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Na přelomu roku podniky a firmy pořádají večírky pro své zaměstnance jako poděkování za celoroční práci. 
V úřadu m. č. Praha 6 se této oblíbené akce „ ať jsme si, co jsme si“ vzdali, a tak se jednotlivé odbory zaří-
dily po svém. Např. Odbor služeb veřejnosti si uspořádal společnou večeři – Tříkrálovou husičku v lednu na 
Marjánce. 

Je 15. srpna 1932 a pod klenby chodeb kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře právě dorazilo tradiční 
procesí od kapličky z břevnovské návsi. Sošku P. Marie ještě drží starší dívky z Orla, o kus dál dva muži klá-
bosí. Kampak se poděla socha P. Marie, všechny ty tváře a břevnovské zvyky? A přeci: druhá dívenka zprava  
s copánky je Eliška Švecová, později Ratajová…

14. ledna vždy připomínáno na slavnostní bohoslužbě výročí založení kláštera v Břevnově. Letos již 1021. 
Vedle řady hostů a farníků sem přijíždějí benediktini z celé republiky. Na snímku je náš pan převor Siostr-
zonek s převorem Augustinem Gazdou, který také sloužil v devadesátých letech u nás, ale je už delší dobu  
v benediktinském klášteře v Rajhradě u Brna. 

Počasí v červnu,  
prosinci a lednu 2014
Počasí v prosinci 2013. 
Prosinec byl velmi teplý a teplotně vyrovnaný. 
průměrná teplota byla 2,5°C. Teplotní odchyl-
ka byla + 2 °C. To určilo ráz celému měsíci. 
Max. teplota byla 10,3 °C dne 23. a min. teplo-
ta byla - 4,7 °C dne 31. Byly jen 3 dny ledové - 
39 % a 14 dní mrazových - 82 %. Srážek spadlo 
velmi málo 7,5 mm - 26 % a byly málo vydat-
né. Max. množství srážek 2,2 mm spadlo dne 
5. Sněžilo jen 2 dny - 34 %. Sněhová pokrývka 
o výšce 2 cm vydržela jen 1 den - 12 % Byly 
2 dny se silným větrem, 3 dny s rosou, 13 dní  
s jíním, 4 dny s mlhou. Zamračených dní bylo 
18 - 96 % a 3 dni jasné - 200 %. 
Počasí v lednu 2014. 
Leden byl velmi teplý. Průměrná teplota byla 
1,6 °C o 2,8°C nad normálem. Až do 20. led-
na panovalo mimořádné teplo, pak se znač-
ně ochladilo, s celodenními mrazy a vznikem 
sněhové pokrývky. Toto ochlazení pak poně-
kud snížilo průměrnou teplotu. 
Max. teplota byla 12,4°C dne 8. a min. teplota 
byla – 11,5 °C dne 26. Bylo 7 dní ledových – 
62%. Počet dní s min. teplotou – 10,0°C byl jen 
1. – 22%, což dobře charakterizuje velmi teplý 
leden. Srážky byly přesně normální. Spadlo 
26,9 mm – 100%, převážně ve formě deště, 
max. množství 7,2 mm dne 20. Nového sněhu 
napadlo 9 cm, max. 4 cm dne 27. – 62%. Sně-
hová pokrývka trvala 11 dní – 67% a její max. 
výše dosáhla 7 cm. Byly 4 dni s rosou, 5 dní  
s jíním, 2 dny s ledovkou a 2 dny s mlhou. 
SM
 
