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11. listopadu položili u příležitosti Dne veteránů k vojenským památníkům v Praze 6 věnce zástupci  
m. č. a to paní starostka M. Kousalíková a paní radní V. Vymětalová. Na snímku u Památníku čs. zahra-
ničních letců na Náměstí Svobody.

Na slavnostní posvícenské mši v Břevnovském klášteře bylo připomenuto třicáté výročí od vysvěcení 
pana převora Siostrzonka. Děti z farnosti udělaly kolem něho u oltáře kruh a spolu milými gratulacemi 
vytvořily působivou chvíli. Pan převor Siostrzonek je u nás velmi oblíben.

Před sto devíti lety napsala neznámá Fany Hájková z Holešovic pohled domů před cestou do Ameriky: 
„ Srdečný pozdrav z Bremen, zítra odplujem. Šťastně jsem se sem dostala. Srdečný pozdrav na všech-
ny…“ Zajímavé poznámky a vzkazy na starých zvětšených pohlednicích, jsou tématem nejnovější vý-
stavy v Informační kanceláři m.č. Praha 6 na Bělohorské 110. Výstava se jmenuje Co bylo v brašně  
c. k. listonoše.

Počasí v září, říjnu  
a listopadu 2013
Počasí v září 2013. 
První polovina září byla teplá, v druhé polovině se 
dvakrát výrazně ochladilo, takže celkově bylo září 
normální s průměrnou teplotou 13, 8 °C. Maximál-
ní teplota byla 26, 9 °C dne 8. a to byl zároveň po-
slední letní den. Min. teplota byla 2, 5 °C dne 28. 
Byly 2 letní dny – 77%. Srážek spadlo 42, 8 mm 
– 104%. Max. množství srážek bylo 7, 6 mm dne 
12. Září bylo velice oblačné s vysokým počtem 14 
zamračených dní – 177%. Byl 1 den s bouřkou,  
1 den s mlhou a při výrazném ochlazení 28. byl pří-
zemní mráz s jíním na trávníku.
Počasí v říjnu 2013. 
První polovina října byla chladná. Ve druhé polo-
vině měsíce se výrazně oteplilo s teplotními rekor-
dy, takže celkově byl říjen teplotně nadnormální  
s průměrnou teplotou 10,3 °C s teplotní odchylkou 
+ 1,4 °C. Teplotní odchylky koncem měsíce dosa-
hovaly nad 6 °C. Max. teplota byla 22,6 °C  dne 
28. a min. teplota byla -0,1 °C  dne 3. spadlo 48,7 
mm srážek – 146 %. Max. množství srážek spadlo 
23,4 mm dne 10. Vyskytlo se 7 přízemních mrazů 
a 4 dny s mlhou. Bouřka dne 20. je v této době 
poměrně vzácná.
Počasí v listopadu 2013. 
Listopad byl teplotně nadprůměrný s teplotou 5,4 
°C a s odchylkou + 1,5 °C. Max teplota byla neoby-
čejně vysoká – 18,0 °C dne 8. Min teplota byla -4,3 
°C dne 27. Mrazových dní bylo jen 5 – 59 %, ledový 
den se nevyskytl. Byly 3 dny s průměrnou teplotou 
vyšší než 10,0 °C – 158 %. Množství srážek bylo 
normální – 31,1 mm – 98 %. Srážky byly četnější, 
ale méně vydatné. Max množství srážek spadlo 8,5 
mm dne 10. Teplý charakter měsíce způsobil, že 
se neutvořila sněhová pokrývka. Jinak byl listopad 
značně oblačný s 19 zamračenými dny – 116 %  
a se 2 dny se silnou mlhou.

V Praze dne 6. 12. 2013.  SM
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pokračování na straně 4

  Z kláštera • 1. 11. 201� v bazilice sv. Mar-
kéty při mších sv. v 7,00 a v 18 hod. oslava 
Všech svatých. • 2. 11. O Památce zesnulých 
byly slouženy mše sv. v 7,00, v 9,00 a v 18 hod. 
Ve 14,30 se konala pobožnost s modlitbami za 
všechny zemřelé a od 15,30 v bazillice zazněl 
koncert chrámového sboru pod vedením A. 
Melichara. • 3. 11. při mši sv. pro děti v 9 hod., 
kterou sloužil P. Václav Snětina, účinkovala 
schola za řízení M. Salákové. • 4. 11. v 18 hod. 
sloužil P. Prokop Siostrzonek mši sv. za sest-
ru Akvinelu, která by oslavila 80. narozeniny. 
Při burze v pavilonu Vojtěška 2. – 3. 11. bylo 
vybráno na charitní účely 6 835,– Kč. • 5. 11. 
Břevnovský klášter navštívili čeští a bavorští 
biskupové v čele s mnichovským arcibisku-
pem R. Marxem. Po slavnostní bohoslužbě 
mše sv. v 18,00 s kardinálem D. Dukou jednali 
o vzájemné spolupráci. Účinkovali choralisté 
sboru Amici musicae antiquae pod vedením J. 
Orla. Na varhany hrál Marek Čihař. • 16. 11. 
v 16,30 se uskutečnil slavnostní koncert sboru 
a orchestru z královehradeckého kraje, kte-
rý řídil Tomáš Židek. Zazněla díla J. Hanuše  
a J. Pavlici. • 17. 11. v 9 hodin biskup Václav 
Malý udělil svátost biřmování 10 farníkům. 
Mši sv. sloužili též P. Prokop Siostrzonek 
a P. Václav Snětina, kteří farníky na svátost 
připravili. Účinkovala Schola z Telče a zdejší 
,pod vedením M. Salákové. • 24. 11. o slavnos-
ti Krista Krále při mši sv. v 9 hod. účinkoval 
chrámový sbor s orchestrem za řízení A. Me-
lichara. Zazněla „Mše in D“ R. Führera, Pan-
ge lingua a Kristus vítězí. • 30. 11. v 17 hod.  
u břevnovského kláštera slavnostně rozsvícen 
vánoční strom s adventním úvodem P. Proko-
pa Siostrzonka, starostky Marie Kousalíkové 
a předsedou živnostníků Tomášem Huderou. 
Zpívány vánoční koledy s občerstvením. • 
30. 11. při I. adventní neděli slouženy mše sv.  
v 7,30, 9,00 a 18,00 hod. Celebrovali P. Pro-

kop Sistrzonek a P. Václav Snětina, u varhan 
se střídají naši varhaníci stále, jako po celý 
rok, Marie a Marek Čihařovi. Též po celý 
advent denně zpívány v 7 hod. ráno Staročes-
ké roráty. • 1. 12. v 17 hod. v Tereziánském 
sále zazněl I. adventní koncert. • 4. 12. v 16 
hodin u sv. Markéty se konalo setkání se sv. 
Mikulášem, anděly rozdávány dětem dárky, 
které rodiče připravili. • 8. 12. v 9 hod. při 
mši sv. opět zazněly skladby v podání chrá-
mového sboru pod vedením A. Melichara, 
mši sv. sloužil P. Václav Snětina • 18. 12. od 
19 hodin vystoupí v bazilice soubor Hradiš-
ťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou –  
A jaký je program bohoslužeb v klášteře do 
konce roku? • 24. 12. v 16.00 bude slouže-
na mše svatá z vigilie Narození Páně pro děti, 
zpívat bude schola pod vedením M. Saláko-
vé. O půlnoci zazní Česká mše vánoční J. J. 
Ryby v podání chrámového sboru a orchestru 
pod taktovkou A. Melichara. Nenechte si ujít. 
• 25. 12. v 9 hod. při mši sv. opět sbor zazpívá 
koledy J. Hanuše, Introit a Aleluja F. Brixiho 
se slavným Narodil se Kristus Pán. • 31. 12.  
v 16 hod. bude sloužena mše sv. s poděková-
ním za všechna dobrodiní v uplynulém roce. 

 Český rybářský svaz – MO Břevnov. 
Územní svaz Prahy sdružuje v 53 místních or-
ganizacích, kam spadá i MO Břevnov, 33 tisíc 
dospělých a 7 tisíc malých rybářů ve věku do 
10 let. Hlavním posláním organizace je péče 
o řádný výkon rybářského práva. Pokud jde  
o mezinárodní soutěže v lovu ryb udicí a rybo-
lovné technice, dosahují rybáři z Prahy mnoha 
úspěchů, jsou mistry Evropy i světa. 
Ale teď k nám do Břevnova. Dne 1. listopadu 
ráno začal výlov rybníka u Vincentina. Pod 
vedením předsedy MO p. I. Nachtigala vstou-
pili rybáři do metrové vrstvy bahna a keserem 
vynášeli jednotlivé větší kusy. Celkem slove-
no 90 kg kapra, 20 kg okouna, něco stříbřitých 
karasů, tedy téměř jako před rokem. Velký 
rybník u kláštera sv. Markéty se snad dočká 
výlovu už příští rok, letos pro malý přítok 
vody v důsledku stavebních prací nemohl být 
tento uskutečněn. Pro úplnost: Břevnovská or-
ganizace má v současnosti 1.300 členů.   
           am

 Smutná, velice smutná zpráva přišla 
dne 20. listopadu. Zemřel legendární, s Břev-
novem spjatý zpěvák Pavel Bobek. Původně 
vystudovaný architekt zpíval nejprve po veče-
rech, ve dne stál u rýsovacího prkna. . V 60. 
letech byl u začátku rokenrolu u nás, spolu 
s Miki Volkem, Pavlem Sedláčkem, Petrem 
Kaplanem, zpíval s Olympikem. Od svého 
vstupu do Semaforu už vsázel na country pís-
ničky s českými texty. Největší hity?
Oh Ruby, Houston, Nedělní ráno, Lásko mne 
ubývá sil, Můj rodný dům, S tím bláznem si 
nic nezačínej atd. Měl jsem možnost s ním 
několikrát mluvit v Semaforském klubu, kde 
jsem čekával na Mirka Palečka. Mirkovi jsem 
pár textů napsal, country nebyla má parketa.  
I když mezi námi tedy ke spolupráci nedošlo, 
velice jsem si vážil jeho gentlemanského cho-
vání za všech okolností, zvláště pak v době 
normalizační. Pavel Bobek zemřel v 76 le-
tech.                                       am

 12. – 15. 12. 2013 čt – ne 10:00 – 18:00 
hod. proběhnou již tradičně STŘÍBRNÉ VÁ-
NOČNÍ DNY v PVA Expo Praha, Beranových 
667, Praha 9 – Letňany. Na 5. veletrhu dárků, 

Zpravodajství 
Břevnovana

Včera jedna paní z Břevnova přiběhla rozhořčeně na úřad, proč mají v Břevnově tak malý vánoční strom. – Je sice malý, ale roste a na rozdíl od jiných bude  
s námi pořád. Opět je tu pozvánka na novou výstavu do kanceláře m. č. na Bělohorské 110. Vystřídala krajinářskou výstavu břevnovského malíře Antonína 
Chmelíka a jmenuje se Co bylo v brašně c. k. listonoše. – Na krásné koně v Břevnově však můžeme zase jen vzpomínat. Ti na snímku se procházeli pod kláš-
terní zdí před posvícením a pak vozili děti. Závěrem dobrá zpráva: dům pana Malíka na Bělohorské 107 je opraven, svítí novotou a patří k perlám břevnovské 
měšťanské secese.

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
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dekorací a spotřebního zboží na vás čekají bá-
ječně nákupy a předvánoční pohoda. 

 Společnost Archaia připravila ve svém 
archeologickém parku v Liboci další překva-
pení, když zorganizovala tradiční SVATO-
MARTINSKÉ POSVÍCENÍ. K ochutnávce 
nabízeny tradiční pokrmy jako husí pečínka  
s lokšemi, čerstvé husí škvarky s chlebem, 
zelňáky a řada jiných dobrých produktů. Do-
šlo i na sladkosti: olejové koblížky, staročeské 
hnětýnky. K pití pak připraveno pivo speciál, 
mladé víno, teplá zázvorová limonáda. Děti 
nakonec obdaroval sám sv. Martin. Konáno 
16. listopadu. 

 Sportujeme v každém věku! U příleži-
tosti Mezinárodního dne seniorů připravila 
Městská část Praha 6 spolu s Fakultou těles-
né výchovy a sportu UK a Universitou třetího 
věku sportovně zábavnou akci “Sportujeme  
v každém věku“. Klání těch, kterým muse-
lo být více jak šedesát let, se odehrávalo na 
venkovním areálu sportoviště FTVS ve Voko-
vicích, vše komentoval známý „sporťák“ Šťě-
pán Škorpil. Záštitu nad touto báječnou akcí 
pak převzala paní starostka M. Kousalíková, 
která byla osobně přítomna. 
V čem se soutěžilo? Například: střelba třemi 
druhy míčů na koš, lukostřelba, pétanque, kro-
ket, minigolf, v trochu exotickém unicurtingu 
nebo kan – jamu. 
Zajištěno bylo dobré občerstvení, hodnotné 
poháry pro vítěze, upomínkové ceny pro ostat-
ní, bohatá tombola, ve které se mohlo vyhrát 
třeba horské kolo. Všichni pak měli možnost 
vyzkoušet hru v přírodě, pobýt v centru rekre-
ace, předvést Nordic Walking. V laboratoři 
sportovní motoriky vám zase změřili hodnoty 
tlaku. Co se týká mé účasti. Před několika lety 
jsem na této fakultě ukončil, nabídka na opě-
tovné setkání spolužáků se nedala odmítnout. 
Přiznávám, že mé výsledky toto odpoledne 
nebyly optimální, do finále jsem se propraco-
val pouze v lukostřelbě a pétanque. Na stupně 
vítězů to tentokrát nebylo. 
Nicméně jsem přesvědčen, že 1. říjen se i díky 

na www.mojekredenc.cz. Otevřeno pondělí až 
sobota 9:00 - 20.00, neděle od 10:00.

