiž zmanipulovat nedají, 
rozhodně ne tak snadno jako senioři. Autentické 
záběry jsou doplňovány názory psychologů  
a právníků. Po promítání následovala beseda  
s režisérkou Silvií Dymákovou.       am

  Škola ANTONÍNA ČERMÁKA. Dne 9. 5. 
došlo ke slavnostnímu přejmenování ZŠ náměstí 
Interbrigády v Dejvicích, na ZÁKLADNÍ 
ŠKOLU ANTONÍNA ČERMÁKA. Stalo se tak 
za účasti významných hostů, v čele se starostkou 
městské části Praha 6, paní Marií Kousalíkovou, 
vnukem Antonína Čermáka, panem Antonem 
Kernerem a Jeho Excelencí, panem Normanem 
Eisenem, velvyslancem USA v ČR. V kulturní 
části programu zahrála Hudba armády České 
republiky, v průvodu se představili Sokolové. 
Kdo byl Antonín Josef Čermák? Narozen na 
Kladně v květnu 1873, jako syn horníka. Jeho 
otec už o rok později cestuje s celou rodinou do 
Ameriky, kde Abraham Lincoln slibuje každému 
160 akrů půdy na Středním Západě. Antonín 
začíná v dolech jako jeho otec, brzy však odchází 
do Chicaga a začíná podnikat v nemovitostech, 
už jako člen Demokratické strany. Od r. 1931 je 
členem městské rady, r. 1931 vyhrává volby jako 
44. starosta Chicaga, první který se nenarodil  
v USA. V roce 1932 navštěvuje na pozvání 
T. G. Masaryka svoji vlast. O rok později 

pokračování ze strany 3

doprovází Čermák prezidenta F. D. Roosevelta 
po jeho cestě v Miami na Floridě. Když chce 
první muž USA přednést z auta svůj projev, 
zazní výstřely atentátníka, který se prodral 
davem. Kulky zasáhly čtyři osoby, nejvážněji je 
zraněn právě Čermák. Traduje se, že právě on 
zachránil Rooseveltův život. Boj o ten svůj, po 
třech týdnech v nemocnici – prohrává. Stalo se 
6. března 1933 a jméno Antonína Čermáka je  
v Chicagu dodnes jedno z nejznámějších.   
         am

  KRUŠNÉ HORY JSME VIDĚLI Z OBOU 
STRAN – Jarní zájezd zahrádkářů se vydařil. 
Sobotu 11. května měli v kalendáři pečlivě 
zaznamenánu všichni milovníci tradičních 
zahrádkářských zájezdů. Tématem jarního 
zájezdu bylo motto „Krušné hory z obou 
stran hranice“. Pohraniční Krušné hory neboli 
Rudohoří jsou nejdelším pohořím u nás – 
táhnou se v délce 130 km podél česko – saské 
hranice. V minulosti bývaly ke škodě mnohých 
trochu opomíjeny – možná, že k tomu přispěla 
i devastace lesů vlivem exhalací v 70. letech 
minulého století nebo i fakt, že ryze české 

Červnová povodeň zasáhla také ulice m. č. Praha 6 a do organizačních akcí se zapojili i mnozí vyčlenění 
pracovníci úřadu. Na snímku jedna z pracovních skupin v Sedlci. Uprostřed Mgr. Z. Košacký a dr. Jan Hrubeš. 
V pozadí vpravo obecní činžovní dům, kde vytvořen pomocný sklad. (Foto ČT)

Začátkem května podnikli Břevnováci další ze svých oblíbených výletů tentokrát do Hor Krušných  
s návštěvou hamru v Sasku, který je již několik století v perfektním stavu a chodu. O oblíbenosti zájezdů 
svědčí beznadějně vyprodaný autobus. Na podzim je plánovaná východní část Jižních Čech.

Jediný obchod s potravinami v Sedlci se znovu ocitl pod vodou do výše prvního patra. Dnes je zase řeka 
klidná a tichá, jako by se nic nestalo. (Foto ČT)
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Mgr. Luděk Soustružník, ředitel břevnovské 
ZŠ J. Amose Komenského

…. byl jsem u toho, když zedníci ve škole 
vysvětlovali panu řediteli při stavbě nějaký 
postup a on odpověděl bonmotem: Tomuhle 
já tolik nerozumím, já jsem soustružník. –  
A přesto, krok za krokem, od roku 2005, kdy 
do Břevnova nastoupil, mění se obraz budovy  
v nadstadnardní základní školu. Letos 
obhájila po třetí titul Ekoškola a tím získala na 
4 roky Zlatou korunku. Je to závazek a uznání 
za to, že se zde podařilo ekologii včlenit do 
běžné výuky, kterou si děti ponesou do 
života. Za to, že sem jezdí z jiných škol na 
zkušenou, jak to dělají v Břevnově. Škola 
si polepšila i vybaveností. V místě bývalé 
terasy vybudovány nové sportovní šatny 
pro dívky a chlapce zvlášť, dvě nářaďovny, 
zrekonstruovala se tělocvična, vyměnila 
všechna okna v budově atd. Ale to hlavní: 
dnes všude módní srovnávací testy tady děti 
od šestých tříd zvládají nad očekávání dobře, 
např. letošní devítka v březnu absolvovala 
Scio testy a ministerské testy s 80 – 90% 
úspěšností a to v matematice, češtině  
a angličtině, nepočítaje běžné čtvrtletní 
školní práce. Ředitel pan Soustružník také 
zavádí všechny dostupné novinky ve výuce, 
takže většina tříd už nemá klasické tabule, ale 
tabule interaktivní, kde mohou být uloženy 
programy učebnic, kam se dá psát fixkou, 
perem i prstem a kterou lze snadno změnit 
zase na obyčejnou tabuli. Věc, nad kterou 
dospělí žasnou, ale pro dnešní děti je to už 
samozřejmost. Ministerstvo školství rozhodlo 
o zavedení dvou jazyků do základních škol, 
ale v této škole je to zavedené už pět let. Je to 
angličtina a němčina a s tím spojené oblíbené 
pobyty dětí v Anglii a v Rakousku. 

Letos konečně zůstane škola o prázdninách  
v klidu, bez stavebního ruchu, ale zase se 
bude bourat školka v Meziškolské, bude se 
stavět nová a ta patří pod školu ředitele Luďka 
Soustružníka. Ten má na to sepsat skripta  
o ekologické výuce ve školách, jenže není čas. 
43 letý rodák z Mladé Boleslavi, který se po 
studiích do Prahy přiženil, založil tady rodinu, 
nemůže si na nedostatek práce stěžovat. Ale 
v Břevnově jsou rádi, že takového ředitele 
školy mají. 

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

5

Kníže
a senátor

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Mgr. Luděk Soustružník

  Deštivá lukostřelba – 1. Kolo 1. Ligy 
dlouho-dobých soutěží družstev v lukostřelbě 
Dne 1. 6. se na Strahovské střelnici SK Startu 
Praha sešla špička české lukostřelby, aby 
změřila své síly v soutěži ligových družstev. 
Proti sobě bojovaly ženy a muži s reflexními 
luky a jako letošní novinka také muži  
s kladkovými luky. Počasí, které předcházelo 
povodním, nebylo moc vhodné pro lukostřelbu, 
ale i tak se soutěž nerušila. Za stálého vytrvalého 
deště střelci odstříleli kvalifikační sestavu na 
70 metrů a kladkové luky na 50 metrů. Poté 
nastala eliminační klání soutěže družstev, kde 
jednotlivé týmy nastupovali proti sobě metodou 
klasického pavouku. 
Nakonec v kategorii mužů skončilo na 1. místě 
družstvo Lukostřelby Prostějov, 2. TJ Start 
Brno, 3. 1. LK Plzeň 1935, 4. Domácí SK Start 
Praha. 
V ženách jako v loňských letech vyhrálo 
družstvo Mariánské hory Ostrava, na druhém 
místě skončilo družstvo SK Start Praha, třetí 
Lukostřelba Prostějov, 4. 1. LK Plzeň 1935. 
Kladkové luky vyhrálo Družstvo 1. Královského 
Lukostřeleckého Klubu z Tyršova Vrchu v Praze, 
druzí skončili LK Trefa, třetí LK Litvínov,  
a čtvrtí TJ Start Brno. 
Všichni lukostřelci dokázali přežít složité 
povětrnostní podmínky a i přesto se jim podařilo 
podat solidní výsledky. 

Kateřina Končalová
  Od července by se měla začít opravovat 

střecha kostela sv. Norberta ve Střešovicích. 
Oprava je podmíněna dovozem břidlice, která 
se však v Čechách již netěží a musí se dovézt 
až ze Španělska.

  Do Břevnova za Antonínem Chmelíkem. 
V těchto dnech se otevírá v Informační kanceláři 
na Bělohorské 110 malá výstava kreseb Antonína 
Chmelíka, který v Břevnově dlouho žil. Výstava 
vystřídá fotografickou kolekci Zory Obručové, 
jejímž tématem byla Kajetánka.

  Pouliční knihovnu najdete v Informační 
kanceláři m.č. na Bělohorské 110 a pro velký 
zájem se bude muset asi rozšířit. Každý sem 
může přinést nadbytečné knihy ze své knihovny. 
Jiného potěší. Např. několik nových česko-
anglických učebnic využila i jedna zdejší škola.

  K uctění památky arciopata Anastáze 
Opaska - básníka, od jehož narození uplynulo 
letos 100 let, vyšla kniha poezie faktu autorky 
Jany Vosecké „Benediktinské arciopatsví sv. 
Markéty sv. Vojtěcha v Břevnově“. Sbírka je 
psaná na pozadí historických událostí. Zájemci 
o knihu se mohou informovat na e-mailu: jana.
vosecka@seznam.cz.