V Praze dne 19. 2. 2014   SM
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  Z kláštera. 1. 1. 2014  o  slavnosti  Matky 
Boží, Panny Marie byly v bazilice sv. Markéty 
slouženy mše sv. v 8,00, v 10,00 a v 18 hodin. 
V 10 hodin účinkoval chrámový sbor s orches-
trem a varhanami pod taktovkou Adolfa Meli-
chara. Vyslechli jsme Korunovační mši W. A. 
Mozarta a Narodil se Kristus Pán J. Hanuše. 
Po mši sv. následovalo tradiční fotografování 
chrámového sboru i orchestru před bazilikou. • 
6. 1. v 17,00 zahrály děti z břevnovské farnos-
ti divadlo před bazilikou, potom se uskutečni-
la další tříkrálová sbírka. Při mších sv. o Zje-
vení Páně v 7,00 a v 18 hodin byla posvěcena 
křída, kadidlo, voda a zlato. • 4. 1. při mši sv.  
v 18,00 hodin připomenuto první výročí úmrtí 
P. Jana Kohla. • 7. 1. ve 20 hodin koncert pořá-
dal Břevnovský živnostenský spolek. Účinkoval 
Marek Čihař - varhany, Josef Zámečník - trubka 
a pěvecký sbor ZŠ Marjánka. Zazněly skladby  
s vánoční tématikou. • 12. 1. O Křtu Páně v 9 
hodin byla přenášena mše sv. Českým rozhla-
sem Dvojka. Celebroval P. Prokop Siostrzonek, 
účinkovala schola pod vedením Magdy Saláko-
vé. Tímto dnem skončila doba vánoční a nastává 
liturgické mezidobí cyklu A, II. • 14. 1. v 18 ho-
din při mši sv. oslaveno 1021. výročí Břevnov-
ského kláštera. Zpívala schola pod vedením M. 
Salákové. Od 18. do 25. 1. proběhl při mších sv. 
týden modliteb za jednotu křesťanů. • 23. 1. v 15 
hodin se konalo rekviem za zesnulého Rudolfa 
Brabce (71 let), z autoopravny u Břevnovské-
ho kláštera. • 2. 2. O slavnosti Uvedení Páně do 
chrámu (Hromnic) při mších sv. v 7,30, v 9,00 
a v 18,00 hodin posvěceny svíce - hromničky. 
Týž den odpoledne od 15 hodin ve Vojtěšce se 
konalo setkání seniorů, při němž proběhlo po-
vídání studentky medicíny M. Jakešové o jejím 
působení v Tanzánii. • 3. 2. při mších sv. v 7  
a v 17 hodin udíleno Svatoblažejské požehnání. 
• 9. 2. O Světovém dnu nemocných večer v 18 
hodin a 16. 2. v 7,30 při bohoslužbách udílena 
svátost nemocným. • 15. 2. od 19,30 se konal  
v hotelu Pyramida 26. reprezentační ples Pra-

hy 6. Účinkoval Traditional Jazz Studio Pavla 
Smetáčka, Band New band, Robert Křesťan  
a Druhá tráva. Vzpomínalo se na dlouholetého 
hosta Pavla Bobka. Výtěžek z aukce umělec-
kých děl je určen na podporu činnosti domu sv. 
Karla Boromejského v Praze 6 - Řepích. • 19. 2. 
v bazilice při bohoslužbách připomenuto úmr-
tí sv. Vojtěcha. • 23. 2. při všech bohoslužbách 
proběhla sbírka „Svatopetrský haléř“. 

 Omyl na břehu rybníka. Na sklonku minu-
lého roku byla do aleje dubů zimních na břehu 
Pivovarského rybníka, omylem po uschlém 
dubu, vsazena hrušeň. Na naše redakční upozor-
nění úřednicí odboru dopravy a životního pro-
středí m. č. paní Janou Hruškovou odpovězeno, 
že jakmile to dovolí na jaře počasí, hrušeň se 
vymění za dub zimní. Rádi podáme zprávu. 

 K panu Máčaiovi na skleničku. Koho ná-
hle přepadne chuť na skleničku dobrého vína  
v těsné blízkosti tramvajové zastávky Bořislav-
ka (Evropská 51), ať neváhá a vkročí na chvilku 
do zrekonstruované vinotéky, kterou jako svoji 
třetí v Praze 6 provozuje obchodník Ladislav 
Máčai, člen živnostenského spolku v Břevnově. 
Je o něm povědomost, že se pro oblibu kvalit-
ních maďarských vín učí už delší dobu maďar-
sky. - Igen, takže na skleničku - maďarského 
vína, které dováží. 

 Zdvořilé omluvení. Obálku (titulní stranu) 
minulého čísla vytvořil břevnovský malíř Petr 
Hilský pěkně, líbila se. Arci chybička se zase 
vloudila. V pravém dolním rohu, kde byl podpis 
autora, se grafickým nedopatřením ocitlo i PF 
na rok 2014, čímž se podpis poněkud zaclonil. 
Omlouváme se, vážený malíř a hudebník chystá 
už další obálku pro č. 3/4 2014. 