 Chodníky na Bělohorské stále s asfaltem. 
V posledních měsících trápí Břevnováky ne-
ustálé výkopy po obou stranách Bělohorské 
ulice. Nejprve prováděna výměna plynového 
potrubí, pak vodovodní přípojky, ale zdá se, že 
není nic ukončeno.

 Bude vůbec 23. Reprezentační ples 
Prahy 6? Termín v Pyramidě by měl být již 
zajištěn, není, a zda ten ples bude, není jisté. 
Záleží, zda m. č. uvolní finanční příspěvek na 
zajištění sálu. Byla by škoda, kdyby se nekonal, 
neboť v plesové sezóně jsou v Břevnově pou-
ze dva zavedené bály: Reprezentační Prahy 6  
a Živnostenský – maškarní.

 Obchod Jitky Šťastné do konce roku. 
Když se v Břevnově řekne „k Jitce do krámu“, 
tak se myslí tradiční obchod s textilem na Bě-
lohorské... Jitka Šťastná patří k zakladatelům 
zdejšího živnostenského spolku, je po léta spo-
lečensky velmi aktivní a pro Břevnov a Prahu 6 
odvedla fůru práce. Tím více mrzí, že z ekono-
mických důvodů musí živnost uzavříti.

 Do Břevnova na oběd. Už dlouho chodí 
na Bělohorskou 122 do jídelny U Slávisty zá-
stupy lidí, kteří sem denně přicházejí a znovu 
se vracejí. To je dokladem, že se zde vaří velmi 
dobře a je vždy z čeho vybírat. Kromě chutných 
obědů však čeká návštěvníky ještě jeden nářez: 
kuchařka Kateřina nabízí ve výloze jídelny ko-
lekci čerstvých koláčů, buchty, štoly, perníky 
a také chlebíčky, smaženky, vánoční cukroví 
a mnoho dalších dobrot, takže nemáte šanci 
uniknout. A tak ta nejsmutnější chvíle nastává, 
když dojíte a je po všem. Oči by jedly, břicho 
už nemůže. Znáte to?

 Ze spolku. 15. listopadu uspořádal 
břevnovský živnostenský spolek tradiční Mar-
tinskou husičku, což byla večeře s husími steh-
ny, zelím a knedlíky, a to ve známé hospodě  
u Holečků. Akce byla členy hojně navštívena, 
z hostů přišla paní starostka M. Kousalíková  
s manželem. Večeře byla vynikající... 

pokračování ze strany 3

Kdo se chce opět setkat v Břevnově se starou dobrou beatovou kapelou svých mladých let – Funebráky 
– může navštívit nejbližší přípravný koncert, který se koná 16. prosince od 12 do 15 hodin v sále Kašta-
nu v Břevnově. Příjďte, je to rachot…

Po třetí v krátké době se břevnovští sousedé scházejí s představiteli m.č. a magistrátu, aby ohodnotili 
řešení dopravní situace na Bělohorské ulici. Jak známo Dopravní podnik s magistrátem se rozhodli zru-
šit zastávku U Kaštanu a posunout ji k Bille. Občané nesouhlasí.

neskutečně krásnému počasí vydařil stopro-
centně a tímto bych chtěl také všem organi-
zátorům i těm , kteří dbali na zdárný průběh 
akce poděkovat. Na shledanou při “Sportování 
v každém věku“ v roce 2014!

A. Matějka
 Od května letošního roku je otevřena 

na Bělohorské ul. č. 26, proti hotelu Pyrami-
da, nová prodejna. Místo bývalé nevzhledné 
samoobsluhy je zde nyní nově pekárna, cuk-
rárna, kavárna, bar, vinotéka, různé delikatesy  
z celého světa. To vše na jednom místě! Zvláště 
milovníky vína pak potěší, že sortiment tohoto 
moku je přehledný jak po stránce zemí půvo-
du, tak dle odrůdy. Dále je zde možné objednat 
„dárkové bedýnky“, plné rozličných lahůdek 
které jistě obohatí Váš stůl v nadcházejícím 
období. Pro ty nerozhodné – prodavačky Vám 
rády pomohou sestavit bedýnku dle Vašich 
představ. Možné je také objednávku uskutečnit 
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Paní Eliška Ratajová oslavila letos  
v létě osmdesáté páté narozeniny. 
Už je to včera, kdy se v Břevnově na-
rodila, ale ne zas tolik, aby si často 
nevzpomněla na své nejbližší. Tře-
ba na tatínka, obchodního příručí-
ho v obchodě textilním firmy Kraus  
a Frankl v Dlouhé ulici, na svoji ba-
bičku Grossovou, která měla potravi-
nový obchůdek na Bělohorské hned 
vedle pivovaru, a jak s ní roznášela 
v bandaskách mléko paničkám do 
vil Malého Vatikánu, jak pilně cviči-
la v břevnovském Orlu, jak chodila 
na procesí na Bílou horu, jak na jaře 
chodila s dětmi na první fialky do 
Prajzovky. Po celý život paní Elišku 
Ratajovou provází pevná víra v Boha, 
hudba a zpěv, protože tomu tak bylo  
u prarodičů a rodičů, kteří zpívali 
v chrámovém sboru a účastnili se 
života ve farnosti. Od začátků pa-
desátých let, kdy byl obnoven sbor  
a orchestr, byla členkou tohoto hu-
debního tělesa a zažila pány sbormis-
try Vyskočila, Černického, Burghau-
sera, Hanuše. Dcera Eliška převzala 
její místo ve sboru, kde zpívala 60 
let: je to takové kulaté a půlkulaté 
výročí jedné milé a přívětivé paní ze 
starobřevnovské rodiny.  

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Eliška Ratajová

ské iniciativy Pro Břevnov, která se případem 
zabývá. 
Občanská iniciativa Pro Břevnov se v těchto 
dnech obrátila otevřeným dopisem na vedení 
radnice Prahy 6 s žádostí o zrušení již vypsa-
ného výběrového řízení a vyhlášení řízení no-
vého, za podmínek a termínů, obvyklých pro 
kulturní instituce - tedy s lhůtou pro přípravu 
nejméně jeden měsíc a s nástupem nového 
týmu nejdříve od začátku sezony 2014/2015. 
Za těchto podmínek by komise mohla vybírat 
z většího množství pravděpodobně kvalitněj-
ších projektů a v neposlední řadě by se zvý-
šila důvěryhodnost tohoto výběrového řízení  
v očích veřejnosti.      Marek Šálek

 První říjnová neděle byla letos termínem 
pro přípravu a realizaci dalšího úspěšného zá-
jezdu břevnovských zahrádkářů (jehož se zú-
častňují s úspěchem i další Břevnováci!), který 
zamířil tentokrát na jihovýchod Čech, převáž-
ně tedy na česko-moravské pomezí Vysočiny. 
Pečlivě připravovaný program i oblíbený řidič 
p. Šperl jsou již tradičním rámcem každoroč-
ní jarní i podzimní akce. Ale urazili bychom 
bohy, zejména slovanského Peruna i svatého 
Petra, pokud bychom do chvály nezahrnuli 
opět je. Předpověď počasí na neděli 6. října 
byla mírně až úplně pesimistická,  hlášky zmi-
ňovaly blížící se frontu a hovořily o celoden-
ní zatažené obloze s občasnými přeháňkami. 
Skutečnost však byla naprosto jiná a sluníčko 
raného podzimu provázelo téměř celou naši 
cestu! Snad i z úcty k úspěšné tradici zájezd se 
původní předpověď zpozdila a slova o zataže-
né obloze plně platila až pro pondělí! Přitom 
právě neděle je pro přípravu zájezdu o trochu 
přijatelnější – na trase je volněji a snadněji se 
zařizuje  stále oblíbený bod programu – spo-
lečný oběd! Sobotní slunečno se tedy protáhlo 
až do neděle, a tak ani zde nenastala chyba!
Středobodem celého programu se tak stalo 
malé městečko Žirovnice, které proslulo svým 
zámkem i historií perleťářství, masného i tex-
tilního průmyslu, kdy vkusně sestavené expo-
zice tuto historii připomínají. I ten očekávaný 
oběd vyšel, náš dík patří milé obsluze místní-
ho hotelu Artaban! Při cestě do Žirovnice jsme 
však již poznávali řadu dalších krás a zajíma-
vostí jižní části naší vlasti. Zámek Červená 
Lhota je určitě perlou mezi našimi kulturními 
památkami –díky zajímavé architektuře i ma-
lebnému okolí se stával i dějištěm řady filmů!. 
Jindřichův Hradec a jeho centrum na břehu 
populárního Vajgaru je určitě jednou z perel 
na náhrdelníku českých měst.A místní Krýzo-
vy jesličky? Vždyť se dostaly i do Guinessovy 
knihy rekord jako nevětší betlém na světě!!! 
Právem!!! Jejich autor im věnoval 60 let své-
ho plodného života! Přes Kamenici nad Lipou, 
kterou i nadále charakterizuje strom nejčeštěj-
ší, který dal jméno městu, ale málem podlehl 
při jedné kruté bouřce naprosté zkáze, se už 
vzpamatovává a jistě bude i nadále symbolem 
ryzího češství v tomto koutu naší vlasti. Po 
polední přestávce v Žirovnici jsme se vydali 
ještě kousek dále na jih, který charakterizuje 
městečko Strmilov a sousední Studená, kde 
se zrodil populární salám Vysočina,  ale kde 
každého zaujme i klidná, čistá krajina česko-
moravského pomezí s políčky (hlavně bram-
borovými), rybníčky a remízky. Počátky jsou 
pak právem městskou památkovou rezervací  

 Sbírka básní – je název útlé knížečky, kte-
rou vydala spolupracovnice listu Jana Vosecká 
v Břevnově. Je doplněna barevnými fotogra-
fiemi Petra Linarta a autorka ve verších přibli-
žuje historii kláštera. 

 Na Funebráky 16. prosince! Mnozí už 
mají o tom povědomost, ale známá břevnovská 
bigbeatová kapela ze 60. let The Undertakers 
(Funebráci), opět zahájila koncerty a v příštím 
roce chce oslavit padesáté výročí. Nejbližší 
pracovní koncert je v Kaštanu 16. prosince  
v hlavním sále od 12 do 15 hodin a bude zřej-
mě i s vánoční recitací. Přijďte... 

 Masáže na poliklinice v Břevnově. Po 
léta je vede Zdeněk Holma a kdo tam dnes za-
vítá, může si přečíst na dveřích jeho oslovení 
pacientům: Nevlastním žádné drahé americké 
přístroje. Převážně českou hlavu a české ruce. 
Většinou úspěšně. 

 Advent v Praze 6:  jak si upéct břev-
novský Kaštan. Třicet místností, užitná plo-
cha 700 metrů čtverečních, zahrada o rozloze 
1000 metrů s posezením pod staletými stromy. 
K tomu výhodné umístění na zastávce dvou 
tramvajových linek a navíc historie opentlená 
legendárním příběhem - v roce 1878 byla ve 
zdejším zájezdním hostinci založena Sociálně 
demokratická strana českoslovanská. Takový 
je ve zkratce kapitál nemovitosti na Bělohorské 
ulici, ve které nyní nabízí své služby Kulturní 
centrum Kaštan. O to podivněji působí aktuál-
ní děj, ve kterém se hraje o budoucnost tohoto 
jediného významného kulturně-společenského 
centra v širším okolí Břevnova. Úřad Městské 
části Praha 6 v tichosti vyhlásil veřejné řízení 
na provozovatele (kromě zákonem nařízené-
ho vyvěšení na úřední desce nepodnikl další 
kroky, které by vedly k informování veřejnosti  
a oslovení dalších zájemců), přičemž termín 
podání přihlášek ustanovil na 2. prosince 
2013, což je přesně 14 dnů od vyhlášení vý-
běrového řízení (je to nejkratší možná doba, 
kterou umožňuje zákon, ale v žádném případě 
to není dostatečná doba na vypracování kvalit-
ního projektu). Účelem a smyslem Kulturního 
centra Kaštan, provozovaného za peníze daňo-
vých poplatníků, je nabízet dostupné a kvalitní 
kulturně-společenské služby. V průběhu uply-
nulých deseti let, kdy nájemcem bylo občanské 
sdružení Unijazz, se zde dařilo pořádat zajíma-
vá hudební vystoupení a na vysoké úrovni byly 
výtvarné kurzy, osvědčila si i sezonní zahradní 
restaurace. Provozovatelům lze vytknout jedi-
né: malé propojení s místním společenským 
životem: zájmové a sousedské spolky vyví-
jející činnost na území Břevnova nedostávaly  
v KC Kaštan prostor pro svou činnost, 
což bylo zřejmě způsobeno i nedostateč-
nou vzájemnou komunikací. Aby bylo 
možné úroveň služeb poskytovaných Kul-
turním centrem Kaštan dále rozšiřovat  
a zdokonalovat, je třeba zapojit do debaty nad 
jeho dalším směřováním širší veřejnost, než 
tomu bylo doposud. Takřka konspirační způ-
sob, jakým bylo vyhlášeno veřejné řízení na 
provozovatele, který zde má působit dalších 
pět let, však vzbuzuje celou řadu pochybností. 
„Kaštan je unikátní místo. Jsme proto přesvěd-
čeni, že je třeba dát šanci i dalším zájemcům, 
kteří mají co nabídnout a mohou oživit naší 
čtvrť tak, aby lépe vyhovovala potřebám ob-
čanů Prahy 6,“ říká Daniela Šálková z občan-

s řadou místních rodáků i filmy, které zde byly 
natáčeny. A totéž platí o okresním Pelhřimově, 
jehož malebné náměstí zdobí další pozoruhod-
ný parametr - je zcela bez aut! Pak už zbylo 
jediné – po nechvalně proslulé dálnici D1 
zamířit na Prahu.A díky tomu, že jsme zažili 
jedinou zácpu, vrátili jsme se do Prahy jen pár 
minut po plánované 19.hodině! Jistě se zeptá-
te, kam zamíříme příští rok? Měla by to být 
Šumava a pak východní Čechy. Ale do května 
či října je ještě spousta času a jistě i zde najde-
te aktuální informace! 