  Poruchy varhan v Břevnovském klášteře. 
Neobyčejně vlhké počasí v posledních týdnech  
a následná parna způsobily, že varhany v klášteře 
zvlhly, při hře se některé klávesnice přestaly 
vracet a bylo tak dočasně znemožněno na ně 
hrát. Závady řeší břevnovský varhaník Marek 
Čihař a tak je naděje, že se vše podaří napravit. 
Už několik bohoslužeb se odbývalo bez hudby.

kořeny osídlení zde musíme hledat hodně dávno. 
Dnes jsou opět vítaným cílem turistů, a to nejen 
lyžařů, kde vedle kvalitních sjezdovek najdou 
běžkaři stovky kilometrů pohodlných tras!
Naše cesta zamířila přes Louny (zde každého 
zaujme „dvojče“ kutnohorského chrámu sv. 
Barbory v Kutné Hoře), Chomutov s krásně 
zrekonstruovaným centrem a proslulý unikátním 
Kamencovým jezerem k úpatí prudce se 
zvedajících svahů tohoto zlomového pohoří. Zde 
se opět skví v plné kráse rekonstruovaný kostel 
ve Výsluní, kouskem historie je i Přísečnická 
přehrada na místě zatopeného královského 
města Přísečnice, která proslula mj. i exportem 
muzikantů do světa (právě k ní se vztahuje ono 
rčení „Co Čech, to muzikant“), do pohraničních 
Vejprt a přes Kovářskou, kde zaujme zřícenina 
středověké kovárny, po úpatí nejvyššího vrchu 
Krušných hor – Klínovce (1244 m) do sedla nad 
Božím Darem, kde jsme překročili státní hranici 
a přes Kurort Oberwiesenthal, který je nejvýše 
položeným městem v Německu a nachází se pod 
nejvyšší horou Saska Fichtelbergem (1214 m)  
a mířili do centra oblasti, dvojměstí Annaberg 
–Buchholz, které se pyšní nejen centrem, ale 
kostelem sv. Anny, který je největším církevním 
stánkem ve východní části Německa. Odsud pak 
již údolíčkem do městské části Frohnau, kde 
byla naše první zastávka. Pyšní se zde funkčním 
modelem dolu ve stylu našich betlémů, expozicí 
paličkování krajek a především technickou 
památkou, Frohnauským hamrem. Ti, kteří 
pamatují expozici před léty, vždy vzpomínali 
na postavičku průvodce, chlapíka nevelké 
postavy v kloboučku a nezbytné kožené 
zástěře, který jako by vypadl z oka dobrým 
hornickým skřítkům, kteří stáli vždy ku pomoci 
horníkům a hutníkům. Jeho současný následník 
je podobného ražení a jeho výklad byl jedním  
z největších zážitků celé cesty. Pak jsme se 
vrátili do Čech a přes Boží Dar a Jáchymov 
a okrajem Karlových Var jsme zamířili do 
Sokolova, kde byl zajištěn chutný oběd s 
milou obsluhou v restauraci Koruna na starém 
náměstí. Můžeme bez obav každému jen 
doporučit! Zde nás trochu potrápil liják, který 
vystřídal celkem pohodové počasí v Sasku, 
ale od autobusu to nebylo daleko, a tak se vše 
zvládlo. Co by kamenem dohodil se pak nachází 
sokolovské muzeum v upraveném zámku, 
prohlídka expozic o kraji, historii hornictví  
i neklidných letech uprostřed minulého století 
musela rovněž zaujmout každého. Pak už 
následovala cesta domů. S malou odbočkou pod 
loketský hrad, dále pak na Ostrov, Klášterec 
nad Ohří, Kadaň s nejzápadnějším vinařstvím 
u nás u františkánského kláštera, Podbořany, 
kdysi ligové Blšany, do chmelařské oblasti, kde 
řada z účastníků poznávala místa, kde (často 
nedobrovolně) trávívali závěr svých prázdnin 
na kdysi povinné chmelové brigádě. No, a pak 
se už blížila matička Praha…
Jistě se zeptáte, kam na podzim. V hrubých 
rysech už máme zájezd připraven. Zamíří se 
do jihovýchodních Čech, na česko–moravské 
pomezí. Červená Lhota, Kamenice nad Lipou, 
Jindřichův Hradec se slavnými Krýslovými 
jesličkami, Žirovnici s muzeem perleti, sousední 
Počátky a Pelhřimov – to by měly být hlavné 
cíle našeho říjnového putování. 

Dr. Michal Dobiáš 



6

BŘEVNOVAN

Je po všem. Na kůru v bazilice sv. Markéty v Břevnově 
právě skončil koncert varhaníka Strahovského kláštera 
Vladimíra Roubala (vlevo) a trumpetisty Jana Vernera, 
který se konal 29. května. Následovaly dlouhé ovace 
více jak stovky lidí, kteří si vynutili přídavek.

Pražský osmý pluk zeměbranecký měl svá kasárna na Pohořelci a dodnes budovy působí impozantně. 
Dochází zde k postupným rekonstrukcím a je na čase rekonstruovat skutečnou a příkladnou historii českých 
vojáků v c.k. armádě. Byli to stateční vojáci, kteří vojenskou přísahu nikdy nezradili. Tisíce vyznamenaných 
vojáků však za I. republiky své metály nesměli nosit.

KULTURNÍ SERVIS
 ♦ NG v Praze uspořádala v Salmovském paláci, 
Hradčanské nám. 1, druhou výstavu Holandské 
a belgické malířství 19. století z Rademakersovy 
sbírky POHLEDEM ROMANTIKA. K výstavě 
vychází katalog. Na výstavě je 70 děl. Potrvá do 
1. 9. 2013.

♦ NG v Praze představuje ve Valdštejnské 
jízdárně retrospektivní výstavu Jana Křížka, 
která potrvá do 29. 9. 2013. K vidění je i film 
„Jan Křížek, sochy a včely“. výstavě vyšla 
monografie „Mně z toho nesmí zmizet člověk“ 
Jan Křížek (1919-1985).

♦ Viktor Kolář - Retrospektiva, Dům u Ka-
menného zvonu, Staroměstské nám. 13., je 
fotografická tvorba z Ostravy a z Kanady. Potrvá 
do 29.9. 2013. Výstavu uspořádala bhmp.

♦ RAQIB SHAW - Jiskřivé motivy umělce  
z Kašmíru, který žije v Londýně, můžete vidět 
do 15. 9. 20013 v Galerii Rudolfinum. Kurátor 
výstavy“ Petr Nedoma.

Prázdniny! To slovo je sladké jako med. A zatímco učitelé ještě s úlevou vydechují, skauti už mizí ve hvozdech, jiní připravují lodě k výpravám. Přejeme 
Vám všem požehnané léto a pohodový návrat z cest.

♦ Peníze, nebo život? Na tuto otázku si děti 
odpoví na stejnojmenné výstavě v Muzeu 
hlavního města Prahy. Putovní výstava potrvá do 
5. ledna 2014.

♦ U příležitosti 80. výročí úmrtí architekta 
Adolfa Loose připravily Rakouské kulturní 
fórum v Praze a Muzeum hl. m. Prahy výstavu 
s názvem Adolf Loos - Učit se bydlet. V RKF, 
Jungmannovo nám. 18 potrvá do 19. 9. 2013.

♦ Absurdní groteska našeho prvního 
porevolučního prezidenta Václava Havla 
ZAHRADNÍ SLAVNOST měla premiéru  
v Divadle na zábradlí před padesáti lety. Ve 
Stavovském divadle proběhla premiéra 13. 
června 2013. Videotrailer k inscenaci bude ke 
stažení na videokanálu Činohry ND na www.
youtubu.com.                   (vosa)
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(nahoře) Kateřina Končalová, reprezentantka a mistryně republiky v lukostřelbě, 
je na Strahově jako doma. (Dole) je předseda lukostřeleckého oddílu F. Hadaš.

LUKOSTŘELCI Z BŘEVNOVA

Známe se?

SK START byl založen r. 1950 jako sdružení deseti sportů s původním 
názvem–TJ START. Členové se od začátku zúčastňovali extraligových, 
ligových soutěží a přeborů v kategorii mužů, žen, juniorů a žactva. Ti 
nejlepší byli členy reprezentace i účastníky Olympijských her, Mistovství 
světa či Evropy. Už tehdy byly stěžejními sporty lukostřelba, stolní tenis 
a volejbal. Pro připomenutí několik, jmen:František Hadaš–mistr světa 
v lukostřelbě r. 1938, Ludmila Hadašová–mistryně světa a Evropy  
v lukostřelbě, Zdena Padevětová–čtvrtá na OH v Moskvě, František Hadaš 
II. –účastník OH v Moskvě, Ilona Voštová mistryně Evropy ve stolním 
tenise, Blanka Šilhanová–juniorská mistryně Evropy ve stolním tenise  
a mnozí další. 

Svoji historii má i Střelecký ostrov, kde mají lukostřelci klubovnu. Karel IV. 
ho propůjčil pražským střelcům a tuto výsadu ctili i další panovníci. Jen 
kuše a luky postupně nahradily zbraně palné. 

Tolik něco o historii. Na současnost jsem se zeptal předsedy SK START 
PRAHA –pana Františka Hadaše, který jako ostatní lukostřelci trénuje na 
střelnici vedle hřiště býv. Tankista, na Strahově. 

Je lukostřelba náročná na psychiku nebo rozhoduje o výsledku fyzická 
připravenost? 
Tyto dvě věci spolu přímo souvisí, bez fyzické přípravy nebudete bez 
problémů zvládat luk a budete se sním prát. Bez psychiky nebudete  
v pohodě a sami se uvedete do stavu kdy se nebudete moci soustředit na 
danou činnost. A celý výstřel rozhodíte. 

Jaký byl kdysi a jaký je dnes počet Vašich členů? 
Největší počet členů náš lukostřelecký oddíl dosahoval na konci 80 let 
a začátku 90 okolo 150 osob v dnešní uspěchané době je tento počet 
okolo 110 osob. 

Současná naše lukostřelba v mezinárodním měřítku? 
Naši lukostřelci se pohybují okolo 40 místa na světě v sestavách Fita 
terčová a okolo 20 místa v terénní lukostřelbě. 

Kdy budeme mít dalšího mistra – mistryni světa? 
Dá se odpovědět jednoduše až vyroste, ale není to tak jednoduché. Nato 
aby někdo takový mohl vyrůst jsou potřeba podmínky a ty u nás zatím 
nejsou. 

Největších výsledků naše republika v lukostřelbě dosahovala v předválečné 
době a v letech padesátých a dále pak v osmdesátých letech, kdy bylo 
středisko vrcholového sportu. Střelci se věnovali pouze sportu a měli na 
lukostřelbu dostatek času. V dnešní době trénujeme po práci a takto se dá 
sportem pouze bavit a střílet na určité úrovni. 

Světová příprava je dnes úplně jinde. Týmy masérů psychologů trenérů, 
střediska přípravy a pro ty nejlepší plné uvolnění na sport. To u nás není  
a z finančního hlediska, ani asi dlouho nebude. Je to složité. 