 Co nového U Jandáčků? Po celý loňský 
rok pracovala známá břevnovská projektová 
firma ing. Václava Jandáčka pilně na záchraně 
a rekonstrukci většinou technických památek  
v Čechách. Byla to např. těžební věž uhelné ša-
chy v Kladně, výměna šroubů, posouzení stez-
ky pro prohlídky návštěvníků. Ve městě Štětí 
rekonstrukce starého papírenského stroje, po-
souzení sítě mostů a chladicího zařízení firmy, 
v Hořovicích u Plzně zas řešení nové ocelové 
konstrukce jízdárny. Rozsah prací je široký: od 
zakázek úprav vodních elektráren do Itálie až 
po moderní řešení novostavby soukromé školy 

v Břežanech s bazénem a tělocvičnou. V Praze 
nás jistě zaujme příprava restaurování dřevěné-
ho kolotoče v Letenských sadech, který patří 
Technickému muzeu a dosud není v provozu. 
Dále práce a posouzení Kotěrovy vodárny na 
Pankráci, která začne na jaře, a řešení nového 
bytového domu ve Strašnicích u metra. Samot-
ný dům u Jandáčků v Břevnovské ulici 5 je již 
plně zapojen na teplárnu, v přízemí, kde bývalo 
známé kino Radost jest herna. Tam nepřijdu. Ale 
na nějakou pěknou detektivku do biografu bych 
šel, na mou duši... 

 Tradiční postání, či posezení konalo se 
při sv. Štěpánu u zrenovovaného pítka na Tejn-
ce. Za doprovodu hudby zpívány koledy, nabí-
zeny výborné chleby s lutenicí a sádlem, dále 
třeba indické parathy. Prostě vše, co přečkalo 
Štědrý večer. Špekáčky bylo možné opékat 
přímo na místě. Při společném povídání přišel 
k chuti grog, svařák, čaj, zkrátka čemu kdo dal 
přednost. A protože po loňském dešti nabídlo 
počasí tentokráte svoji vlídnou tvář, mohli být 
organizátoři ze Sdružení Tejnka spokojeni nad-
míru. Přátelskou, sousedskou atmosféru si umějí 
vytvořit jako málokde. Co říkáte, nepokusíte se  
o něco podobného také u vás? 

pokračování na straně 4

První den v novém roce jest zasvěcen Panně Marii. Nebyl to den zimní, ale předjarní a před poliklinikou začaly kvést stromy. Koncem ledna zima přišla, napadlo trochu 
sněhu, ale radost z ní měli už jen děti a televizní komentátoři. Letos plesovou sezónu v Břevnově začali donští a kubánští kozáci, kteří zaplnili sál Marjánky. Přišli jste si 
také dát kozáčka? Až vyrazíte na vycházku do Hvězdy, starého dřevěného hrocha tam už nenajdete. Nahrazen byl novým, menším. Ale děti ho mají stejně rádi. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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 Kajetánka bude kompletní! Čtvrtý bytový 
dům, zvaný dle své polohy-Dům u jezera, roste 
jako-no jako z betonu! Jeho dostavbou, dokončí 
se celý projekt. Vznikne zde třicet nových bytů, 
k předání pak budou do konce r. 2014. Netřeba 
jistě podotýkat, že toto místo bylo po čtyři století 
vinicí, poklidným klášterem, i klidnou usedlostí 
uprostřed zahrad. Zájemci o doposud volné byty  
a jejich prohlídku mohou se více dozvědět na 
www.kajetanka.eu. 

 Pokud jste pilnými diváky TV programů, 
včetně těch zahraničních, jistě uvítáte možnost 
instalace satelitů, případně nějaké výkonnější 
televizní antény. Jenže, jak se v těch parabo-
lách, slučovačích, zesilovačích, zkrátka v celém 
tom sortimentu satelitní a anténní techniky vy-
znat? Osobně nemám šanci! Pokud jste na tom 
technicky podobně jako já, doporučuji zajít za 
panem R. Jiříčkem do provozovny v ulici Pod 
Drinopolem 8. Odborně vysvětlí, posléze nain-
staluje potřebné třeba na vašem rodinném či by-
tovém domě. Kvalitní příjem budete mít určitě. 
A programy? Prý kdo hledá, najde! 

pokračování ze strany 3

 Viladomy Rozmarýn, projekt vedle hřiště 
Břevnova, spí zimním spánkem. A sice od března 
2013, což je poměrně dlouho. Prvotní stavební 
úsilí skončilo pokácením stromů a vzrostlé zele-
ně vůbec, navíc pak několika dírami od buldozerů  
v zemi. Dělníci jak přišli, tak odešli, co bude 
dál-těžko říci. Prý developer stavbu prodává. 
Nám, kteří pamatují krásné, upravené zahrádky 
na tomto místě, nezbývá než zavzpomínat a slzu 
dojetí zamáčknout. Doufejme, že stejný osud 
nepotká vedlejší, stále krásné fotbalové hřiště! 