Michal Dobiáš
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  Z kláštera • 1. 11. 201� v bazilice sv. Mar-
kéty při mších sv. v 7,00 a v 9 hod. oslava 
Všech svatých. 
2. 11. O památce zesnulých byly slouženy 
mše sv. v 7,00, v 9,00 a v 18 hod. Ve 14,30 
se konala pobožnost s modlitbami za všechny 
zemřelé a od 15,30 v bazillice zazněl Koncert 
chrámového sboru pod vedením A. Melicha-
ra. • 3. 11. při mši sv. pro děti v 9 hod., kterou 
sloužil P. Václav Snětina, účinkovala schola 
za řízení M. Salákové. 
4. 11. v 18 hod. sloužil P. Prokop Siostrzonek 
mši sv. za sestru Akvinelu, která by oslavila 
80.narozeniny. Při burze v pavilonu Vojtěš-
ka 2. – 3. 11. bylo vybráno na charitní úče-
ly 5 835, – Kč. • 5. 11. Břevnovský klášter 
navštívili čeští a bavorští biskupové v čele s 
mnichovským arcibiskupem R. Marxem. Po 
slavnostní bohoslužbě mše sv. v 18,00 s kar-

10. listopadu se konala Na Marjánce prodloužená v podzimním taneč-
ním běhu mladých adeptů společenského tance. Večera se zúčastnili 
mnozí rodiče a příbuzní a byla tam úžasná atmosféra.

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale v Břevnově vedou do informační kanceláře na Bělohorské 
110, kde se můžete náhodně potkat s mnohými známými lidmi, které často nepotkáte. Na snímku zpra-
va je představený starokatolické církve v Čechách pan Dušan Hejbal a zcela vlevo pan Michael Josef 
Pojezdný, opat Strahovského kláštera.

Ještě k letošnímu posvícení v Břevnově. Nemůžeme jinak, než návštěvníkům připomenouti, že kromě 
zdejšího živnostenského spolku se na velkém úspěchu této největší společenské akce v Praze podílí 
pracovním úsilím i rodina Bohouše Wertheima. Se svými atrakcemi potěší a udiví každého a každý rok 
představí něco nového.

Zpráva o novém 
Domově pro seniory 
„ELIŠKA“ v Praze 6 

Nový Domov pro seniory Eliška ve 
Cvičebné ulici v Břevnově se po-
stupně zabydluje. V letních měsících 
se tam během 6 týdnů přestěhovali 
obyvatelé Domova pro seniory z bu-
dovy v Šolínově ulici. Domov Eliška 
nebyl bohužel odpovídajícím způso-
bem připraven k provozu. 
Chybělo nezbytné vybavení, nutné 
pro provoz Domova. V pokojích byla 
okna bez záclon a závěsů, žaluzií 
proti slunci. Zcela chyběla a chy-

bí dodnes pro provoz nezbytná prádelna, a to nejen vybavení, ale  
i stavební připravenost. Proto musíme stále ještě využívat prádel-
nu v opušťěném objektu v Šolínově ul., což nám způsobuje znač-
né provozní komplikace včetně zvýšených finančních nákladů na 
dopravu. Z důvodu rovněž nerealizované stomatologické ordinace 

musí být stále využívána stomatologic-
ká ordinace v Šolínově ul., kam musí-
me obyvatele z obou Domovů složitě  
a nákladně převážet. Rovněž nedosta-
tečně vybavená kuchyň (chybí myčka 
černého nádobí, varný kotel na polévky) 
je další do dneška nevyřešený problém. 
Postupně se Domov vybavuje a průběž-
ně řešíme stavební reklamační závady. 
Přes výše uvedené potíže se personálu 
podařilo připravit obyvatelům v novém 
Domově příjemné prostředí. Počet žada-
telů o umístění do našich obou Domovů 
je značný a výrazně převyšuje nabídku 
volných míst. Žadatelům o bydlení  
v novém Domově se snažíme vyhovět, 
ale pořadník žadatelů je určen pro obě 
budovy, jak nový Domov v ul. Cvičebná  
v Břevnově, tak pro Domov v ul. Tháku-
rova v Dejvicích, a ne vždy je volné mís-
to v souladu s přáním žadatele. 
V současné době budujeme vlastní-
mi silami prádelnu a stomatologickou 
ordinaci v Domově v Thákurově ulici.  
V novém Domově Eliška je prádelna  
a kuchyň přislíbena zřizovatelem objek-
tu, hl. městem Praha. 
Naším současným hlavním úkolem je 
zcela opustit, vyklidit a předat hl. m. Pra-
ze původní objekt Domova pro seniory  
v Šolínově ul. Osobně věřím, že v příštím 
roce dořešíme všechny problémy, které 
nás dnes trápí v novém Domově Eliška, 
a budeme se moci věnovat pouze zkva-
litňování péče o naše obyvatele. 
V současné době můžeme nabídnout 
seniorům v našem okolí možnost stra-
vování a pobyt v denním stacionáři. Po-
stupně se sbližujeme se svým okolím, 
připravujeme společná setkání se sou-
sedními školami. 
V příštím roce oslavíme 90 výročí vzni-
ku Domova, který založila Eliška Purky-
ňová. Doufám, že součástí připravova-
ných oslav bude i rekonstrukce původní 
historické budovy v Šolínově ulici na 
moderní sociální zařízení, které bude 
sloužit svému původnímu účelu, neboť 
odkaz zakladatelky Elišky Purkyňové je 
pro nás zavazující. 
V Praze dne 8. 11. 2013 Eva Kalhousová
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Redakční rozhovor

Objekt č. p. 1230 na Strahově, to je první skutečná mo-
derní sokolovna v Praze. Vznikla v roce 1934, na tehdej-
ší dobu šlo o stavbu nevídanou. Využívala se k různým 
účelům, svého času zde nacvičovaly sestavy světové 
úrovně i takové gymnastické hvězdy jako Eva Bosáková, 
v jiném časovém úseku zde zase promítalo kino pro po-
třeby studentů z ČVUT. 

R. 1993 zde vyrůstají první kurty pro squash, tento sport 
tehdy zaznamenává raketový nárůst zájemců. Postupně 
však zájem ochabuje, a tak v roce 2005 v součinnosti 
s Beach clubem Strahov dochází k přestavbě tělocvičny 
dle německého modelu haly v Berlíně na první vytápě-
nou pískovou halu v ČR. Naváží se 250 tun křemičité-
ho písku z Máchova jezera a ten je vyhříván trubkovým 
podlahovým topením. Výsledek? Unikátní písková hala 
s cílovou teplotou písku u dna až 36 stupňů. Tímto se 
stává Beach club Strahov místem zaslíbeným pro vyzna-
vače tohoto krásného sportu, od amatérů až po repre-
zentaci. 

Tolik stručně úvodem, dále bude odpovídat pan ing. To-
máš Cvikl, výkonný předseda Beach club Strahov. 

Pane předsedo, kdy vznikl projekt beachvolejbalové Arény 
na Strahově? Kdy pak došlo k jeho realizaci?

Projekt vznikl za zvláštních okolností. Z první herny na 
squash se třemi kurty, kterou jsme provozovali od r. 1993, 
bylo při dostavbě vytvořeno dalších devět, nakonec v tribu-
ně strahovského stadionu jich bylo celkem jedenáct. Psal 
se rok 1997. R. 2003 však nastal zlom a hráčů squashe 
během sezóny dramaticky ubylo. Propad byl až 30%. Roč-
ník byl dohrán, nicméně jsme přemýšleli o tom, že majiteli 
– hlavnímu městu Praze budovu vrátíme. Ozval se ovšem 
náš kamarád z Německa, že v Berlíně udělali totální „ne-
smysl“ a beachvolejbal s ohledem na zimu přestěhovali do 
haly. To byl první impuls, ten druhý vzešel po konzultaci 
s místopředsedou evropské volejbalové federace p. ing. 
Hronkem. Tomu se totiž nápad zamlouval natolik, že se na 
projektu první zimní haly v Praze chtěl podílet. 

Jak si stojí současní hráči a hráčky v mezinárodním měřít-
ku? Stále se daří více ženám?

Konkurence v tomto odvětví je obrovská, nicméně stále 
držíme krok se světem. Od r. 1992, kdy jsme zazářili na 
olympiádě, máme nepřetržitě dobré výsledky v juniorských 
kategoriích. Stále jsme do třetího místa. Na Londýnské 
olympiádě hráli muži i ženy, což je velký úspěch, bohužel  
v mužské kategorii po odchodu dvojice bratrů Benešových 
zatím tak kvalitní hráče na domácím poli nevidím. Duo Slu-
ková – Kolocová má slibnou budoucnost před sebou. Spíš 
nechápu, že Kiki a Maky, jak si říkají, mají tak malou mar-

ketingovou podporu, tím pádem 
také málo peněz na přípravu. Při-
tom jsou výstavní skříní ČR. 

Jak široká je členská základna?

Členská základna u tohoto sportu 
je malá. Rekreačně se hraje v Pra-
ze, tak tři až pět tisíc lidí. BV má 
ale jedno specifikum. Většina pro-
vozovatelů jsou soukromé firmy 
a hráči nejsou členy zastřešující 
organizace – Českého volejbalo-
vého svazu. To BV ubírá dotace, což je škoda. Organizovat 
sport pro mládež, tak jak máme program nastavený my, 
komerční subjekty dělat nemohou, nevyplatí se jim to. 

K Aréně patří také hřiště na klecový fotbal, také první toho 
druhu v ČR. Jak byl přijat?

To byl takový experiment, novinka z Německa. Tam jej 
propagují kluby Bundesligy. Někde je až deset kurtů na 
jednom místě, často v přestavěných tenisových halách. 
My do klecáku, orig. cageballu šli s nadšením, popravdě 
řečeno jde ale o doplněk areálu, který využívá školka při ak-
cích pro děti. Třeba jde o Pražské plážové léto, Grandbeach 
show, což je akce pro dětské domovy. 

Co je vaše Maxíkova školka? Jak je využívána?

Maxíkova školka je partnerský projekt našeho sdružení  
a asociace předškolní výchovy a vzdělávání, každý ze sub-
jektů se na něm podílí aktivitami, ve kterých je odborně 
zdatný. Školka funguje k plné spokojenosti, máme dva ro-
dilé mluvčí, kteří se o děti starají celý den. Nejde jen o výu-
ku angličtiny, ale jakési soužití v anglickém prostředí. Také 
sport a skvělá zahrada, to jsou přednosti na které rodiče 
slyší. 

Aréna je variabilní, lze ji různě přestavět. Na co se ještě po-
užívá?

Ano, prostor je koncipován tak, aby si hráči mohli zvolit 
velikost hřiště, původní koncept počítal s variantou kurtů 
1/1 – superzávodní na evropské akce, případně 1/2 zá-
vodní a tréninkový. Nakonec zvítězil koncept 1/3 – tedy 
tři dvorce pro trénování. Hala se přestavuje na akce jako je 
Havajská noc, firemní večírky, předvánoční a narozeninová 
párty. Jde o komerci, ze které pak můžeme dotovat vlastní 
aktivity mládeže. Ve škole plážového volejbalu máme letos 
více jak dvě stovky dětí!

Plány do budoucna?

Naším neskromným plánem je dostavba tenisové části klu-
bu, asi se transformujeme na beach a tenis club Strahov. 
Důvod? Jsme bývalí ligoví hráči tenisu, v Praze 6 se kromě 
Aritmynikdo výuce tenisu pořádně nevěnuje. Měli jsme 
chuť spolupracovat se Sokolem Malá Strana, ten má kurty 
ve Strahovské ulici, ale absolutní nezájem a zloba nás odra-
dily. Děti tam nechtějí, musíme na to zkrátka jinak!

 Připravil A. Matějka

Letní teplo v zimě!
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O. p. s. Agora, která má s podobnými akcemi praktické 
zkušenosti, uspořádala v rámci projektu Praha pro lidi  
a ve spolupráci s Útvarem rozvoje města veřejné setkání 
na téma budoucí podoby Bělohorské ulice. Udělat si upro-
střed pracovního týdne čas na dobrovolné schůzování vy-
žaduje odhodlání, přesto se ve školní jídelně ZŠ Marjánka 
v podvečer sešla více než stovka Břevnováků. 

Čekaly nás čtyři velké stoly a na každém z nich archy pa-
píru. Komu se nepodařilo vmáčknout na židli, ten nemusel 
želet: mohl obcházet jednotlivé skupiny a kibicovat hned 
u několika stolů najednou. V čele místnosti usedli zástup-
ci Magistrátu, Technické správy komunikací a Dopravního 
podniku. Dorazil i primátor Tomáš Hudeček, zato vedení 
Prahy 6 nevyslalo žádného politického reprezentanta; role 
odvážných zástupců radnice se zhostili Bohumil Beránek 
(vedoucí odboru územního rozvoje), Miroslav Sachl (z od-
boru dopravy a životního prostředí) a tiskový mluvčí Adam 
Halmoši. 