Kdo dnes dominuje lukostřelbě ve světě? 
V olympijské lukostřelbě jednoznačně asijské státy Korea a Čína. Zdárně 
jim sekundují Spojené státy Americké a neztrácí se ani Itálie a Francie. 

V terénní lukostřelbě ve které je pouze MS. Zde kralují hlavně severské 
země, Německo, Itálie a Francie. 

Jaký je rozdíl mezi holým a reflexním lukem? 
Základ obou luků je stejný. Střed a ramena jsou u těchto disciplín stejné. 
Liší se dalším vybavením a způsobem uchycení tětivy a mířením. 

U reflexního luku (říkejme mu olympijský) je povoleno používat stabilizátory 

na vyvážení luku a povýstřelové zklidnění, zaměřovač, 
a kontrolu délky nátahu (klapačku). Kdežto u holého luku 
všechny tyto vymoženosti jsou zakázány a luk musí projít po celé 
své délce otvorem o průměru 10cm takže žádné stabilizátory 
se tam nevejdou pouze nějaké malé vyvážení. Zaměřovač je 
také zakázaný a nahrazuje ho změna držení tětivy zadní ruky 
při změně vzdálenosti. Čím jdete blíž k terči, tím se vzdálenost 
mezi prsty a šípem na tětivě zvětšuje. 

Ale to nejsou všechny luky, kterými se střílí. Dalším  
a nejsložitějším lukem, co do provedení, je luk kladkový. Zde 
hlavním rozdílem, je jeho průběh síly nátahu. 

Díky excentrickým kladkám, se síla luku při natahování 
postupně zvyšuje a ve dvou třetinách nátahu se křivka síly 
zlomí dolů a v plném nátahu může mít pouze 25% síly. Vše 
je v závislosti na typu kladek. Další pomůckou je průhled na 
tětivě. Ve spojení se zaměřovačem, usnadní přesnost míření.  
A posledním hlavním rozdílem je, tětiva se nedrží v prstech, ale 
vypouštěčem ( nedochází k chybám při vypuštění prsty) 

Velice zjednodušeně řečeno 

Dá se říci že je mezi mládeží o tento sport zájem? 
Ano, už při pohledu na naši členskou základnu, kde mládež do 21let tvoří 
dnes 40% členů. 

A do naší lukostřelecké školy, kterou máme na Střeleckém ostrově, na 
Praze 1, chodí stále další noví adepti lukostřelby. Což nás velmi těší. 

Vyhovuje Vám Strahovská střelnice? 
Na Strahově je lukostřelba již od roku 1964, kdy tento prostor našel můj 
děda a začalo se zde budovat zázemí pro lukostřelce Startu Praha. 

V době jejího vzniku, byla naprosto vyhovující a dostačující. Ale věci 
se mění a v dnešní době, je tato střelnice dostatečně veliká pro trénink 
našeho oddílu, ale při pořádání velkých závodů, narážíme na problém s její 
šířkou. Nevejde se na ni dostačující počet terčovnic. Dnes tyto pozemky 
patří magistrátu. Díky vstřícnému jednání se v dnešních dnech připravují 
nové smlouvy na užívání prostor jednak naší střelnice a jednak hřiště 
vysokých škol, kam by měla přijít přípravka ragby Tatry Smíchov. 

Tím by se mohl na Strahov dostat další sport a celý tento prostor by 
mohl ještě více žít sportem. Věřím, že naší vzájemnou spoluprací se nám 
podaří na Strahově vybudovat areál, který budou vzájemně používat obě 
sportovní jednoty. Nám by díky tomuto vzájemnému propojení prostor 
v rámci závodů, mohl vzniknout vhodný prostor pro pořádání velkých  
i mezinárodních závodů. 

Za jak dlouho připravíte začátečníka k prvnímu závodu? 
Příprava začátečníka je postupná a nedá de přesně definovat dobu 
po které může střelec na první závody. První závody se pořádají už  
v lukoškolce. Na velké závody, střelec vyráží, tak zhruba po půl až jednom 
roce přípravy. Je to velmi individuální a záleží na hodně faktorech a typu 
závodu na který střelce vysíláte. 

Na závěr bych rád pozval všechny Břevnováky i ostatní. 

Přijďte si k nám vyzkoušet krásný klidný sport. Jeho hlavním atributem je 
pobyt na vzduchu a vyčištění si hlavy od denních problémů. Začít se dá 
v kterémkoli věku. Třeba právě vy, jste adept na našeho dalšího mistra 
světa a nebo si u nás jen odpočinete. 

Pane předsedo, děkuji za Váš čas, ať se vám v Břevnově líbí.

A. Matějka 
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Při potoku Brusnici se dochovala řada 
historických objektů na území původních 
vinic a zahrad. Tento pás začíná Kajetánkou, 
pokračuje přes Kajetánskou kapli  
u břevnovského mrakodrapu, Petynku/
Vincentinum, Šlejferku a končí usedlostí 
Na Panenské u stejnojmenné křižovatky. 
Brusnice je dále kanalizována a pod hradbami 
teče do Jeleního příkopu a do Vltavy. 
V zahradách Kajetánky, které byly uchráněny od výstavby v desátých letech 
dvacátého století, jsou stavěny šestipodlažní bytové domy v kontrastu  
s měřítkem historické zástavby. Pozemky při břevnovském mrakodrapu byly 
prodány naší městskou částí za více než padesát milionů korun společnosti 
Geosan za účelem zástavby bytovým komplexem nakonec podmiňovaným 
demolicí tohoto domu. Současný vlastník Petynky/Vincentina Nadační 
fond Vincentinum usiluje o její kompletní demolici a vystavění obrovského 
bytového komplexu prý pro seniory. Rybník Vincentinum pod usedlostí má 
zájem revitalizovat Magistrát hlavního města Prahy společně s vybudováním 
„mokřadu“ a povodňového přepadu v místě pobytové louky u Radimovy ulice. 
Podařilo se dosáhnout zachování a dosadby kaštanové aleje při Radimově ulici. 
Usedlost Šlejferka je ukázkově opravena a je společně s okolím ve vlastnictví 
školských sester svatého Františka, které umožňují průchod územím. Bývalá 

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

Objekt se nachází ve stále se zhoršujícím stavu a je evidentní, že vlastník 
spekuluje s budoucím odstraněním stavby a lukrativní zástavbou 
prostoru. Nemám žádnou informaci o tom, že by státní správa důrazně 
konala a požadovala od vlastníka této nemovitosti provedení příslušných 
udržovacích prací, případně ho za nečinnost pokutovala. 
Během jednání komise jsem k tomuto bodu programu vystoupil s kritikou 
výškově a objemově předimenzovaných nově zřízených staveb v ul. Na 
Petynce v prostoru Kajetánky, které investorsky zajišťovala firma Bozner 
s. r. o. . Dle mého názoru takto nelze ve výstavbě pokračovat a prolamovat 
charakter území. Zdůraznil jsem přitom, že pokud jde o Vincentinum, 
upřednostňuji zachování a rekonstrukci této budovy. Jestliže by se však 
nepodařilo tuto stavbu zachránit, pak jsem připustil možnost rozšíření 
místní komunikace do rozměru, který byl uplatněn v horní části ulice. 
Trval jsem přitom principiálně na tom, aby v případě pořizování stavby 
nové byly zachovány hmotové a výškové parametry odpovídající současné 
budově Vincentina. Nepochybně je potřeba udržet zachování územní 
funkce VV, tj. užití budovy svázat s naplňováním veřejného vybavení 
města. 
Bohužel existuje zásadní problém v tom, že objekt této historické stavby 
není památkově chráněn, a proto nelze vyloučit návrhy vlastníka na 
demolici stavby a prosazení jeho vůle např. při poškození nosných 
konstrukcí apod. Chci věřit, že jednání uvedené komise a závěry v dané 
věci přispějí k prosazování veřejného zájmu tak, aby toto území trvale 
nepoškodila výškově a objemově megalomanská stavba. Chci nadále 
doufat, že ráz tohoto území nebude radikálně narušen. 
Krátce před uzávěrkou jsem byl aktivními místními občany upozorněn 
na to, že park Královka může přijít o část zeleně. Investor projevil zájem 
o koupi dvou městských pozemků s celkovou výměrou 320 m�. Prodá–li 
MČ P6 tyto pozemky, budou nepochybně zastavěny, protože územní plán 
počítá s užitím funkce OB. Máme ještě šanci zachovat zeleň, jestliže 
přesvědčíme většinu zastupitelstva, abyMČ pozemky neprodala. Petici 
aktivních spoluobčanů proti ničení parku Královka jsem s radostí podpořil. 
Budu stát na jejich straně také během jednání zastupitelstva MČ P6, když 
vystoupím k tomuto bodu v rozpravě a nesouhlas s prodejem městských 
pozemků vyjádřím během hlasování. 

JUDr. Hrůza Ivan
zastupitel MČ Praha 6

Znovu k Vincentinu
a podpora
nové petici
Dne 28. května 2013 se na radnici 
MČ P6 konalo jednání komise 
územního rozvoje. Na programu 
bylo mimo jiné projednání a sta–
novení limitů území Vincentina  
a okolí. Považuji za skandální, 
kam až situace zašla. 

Břevnovské 
historické usedlostí v zeleni

Členové Strany zelených dnes prostřednictvím účastníka řízení 
Šestka sobě předali stavebnímu úřadu námitky k záměru společnosti 
PPF o umístění stavby na obecním pozemku na Vítězném náměstí. 
Stavební úřad se s námitkami musí před vydáním rozhodnutí věcně 
vypořádat. 

Zelení vytýkají návrhu zásadní nesoulad s platnou legislativou. 
Projednávaný záměr je v rozporu s územním plánem, když nesplňuje 
stanovenou výškovou regulaci, je v rozporu s charakterem území  
a zásadně narušuje urbanistické a architektonické hodnoty  
v území, a porušuje tak požadavky památkové ochrany. 

„Umisťovaná budova nerespektuje stávající zástavbu náměstí  
a Engelovu regulaci území. Dominovala by náměstí a působila 
negativně kontrastně. Je určena pro komerční administrativu a jen 

minimální veřejné využití. Území je nutné řešit v kontextu celého 
náměstí a jeho funkcí pro veřejnost.“ uvedl Antonín Nechvátal, 
zastupitel městské části a člen občanského sdružení Šestka sobě. 