 Seniorům bylo díky radnici Prahy 6 
umožněno navštívit také známou vilu sochaře 
Františka Bílka na Hradčanech. Zvláštní stav-
bu jsem obdivoval už jako kluk, když se kolem 
ní rozvážně sunula stará tramvaj č. 22. Stavba 
vznikala v l. 1910-11, její nezvyklý tvar pak měl 
vyjadřovat záběr kosy v obilí, sloupy znázorňují 
snopy. Velice zajímavý je i interiér s původním 
zařízením. Zpřístupněn je i ateliér umělce. Bí-
lek nebyl jen sochař, kreslil, ilustroval, dělal 
grafiku, keramiku, různé druhy užitého umění. 
Stavbu této vily si sám navrhl. V každém pří-
padě udělali dobře ti, kteří nabídku k prohlídce 
využili. 

 Světový den ledvin 13. 3. 2014 Slo-
gan pro rok 2014 zní: „Vaše ledviny jsou stej-
ně staré jako vy. Postarejte se o ně a poraďte 
se s lékařem.“ Mezinárodní federace nadací 
pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologic-
ká společnost vyhlásily letos již po deváté, 
Světový den ledvin. Již tradičně tento den při-
padá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (ten-
tokrát 13. 3. 2014) a jeho cílem je zvýšit in-
formovanost zdravotníků a laické veřejnosti  
o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice  
a možnostech léčby. V roce 2014 bude kladen 
důraz na chronické onemocnění ledvin a stárnutí. 
Možnost nechat si bezplatně vyšetřit své ledviny 
(vyšetření moče a krve) máte i Vy na Interním 
oddělení Strahov VFN, Šermířská 5, Praha 6, 13. 
3. 2014 od 8-12 hodin. Přijďte na lačno, se vzor-

Zpěvačku Evu Pilarovou, která po léta žije v Břevnově, mohou místní často potkávat a třeba se dát do řeči. 
Zpívá stále velmi krásně a na sklonku roku si ji mohli lidé poslechnout na koncertu v sále Marjánky. Pokud 
jste se tam ovšem dostali. Přijeli sem fandové z celé Prahy. 

Rok co rok scházejí se o Štědrém dnu dopoledne 
v restauraci na fotbalovém hřišti v Břevnově bývalí 
hráči a příznivci, aby si popřáli a popovídali. Bývalo 
zvykem, že se hrál fotbal, ale to je dávno pryč, 
jako celý místní fotbal. Na snímku Bóra Šindelář,  
Z. Zwiauer a trenér Vrbický. 

Poslední hodiny letitého obchodu s textilem paní Jitky Šťastné na Bělohorské 90. Ještě všechno přepočítat, 
odvézt, uklidit /pomáhal Radek Pech/, a předat městské části. Dnes už je to historie. 
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Život a dílo. Narozen 1948 v Praze,  
v Břevnově, kde stále bydlí. Absolvoval ZŠ  
a SVVŠ ve škole Pod Marjánkou. Tady bý-
val krátce břevnovský gympl. Vysoké škole 
se vyhnul, nikoliv vojně a sloužil dva roky  
v Litoměřicích u ženistů. Jako každý mazák 
velmi rád na vojnu vzpomíná. Nevynechá 
tradiční jarní a podzimní autobusové výle-
ty Břevnováků se spolužákem dr. Dobiá-
šem, a když jsme např. předloni navštívili 
v turistické prohlídce Litoměřice, zmizel  
a stál u brány bývalých ženijních kasáren. 
Celou poválečnou generaci mimořádně za-
sáhlo kulturní dění v 60. letech, filmy, třeba 
kultovní muzikál Starci na chmelu, ale pře-
devším bigbeat. Jiří Odvárka byl v r. 1964 
u zrodu břevnovské kapely Funebráci (The 
Undertakers), se kterou hrál pravidelně  
v sále na Ořechovce, v Praze, na zájezdu  
v Polsku a ze které také vyšli i někteří 
členové pozdější skupiny The Primitives 
Group. Po vojně se ale Jirka k beatu už ne-
vrátil. Vstoupil do světa českého folklóru  
a to hned do elitního souboru Vycpálkovci, 
kde zrovna hledali mladé, vysoké a štíhlé 
muže. Ještě teď dobře hraje, zpívá a tančí, 
což u mužů není obvyklé. Právě zde strávil 
nejlepší léta svého života. Arci ani to mu 
nestačilo - založil novou folklorní kapelu  
v Praze s názvem Dokolečka, která existu-
je dodnes. Do převratu 1989 se živil jako 
vedoucí zásobování v podniku