Místo překřikování a osočování, ke kterým sklouzávají kla-
sická setkání občanů s politiky, došlo po stručné úvodní 
řeči na to nejdůležitější, a tím bylo formulování problémů, 
které v souvislosti s Bělohorskou považujeme za nejpalči-
vější. Každá skupina vyfasovala jednoho „stevarda“, který 
vedl diskusi okolo stolu, a zapisoval stížnosti, připomínky, 
návrhy, doporučení. Kdo chtěl, dostal slovo, každé vyjádře-
ní bylo zdokumentováno a zaneseno na papír. Notorických 
nářků bylo minimum, většina vystoupení byla věcná a kon-
struktivní, byť některá se nesla v emotivnějším tónu. 

Po třiceti minutách došlo na shrnutí podnětů a závěrů 
od jednotlivých stolů. „Na Bělohorské se dělají opatření 
především pro dopravu, chybí tady místa pro setkávání  
a oddech.“ Zhruba tak zněl jeden z názorů, na kterém se 
shodly všechny skupiny nezávisle na sobě. Všeobecný sou-
hlas panoval i s tímto přáním: „Radnice by se měla snažit  
o zdůraznění charakteru Bělohorské jako jediného břev-
novského bulváru.“ Klíčovým přáním se tak stalo zdůraz-
nění obytného a nákupního rázu místní tepny: zklidnění 
dopravy, zpříjemnění pohybu chodců, zpestření nabídky 
obchodů a služeb. 

Přítomní reprezentanti veřejných institucí upozorňovali 
především na nesnadnost konkrétních opatření jako je 
větší zprůchodnění Bělohorské pro pěší. Například při de-
batě o možnosti odstranit v některých úsecích dělící zá-
bradlí se ukázalo, že není jasné, komu zábradlí patří a kdo 
je za jeho instalaci odpovědný. Překvapivým momentem 
rovněž bylo, když vyšlo najevo, že už je vydáno stavební 
povolení na rekonstrukci tramvajové trati včetně přemís-
tění zastávek. Vybavuje si někdo ze čtenářů Břevnovanu, 
že by o tom radnice občany informovala, natož aby se na 
něco zeptala?

Některé dílčí návrhy na proměnu Bělohorské ulice (např. 
„kaštany až ke Kaštanu!“) vzešly už z předcházející soused-
ské slavnosti Zažít Břevnov jinak, která proběhla v září na 
schodech u Drinopolu a při níž se každý kolemjdoucí mohl 
zapojit do vytváření takzvané pocitové mapy. Nejdůležitěj-
ší na obou podzimních setkáních bylo, že se do debaty 
zapojilo tolik lidí. Už tím jsme dali najevo, že pro obchodní 
a společenský život čtvrti je Bělohorská nenahraditelná. 
Podněty nyní budou předány příslušným institucím a úřa-
dům k vyjádření, o výsledcích vás budeme informovat. 

Marek Šálek, Sdružení Tejnka, www.tejnka.cz

Jakou chceme Bělohorskou?

 1.  Opravit chodníky 

 2.  Sjednotit mobiliář 

 3.  Nové přechody pro pěší 

 4.  Omezit tranzitní dopravu 

 5.  Doplnit pruh pro cyklisty

 6.  Zrušit zábradlí podél tramvaje

 7.  Prodloužit stromořadí západním směrem 

 8.  Zlevnit nebytové nájmy v obecním vlastnictví

 9.  Vytvořit nová odpočinková místa  
 (schody u Drinopolu aj. ) 

10. Projednávat zásadní změny s občany  
 (mj. umístění zastávek) 

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

Jak bude vypadat 
Bělohorská
Kaštany až ke Kaštanu!
Bělohorská, náš jediný 
bulvár
Břevnov nemá žádné náměstí, 
má však Bělohorskou ulici. Může-
me na ni nadávat a pomlouvat ji, 
anebo se zkusit domluvit, jakou 
bychom ji chtěli mít. Ve středu 9. 
října jsme tu šanci dostali:
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Blíží se konec roku 2013, nastává čas bi-
lancování. V případě Kaštanu by to moh-
lo platit dvojnásob, protože se přiblížil 
konec druhého pětiletého období „pod 
správou Unijazzu“. 

Čas letí a deset let provozu je za námi, 
otázkou je co, nás čeká v budoucnu. 

Od počátku bylo naší snahou vybudovat 
v Břevnově kulturní scénu, kde by každý občan, respektive každá 
věková skupina občanů Prahy 6 mohla nalézt svůj pořad. Nabídka 
zahrnuje dětská představení, přednášky, výstavy, filmové projekce, 
divadla, reprodukovanou i živou hudbu aj. Za těch necelých de-
set roků jsme uspořádali na 2300 akcí s celkovou návštěvností ke 
100 000 návštěvníků. Naší programovou nabídku doplňují a výše 
uvedená čísla rozšiřují výtvarné kursy Atelieru Kaštan a Muzeum 
a archív populární hudby. V létě je příjemné posezení pod kašta-
ny v zahradní restauraci, provozované od roku 2012 společností 
Gastro Pštros, s. r. o. 

Kaštan je historická budova, nemyslím teď na politiku, ale věk. Za-
slouží si jistou ohleduplnost a úctu. Stejně tak i okolí. Nešlo nám  
o to vytvořit v Břevnově izolovaný prostor pouze pro úzkou skupinu 
„implantovaných“ návštěvníků, ale nabízet kvalitní program pro ši-
roké okolí a v rámci možností se podílet na břevnovském kulturním 
životě. Spolupracovali jsme s MČ Praha 6 na realizaci oslav 100 
let města Břevnova, či s Břevnovskými živnostníky (masopust, vá-
noční strom), snažíme se vycházet vstříc základním školám Prahy 
6. Pro školní akce poskytujeme prostory zdarma či za symbolický 
poplatek. Příprava programu se po tak dlouhé době stává jistou ru-
tinou, přesto se vždy najde nějaký bonbónek, který činnost osladí. 
Těžko upřednostnit jednu akci před druhou. V říjnu proběhl festival 
Blue§ix, v listopadu hostíme část festivalu Alternativa atd. V po-
slední době mě baví spolupráce s Jiřím Odvárkou a příprava vy-
stoupení 50 let The Undertakers 1964 – 1965. V současné době 
probíhají veřejné zkoušky, v 1. patře domu byl umístěn informační 
panel, mapující historii skupiny. Snad bude pokračovat i příští rok. 

Unijazzu končí 31. ledna nájemní smlouva. V dubnu loňského 
roku jsem zažádal písemně o prodloužení stávající smlouvy. Od 
té doby uběhlo dost času, zasedaly různé komise. Ta kulturní do-
poručila smlouvu prodloužit za stávajících podmínek, dislokační si 
myslí, že by se mohlo na provozu vydělat. Navrhuje oddělit restau-
rační prostor, ten by si MČ pronajala zvlášť a na zbytek vypsat 
výběrové řízení. Jak to dopadne, nevím, ale bez financí se kultura 
provozovat nedá a podnájemné z restaurace na provoz přispívá. 
Vím, že s prodloužením smlouvy musí souhlasit obě strany. MČ má 
právo vypsat výběrové řízení a pokusit se najít „lepšího“ nájemce. 
Nejvíce nepříjemné na tom je to, že konec smlouvy se blíží a roz-
hodnuto stále není. Normálně je koncem října připraven program 
v lednu a únoru následujícího roku cca z 60%. To nyní není mož-
né, protože chceme – li dostát smlouvě o nájmu, musíme prostory,  
v případě ukončení pronájmu, předat vyklizené a v původním sta-
vu. Na to nám bude muset stačit první měsíc příštího roku. 

Chápu, že odpovědní zástupci MČ nerozhodují pouze o Kaštanu, 
politická situace s pádem vlády obrátila pozornost jinam… Jsem 
zastáncem domluvy v klidu, bez časového presu, proto byla žádost 
o prodloužení podána s více než ročním předstihem. O to více mě 
mrzí, že sebude rozhodovat ve chvatu a na poslední chvíli. 

Věřím, že se podařilo Kaštan začlenit mezi významná kulturní 
zařízení a to nejen v Praze 6 a doufám, že tomu tak bude i příštích 
letech.  

Zdeněk Krejčí

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

Když předvánoční zamyšlení, tak 
o kultuře, a když je to do Břevno-
vanu, tak o kultuře v Břevnově. 
Není to nakonec v čase předvánoč-
ním špatné téma, koncem roku 
totiž vrcholí jednání kolem osudu 
dvou kulturních zařízení, která 
v posledním desetiletí spoluvytvářela kulturní život na 
Praze 6. Mám na mysli Pelleovu vilu a Kaštan. Přede-
vším osud Kaštanu by neměl být čtenářům Břevnovanu 
lhostejný. Tato scéna UNIJAZZU funguje více než deset 
let. Zajišťuje neobyčejně široký program, od koncertů, 
divadel, poslechového čtení, přednášek, promítání filmů 
až pro pořady pro děti. O šíři a nabitosti nabídky svědčí 
i letmé nahlédnutí do listopadového programu – více než 
třicet pořadů za měsíc. Proč to uvádím? Protože okolo 
Kaštanu se možná začnou dít věci. Současná nájemní 
smlouva totiž koncem roku končí. Nájemce požádal už 
počátkem roku o prodloužení, nicméně Rada Městské 
části zaujala oblíbenou pozici mrtvého brouka a vlastně 
doteď nepřijala k věci žádné usnesení. V současné době 
je projednáván návrh na vypsání výběrového řízení na 
nového (staronového nájemce). Takže vlastně je všechno 
v pořádku, výběrové řízení bude vyhodnoceno a vyhrát 
může i současný nájemce – pokud bude jeho nabídka 
nejlepší. Jenže nepříjemné otázky zůstávají. Proč rad-
nice čekala téměř rok, (teď není vůbec jasné, zda se to 
stihne), ale hlavně, proč se výběrové řízení vůbec vypisu-
je? Současný nájemce funguje, nikdo z radnice nedal za 
uplynulých deset let najevo nespokojenost ani s kvalitou 
ani s programovou náplní Kaštanu. S kulturou prostě se 
zachází stejně jako s kterýmkoli komerčním nájemcem. 
Ale ono to úplně stejné není. Vybudovat kulturní insti-
tuci stojí čas a invenci, trvá dlouho než si lidé zvyknou 
a začnou chodit. Městská část dotuje provoz zařízení 
částkou kolem 30.000 měsíčně. Prý je to moc. Je to ale 
skutečně moc nebo ne? Jediná možnost je hledat odpo-
věď ve srovnání s jinými akcemi, které Praha 6 financu-
je: např. dotace na jedno představení opery v Šárce (nic 
proti ní) je několikanásobně vyšší než dotace na celoroč-
ní provoz Kaštanu. A srovnání se zmíněnou Pelleovou 
vilou už vůbec neobstojí, ani finančně ani v počtu ná-
vštěvníků. Takže v penězích to asi není. Proč tedy rušit 
to, co se dlouho budovalo a co funguje? Možná má o tu 
budovu zájem někdo jiný, nevím. Jen tuším, že v Kašta-
nu nebudou mít klidné vánoce. Ono pomyšlení na to, že 
se blíží konec něčeho, co dlouhodobě budujete není nic 
veselého. Příjemné a klidné prožití vánočních svátků. 

Michal Tryml, zastupitel za TOP 09. 

zamyšlení předvánoční Co bude s Kaštanem?
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První říjnový víkend byl ve znamení architektury. Již tře-
tím rokem se konaly procházky po Praze a dalších českých  
a moravských městech s architekty a teoretiky v rámci Dne 
architektury, který pořádá občanské sdružení Kruh. V neděli 
6. října se v rámci této akce konala procházka po Břevno-
vě, kterou provázeli Daniel Čapek a Michal Volf. Procházka 
začínala od Hotelu Pyramida a pokračovala údolím potoku 
Brusnice přes “břevnovské sídliště” na bývalou břevnov-
skou náves a byla ukončena před kulturním domem Kaš-
tan. 
„Mysleli jsme, že přijde tak 30 lidí, ale že skoro zaplní 
kinosál Pyramidy, který má kapacitu 377 míst, jsme abso-
lutně netušili!” přibližuje Daniel Čapek vysokou účast. Po 
krátkém přivítání se účastníci dozvěděli něco o historii celé 
oblasti Břevnova. Následně se přesunuli do údolí Brusnice, 
kde se dozvěděli o plánovaných developerských projektech 
a místních kauzách v této oblasti s historickými objekty sta-
rých usedlostí. 
Dalším zastavením byl park Kajetánka a oblast břevnov-
ského „San Francisca” (sestupná ulice mezi Drinopolem 
a křižovatkou na Kajetánce), kde byli občanům přiblíženy 
koncepty staré i novodobé výstavby. „Osobně se mi nejví-
ce líbí takzvané břevnovské sídliště pod Bělohorskou ulicí 
ze 30. a 50. let 20. století, které má veškerou vybavenost, 
spoustu zeleně a přirozeně se integruje do okolní zástavby. 
Za nejzdařilejší realizací současnosti považuji úpravu parku 
Kajetánka, díky které se atraktivním způsobem zprůstupni-
lo území mezi Patočkovou ulicí a Střešovicemi.” popisuje 
nejzajímavější místa procházky Michal Volf. Průvodci při 
procházce poukázali i na méně zdařilé prvky místní archi-
tektury jako je řešení křižovatky Malovanka a některých 
developerských projektů v oblasti. 
Po samotné dvouhodinové procházce navazoval dopro-
vodný program v kulturním domě Kaštan, kde se od 18:30 
konala beseda s převorem Břevnovského kláštera. Převor 
Siostrzonek poutavě přiblížil historii kláštera a benediktín-
ských mnichů, hovořil o architektonických opravách klášte-
ra v rámci novodobých českých dějin a novinkách v rámci 
využití klášterních budov (oranžerie, pivovar, aj.). V dru-
hé části byli promítány obrazové materiály, které přiblížili 
vývoj na území Břevnova od středověku do současnosti,  
a doplňili tím i předešlou procházku. 
 „Naším cílem bylo přiblížit oblast Břevnova v okolí ulic 
Bělohorská a Patočkova široké veřejnosti, což se nám, ale-
spoň dle ohlasů účastníků, podařilo. ” shodují se oba. „Tyto 
ohlasy lidí nás utvrdily v tom, že je o lokální dění a život 
zájem, a proto bychom chtěli v těchto procházkách a aktivi-
tách pokračovat.”
Pokud chcete být informováni i o dalších aktivitách, zašlete 
prosím email na adresu volf.michal@seznam.cz