Investor také nedoložil rozptylovou a hlukovou studii, ačkoli je 
zřejmé, že stavba se umisťuje do silně zatížené lokality, a nelze 
proto posoudit, zda nebudou překročeny limity znečištění. Zelení 
na toto již dříve upozorňovali ve zjišťovacím řízení EIA a žádali 
kompletní posouzení vlivů na životní prostředí. 

Zelení na projednání upozornili také na to, že volení představitelé 
obce nehájí zájmy občanů, neboť k navrženému objektu dosud 
nepřijali žádné oficiální stanovisko a veškeré úkony spojené  
s projednáním nechávají na úřednících městské části. 

Ti přitom postupují v rozporu s vyjádřením věcně příslušného člena 
rady Gebouského, který v červnu 2011 na jednání zastupitelstva 
řekl: „Já na úvod ještě odpovím paní ing. Smutné. Expertní skupina 
jednoznačně, všemi hlasy, kromě zástupců zelených, podpořila 
projekt skupiny CMC na prvním místě, druhý Cigler, Marani. Projekt 
arch. Hubičky jednoznačně odmítla. To jsou jednoznačná východiska 
zástupců městské části, která jsou povinně a která snad prezentovali 
i zástupcům PPF. Na stanovisku městské části se vůbec nic nemění  
a ani nepředpokládám, že by se do budoucna něco měnit mělo. 
To je odpověď k tomu, k čemu byla expertní skupina. Ta expertní 
skupina byla k tomu, abychom měli jednoznačné stanovisko pro 
zástupce městské části. To je odpověď paní ing. Smutné. “ 

Expertní stanovisko objednané obcí a prezentované v dubnu 
2011 (http://praha6ztracitvar.cz/doku/vystavba/kulatak/expert-
ni–komise/expertni–komise–dostavba–kulataku–zprava.pdf) 
doporučuje vybrat jiný návrh, než ten předložený architektem 
Hubičkou. 

Kromě věcných námitek upozornili Zelení na podjatost stavebního 
úřadu, resp. všech zaměstnanců úřadu Městské části Praha 6, kteří 
jsou v přímé podřízenosti Radě městské části. „Rada připravila  
a schválila smlouvy umožňující PPF stavět na obecním pozemku, 
zavázala se ve smlouvě k tomu, že nebude investorovi komplikovat 
přípravy stavby. Současně pravidelně zadává úkoly všem 
vedoucím odborů, kteří mají s řízením o umístění stavby Titanik 
co do činění, a také jim pravidelně rozděluje odměny. Je proto jen 
těžko představitelné, že by úředníci mohli v této věci rozhodovat 
nezávisle na přáních politického vedení města,“ uvedla k tomu 
zastupitelka Petra Kolínská. 
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Koncem dubna 2013 se usnesením 
Zastupitelstva hlavního města 
Prahy změnila zřizovací listina 
a tím sídlo Domova pro seniory 
Elišky Purkyňové. Jsme tedy 
právoplatnými obyvateli nového 
Domova Eliška, který sídlí v ulici 
Cvičebná 2442 v Břevnově a nahradí 
budovu v Šolínově ulici. Budova v Thákurově ulici zůstane  
 provozu beze změn. 

Tato dlouho očekávaná událost pro nás znamená velkou výzvu 
a nové příležitosti, ale také kupu starostí a úskalí. V současné 
době přebíráme budovu, řešíme technické nedostatky stavu 
budovy, přebíráme vybavení Domova včetně nábytku a řešíme 
se zřizovatelem (MHMP) dovybavení budovy, aby mohl provoz 
Domova bez potíží fungovat (jedná se např. o pračky na prádlo, 
sušičky, myčku do kuchyně, žaluzie apod. ). Komunikujeme 
s hygieniky, jejich kontrola a schválení provozního řádu je 
zárukou hygienického provozu Domova. Snažíme zajistit 
bezbariérové dopravní a pěší spojení k Domovu. 

V okamžiku, kdy tento proces alespoň rámcově uzavřeme, 
započneme se stěhováním obyvatel z budovy v Šolínově 
ulici do Domova Eliška. Bude to situace náročná pro 
personál Domova, ale hlavně pro naše obyvatele, kdy 
se maximálně pokusíme odbourat stres z přesunu  
a adaptace na nové prostředí. 

V Domově Eliška výhledově plánujeme navýšit kapacitu lůžek,  
k tomuto kroku však přistoupíme až po zabydlení stávajících 
obyvatel a zavedení provozu v novém zařízení. Pro zájemce 
o pobytovou službu Domova pro seniory nadále platí stávající 
systém podávání žádostí, tj. společná žádost do obou objektů 
Domova. Kontakt na oddělení žádostí je na našich webových 
stránkách (www. dsepurkynove. cz), dále je možná telefonická 
konzultace se sociální pracovnicí oddělení žádostí (Radka 
Malá, mobilní telefon 733 536 548, pevná linka 224 311 364), 
popř. osobní návštěva v úředních hodinách oddělení žádostí 
(pondělí 8 – 11, středa 13 – 16). 

Pro širokou veřejnost pak plánujeme den otevřených dveří 
v září letošního roku, kdy se na Vás budeme srdečně těšit  
v novém Domově. Věříme, že se pro naše stávající i budoucí 
obyvatele stane skutečně domovem. 

Dne 4. 5. 2013 se u příležitosti žehnání plukovního praporu konala 
na pražském Pohořelci velká slavnost tradičního historického 
vojenského tělesa c. k. 8. zeměbraneckého pluku Praha. C. k. 
zeměbranecký pluk č. 8 Praha byl znovuvytvořen v roce 2010 impulsem 
několika přátel a kamarádů, které spojuje láska k vojenské historii 
Rakousko – Uherského mocnářství, ale také historie pražské vojenské 
posádky. Byl to zejména náš lokální patriotismus, díky kterému padla 
volba právě na toto tradiční pražské vojenské těleso. 

Většina příslušníků regimentu je staršího data narození, takže i v tomto 
směru výběr 8. pluku zeměbrany nám vyhovoval. Je ovšem pravdou, že 
někteří naši spolubojovníci by věkem spíše spadali již pod K. K. Landsturm 
(c. k. domobranu). Téměř všichni příslušníci regimentu prodělali základní 
vojenskou službu, kterou chápeme jako samozřejmost. Je jisté, že každý 
muž (voják) by měl celý život znát své místo ve tvaru. Myšlenka zeměbrany 
jako teritoriálního vojska je dodnes aktuální a budoucnost jistě prokáže 
její smysluplnost a nepostradatelnost. 

 Zároveň s praporem pražské zeměbrany bylo žehnáno i praporům pražské 
domobrany a c. k. vysloužilcům Zemí Koruny české. Po slavnostním 
průvodu a fotografování před kasárnami 8. zeměbraneckého pluku 
na Pohořelci proběhlo samotné svěcení ve vojenském kostele sv. Jana 
Nepomuckého nedaleko Pražského hradu. Praporům žehnal vojenský 
kaplan pan poručík Mgr. Jan Böhm ze 4. Brigády rychlého nasazení AČR. 
Událost tato se připravovala velice dlouho a byli pozváni hosté nejen  
z celé ČR, ale i z ostatních zemí bývalé Habsburské monarchie, například 
kamarádi z druhého c. k. zeměbraneckého pluku Linec z Rakouska, který 
nás podpořil svojí vojenskou kapelou. Dále pak přátelé ze Slovenska, 
Slovinska, Maďarska a dalších zemí. Osobně nás poctil svojí návštěvou 
velvyslanec Rakouské republiky a další významní hosté. 

Touto událostí bychom chtěli odstartovat slavnosti, které budou probíhat 
po celé bývalé Rakousko Uherské monarchii v tomto a příštím roce, kdy 
budeme vzpomínat sto let mobilisace 1914–2014, kdy všichni tito muži 
pražské zeměbrany a domobrany nastoupili pod prapory, tak jak jim 
kázala čest a povinnost. Celkové ztráty během velké války 1914–1918 jen  
u 8. Zeměbraneckého pluku Praha činili okolo 13 500 mužů. Domníváme 
se, že je nutno v dnešních uspěchaných časech nezapomenout na tyto 
muže, kteří žili zde v Praze a okolí a při službě vlasti zaplatili daň 
nejvyšší. C. k . zeměbrana jakožto pevná součást habsburské armády bývá 
často přehlížena. Vyrostli v ní zkušení velitelé, kteří významně přispěli 
k budování československé armády. Výstavba republikové armády bývá 
zahalena do legionářské legendy a v období komunistického režimu byla 
tato součást naší vojenské historie c. k. zeměbraneckých pluků takřka 
vymazána z paměti národa. 

www. kk8lir.com

www. landsturm8.com 

Osmáci opět mašírují

Do nového domu 
pro seniory letos

usedlost Na Panenské je v soukromém vlastnictví společně se zahradou 
odprodanou naší městskou částí a je trestuhodně neudržovaná. 
Pro zachování břevnovského mrakodrapu, Petynky/Vincentina a zeleně při 
potoku Brusnici vznikla petice, kterou podepsalo již více než tisíc občanů. 
V území by měly být zachovány zahrady a historické stavby a ne realizovány 
developerské projekty. Požádal jsem ministryni kultury o památkovou zónu 
břevnovských historických usedlostí. Na východě se nachází mimoúrovňová 
křižovatka Malovanka a tunelový komplex Blanka, kde by po jejich dokončení 
mělo projíždět sto tisíc automobilů denně, které dále významně zhorší životní 
prostředí. Logickou protiváhu této křižovatce vytváří uchovaná zelená enkláva 
při potoku Brusnici se stavbami našich předků. Žádoucí je její uchování  
a využití veřejností. 

Ochraňme společně krásy Břevnova!
MUDr. Antonín Nechvátal 

zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu zelených 
anechvatal@email. cz
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Rakovnický kotrlák je 
vystavován při běžných 
výstavách veškerého 
charakteru, nicméně jeho 
ojedinělost spočívá  
v akrobatických schopnostech, 
které jsou unikátní. Jedinci 
tohoto druhu by měli obstát 
jak ve kleci výstavní, tak při 
skvostné akrobacii letecké. 
Jejich „válení“ ve vzduchu je 
něco, při čemž se i náhodnému 
pozorovateli rozbuší srdce.  
A což teprve holubáři!

Oč vlastně jde? Rakovnický kotrlák je naším jediným původním akrobatickým 
plemenem. Za letu se holub dokáže jednou i vícekrát otočit o 360 stupňů nazad 
a dál pokračovat v letu. Někteří jedinci dříve než přemet udělají, hlasitě tlesknou 
křídly, což efekt z předvedeného výkonu ještě umocňuje. Není krásnější pohled, 
než spatřit hejno tleskajících a válejících rakovnických kotrláků!