Dne 8. listopadu se konalo jednání 
ZMČ Prahy 6. Na pořadu jednání byly 
v zásadě pouze body, které Rada MČ 
musí ze zákona předložit zastupitel-
stvu, neboť se vztahují k nakládání  
s finančními prostředky a majetkem. 
Přitom je plno naléhavých otázek  
z oblasti dopravy, parkování, čistoty, 
bezpečnosti, územního plánování, zajištění zdravotní a so-
ciální péče a dalších, které si zasluhují výměnu názorů na-
příč politickým spektrem. Proto považuji za chybu, že tato 
debata v potřebné míře na zastupitelstvu neprobíhá, což 
jsem podrobil kritice. Myslím, že schůzky členů Rady MČ 
s občany Břevnova, či jiných částí jednou ročně jsou jistě 
vhodné ke zlepšení vzájemné informovanosti, nicméně ne-
mohou být kvalifikovaným podkladem při rozhodování or-
gánů MČ v konkrétních situacích během roku. Ukázala to  
i nedávno uskutečněná výměna názorů nejen břevnov-
ských občanů k připravované rekonstrukci Bělohorské 
ulice. V době, kdy ona debata probíhala, již existovala 
pravomocná rozhodnutí na provedení rekonstrukce obsa-
hující zásadní změny např. významné posunutí tramvajové 
zastávky U Kaštanu blíže k poliklinice, přičemž pro místní 
občany to byla zcela nová informace. To jistě není dobrá 
vizitka komunikace samosprávy s veřejností. Obávám se, 
že nejde o ojedinělý případ. Potvrzuje to např. i příprava vý-
stavby tramvajové trati v ulici Vlastina, kde vedení radnice 
zatím nepřekonalo dosavadní přístup k věci a přes mnohé 
nejasnosti i kritiku občanů se vyhýbá svolat na dané téma 
setkání s tamními občany. 
Na druhé straně považuji za pozitivní, že se vedení radni-
ce rozhodlo vyslyšet moji prosbu vyjádřenou v několika 
posledních interpelacích. Začalo na webu MČ Prahy 6 
před konáním zastupitelstva u příslušného bodu programu 
jednání uvádět odkaz na usnesení Rady. Tím je konečně 
bez dalšího dohledávání občanům přístupný obsah pro-
jednávaných bodů. Na posledním ZMČ jsem dále požádal  
o technické zdokonalení, aby zájemcům postačilo k ote-
vření obsahu jedno následné kliknutí. Těším se na dobu, 
kdy jednání zastupitelstva MČ Praha 6 budou znovu hojně 
navštěvována občany, kteří nerezignovali na svoji roli spo-
lutvůrce komunální politiky. 
Na ÚMČ Praha 6 se v poslední době obrátilo několik ob-
čanů z ul. Mládeže, kteří se dožadují povolení částečného 
stání na chodníku, aby tak předešli pokutování ze strany 
Městské policie. Problém je v tom, že tato ulice je v daném 
úseku slepá, obousměrná a její šířkové uspořádání toto 
nedovoluje. Dle vedoucí ODŽP ÚMČ Ing. Charvátové by 
řešení bylo možno spatřovat v napojení Mládeže na Patoč-
kovu a zjednosměrnění této ulice. Podmínkou je i souhlas 
správce předmětného chodníku. Vznesl jsem proto podnět 
k vypracování odborné studie, která by navrhla řešení situ-
ace. Soudím přitom, že případné zjednosměrnění je možné 
pouze od ulice Pod Drinopolem, neboť při opačné orien-
taci by si řidiči při dopravních komplikacích na Patočkově 
krátili přes ul. Mládeže cestu. 
Na závěr chci vyslovit radost z toho, že se MČ Praha 6 po-
dařilo v rekordně krátké době několika měsíců odstranit 
starou nevyhovující, vybudovat a znovu otevřít zcela novou 
mateřskou školku Meziškolská v Břevnově pro 112 dětí. 

JUDr. Hrůza Ivan, zastupitel MČ Praha 6, klub KSČM

Je stále co zlepšovat DEN ARCHITEKTURY
V BŘEVNOVĚ
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Tak jako minule, i v tomto čísle se dočtete o dalším skautském 
oddíle v naší městské části. Co a kdo tvoří jeho historii, jaká je 
současnost, to už se dozvíte od jedné z vedoucích. Jak se jmenuje? 
Představí se sama!

Berušky a Sršni

Skauti

ze vzpomínek nejstarší  gener ace
PRVNÍ STÁTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA NA ÚZEMÍ 6. PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO OBVODU

Jmenuji se Muška a se skautským oddílem žiji už přes 30 let. Prožila 
jsem v něm spoustu hezkých i napínavých chvil a získala spoustu 
přátel. 
Oddíl vznikl dřív, než jsem se narodila, v roce 1968, jako družina 
světlušek, tedy mladších děvčat, v jiném oddíle. Když jich bylo víc, 
oddíl Berušek se osamostatnil. Ale všichni vědí, kam se politika pohnula,  
a tak stály Berušky brzy po svém vzniku před těžkým dilematem 
– zrušit dětem oddíl s novým zánikem Junáka, nebo vstoupit do nějaké 
povolené dětské organizace? Rozhodnutí padlo ve prospěch další 
činnosti pod jinou hlavičkou a tak se z nás staly poněkud neposlušné 
pionýrky, neboť si oddíl ponechal své původní ideje a náplň, jen si je 
hlídal před občasnými kontrolami. Jako děti jsme moc netušily, proč se 
některé věci dějí tajně a o půlnoci, ale bylo to dobrodružné a vzrušující. 
Možná i tato skutečnost přispěla k tomu, že je oddíl takovou naší 
druhou rodinou. Děti vyrůstají, ale stávají se z nich vedoucí, a i když 
časem odejdou, zase se vrací. 
S revolucí došlo k bouřlivým změnám i u nás. Oddíl opět vklouzl pod 
křídla nového Skauta – Junáka a já se ocitla na zkouškách pro vedoucí 
– čekatele (to je první stupeň zkoušek), plná ideálů a nadšení. 
Náš dívčí oddíl dostal nové číslo a dál žil svým životem, jen naše tajné 

zvyky dostaly jiný smysl, neboť schovávat skautský slib a ideály už 
nebylo zapotřebí. 
V roce 2000 pro nás ale přišla další vlna změn. Nastalo krušné 
období, kdy při nedostatku vedoucích došlo k nutnosti vystěhovat se 
z klubovny. Dva roky děvčata cestovala po provizorních prostorách 
a další rok pak upravovala klubovnu současnou. Celá tíha spočinula 
především na střediskové vedoucí a rádkyních a ztratily jsme v té těžké 
době spousty mladších dětí, ale i to jsme nakonec překonaly. A nakonec 
nejzásadnější změna v duši oddílu přišla, když moje generace v jedné 
vlně začala mít děti. Najednou jsme měly houf chlapečků! Ale přeci je 
nedáme někam jinam? My chceme klučičí družinu! A k našemu milému 
překvapení současné vedení kývlo. Dospělo k názoru, že doba je této 
změně nakloněna, a pokud zvládneme sehnat výpomoc, jistě to půjde. 
A družina se rozrostla a už tu byli Sršni. Takže teď máme z jednoho 
oddílu dva: Berušky a Sršně a ty pracují společně. 
Letos jako každý rok jsme si užili nejprve jarní prázdniny na horách, 
pak spousty výletů, naši chlapci postoupili do druhého kola skautského 
Svojsíkova závodu a činnost vyvrcholila samozřejmě na táborech. 
Tábory jsou dva – jeden skautských rodičů s dětmi a jeden obou 
oddílů dohromady. Tentokrát jsme se ocitli na vyprahlé planetě a naším 
úkolem bylo vypátrat a udržet při životě co nejvíce rostlin, pokud 
možno kouzelných, protože počasí se naší hře jaksi plně a nečekaně 
přizpůsobilo – panovalo vedro, jako v pekle. Ještě štěstí, že u nás nemusel 
přistát vrtulník, jako onehdy, kdy hořel les nedaleko za Žihlí. Tábořiště 
máme na louce uprostřed lesa nedaleko rybníka ve starém stylu – stany 
na podsadách, kuchyně dřevěná se stavěnými polními kamny U potoka 
v lese, na skalnatém loži je táborový kruh, kde táboráky mají nádech 
tajemna a je těžké od nich odejít. A civilizace zůstává zapomenutá  
v dáli. Kromě táborové hry celé osazenstvo řádně rozhýbaly exhibiční 
zápasy v kopané a pálkované se sousedním skautským táborem, 
kdy dobrovolníci zápasili za bujarého povzbuzování a skandování 
roztleskávaček a „televizního“ komentátora. A když se nejstarší borci 
pustili do stavby jednoduché brány, najednou nám u lesa stála místo 
brány strážní věž. 
Hned ze začátku školního roku se skauti a skautky vrhli do vyrábění 
zbroje, mečů, šípů a jiných zbraní – připravovaly se totiž na velkou 
Válku o Cintru, bojovou hru, ve které se spolu střetli nejen rytíři 
různých stran, ale i elfové, mágové, objevil se i zaklínač… 
Dílo starších členů je vidět i na klubovně – dostává letos od léta nový 
háv. Od podzimu máme také znovu předškoláčky – ti jsou smíšení  
a tvoří přípravku pro oba oddíly. Určitě s nimi zažijeme zase nějaké 
nové veselé příhody – vzpomínám na chvilku, kdy se ta nejmenší 
holčička na táboře sice nebála jít na stezku odvahy, ale místo pokladu 
bleskově utrhla oko – loutce netopýra, co tam strašil . 
Oddíl se stále s časem mění, dětí je chvíli příliv, pak zas odliv, ale duch 
naší druhé rodiny mu zůstává. 
Pokud se chcete o nás dozvědět něco dalšího nebo se třeba podívat na 
fotografie, naše webové stránky jsou na adrese: www.berusky – srsni.

První českou státní střední školou na území Prahy 6 bylo„ČESKÉ 
STÁTNÍ REFORMNÍ REÁLNÉ GYMNASIUM V BUBENČI“. 
Takto zněl oficiální název školy, k jejímuž zřízení dalo svůj souhlas 
někdejší prvorepublikové Ministerstvo školství a národní osvěty 
(MŠANO) již v prvním roce trvání samostatného Československa 
– dne 2. září 1919 – tedy před celými čtyřiadevadesáti lety. Sám jsem 
byl žákem tohoto ústavu v letech 1927 – 1935. Tato škola postupně 
vyrostla v jeden z největších ústavů v celé ČSR. Za celou dobu 
jeho trvání na něm působilo několik stovek vynikajících pedagogů, 
z nichž mnozí se nakonec stali vysokoškolskými profesory. Tisícům 
absolventů této školy se dostalo nejen kvalitního všeobecného  
i odborného vzdělání, ale i vynikající mravní a občanské výchovy. 
Bohužel – snad vinou záplavy převratných událostí, které se za 
těch více než devadesát let přehnaly přes naši zem – vzpomínky na 
počátky této pozoruhodné školy ji velice vybledly – ba možno říci, že 
celá historie tohoto vzdělávacího ústavu již patří minulosti. Je to však 
škoda – zejména pro 6. městský obvod – protože se jedná o velmi 
významnou kulturní instituci, která má své nezanedbatelné místo 

v kulturních i politických dějinách nejenom Prahy 6 včetně Břevnova, 
ale i celé Prahy a lze říci, že i celého státu, neboť mnozí z profesorů 
i někdejších studentů – absolventů tyto dějiny spoluutvářeli a v řadě 

JUDr. Václav Šťovíček, Břevnov:
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případů i položili život za ideály, které sami vyučovali nebo se jim na 
této škole učili. 
Proto jsem vytvořil tento historický přehled – ze vzpomínek  
a z dokladů mně dostupných, které se však bohužel vztahují pouze na 
první dvě desetiletí trvání školy; tento přehled by snad mohl posloužit 
jako podklad pro případnou obšírnější studii dějin této školy našeho 
milovaného „RRG XIX“, později nazývaného „Velvárna“, výčtu 
jeho nejvýznamnějších učitelů i absolventů, aby to všechno neupadlo 
v zapomenutí. Jsem přesvědčen, že tato naše stará, často i neprávem 
kritizovaná škola by si takovouto zevrubnější historickou studii plně 
zasloužila. 

 I. 
Před první světovou válkou bylo území dnešní Prahy 6 tvořeno řadou 
samostatných obcí, z nichž některé dokonce měly statut samostatného 
města. Přesto však na jejich území zatím nebyla ani jedna střední 
škola, takže kdo chtěl studovat, musel dojíždět do poměrně vzdálených 
míst: k nejbližším středním školám patřily „reálky“ na Praze 7 či 
na Kladně a gymnázium v Kralupech. Není divu, že obyvatelstvo 
těchto obcí už v letech před 1. světovou válkou usilovalo o zřízení 
vlastní střední školy, k čemuž však došlo až po vzniku samostatné 
Československé republiky s Prahou jako hlavním městem, jež se záhy 
začala rozšiřovat západním směrem. Bohužel svízelné hospodářské 
poměry v prvních poválečných letech nedovolovaly školské správě 
velkorysejší řešení této aktuální otázky, takže se vláda musela obrátit 
na zainteresované obce se žádostí o pomoc. Tuto pomoc nabídlo 
tehdejší samostatné město Bubeneč, jehož městské zastupitelstvo na 
své schůzi konané dne 18. 7. 1919 přislíbilo, že pro budoucí školu 
(pokud by byla zřízena v jeho obvodu) poskytne bezplatně potřebné 
místnosti a vybaví je mobiliářem a – rovněž bez nároku na náhradu 
– bude pečovat o jejich provoz a údržbu – a to až do té doby, než státní 
správa postaví na zdarma poskytnutém pozemku v obci Bubeneč 
novou budovu pro zřizovanou školu. Po tomto skutečně velkorysém 
příslibu mohlo ministerstvo (MŠANO) dát souhlas a rozhodnutí ke 
zřízení státního reformovaného reálného gymnázia v Bubenči; stalo 
se tak dne 2. září 1919 výměrem číslo 38502. Protože však mezitím 
byly přípravné práce již ukončeny, mohlo se již 3. září 1919 začít na 
novém gymnáziu vyučovat. 

II. 
Je pochopitelné, že i za finančního a materiálového zajištění školy 
městem Bubeneč byly počátky této nové školy velice skromné. 
Vzhledem k tomu, že pro ústav nebyla k dispozici přiměřená a vhodná 
budova, takže bylo velmi obtížné až nemožné zajistit potřebný počet 
školních učeben pro obvyklý počet osmi ročníků, muselo se první 
rok začínat pouze s prvním postupným ročníkem „primou“ – a další 
ročníky se pak postupně otevíraly až v dalších letech, aby tak plný 
počet tříd (prima až oktáva) byl dosažen až v osmém roce svého trvání, 
tedy ve školním  roce 1926/27. Tak se to také uskutečnilo, takže první 
abiturienti této školy absolvovali až v červnu roku 1927. 

III. 
Při zahájení vyučování se tedy nová škola musela prozatím omezit 
na jedinou učebnu získanou ve II. poschodí staré bubenečské obecné 
školy ve Školské ulici čp. 40. Do „primy“ tehdy bylo zapsáno 40 žáků 
a pedagogický sbor tvořili ředitel profesor Florián Horut s dalším 
profesorem Dr Klimentem Salačem a s katechetou P. Krupkou, 
farářem u sv. Gotharda. Jméno kněze Krupky nese nyní bývalé 
Kostelní náměstí v Bubenči. 
Navzdory potížím spojeným s dosavadním nouzovým umístěním 
ústavu počet studentů velice rychle narůstal. Ke konci školního roku 
1926/27, kdy gymnázium již mělo všech osm postupných ročníků, 
byl již počet studentů 670 a škola měla celkem 17 tříd v odbočkách 
jednotlivých ročníků. A po osmi letech – na konci školního roku 
1934/35 – měla již dokonce 20 tříd s celkem 942 žáky a 44 pedagogy. 
A tak se stalo, že se tento ústav zařadil mezi největší střední školy 
v celé tehdejší ČSR. 

 IV. 
Avšak ani tento – již skutečný školský kolos – neměl svou vlastní 
budovu; vyučovalo se stále ještě na několika místech. Stará budova ve 
Školní ulici, kde škola začínala, již dávno nestačila, třebaže ji ústav již 
obsadil celou. Bylo v ní celkem jen šest tříd, z nichž dvě sloužily jako 
speciální učebny pro fyziku a chemii. Ředitelství ústavu bylo umístěno 

v komplexu měšťanských škol na Letné (na rohu ulic Korunovační 
a Sládkovy). V tomto komplexu bylo gymnáziu propůjčeno nejvíce 
učeben a také tělocvična, která však zároveň sloužila i měšťanským 
školám. Velkou úlevou tedy bylo, když byla postavena velká 
sokolovna v Korunovační třídě, v níž TJ Sokol umožňoval gymnáziu 
jak pro výuku tělocviku, tak i pořádání různých slavností, akademií  
a celoškolských shromáždění. 
Je samozřejmé, že toto nouzové rozmístění tak velké školy přinášelo 
s sebou i mnoho potíží. Profesoři i žáci museli často přecházet z jedné 
budovy do druhé, při čemž tyto budovy byly od sebe vzdáleny na 
dobrých 15 minut chůze. V některých třídách muselo být zaváděno  
i střídavé vyučování na směny. Tak tomu bylo zejména ve II. pololetí 
školního roku 1934/35, kdy se projevil havarijní stav budovy ve 
Školské ulici, takže vyučování v ní muselo být dočasně zcela 
přerušeno. 

V. 
Teprve až 20. rok svého trvání zahájila tato škola ve své zcela nové 
budově, která byla postavena na tehdejší Velvarské (dnes Evropské) 
ulici – přímo naproti budovám Masarykovy studentské koleje. Ale 
nedostatek místa, který tuto školu pronásledoval už od jejího vzniku, 
nebyl ani nyní zažehnán: v tragických týdnech podzimu 1938, kdy 
po mnichovské dohodě bylo pod nátlakem Německu odstoupeno 
rozsáhlé území obývané částečně i Čechy, bylo do této nové školní 
budovy evakuováno i české Reformované reálné gymnázium z Mostu. 
Tak se stalo, že na konci školního roku 1938/39 mělo někdejší 
jednotřídní bubenečské gymnázium i s pobočkami celkem 41 tříd, 
v nichž studovalo 1871 žáků – tedy průměrně 45 žáků v jedné třídě. 
Vyučovalo tam 71 profesorů. 

 VI. 
O dalších osudech mého milovaného RRG XIX nemám bohužel 
k disposici žádné doklady. A tak mohu jen obecně konstatovat, že i tato 
škola –jako ostatně všechny střední školy – byla postižena neblahými 
školskými reformami prováděnými v období socialismu. Tak se 
z osmitřídního reálného gymnázia stalo nejprve čtyřtřídní gymnázium 
a později dokonce tak zvaná SVVŠ („střední všeobecně vzdělávací 
škola“) – a nakonec opět gymnázium. Domnívám se, že toto kdysi 
velké gymnázium se dnes ve své velké budově tísní v koutečku – snad 
jako poslední v řadě – mezi ostatními školami umístěnými rovněž 
v této budově. Bylo by ovšem třeba, aby tyto osudy první střední školy 
v 6. pražském městském obvodu prošetřily a posoudily oprávněné  
a povolané školské orgány. 

 VII. 
Jen díky tomu, že ústav měl opravdu štěstí na vynikající pedagogy, 
se dařilo průběžně překonávat obtíže spojené s nouzovým umístěním 
školy a s přeplněnými učebnami. Již první ředitel školy – profesor 
Florián Horut – byl vynikající organizátor, který zvládal chod 
gymnázia jen za pomoci jediného zástupce a později zatímního 
správce ústavu profesora Jaroslava Hofmana. Na ústavě působil řadu 
let vynikající bohémista – pozdější univerzitní profesor František 
Jílek – Oberpfalcer, češtináři profesor Antonín Kácha a Dr František 
Krbec, na nějž vzpomíná ve svých „Útěcích“ filmová herečka Lída 
Baarová –že to byl on, kdo jako první rozpoznal její dramatický talent. 
Na škole dále působil vynikající romanista Dr Karel Hoyer, autor  
a spoluautor učebnic italštiny a česko – italských slovníků. Působila 
tam rovněž dcera spisovatele Heritesa profesorka Božena Heritesová 
a také autorka řady tehdy oblíbených dívčích románů, překladatelka 
z francouzštiny spisovatelka Dr Jaromíra Hűttlová. Obzvláštní štěstí 
měl tento ústav na historiky: svou učitelskou dráhu zde v roce 1924 
začínal pozdější akademik prof. Dr Jan Filip, zakladatel naší moderní 
archeologie; působil zde také dlouholetý redaktor „Časopisu přátel 
starožitností českých“ profesor Dr Josef Pelikán, kulturní historik prof. 
Otomar Schiller a profesorky Marie Piťhová a Marie Černohubá. 
Nelze však opomenout ani profesory realistických předmětů – 
matematiky, fyziky a deskriptivy. Působil zde vynikající matematik  
a fyzik prof. Dr Antonín Zahrádka, začínal tu svou učitelskou dráhu 
prof. Jiří Šubrt, který se stal profesorem na pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Do kulturního života Dejvic a Bubenče se 
zapsal i profesor deskriptivy Ladislav Svěcený, který založil a dlouhá 
léta vedl pěvecký spolek „Václav“. Kreslení vyučovali dobrácký 
profesor Eduard Holý, profesor Marcel Niederle a po nějakou dobu 
i grafik Jaroslav Skrbek. 
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Můj skromný výčet profesorů je opravdu jen nepatrným zlomkem – 
vždyť jen za prvních deset let školy jich tam působilo rovných sto – byl 
by však obzvlášť neúplným, kdybych opomněl profesora psychologie 
a logiky Rudolfa Mudrocha, který za války zahynul v koncentračním 
táboře, a jeho přítele profesora tělocviku Lva Bockschneidera – 
Skalského, který se jako Žid za války musel skrývat a jako partyzán 
se aktivně podílel na protiněmeckém odboji. 
Kéž mi odpustí ostatní pedagogové, které jsem zde neuvedl, ale jichž 
si stejně vážím a vděčně na ně vzpomínám. Jsem přesvědčen, že se 
najdou povolanější lidé – školští a kulturní pracovníci – kteří najdou 
způsob jak zachytit jménem a uvedením školské i mimoškolské 
činnosti osobnosti všech těch pedagogů, kteří na bubenečském 
gymnáziu působili. My, jejich někdejší žáci, jsme jim trvale vděčni za 
vše, čemu nás naučili. 

VIII. 
Poslední část svého vyprávění o „RRG XIX“ věnuji ještě i žákům, 
kteří na tomto ústavu studovali. Bude to jen velice stručné a opět 
omezené jen na první dvacetiletí ústavu, protože o pozdějších letech 
nemám potřebné doklady. 
Již v seznamu „třetích“ abiturientů z roku 1928 je uveden Eduard 
Táborský – pozdější tajemník prezidenta Eduarda Beneše. Na ústavu 
studovaly také obě vnučky prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka – 
Anna a Herberta. Anna Masaryková maturovala v roce 1930, Herberta 
v roce 1931 z kvinty ústavu odešla a dokončila svá studia v Anglii. 
Žákem ústavu byl také známý politik Dr h. c. Pavel Tigrid. 
Studovaly tam i sestry Babkovy – pozdější známé filmové hvězdy 
Lída Baarová a Zorka Janů. 
Převážná část absolventů odešla po maturitě na vysoké školy a stali 
se z nich lékaři, inženýři, právníci či profesoři – mnozí i na vysokých 
školách. Z nich bych uvedl na příklad prof. Dr Ing. Františka Sládečka, 
DrSc, který se stal děkanem přírodovědecké fakulty, či pravnuka Otce 
národa F. L. Riegra – vynikajícího matematika Doc. Dr Svante Riegra, 
který bohužel předčasně zemřel, nebo Doc. Ing. Vladimíra Němečka. 

IX. 
Byl bych šťasten, kdyby se mi podařilo vyprovokovat zájem veřejnosti 
o tuto školu a přispět k tomu, aby se škole i jejím pedagogům dostalo 
aspoň po letech zaslouženého uznání. Vždyť: „Non morietur, qui non 
oblitus est!“ 

V sobotu 26. října kolem půlnoci přijala Městská policie 
Prahy 6 oznámení, že neznámý muž úmyslně rozbil výlohu 
jedné provozovny v ulici Jugoslávských partyzánů a dále 
pokračuje směrem k Vítěznému náměstí. Strážníci Obvodního 
ředitelství městské policie Praha 6 podle popisu muže našli  
a zjistili, že se jedná o cizince. Dotyčný s hlídkou od začátku 
spolupracoval, vysvětlil důvod svého jednání, kterým měl být 
alkohol a následně vztek z hádky s přítelkyní. Provozovatel 
prodejny, který byl strážníky vyrozuměn, se dostavil na místo 
a vyčíslil vzniklou škodu. Pachatel byl ochoten škodu uhradit. 
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a celou věc si 
převzala k dalšímu šetření. 

V sobotu 2. listopadu krátce před polednem přijala hlídka 
strážníků Městské policie Prahy 6 oznámení, že na autobusové 
zastávce městské hromadné dopravy došlo ke kapesní krádeži. 
Na místě se strážníci zkontaktovali s oznamovatelkou. Ta 
označila ženu, která jí odcizila mobilní telefon a peněženku. 
Strážníci cizinku pro podezření ze spáchání trestného činu 
omezili na osobní svobodě a předali Policii ČR k dalšímu 
opatření. 

Ve čtvrtek 7. listopadu v půl deváté ráno prováděl místně 
příslušný strážník – okrskář kontrolu chatové osady Sadová 
– Podholí, když si všiml dvou podezřelých osob poblíž jedné 
z chat. Okrskář muže a ženu vyzval k prokázání totožnosti  
a následnou lustrací zjistil, že muž je vedený v databázi 
hledaných a pohřešovaných osob. Muže si převzala na místě 
přivolaná hlídka Policie ČR. Během podzimu již okrskář 
v chatové oblasti zkontroloval patnáct podezřelých osob, dvě 
mají písemné povolení majitele k pobývání v jeho chatce 
a zbytek osob strážník – okrskář vykázal. Kontroly budou  
i nadále pokračovat. 