Tolik k jejich charakteristice. Jedním z chovatelů tohoto plemene je i pan Václav  
D R E X L E R, který dlouhá léta bydlel na Praze 6. 

I při své vytíženosti nám odpověděl na pár otázek, týkajících se jeho chovatelské 
vášně. 

Dobrý den. Pane Drexlere. 
1/Stále se věnujete rakovnickým kotrlákům?
Ano. 

2/Kolik párů nyní vlastníte?
Aktuálně vlastním 22 chovných párů v několika barevných a kresebných 
rázech. 

3/Jaká je ochrana proti dravcům?
V zimě holuby pouštím pouze minimálně za dozoru, na jaře po příletu 
zpěvného ptactva je situace o něco lepší, ale vždy jsou poměrně velké ztráty, 
neboť bydlím v údolí obklopeném lesy, kde mají dravci příhodné podmínky. 
V současné době jsou dravci přemnoženi a z přírody jim vymizela přirozená 
potrava jako například koroptve, bažanti, a podobně; také významně ubylo 
chovatelů holubů. 

4/Vzpomeňte na své začátky ve Veleslavíně. 
Ve Veleslavíně jsem choval holuby od roku 1997 do 2005, kdy jsem se 
odstěhoval na venkov. Dodnes kolemjdoucí vzpomínají na bílé holuby, kteří 
dělali za letu kotrmelce. První rakovnické kotrláky mi daroval Ing. Milan Jindřich 
ze ZO ČSCH Vokovice. Kotrláci mě upoutali svým specifickým způsobem 
letu nad šáreckým údolím, kde je pan Jindřich choval. Holubi jsem choval 
v půdních prostorách rodinného domu, které jsem si k tomu účelu připravil 
a kde se holubům dobře dařilo, neboť tam bylo sucho a teplo bez průvanu. 
Holubi jsem měl puštěné téměř celoročně, neboť ve Veleslavíně nebyla taková 
invaze dravců, jako zde na venkově. Ve Veleslavíně jsem choval 10 párů 

Neexistuje jediná odpověď na tuto otázku. I samotní skauti vám odpoví různě. Proč? 
Protože skautský program je různorodý. Má mnoho barev a vůní, je přizpůsoben 
věku, zájmům, potřebám skautů. Otvírá svoji náruč pro všechny, bez rozdílu 
národnosti či náboženství, umožňuje navázání nových přátelství, nacházení dalších 
kamarádů, prožívání života smysluplně. 
Někdo zkouší psát verše, fotografovat, zdolávat skalní stěny, zahrát první kytarové 
akordy. Jezdí se na vodu, táborové ohně jsou zapalovány u nás i v zahraničí. Nevadí, 
že výsledky nejsou hned stoprocentní, žádný učený z nebe nespadl. To platí i u 
skautů. Jde totiž o něco jiného. Získat přesvědčení, že má cenu se snažit, překonávat 
překážky, být součástí tohoto světa. Oslavili jsme sto let českého skautingu. Ten byl 
v minulosti v naší zemi několikrát zakázán, označen za nepřítele režimu. Skauti za 
své přesvědčení trpěli, byli pronásledováni. Ale fakt, že ideály dobu temna přečkaly, 
svědčí o jejich správnosti. Proto i dnes dáváme prostor skautům z Prahy 6. Jde o 18. 
středisko KRUH, se kterým nás seznámí Kateřina Peterková: 
Historie 18. skautského střediska Kruh sahá až před rok 1930 a je spjatá s pražským 
osmým oddílem. V roce 1931 došlo k odtržení části členů osmého oddílu a vzniku 
oddílu nového. Aby si tito skauti odnesli něco z tradičního čísla 8, zažádali na 
ústředí o číslo 18. Někteří zakladatelé nového oddílu a jejich známí byli členy 
Rotary klubu, hodně jejich dětí se stalo členy nového oddílu. Tak vznikl základ 
dnešního střediska. První klubovna 18. byla ve druhém patře Obecního domu na 
náměstí Republiky, později byla získána nová klubovna v domě „U Kočků“ v Jilské 
ulici. Z peněz vybraných na akademii střediska byl v letech 1932–1933 zbudován 
srub v údolí u středočeských Skryjí, na místě zvaném Jezírka. Srub sloužil jako 
základna pro tábory, které se zde konaly v letech 1933 až 1940. 
V roce 1937 vznikl dívčí oddíl a počet členů se rozrostl tak, že louka u skryjského 
srubu přestala stačit. Vzniká tedy oddělený vodní tábor pro starší chlapce a další pro 
dívky. Oddíl se rozrostl na středisko, které v roce l939 mělo přes 200 členů. 
Po vzniku protektorátu bylo středisko rozpuštěno a jeho majetek včetně klubovny  
a srubu byl zabaven. Především starší členové však pokračovali v neoficiální činnosti. 
V této době také vznikla roverská skupina Dadové, která měla vlastní zvyky a dokonce 
i jazyk. V květnu 1945 vypukla revoluce, do níž se řada skautů zapojila, někteří na 
to doplatili životem. Další pak zahynuli v různých koncentračních táborech, což se 

zjistilo až po válce. Středisko bylo, nově pod jménem „Kruh“, rychle obnoveno, 
získalo opět klubovnu i srub, začalo se shromažďovat další vybavení a opět pořádat 
tábory. Počet členů přesáhl 250. Koncem 40. let byl Junák opět zrušen a jeho majetek 
zabaven. Kruh znovu přišel o klubovnu, srub a další. Dál se neoficiálně scházely 
družiny Dadů a Bobrů. V roce 1968 byl Kruh opět obnoven a po zákazu o čtyři roky 
později fungovali ještě nějakou dobu skauti, vlčecí oddíl dál fungoval jako turistický 
oddíl mládeže. Po azylu v klubovně 21. oddílu na Petřinách jsme získali klubovnu 
na Hradčanské, kde se scházíme. Z „přeživších“ vlčat vzešla skupina Klokanů, která 
přebrala vedení a organizovala obnovu po Sametové revoluci. V roce 1978 postavila 
srub na novém tábořišti v Chyškách, kam jezdíme dodnes. Dnes je členy Kruhu asi 
80 dětí a 70 roverů a dospělých. Děti jsou rozděleny do oddílů vlčat a světlušek / 
6–10 let/ a skautů a skautek /11–15 let/. Každý oddíl má jednou týdně schůzku / 
v zimě v klubovně, v létě na Letné nebo ve Stromovce/. Kromě toho organizujeme 
výpravy od jednodenních a víkendových přes delší /podzimní a jarní prázdniny, až 
po třítýdenní tábor na začátku července/. Všechny naše oddíly jsou suchozemské, 
ale skautky a skauti v posledních letech jezdí alespoň jednou ročně na vodu. 
Výpravy mívají oddíly většinou spojené /mladší a starší holky nebo kluci/, tábor je 
obvykle společný pro všechny. Výhodou našeho střediska je právě velké propojení 
mezi oddíly. Rodiče bývají rádi, když můžou sourozenci jezdit spolu, starší děti se 
naučí být za někoho zodpovědné. Ti mladší se od starších různým dovednostem 
přiučí. Roveři a roverky (cca16–26 let/ už se podílejí na vedení oddílů, ale mají také 
vlastní program. Před dvěma lety vznikl oldskautský oddíl Impérium. Naši roveři 
a oldskauti se zapojují do mezistřediskových projektů jako je organizace okresního 
Jamboree nebo projekt Skautské století, který zaznamenává a představuje příběhy 
skautských pamětníků. Také se podílejí na vzdělávání dalších skautských činovníků 
/ organizují např. čekatelský kurz Double, vůdcovský lesní kurz Castor/. Od roku 
1990 vydáváme střediskový časopis jménem Paděr, určený jak pro členy, tak pro 
jejich rodiče a další přátele střediska. Časopis přináší čtenářům informace o dění 
ve středisku i nejrůznější výtvory jeho členů. V roce 2009 získal Paděr třetí místo  
v celostátní soutěži oddílových a střediskových časopisů Speculator Skriptor. 

BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor

Holubářem se člověk narodí!

rakovnických kotrláků bílých, z nichž jsem odchoval každým rokem kolem 60 
nových holoubat. 

5/Plánujete nebo chováte i jiný druh holubů?
Chovám ještě tři páry moravských pštrosů černých, kteří jsou velice líbiví, 
nemají ovšem akrobatické schopnosti v letu jako rakovničtí kotrláci. 

Šárka Hoblíková 

Děkuji za odpovědi.               A. Matějka

Co je skautský program?
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Mezi námi
v Břevnově XXX. 

Jako Pražák jsem prožil celý svůj život na 
rozhraní Břevnova a Košíř, což je území, 
kterému se v dnešní době říká Břevnovská 
pláň. Z hlediska přesného místopisu je 
to pojem zavádějící a také až novodobý.  
V podstatě jde o vrcholovou část návrší, 
které se táhne od východu k západu. Na 
východ začíná Petřínem, který se zdvíhá 
nahoru od hladiny Vltavy, dále pokračuje 
mírně vzhůru až k Bílé hoře a končí nakonec 
svahem spadajícím do Řep a k Litoveckému 
potoku. Celý hřbet je dlouhý 4 až 5 kilometrů. 
V mnoha místech má své jiné místní názvy, 
takže za tak zvanou Břevnovskou pláň lze 
považovat jeho střední část. Název pláň se 
však začal používat až po zavezení lomů 
po roce 1960. Ačkoliv tady nikdy nestála 
nějaká větší stavba nebo sídlo, celé území 
bylo silně poznamenáno lidskou činností. 
Bylo to území opukových lomů pískoven, 

zdrojů stavebního materiálu. Pískovec se lámal na okrajích svahů a ještě 
dnes jsou patrné pískovcové skály na východní straně Petřína, na severní 
straně pod stadiony na Dlabačově, v Břevnově nad ústím ulice 8. listopadu 
do ulice Bělohorské, na jižní straně východně od barokní vily Hybšmanka. 
Na vrcholu celého návrší se lámala opuka, významný stavební kámen, 
používaný v Praze ještě v počátku dvacátého století. Za celou historii 
bylo tak lidskýma rukama přemístěno ohromné množství materiálu, 
byla vylámána skála, aby byla zase posléze zavezena jiným materiálem.  
V době lámání opuky bylo území lomů zcela specifickým biotopem, osídleným 
různými živočichy, které tady v dnešní době nenajdeme, třeba ještěrkami 
a ptáky, jejichž výrazným představitelem byl bělořit šedý. Z posledního 
období existence opukových lomů existují z tohoto území i více nebo méně 
známá vyobrazení a fotografie, v mnoha případech však nelze místo přesně 
lokalizovat. Ačkoliv se opuka lámala směrem od Petřína k západu již od raného 
středověku, v podstatě neexistují nějaké plány lomů. kromě malých výjimek  

a těžko lze vystopovat vývoj změn terénu, jak se měnil v důsledku těžby. možná 
však, že by se ještě dnes dal sestavit nějaký chronologický seznam lomů. Ještě 
v dnešní době je území silně poznamenáno touto lidskou činností a některé 
obrysy starých lomů jsou patrné v terénu dodnes. Část stěny opukového lomu 
se do dnešních časů zachovala jedině na západ od usedlosti Ladronka, ačkoliv 
v jejím okolí byly i další lomy. S lomy ovšem nutně souvisely i cesty, kterými 
bylo zapotřebí materiál dodávat na místo určení. Většina jich však zanikla spolu  
s lomy. Jižní stráně pod hranou kopce připadaly a připadají katastrálně na území 
Košíř. Je známo, že tady bývaly vinice. I s vinicemi však mohlo souviset větší 
přemísťování zeminy a úpravy terénu. Pokud se týká neexistence přesných 
map tohoto území, musím konstatovat, že do dnešního dne, to je k roku 
2013, není přesně na plánu Prahy zakreslen průběh cest v parku od Spiritky 
k Ladronce, ačkoliv jsou vyasfaltované. Tyto cesty byly postaveny začátkem 
60. let a na několika místech jsou na nich patrné stopy tanků z roku 1968. 
Některé vedou v trasách starých polních cest, jak je znám z let čtyřicátých. 
Existuje dosud hlavní pěšina z Břevnova do Košíř, jejíž trasa je dnes doložitelná 
dobře 120 let. Protože vlastním po svém otci několik fotografií a diapositivů, 
na kterých je zachycen i stav terénu v okolí břevnovských lomů, rozhodl jsem 
se je naskenovat a opatřit komentářem, abych fotografovaná místa lokalizoval. 
Do tohoto souboru jsem zařadil i několik fotografií z jiných publikací, které 
buď dokáži přesněji lokalizovat, anebo nějak charakterizují celou lokalitu a její 
vývoj. 

První obrázek pochází z knihy Prag, Album alter Ansichkarten od autorů 
Romana Karpaše a Zdeňka Beneše, která vyšla v roce 2000. Na obrázku 
jsou sice staré Košíře, ovšem na celém obzoru probíhá hranice Motola  
a Košíř s Břevnovem. Fotografie zobrazuje situaci někdy z konce 19. století  
a jsou na ní i objekty dnes dávno neexistující, například cihelna po Spiritkou, která  
k této usedlosti patřila a byla zbořena v roce 1936. 

Tatáž fotografie opatřená vysvětlivkami. Směrem zleva je na horizontu 
vidět jakási zaniklá stavba umístěná západně od Ladronky, pravděpodobně 
nějaká velká kůlna, která mohla souviset s provozem lomu západně od 
Ladronky. Jak potvrzuje Václav Hájek, v letošním roce 84–letý, který  
v mládí bydlel na Ladronce s rodiči, byly ještě ve čtyřicátých letech viditelné 
základy této stavby. Již v této době jsou vidět modříny rostoucí v dolíku jižně 
pod Ladronkou. Trochu vpravo od středu snímku je patrná pěšina vedoucí  
z kopce dolů a pod ní jednopatrová budova patřící k cihelně, která však po jejím 
zboření zůstala ještě stát. Dnes je již také zbořená. Říkalo se jí u Konopáska, 
podle povozníka, který tady sídlil. Pěšina existuje dodnes, posunula se jen asi 
o 10 metrů východněji. Na mapách zakreslena není. Ústí srázem do silnice  
u autobusové zastávky č. 191 Spiritka. Území po zaniklé cihelně bylo  
v Břevnově známo pod jménem v bažinách. Zcela vpravo na horizontu je 
viditelná usedlost Spiritka. Další obrázky budou navazovat na úvodní dva 
obrázky převzaté. Jde o barevné diapositivy pořízené otcem. Fotografovány 
byly samozřejmě osoby v popředí, dnes je zajímavější jejich pozadí, protože 
je zachycena situace z počátku čtyřicátých let dvacátého století. Od roku 
1936 jsme bydleli v dnešní Tomanově ulici, která tehdy ještě nesla jméno Pod 
Ladronkou. Z okna jsme viděli typickou českou zemědělskou krajinu, dnes 
cloní výhled les. Praha se tenkrát pomalu začínala rozrůstat po předměstských 
kopcích. Naproti Břevnovské pláni, oddělen širokým košířským údolím, byl 
vidět nejvyšší hřbet okolí, zvaný Vidoule. Uprostřed Vidoule již stála továrna 
Srb a Štys, vyrábějící optické přístroje, za války periskopy do ponorek. Na 
východní straně Vidoule byly ještě zachovalé lomy na pískovec a pískovny. 
Dnes je tato oblast chráněným územím, které má chránit geologické výchozy 
těchto hornin. Bohužel jsou lomy, potažmo tyto výchozy již zanesené  
a zarostlé náletovou zelení nevábného vzhledu. Rodina podnikla nedělní výlet 
za obrazem viděným z oken a a tak vznikly fotografie dokumentující stav svahů 

pokračování na straně 12
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21. 8. O půlnoci navštívila policejní patrola erotický klub Astra ve
Zbuzanské ulici za účelem kontroly sexuálních pracovnic. Jedna
z těchto pracovnic příslušná do Kryr u Loun předložila doklady a zjiš−
těno, že se o ní zajímá soud v Plzni a v Lounech. Předvedena pro zane−
dbání povinné výživy. • Do sklenářství na rohu Myslbekovy ulice
v noci přišli zloději. Vytlačili a zdvihli ochrannou stahovací mříž před
dveřmi provozovny, vypáčili vstupní dveře a hned k pokladně. Byly
tam 2 tisíce. Celková škoda: 10 tisíc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z policejního deníku
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Tajenka: S Bohem začni každé dílo. 

16. 4. V ulici Parléřově, kde se tak dobře krade, patrola 
chytila zloděje, který si otevřel auto německého turisty. 
Po propuštění byl opět lapen v ulici Myslbekově, kde si 
zas otevřel auto britského občana. Šetřením zjištěno, že se 
jedná o starého dobrého známého, místního zloděje, 18x 
trestaného muže, povoláním autař, který působí výhradně 
v ulici Parléřova a Myslbekova. Znovu obviněn z krádeže  
a poškozování cizí věci a jestli bude odsouzen po devatenácté, 
zatrhnou mu soudci tipec. Prý mu „hrozí“ až 3 roky. 

17. 4. V ulici Na Šafránce jiný borec – denní autař, v půl 
čtvrté odpoledne přistoupil k vozu audi, rozbil boční sklo 
dveří, poškodil čelní sklo a klimatizaci, jak rval přístroje  
z desky, ale nic moc se nehodilo. Situaci sledovala pozorná 
sousedka, která zavolala na l. 158 a popsala zloděje. Patrola 
přijela ihned, ale zloděj už měl sbaleno, odcházel. Když však 
uviděl přicházející policisty, ležérně odložil baťoh a vzdal to. 
Varoval ale, že je Klausův propuštěnec, nakažen žloutenkou, 
feťák a má 15 trestů. Předveden. 

24. 4. Specialista na zahradní chatky zaměřil své úsilí na oblast 
Dejvic a Suchdola. Bral vše, co šlo odnéstů a prodával kradené 
silně pod cenu, kdo měl zájem: elektrikářské, stavební a zahradní 
nářadí, jednou dokonce rozebral pergolu a po částech odnesl. 
Kriminálkou zadržen a dán do vazby. Zatím škoda: 600 tisíc korun. 

pod hranicí „Břevnovské pláně“. Obrázek ukazuje na svém pozadí střední  
a západnější jižní svahy pod Břevnovskou plání v roce 1941. Vlevo je vidět 
pískovna mezi Ladronkou a Šafránkou zvaná Bečkárna. Ladronka je skryta 
za modřínovým lesíkem. Domy na obzoru jsou z dnešní Tomanovy ulice, tři 
poslední vpravo jsou však z ulice Kopeckého. Jsou vidět lomy nad zbořenou 
usedlostí Císařka, jejich západní část vlevo se jmenovala Skalní město. Pod 
svahem je vidět dům, ve kterém sídlilo povoznictví Konopásek. 

Po zbořené usedlosti Císařka zůstala dodnes jakási nouzová stavba, kde sídlil 
sadař. Sad se rozprostíral při pohledu na obrázek v pravé části, od pěšiny 
směrem doleva až po další cestu, která vedla do levá části lomů, které se říkalo 
Skalní město. Zdola pak od silnice až po úpatí lomové stěny. Nad ní bylo pole 
až po polní cestu od Spiritky k Ladronce. Tohle pole bylo asi o 3 metry níže než 
okolní svahy. Asi to byla ještě mnohem dříve vinice. Západní roh byl vyzděn 
opukovými, opracovanými kvádry do výšky asi 3 metry, obě ramena asi  
o délce 4 metrů. Vyzděný roh byl v místech dnešní odbočky vyasfaltovaných 
cest. Ve Skalním městě byla v pravé části velká jeskyně v pískovci, vchod 
byl blokován velkým balvanem, který se asi utrhnul od stropu. Vlevo od 
jeskyně byl sesuv, za ním ve skále vytesané obydlí, další sesuv a nakonec dvě  
v pískovci vytesané místnosti s okny. Dokonce malované. Zřejmě šlo o obydlí 
nezaměstnaných z roku 1928 z knihy o Břevnovu, situované k Ladronce.  
V lomech přímo u Ladronky nebylo po skalních obydlích žádné známky. Na 
fotografii však je patrný svažitý terén nad, takže situace ve Skalním městě 
tomu plně odpovídá. Lom Skalní město byl pískovcový, ale výchozy pískovců 
byly promíšeny opukovou sutí. Byl přístupní cestou z Podbělohorské, která 
dodnes existuje. Vpravo od cesty byl sad, oddělený plotem z trní. Lom vpravo 
byl původně přístupní cestou vzhůru od Císařky, která byla v horní části pod 
okolním terénem a místy je dodnes patrná. V šedesátých letech byla prolomena 
cesta, dnes vyasfaltovaná, vedoucí po vrstevnici u paty násypů, kterým byl lom 
zavezen. Po lomu zbyla vedle cesty asi 3 metry vysoká pískovcová skalka, která 
zavalila v roce 1968 tři děti, hrající si u jejího úpatí. Potom byl terén zarovnán. 