V noci z pátku 8. listopadu na sobotu 9. listopadu prováděli 
strážníci Obvodního ředitelství městské policie Praha 6 kontrolu 
dodržování zákazu nalévání alkoholu osobám mladším osmnácti 
let. Strážníci celkem navštívili dvanáct barů a restaurací  
a zkontrolovali bezmála sedm desítek osob. Případ mladistvého 
pod vlivem alkoholu při této akci nebyl zaznamenán, což svědčí  
o výborné preventivní činnosti strážníků při každodenním 
běžném výkonu služby. 

V pátek 8. listopadu krátce před půlnocí přijali strážníci 
z Prahy 6 oznámení, že v ulici Hládkov dochází k rušení 
nočního klidu. Hlídka muže bydlícího v jednom z domů 
vyzvala k prokázání totožnosti a následnou lustrací zjistila, že 
muž byl z České republiky vyhoštěn. Strážníci muže předali 
Policii ČR k dalšímu opatření. 
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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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Letos se tedy hodilo, že veteránské mistrovství světa se konalo  
v brazilském Porto Alegre. Čtrnáctého října tedy odlétala naše 
čtveřice – Mirka Hanáková (45), Eva Cupalová (56), já (75)  
a Slovák Vincent Bašista (72) přes Lisabon do Brazílie. Druhý 
den večer jsme byli na místě, ubytovali se v hostelu (pokoj 3x3m,  
5 postelí, jedna police, žádný stůl, ani židle, dvě umyvadla se stu-
denou vodou na chodbě, dva záchody a dvě sprchy společné). 
Skromné, ale laciné, líbilo se. Než jsme se rozkoukali, bylo šest-
náctého a pro nás všechny první závod, kros na 8 km. Jako první 
startovali všichni nad 75 let, tedy naše kategorie. V parku byla 
vyznačená trať, ale nebyly zde ani záchodky, ty dovezli během 
našeho běhu. Všechny kategorie běhaly 4 dvoukilometrová kola, 
přímo u startovní čáry bylo zapaženo území 2x2 m. Měly tam 
hnízdo jakési kachničky, které na nás pečlivě dohlížely z vedlejší-
ho stromu. Čtyři vejce přežila celé mistrovství. Mně to letos moc 
neběhá, ale dokončil jsem na 10. místě, pár minut za mnou Karel 
Matzner v kategorii 80 – 84 a za ním Míla Beránek. K našemu 
překvapení jsme byli první tým před domácími Brazilci. Po nás 
startovali sedmdesátníci, závod vyhrál s téměř minutou náskoku 
Vincent, tomu se tady dařilo, vyhrál se stejnou převahou ještě  
5 km, 10 km a s pěti minutami náskoku i maratón. Mirka byla 
druhá, takže začátek perfektní. 

Další den jsme odpočívali, dospávali a čekali jak dopadne příští 
den 5 km na dráze. Naše kategorie měla startovat hned o ránu, 
ale nechali nás před startem stát 40 minut na dráze, někomu to 
nevadí, mně moc. Běžel jsem špatně, skončil čtrnáctý a mistrov-
ství pro mne skončilo. K ostatním závodům jsem nebyl přihlá-
šen. 

Další den jsme jeli autobusem na výlet po okolí. 

V pondělí 21. 10. se běhaly desítky, Eva běžela celý závod v lijáku, 
na dráze stály potoky, ale Evině to nevadilo, chválila si, že není 
horko. 

Další den chodili chodci silniční dvacítky. Tam jsme měli favority, 
byli jsme tedy fandit. V závodě mužů nad 60 let došel Petr Adam 
bohužel čtvrtý, ale jeden bronz už měl z dráhové pětky. Pak star-
tovaly ženy a tady se blýskla vítězstvím v kategorii Lenka Borovič-
ková. Po zlatu na pětce a tady vezla pak domů zlata celkem tři. 

Naše skupinka pak vyrazila na výlet lodí, jezdili jsme od ostrova 
k ostrovu, koupali se, ale beze mne. Náš bazén doma je v létě 
mnohem teplejší. 

Po závěrečném dni 27. 10. mi-
strovství skončilo, a my jsme 
vyrazili do Brazílie. Nejdřív na 
vodopády Iguazú. Tam jsme jeli 
celou noc (13 hodin) velice po-
hodlným autobusem, přijeli ráno 
a hned vyrazili k řece. Vodopády 
jsou přístupné ze tří států, prv-
ní den jsme viděli argentinskou 
stranu. Kaskáda má prý 288 
vodopádů, šestinu vody Niaga-
ry, ale okem to není poznatelné.  
I když prý byl rok, kdy vodopády 
úplně vyschly. Tady jsme se ani 
příliš nezmáčeli. Zato příští den, 
z brazilské strany, nás zavezli 
až do hustého lijáku pod vodo-
pádem. Každý dostal nepromo-
kavou tašku na svršky a boty, 
všechno ostatní bylo mokré  
i pod pláštěnkami. Paraguajskou 
stranu jsme vynechali, měli jsme 
málo času a také vstupy jsou tu 
velmi drahé. V desítkách US do-
larů. 

Ještě ten den (30. 10.) jsme odlétali do Ria. Tam jsme měli ubyto-
vání 150m od slavné pláže Copacabama, tak jsme tam byli dva-
krát ráno běhat. Podle pláže vede chodník, vedle něj je běžecký  
a cyklistický pruh a pak jsou tři pruhy pro auta a v protisměru 
další tři pruhy. Ovšem Rio má obrovský provoz, tak to řeší chyt-
ře: ráno jedou všechny pruhy jedním směrem, večer obráceně.  
V neděli se nejezdí, nábřeží patří pěším, projíždí jen autobusy. 
Voda taky nic moc teplá, přes týden byla pláž skoro prázdná, ale 
o víkendu bylo nabito, na pláži i ve vodě. 

Druhý den po příjezdu jsme navštívili jednu ze dvou atrakcí, so-
chu Ježíše Krista. Tam se jezdí ozubenou dráhou, musí se objed-
nat lístky, my jeli hned brzy ráno. Byla hustá mlha, po cestě jsme 
neviděli nic, nahoře jen sochu zblízka, město bylo skryté. Ale už 
když jsme jeli dolů, mlha se trhala, a když jsme odcházeli, bylo 
jasno. 

Další den jsme jeli na slavnou homoli. Tam se jezdí dvěma la-
novkami, s přestupem uprostřed cesty. My jsme měli v Riu prů-
vodkyni, čtyřiaosmdesátiletou, ale velmi čilou babču, ta s námi 
všude chodila, vysvětlovala, ale hlavně mluvila česky. Ona byla 
Slovenka, která tu žila od svých 19 let, mluvila řadou jazyků  
a kam přišla, všude ji znali. 

Poslední den pobytu, v neděli 3. 11. jsme se šli s Vincem ještě 
před snídaní proběhnout. Na břehu jsme se rozdělili, Vinco šel po 
písku, já po silnici. V půlce pláže (pláž má 4 km, je to značené) 
jsem uviděl startovní bránu pro běžecký závod. Šel jsem se tedy 
zeptat, co se tu poběží. Řekli mi, že 8 km závod, už za hodinu. Tak 
jsem zaplakal, že nemám peníze na startovné, ale pořadatelé se 
smáli, tady se nic neplatí. Tak mě přihlásili, dali mi krásné tričko 
a nějaké drobnosti. Když se do dozvěděl dodatečně Vinco, velice 
naříkal, že to ze břehu nebylo vidět a on o tričko přišel. Čtyři zlaté 
medaile mu byly málo. 

Snídani už jsem nestihl a startoval bez jídla i pití. Trať závodu 
vedla první 2 km po rovině nad pláží, pak se točila mezi domy  
a hned se začalo stoupat příkrým svahem po schodech. Běže-
lo nás několik set, tady už byla souvislá řada, moc se předbíhat 
nedalo. S vrcholu se pak dolů běželo jinudy, ale bylo vidět ještě 
dlouhou řadu běžců za námi. I s pomalým pochodem jsem zabě-
hl čas 56 minut, žádný stařík mě nepředbíhal, ale žádné katego-
rie tady nebyly. Současně se závodem na 8 km se běžel závod 
na poloviční trati, startovalo se v obráceném gardu a bylo vidět, 

že tu startovali i lidé, kteří nikdy neběha-
li. Po závodě nám ještě dali občersvení  
a já šel na snídani do hotelu. 

O půlnoci jsme pak odlétali do Lisabo-
nu, tam nás Brazilci ubytovali zdarma  
v hotelu, protože spojení do Prahy (přes 
Budapešť) jsme měli až druhý den ráno. 

Výsledky závodu v Riu nejsou na inter-
netu dodnes. Celkové hodnocení zájez-
du a mistrovství: velmi dobré. 

PS když jsem stahoval fotografie na po-
čítač, měl jsem jich asi 200. Eva měla 
fotek kolem tisíce. Chudáci děti a kama-
rádi. 

6. 11. 2013 J. Hlusička

Dodatek 19. 11.: Včera jsem konečně 
na internetu (www.riouprun.combr. 
res2013) objevil výsledky z Ria. Běželo 
nás 526, skončil jsem 320., ve výsled-
kové listině je i pořadí v pětiletých kate-
goriích. Tam jsem byl předposlední, nad 
75 let jsme byli jen dva. J. H.

Na snímku zleva M. Hanáková, V. Bašis-
ta, J. Hlusička , E, Cupalová 

Pro náš list – Pepa HluSička z Břevnova
Zima je zase tady, a s ní moje přání ujet do tepla. 
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Dagmar Bartlová, Břevnov  8. 12. 1925
Jaroslav Kochmann, Břevnov  23. 12. 1926
Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov  6. 12. 1928
Alena Novotná, Břevnov  28. 1. 1932
Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933

Prosinec – Leden

Tajenka: Děvčata z Příkré uličky

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!Přejeme všem zákazníkům 
vše nejlepší v novém roce 2014. 

Servis
PILOUN

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě

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

lNabízím výuku hry na klavír v Břevnově. M. Čihařová 
tel.: 732 244 251

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

Různé

Gratulace manželům 
26. 11. 2013 oslavila paní Růžena Kochmannová 

85. narozeniny a 23. 12. 2013 oslaví pan Jaroslav 
Kochmann 87. narozeniny. Oběma jubilantům  

z Břevnova ze srdce blahopřejeme. 

 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. 

 Prodám/pronajmu novinový stánek na Patočkově ulici 51  
v Břevnově za výhodnou cenu. Tel.: 605 380 573

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

Koupím garáž s pozemkem  
v Radimově ulici. Tel.: 777 255 267
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142, tel.: 233 354 185
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Stejně, jako patří k Břevnovu Spolek
Břevnovských podnikatelů, náleží
k němu jako tradiční součást i ČSOB sídlící na adrese Bělohor−
ské 233/95. Ne náhodou tak platí, že mezi Spolkem a poboč−
kou Bělohorská je úzká spolupráce a velmi dobré letité vztahy.
Naposledy jste tuto spolupráci mohli spatřit na Břevnovském
posvícení, kde jste viděli nejen logo banky, ale při křtu knihy
„Nové varhany“ byl jedním z kmotrů Zbyněk Šindler, ředitel po−
bočky. V následujících řádcích Vám s ním přinášíme rozhovor.
Co zajímá současné zákazníky nejvíce a jak jim vycházíte
vstříc?
Každý klient je jedinečný a má své potřeby, které se v průběhu života
mění. U nás klient získá kompletní nabídku finančních služeb a pora−
denství. Na pobočce pracují vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří
s každým klientem jednají individuálně. Díky tomu známe potřeby na−
šich klientů a nestojíme nezávisle stranou, ale aktivně se zapojujeme
do hledání cest ke splnění jejich přání. Velmi atraktivní je pro klienty
ČSOB Půjčka na cokoli, kdy si klient může za výhodné garantované
úrokové sazby půjčit bez ručitele až 600 tisíc Kč a ČSOB Hypotéka
rovněž s garantovanou úrokovou sazbou a neomezenou výší úvěru.
Pevně věřím, že není třeba zmiňovat, že v oblasti investic jsme jednič−
ka na trhu.
Chystáte v příštích měsících nějaké novinky?
V prosinci tu pro naše klienty máme speciální akci. Každý nový klient,
který si bude zakládat svůj první běžný účet na naší pobočce a to buď
ČSOB Konto, nebo ČSOB Aktivní konto a přinese sebou tento výtisk
Břevnovanu, dostane poplatkové prázdniny na vedení tohoto balíčku.
To znamená, že bude mít veden účet 6 měsíců zdarma.
Kdyby se někdo chtěl stát bankovním úředníkem, co musí
splňovat a udělat?
Každopádně takový člověk musí mít vůli na sobě pracovat a chtít se
zlepšovat. Maturita je dnes základním požadavkem. Poté stačí vyplnit
na webových stránkách ČSOB formulář s životopisem, případně
může zajít na některou z našich poboček.
Jste v lednu nově jmenovaný ředitel, máte nějaké předsevzetí?
Určitě mám. Chci, aby se u nás klienti cítili dobře, a kdykoli něco bu−
dou chtít, neváhali se obrátit na mé kolegy, nebo na mě. Aby k nám
chodili rádi, a pokud mají námět na zlepšení, rádi ho uslyšíme. Jsme
tu pro ně a jejich názor je pro mě a mé kolegy hodně důležitý. Ve
svém životě jsem vždy měl rád otevřenost a od druhých si ji velmi vá−
žím.
Jak jste spokojeni jako banka na Břevnově?
Léta jsme jeho součástí a jsme hrdí, že k němu patříme. Cítíme se na
pobočce být všichni součástí „Břevnovské rodiny“. Obyvatelé této
části Prahy jsou pro nás více, než jen klienti.
Co řeknete závěrem?
Blíží se čas Vánoc. Rád bych všem popřál hodně zdraví, pohody
a spokojenosti v rodinném kruhu a ať je rok 2009 pro nás všechny
ještě mnohem lepší než ten současný. No a v roce 2009 opět nashle−
danou na pobočce Bělohorská a tradičních akcích na Břevnově.