Pohled od Cibulek na východní hranu pláně s usedlostí Spiritka vpravo. Tři 
viditelné domy nestojí v první ulici, kterou je nynější Tomanova. ale až ve druhé 
a třetí řadě, tedy v nynější Kopeckého a Loutkářské ulici. Směrem od Spiritky 
dolů vedla v ose nynější ulice Spiritka vozová cesta do pískovny a dále dolů 
k povoznictví Konopásek. V západní části této pískovny bylo koncem května 
roku 1945 pohřbeno 16 německých vojáků zastřelených RG (Revoluční gardy) 
při pokusu o útěk ze zajateckého tábora zřízeného v té době na Strahovském 
stadionu. Hrubé obrysy této pískovny, která nebyla zavezena, jsou ještě dnes 
viditelné nad strmou silnicí vedoucí ke Spiritce. Je zarostlá náletovou vegetací, 
svahy sesuté. V západní části je skryta ve vegetaci „černá“ zahrádka s chatkou. 
Vlastně leží nad hrobem vojáků. 

(příště dokončení)                                                                       Petr Podpěra – Břevnov

pokračování ze strany 11

pokračování na straně 13
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Naší drahé mamince a babičce 
Jarmile Bastlové, narozené 4. 8. 
1923, 
přejeme k jením významným 
narozeninám pevné zdraví, boží 
požehnání a ještě mnoho krásných 
chvil strávených se svými nejbliž–
šími, kteří ji mají moc rádi a děkují 
jí za lásku a celoživotní obětavost. 
Ať stále bojuje jako lvice a je plná 
síly lidské moudrosti. 
Její děti a vnuci
Prozradím ti, co dělají lidé v tvém věku, aby zůstali věčně mladí... 
zapomínají, kdy se narodili. 

Panu Václavu Šťastnému z autoškoly v Břevnově a jeho ženě Janě za 
jejich nezištnou a všestrannou podporu a pomoc při dlouhé a těžké 
nemoci mého tatínka. Dagmar Grübler Mikešová.

 

Červenec 2013
Marie Říhová, Střešovice (došlo po uzávěrce)  25. 6. 1923
Věra Polednová, Břevnov  10. 7. 1924
Břetislav Halášek, Břevnov  7. 7. 1928
Květoslava Hnátová, Břevnov  9. 7. 1933
Marie Klausová, Břevnov  11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov  3. 7. 1974

Srpen – září 2013
Roman Pýcha, Břevnov  23. 8. 1934
Josef Bečvář, Ruzyně  14. 9. 1929
Hana Kosová, Břevnov  29. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice  29. 9. 1949

Červenec – Srpen – Září

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

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 mimo letní 
prázdniny 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. 

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

PODĚKOVÁNÍ

l Nabízím zpracování účetnictví včetně daňových přiznání. Tel.: 606 
871 141

23. 4. Dva podnikatelé z Prahy 6 – muž 41 let a žena 39 
let, vymysleli pro sebe klasickou živnost. Podnikatel zřídil  
v jednom z pěkných bytů na Puškinově náměstí tzv. privát, kde 
byly poskytovány mužům sexuální služby. Personál živnosti 
obstarala zase podnikatelka, která prostřednictvím inzerátů 
oslovovala ženy, které se tomuto řemeslu nebránily. Byl 
stanoven sazebník, účtováno 1 200 Kč za hodinu radovánek 
a z toho odváděna ženami poměrná část zaměstnavatelům. 
Živnost kvetla nejméně od r. 2009. A zřejmě byli všichni 
spokojeni – personál, zákazníci i podnikatelé. Jen kriminálka 
ne. Podnikatelé obviněni z kuplířství. 

25. 4. Na křižovatce Pevnostní – Gymnazijní sražena autem 
devadesátiletá chodkyně, která přecházela ulici. Nárazem 
upadla do bezvědomí a odvezena do vojenské nemocnice. 
Šetřena míra zavinění řidiče. 

27. 4. Krátce po půlnoci voláno na l. 158, že v ulici 
Makovského v Řepích leží zraněný muž. Patrola zjistila, že 
se jedná o 36 letého bezdomovce, který zde často spal pod 
schodištěm panelového domu. Přišel k němu ale jiný a chtěl 
mu vzít deku. Když ji nechtěl dát, vytáhl kudličku a bodl. 
S dekou pak prchnul. Zraněný bezdomovec převezen do 
nemocnice. 

13. 5. Když se v neděli po poledni vrátil v doprovodu 
kámoše jeden manžel v Řepích domů, našel v manželském 
loži o dvacet let staršího soka. Oba ho zmlátili tak, že ztratil 
vědomí. Když usoudili, že má dost, tase odešli. Muž utrpěl 
četná zranění, krvácení do mozku a byl urgentně odvezen 
záchrankou. Oba útočníci vzati do vazby a sděleno jim 
obvinění z těžkého ublížení na zdraví, omezování domovní 
svobody atd, za což může být až 10 let. 

22. 5. Na zastávce Červený vrch dopoledne řidič tramvaje 
neubrzdil svoji soupravu a vrazil do tramvaje před ním. 
Následkem nárazu bylo lehce zraněno 10 lidí, nehoda vyřadila 
dopravu na 2 hodiny. Šetřeno. 

Gratulace
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Reagují přímo na poválečný duchovní rozkol a snaží se poctivě pojmenovat jeho hlavní 
příčiny. Zároveň přímo prorocky varují před dekadencí české inteligence a obhajují 
specifický význam katolické víry v pojetí tzv. křesťanského realismu. 
Na sklonku dvacátých let I. R. Malá doprovází na služebních cestách svého 
manžela. Nejprve po západní Evropě a potom spolu žijí tři roky v Římě. Když se 
vrátí již natrvalo do Čech, vyberou si za domov nově postavenou vilku nedaleko 
od Břevnovského kláštera. Sem brzy nato začali znovu docházet spisovatelé  
a umělci, kteří se hlásili k filosofii R. I. Malého. V pozdějších letech se setkávali  
i na půdě Umělecké besedy, v jejímž literárním odboru se R. I. Malý stal jednatelem. 
V letech 1939–1940 v nakladatelství Vyšehrad vychází první románové dílo I. R. 
Malé, životopisná trilogie Bez počátku a konce, kterou podle jejích záznamů začala 
připravovat již v roce 1913. Zpracovala v ní historii rodu Rudolfa Malého i své vlastní 
rodiny, avšak jak již sám název trilogie napovídá, děj tohoto románu má křesťanský 
základ podle filosofických motivů R. I. Malého. Zároveň je to symbolický začátek  
a dílo, se kterým by se měl každý její čtenář setkat jako s prvním. Pochopí z něj jak 
životní osudy autorky, tak její v nejlepším slova smyslu svobodomyslnost a zvláštní 
vztah mezi ní a čtenářem – nadčasovost, kterou se odlišila od dobových spisovatelů. 
Její tvorba je opravdu mezigenerační a nepodléhá žádným módním vlivům ať autorů 
první republiky nebo starším. Následovaly ještě romány Tajemná píseň (1941)  
o životě malíře Františka Koblihy a Klub Klubko (1943). Všechny nesou tištěnou 
dedikaci R. I. Malému a jsou svědectvím jejího dlouhodobého studia a křesťanské 
víry. Ta zasahuje do osudů lidí, kteří se jí teprve učí rozumět. To se týká rovněž jejích 
dvou knih pro děti a mládež Duhový míč (1941) a Záhadný ostrov Kajačorp (1944), 
ve kterých se některými motivy vrátila i ke svému vlastnímu dětství, ač děj knih je 
situován do třicátých let a probíhá jako současná událost. Je z nich patrné, že I. R. 
Malá měla nesporné pedagogické nadání a dokázala oslovit velké množství čtenářů. 

V jejím archivu se dochovalo mnoho dopisů od dětí, které jí chtěly alespoň na dálku 
poděkovat nebo ji přímo pozvat na besedu do jejich školy. Břevnovu věnovala I. R. 
Malá dvě své prózy – Legendy o Břevnově (1940) a Břevnovský melodram (1941). 
V první z nich je středem pozornosti Břevnovský klášter a historické souvislosti 
jeho barokní fresky k oslavení sv. Benedikta a pověsti o založení Břevnova z doby 
opata Otmara Daniela Zinkeho (1663–1738). V legendě tak vystupují opat Zinke, 
malíři Jan Jakub Steinfels ze Steinfelsů a Petr Brandl, načež děj pokročí v čase  
a přibližuje zdejší pobyt Julia Zeyera, jenž se zastavil v bazilice sv. Markéty, zaujatý 
zmíněnou freskou. Končí postavami významných břevnovských farářů Holuba  
a Mojžíše, kteří legendu dovedou až do dvacátého století. V Břevnovském melodramu 
I. R. Malá vytvořila na každý měsíc roku lyricko – deníkový portrét, zachycující 
břevnovskou přírodu a několik svátků církevního kalendáře. 
Po roce 1948 patřily knihy I. R. Malé mezi ty, které se musely vyřazovat z knihoven a ani 
během šedesátých let se v žádném nakladatelství nemohly reeditovat. Nemohl vyjít ani 
nový román, který dokončila v padesátých letech. Ve třetím čísle týdeníku Naše rodina  
z ledna 1970 odpovídala na otázky redaktorky Marie Hemzalové ještě s nadějí, například 
o chystaném vydání románu Tajemná píseň (naposledy vyšel r. 1947) a neodmítala ani 
možnost své nové původní tvorby. Avšak reakce nakladatelství, se kterými jednala, 
byly v čase začínající normalizace stále odmítavé a zjevně nestály o to dát příležitost 
publikovat spisovatelce, jejíž myšlenky byly mnoha tehdejším cenzorům nad českou 
kulturou velmi nepříjemné. Na tomto stavu se nezměnilo nic až do smrti I. R. Malé 
roku 1985, avšak ani po pádu starého režimu o čtyři roky později. Dnes již nepatří 
mezi autory zakazované a mělo by se proto bránit tomu, aby její knihy byly odmítány 
a odsuzovány do zapomnění. Naopak by zasloužily vydání v důstojné podobě, aby se 
mohly zařadit do společenství nově vydávaných knih českých spisovatelů křesťanské 
víry, ke kterým se čtenáři po roce 1989 vracejí. 