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

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

Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal

HODINÁŘSTVÍ
Vladimír Neureutter

 Opravy

starožitných hodin

 Zlatnické

opravy na počkání

Bělohorská 148, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Tel.: 233 355 620

S Břevnovanem
účet v ČSOB
Bělohorská
na 6 měsíců
zdarma

jídelna bělohorská

Jídelna Bělohorská 
Vám přeje 

krásné Vánoční svátky 
a vše nej v roce 2014

Do těch dnů svátečních, přejeme Vám 
mír a klid, aby byl každý z vás spo-

kojen, šťasten a fit. To Vám přeje celý 

kolektiv.

Vánoční a Silvestrovská nabídka

Nabízíme: vánoční kapry, řízky,  
bramborový salát

široký sortiment vánočního cukroví  
(ručně dělané, žádné náhražky surovin) 

chlebíčky obložené mísy, saláty  
a další dle vašeho přání.

Pozvání na prosinec 
Z tiché ulice Na Petynce 41 v Břevnově míří právě k Vám 
vánoční a novoroční pozvání k sousedskému posezení  
a výběru z 16 druhů sudových vín. Řeč je o vinotéce  
U Dvou andílků, jejíž název se ztotožňuje s domovním 
označením na obnovené fasádě krásného secesního domu 
z roku 1908. Ostatně i vinotéka je zrekonstruovaná. Pan 
Ladislav Máčai, člen Břevnovského živnostenského spolku, 
který ji provozuje Vám nabídne mnoho jiných laskomin: 
stáčenou medovinu, stáčené Prosecco, Lambrusco, kolekci 
sýrů, klobásy, či slané pečivo k tomu, anebo řadu jiných 
druhů cizokrajných vín. 

Otevřeno je denně: 
po – pá: 13:00 – 20:00 
so – ne: 14:00 – 18:00
www.udvouandilku.cz

Bělohorská 1688/122, Praha 6 – Břevnov
Tel.: 233 320 466

VINOTÉKA 
tel.: 605 802 110 

ladislavmacai@seznam.cz

23. 12. 
24. 12. – 26. 12. 
27. 12. 
28. 12. – 29. 12. 
30. 12. 
31. 12
1. 1. 2013

8 – 20
9 – 12
8 – 20
9 – 12
8 – 20
9 – 12

zavřeno

VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro malá zvířata

provoz během vánočních
a novoročních svátků

MVDr. JOSEF KUBEČEK
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel. /fax: 233 352 424

Provádíme interní, chirurgická, gynekologická, porodní, 
RTG, sonografická, cytologická, stomatologická a další 

vyšetření. 
Očkování, označování zvířat mikročipy, vydávání europasů. 

Biochemické a hematologické vyšetření krve, parazitolo-
gické vyšetření kůže a srsti, odstranění zubního kamene 

ultrazvukem. 
www.veterina – praha6.cz
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razného akčního humoru. Na našem fotografickém snímku je 
Mirek Bresler mužem stojícím vlevo. Mezi Miroslavem Bres-
lerem a Vladimírem Veselým na fotografii vidíme tehdy jen 
třináctiletého Jiřího Odvárku (autora tohoto článečku), stojí-
cího uprostřed mezi nimi. 
Fotografie je pořízena na schodišti tehdejšího Obvodního 
kulturního domu Prahy 6, Radimova 2, pohledem od zadního 
vchodu, tedy směrem od Petynky. Nyní je celý tento objekt 
opět klášterem. Fotografie pochází z divadelního představe-
ní „Kůzlata“. Toto představení mělo neuvěřitelných 25 repríz 
(!!!), uváděno bylo taktéž (v podání Reflektoru) na Pražském 
hradě. Hra „Kůzlata“ pojednává o kůzlátcích, která by vše 
detailně předem poučena svojí maminkou (kozou), že nema-
jí do svého chlívku nikoho cizího vpouštět, stejně roztomile 
žvanícího loudila vlka (Vladimír Veselý) do svého příbytku 
nakonec (no ovšem – jak jinak!) vpustí!!! Leč nebojte se uke-
caného vlka ničehož nic – moji milí čtenáři! Stejně to pak ve 
finále dobře dopadlo...        J. Odvárka

15

BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127

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

147

Šťastným řízením náhod a osudu se mi dostal do rukou fotogra-
fický snímek souboru REFLEKTOR pocházející velmi prav-
děpodobně z roku 1961. Umělecký soubor Reflektor existoval  
v Břevnově v první polovině šedesátých let. Vznikl původně na 
Jedenáctileté střední škole Pod Marjánkou, později se tato škola 
transformovala na nynější ZDŠ Pod Marjánkou, to když se „je-
denáctiletka“ přestěhovala až dolů na Pohořelec. Vznikla tam 
„Střední všeobecně vzdělávací škola“ (SVVŠ) Parléřova 2, ny-
nější Gymnázium Jana Keplera. 
Zásluhu na vzniku a celé existenci Reflektoru měl Skupinový 
vedoucí Pionýrské organizace na škole Pod Marjánkou Vladimír 
Veselý. Na přiloženém snímku je to muž stojící úplně vpravo. 
Soubor Reflektor měl v době svojí existence několik desítek čle-
nů z celé Prahy 6 a byl dislokován v Domě pionýrů a mládeže  
v Kolátorově zahradě. Samostatně pod jeho „ochrannými křídly“ 
existovala taneční (baletní) složka, jejímž členem byl také mla-
dičký Oldřich Vízner, později známý a výrazný herec pražských 
divadel a populární též z TV coby Saturnin. 
Další neopominutelnou součástí Reflektoru byl orchestr. Účin-
kovala v něm celá plejáda velmi dobrých hráčů jako například 
Miloš Lisý, Ivo Pešák, Zdeněk Převorovský, Pavel Klouza, atd., 
atd. Orchestr Reflektoru hrával především půvabné dixielandové 
kousky, které měly svojí obrovitou vlnu popularity mezi mládeží 
na samém počátku šedesátých let, ještě velmi krátce před érou 
twistu, která bezprostředně následovala. 
Kromě orchestru a taneční složky byla však hlavní náplní Re-
flektoru divadelní činnost. Především se jednalo o velice úspěšné 
koláže scének, tanců a písní, které ovšem zhola neopakovatelným 
způsobem provázela dvojice brisantních speakrů Jan Odvárka  
a Miroslav Bresler. Především právě Mirek Bresler proslul v Re-
flektoru jako mistr slovní eskamotáže – „improvizace“ – a prů-

Jak to bylo před 
dvaapadesáti lety?
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KULTURNÍ SERVIS
♦ Národní galerie v Praze připravila v Konírně Paláce 
Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1, výstavu „Grafi-
ka“, Oskar Kokoschka, která potrvá do 5. 1. 2014.
♦ České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, výsta-
vou Století valčíku a polky Národní muzeum uzavírá úspěš-
ný výstavní cyklus Monarchie – do března 2014.
♦ Lektorské oddělení sbírky starého umění Národní ga-
lerie v Praze, zve studenty a další zájemce na cyklus před-
nášek „Od gotiky po baroko“, které se uskuteční v roce 
2013/2014.
♦ Navštivte stálé expozice v klášteře sv. Anežky České,  
ve Schwarzenberském paláci a ve Šternberském paláci.
♦ Národní galerie v Praze představila 10. 10. 201� ve 
Schwarzenberském paláci nově zakoupený obraz Kar-
la Škréty – Podobizna Humprechta Jana hraběte Černína  
z Chudenic, jednu z nejznámějších osobností českého baro-
ka. Obraz je mimořádně působivý a řadí se mezi významná 
díla nevelké kolekce Škrétových portrétů.
♦ 12. - 15. 12. 2013 čt-ne 10:00-18:00 hod. proběhnou již 
tradičně STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v PVA Expo Praha, 
Beranových 667, Praha 9 - Letňany. Na 5. Veletrhu dárků, 
dekorací a spotřebního zboží na Vás čekají báječně nákupy 
a předvánoční pohoda.        (vosa)

Popis k obrázku Břevnova z roku 1965 od Jiřího Vychodila.
Jiří Vychodil (1946), všemi blízkými přáteli zvaný „Gagarin“, v roce 1965 na-
maloval obrázek Břevnova jistě jen sám pro sebe a pouze „z hlavy“, tj. bez 
sebemenší předlohy. V roce 1965 byl totiž Jiří Vychodil na základní vojenské 
službě v Bratislavě. Důležité body svého obrázku ještě JV barevně zvýraznil.  
Z našeho  dnešního pohledu obrázek působí velice pěkně a půvabně, pro 
skutečné pamětníky ba až přímo nostalgicky. Přesto si dovoluji k tomuto tak 
rozmilému obrázku připojit několik vysvětlujících  poznámek.

V pravém horním rohu vidíme kostel sv. Norberta ve Střešovicích, dále evan-
gelický „moderní“ kostel, ÚVN Střešovice a oranžově zvýrazněný Větrník.  
V řádku pod Norbertem je Kulturní dům Prahy 6, který v roce 1965 sídlil 
na Radimově ulici č.2 a to přímo v objektu dnešního kláštera. Jako jedi-
ný objekt vyznačený rudě je zde divadlo KLAXON,  jehož byl JV předním –  
a ovšem zcela neopominutelným - členem. Divadlo stávalo těsně u rybníka 
Vincek a je známo spíše pod označením loutkové divadélko. Brzy po roce 
1965 bylo zbouráno. Nejméně čtyřicet let dnes stojí na jeho místě mohutný 
stříbrný smrk. Vlevo od Klaxonu je budova s nápisem Reflektor, což bylo pů-
sobiště našeho konkurenčního divadelního souboru užívajícího tohoto jmé-
na, a to v Domě pionýrů a mládeže – sídlícího v dnešní Kolátorce. Ve stej-
ném řádku vidíme ještě nesmírně populární břevnovské kino Radost, rybník 
Markéťák, břevnovský klášter a vedle ve snové projekci Jiřího Vychodila mo-
numentální kulturní dům Kaštan.

Na Bělohorské ulici nás zaujme nádherně vyvedená tramvaj číslo 2. V roce 
1965 jezdily na Bělohorské tři linky, a to: č. 2, 8 a 22.  Směrem dolů po Bě-
lohorské nás dále upoutá naprostá ignorance existence ZDŠ Marjánka, za to 
ovšem naše ZDŠ Pod Marjánkou, kam jsme kdysi všichni chodívali do školy, 
tam (no jak jinak!!!) je. Hned vedle je oranžově vyznačený dům s nápisem 
VP. VP je Vlasta Pellantová, půvabná členka Klaxonu, vdaná Hrušková, nyní 
tedy Vlasta Reitterer.
K vysvětlení nám nyní zbývá poze levý spodní roh obrázku.  Zde je jasně pa-
trná ulice Konecchlumského, tj. ony tak šlachovitě nekonečné schody a ná-
sledující šikmá cesta od „Sládků“ směrem vzhůru. V pravo od Konecchlum-
ského, již na Šultysově ulici je barevně označen dům JO. Ano, no je to tak, 
tím je míněn dům Jiřího Odvárky. Barevně je též označena překrásná hos-
půdka U Lankašů na náměstíčku, dnes již neexistující.
Posledním barevně vyznačeným objektem je JG. Tedy dům ve kterém bydle-
la Jarmila Gráfová, v ulici Na Ladronce, rovněž krásná členka Klaxonu a poz-
ději též manželka Jiřího Vychodila.

Odvárka
www.odvarka.cz

Mladý
sloupek

Libuše 
Matysíková
ODCHÁZENÍ 
Tak jako s vůní podzimu
odcházím nečekám na zimu.
Tak jako listí ořeší,
co padá a co potěší.
Tak jako šípky na keři
žila jsem, kdo mi nevěří?
Tak jako láska vesmíru
žila jsem život na míru.
Tak jak mi osud přidělil
radosti touhu trochu splín
i počet dechů mi spočítal.
Zmýlil se, já žiji dál
tam, kde můj život dodýchal
žijí mé myšlenky, žijí mí milí
v duchu jsem s nimi každičkou chvíli.
Tak jako vánek ve větvích
zmlkla jsem, odešel smích
odešlo mé já a už nezazpívá.
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restaurace „u zelené brány“

Všem  
našim zákazníkům

současným
i budoucím

přejeme 
příjemné prožití  

Vánočních svátků 
a vše nejlepší 
v novém roce. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

RESTAURACE „U ZELENÉ BRÁNY“
Miloslav Zábranský

Bělohorská 1069/7, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 350 574

Mob.: +420 605 290 950
e–mail: zabransky. milan@seznam.cz

Všem čtenářům časopisu Břevnovan 
přejeme hodně zdraví i osobní 

spokojenosti v roce 2014 
a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 
děkujeme za projevenou důvěru

Stálé zdraví
v nadcházejícím roce 2014 přeje

svým zákazníkům  
a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ 
PEDIKÚRA

Bělohorská 102
Praha 6 – Břevnov

tel.: 220 511 374