Zpracoval z materiálů archivu I. R. M: Filip Hynek
Foto: archiv B. Švarcové

Spisovatelka I. R. Malá je svým životem i literárním dílem pevně spjata s duchovní 
a uměleckou atmosférou Břevnova 20. století. Patří mezi důležité autory, kteří zde 
žili a vzájemně se setkávali (esejista Albert Vyskočil, opat Anastáz Opasek, filosof 
Jan Patočka a další). Spolu se svým manželem, filosofem R. I. Malým kolem 
sebe dokázali vytvořit přátelský okruh lidí, kteří k nim často docházeli. K výročí 
narození I. R. Malé čtenářům Břevnovana otiskujeme vzpomínku na její osudy  
v historii složitého dvacátého století, které téměř celé prožila. 
I. R. Malá se narodila v tehdejším Německém (Havlíčkově) Brodě v rodině obvodního 
lékaře Norberta Havla 23. července 1893. Její křestní jméno bylo Anna, ale její přátelé ji 
později začali oslovovat jako Inu, a proto v první iniciále jejího literárního pseudonymu 
je právě písmeno I (iniciála R znamená jméno jejího manžela Rudolfa). Dětství  
a dospívání prožívala v zajímavém, ale také drsném prostředí lékařské praxe svého 
otce, jenž ji časem brával s sebou za svými pacienty. Doktor Norbert Havel vzhledem  
k tehdejším poměrům byl v podstatě neustále na cestách, ale nadto to byl člověk múzicky 
a umělecky nadaný, jenž sepsal i několik beletristických knih z oblasti svého povolání 
(např. povídky Z lékařského života), kterému se doslova obětoval a které ovlivnilo  
i jeho dceru Annu. Ta se po absolvování středoškolského lycea v Chrudimi vydala do 
Prahy na studia Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V Praze zažila poslední léta 
před vypuknutím první světové války dobu plnou nových dojmů, ale pro ni samotnou 
především roky soustředěného studia a rozhodování o svém dalším osudu. A ten opravdu 
zasáhl, když se seznámila se svým vysokoškolským kolegou Rudolfem Malým (1889–
1965), který již tehdy patřil k nejmladší generaci českých filosofů a aktivně se zapojoval 
do tehdejších filosofických diskusí. Rudolf a Anna začali tvořit zajímavý literární pár. 
Stali se návštěvníky salonu spisovatelky Růženy Svobodové a blízce se spřátelili  
s kritikem F. X. Šaldou. Do jejich dalšího života rušivě zasáhla první světová válka, do 
které Rudolf Malý musel vzápětí narukovat. Uprostřed této tragické doby Anna Havlová 
dostudovala a přijala profesorské místo (přírodopis, zeměpis, matematika) na dívčím 
gymnáziu v Pardubicích, kde ji jednoho dne překvapil Rudolf, kterého se podařilo  
z fronty přeložit na úřednické místo v pražské vojenské nemocnici. Roku 1917 tak 
začíná jejich společný život v Praze, vstupují do manželství a mohou se opět plněji 
věnovat literatuře. Připravují k vydání sborník „F. X. Šaldovi k padesátinám“. Když se 
jim příští rok narodí dcera Bohdana, stává se F. X. Šalda jejím kmotrem. 
Záhy po vzniku Československé republiky vydává Rudolf Malý, zaměstnaný již  
v ministerstvu zahraničí, pod svým literárním jménem Rud. I. Malý pětici filosoficky–
esejistických knih, na kterých spolupracovala také I. R. Malá, což nebývá v literárních 
slovnících zmiňováno. Jejich hlavním motivem zůstávají problémy demokracie  
a náboženství, sociální vztahy ve společnosti, tedy témata dodnes živá a nedořešená. 

120. JUBILEUM 

NAROZENÍ 

SPISOVATELKY 

I. R. MALÉ (1893–1985)
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2.  Aby nebyl slyšet silný výbuch, bude v okolí odstřelu trvale 
kroužit vrtulník

3.  Aby se nevznesl velký oblak prachu, budou na místě hasiči, 
kteří ihned zaplaví trosky vodním dělem

A tak se také stalo: rána byla utajena v rámusu vrtulníku, 
prach sražen vodním dělem, panika žádná. No, snad jen trochu  
v místě děje, když sousedka naproti odstřelenému domu 
požádala hasiče, jestli by jí, když už jsou v tom, nezalili 
důkladně zahradu. Hasiči souhlasili a obrátili proud vody na 
její růžovou zahradu. Sousedka pak málem omdlela, když 
uviděla své růže „ vzhůru nohama“. 

Dr. Jiří Kanta, Břevnov
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127

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

145
Přísně tajný odstřel jednoho 
břevnovského domu
Zbourat jeden nebo dva domy odstřelem není žádná zvláštní 
událost hodná zaznamenání, pokud nejde třeba o tovární 
komín, mrakodrap nebo nádraží. V našem případě však šlo  
o obyčejný jednopatrový dům v ulici Za Strahovem. Zbourat se 
musel, protože se zvolna propadal do ulice. Byl již déle než rok 

podpírán dřevěnými trámy, takže bránil silničnímu provozu, 
ohrožoval chodce a vypadal opravdu excentricky – viz přiložená 
fotografie. V době, kdy byl tento snímek proveden, v něm ještě 
stále bydlely tři rodiny! Důvodem propadání domu bylo totální 
podmočení základů, které vzniklo někdy v sedmdesátých 
letech, kdy byl pod chodníkem, těsně podél domu, ukládán 
kabel vysokého napětí ke stadiónu na Strahově. Po dobu 
několika měsíců zůstal hluboký výkop nezakrytý, takže deště  
a vůbec počasí vykonaly své. Po dlouho odkládaném zasypání 
a izolování se zdálo, že je dům zachráněn, ale ouha: Najednou 
se nedaly zavírat drhnoucí vchodové dveře, pak se objevily 
široké praskliny na chodbě i v některých místnostech a nakonec 
vznikla taková puklina v přízemí, že jí vlezla do jednoho  
z bytů toulavá kočka. Protože šlo o nosnou zeď, nebylo možné 
tam dále přebývat. Po delších tahanicích se stavebním úřadem 
na Národním výboru, který nechtěl uznat vinu na 
nezajištěném výkopu, našel se rozumný člověk 
s logickým myšlením a iniciativou, takže byl 
objekt konečně určen k demolici. Ta byla celkem 
brzy připravena a určeno datum odstřelu. Shodou 
okolností však toto datum připadlo na jeden den  
v době Spartakiády v roce 1980. A teď teprve nastaly 
velké problémy: jak to, že byl odstřel stanoven 
na dobu Spartakiády – nejde snad o provokaci 
– výbuch nedaleko spartakiádního stadionu?  
A jestliže to nejde odložit, jak zajistit, aby výbuch 
nikdo nevnímal jako výbuch? To byly otázky 
kladené stranou a vládou. 
Zasedala kvůli tomu vládní spartakiádní komise 
a za vedení předsedy vlády Lubomíra Štrougala 
stanoven takovýto postup:
1. Odpálení se odehraje večer, až když diváci 

odejdou ze stadiónu
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!

80. let Základní školy J. Amose Komenského v Břevnově
Docela nenápadně, bez ohňostrojů a okázalých projevů, konala se za deštivého odpoledne 30. května 2013 
připomínka osmdesátého výročí školy. Budova byla plná pobíhajících dětí, neboť bylo volno, každý mohl kam 
chtěl, do tělocvičny, třídy, do šaten, či na dvůr, ale venku dosti pršelo, takže všichni byli „doma“, jako včely v úlu.  
V jedné třídě byla kavárna s dobrotami a občerstvením, ve druhé paní učitelka malovala děti, které stály na tu krásu ve 
frontě. Jiní tančili v tělocvičně při ohlušující a nekončící diskotéce, další tvořili hloučky po chodbách a klábosili. Občas 
se v patře mihl některý z kantorů, ale vše bylo bez problémů a v pohodě. Děti měly pré. 

Od roku 1933 datuje se úplný provoz Měšťanské školy chlapecké v Praze XVIII., tedy v Břevnově a za desetiletími 
existence upravuje se častokrát název. Za Protektorátu to byla Hlavní škola chlapecká, po válce Chlapecká škola 
měšťanská, pak 4. Střední škola v Praze /1950 – 53/, pak Devítiletá střední škola, v roce 1961 dokonce ZDŠ s celodenní 
péčí v Praze 6 – Břevnově, od r. 1967 ZDŠ U Dělnického cvičiště, od roku 1989 se v názvu objevil slovenský básník 
P. O. Hviezdoslav, po převratě to byla ZŠ Břevnovská a od r. 2000 je to ZŠ J. A. Komenského, U Dělnického cvičiště 
1. S léty jsou spojena i jména ředitelů školy a je nutno připomenouti prvního ředitele pana Jana Velického, dále Karla 
Fišeru, Cyrila Sládka, Ladislava Grünera a také Rudolfa Beráka, Josefa Kopeckého a Ladislava Čížka, kteří převedli 
školu přes dobu války. Poválečná generace žáků si jistě vzpomene na jména Antonína Bejčka, Jindřicha Sobotku  
a Marii Komárkovou, dále ředitele Karla Krupičku, Květoslava Jelínka a Blanku Táboříkovou. Od roku 1990 řídí školu 
Ivanka Greinederová a od roku 2005 Luděk Soustružník. Budova školy je spolu s budovou školy na náměstí Svobody 
v Bubenči největší školní budovou pro základní školství v Praze 6. Má 210 žáků a je zde umístěna i Hudební škola Jana 
Hanuše. Na dobových fotografiích ze školního archivu si lze připomenout tváře některých kantorů a žáků, kteří sem chodili  
a učili. A jak je známo, čím je žák starší, tím více vzpomíná na školu a váží si práce kantorů. Dosvědčit to může každý, 
kdo se účastní ročníkových setkání bývalých spolužáků. Milí kantoři, děkujeme Vám…

Ze školního archivu: Budova na sklonku 30 let, ředitel pan Rudolf Berák, prvňáčcci v r. 1950 a učitelský sbor v letech 1933 – 36, ředitel K. Fišera s motýlkem 
uprostřed.


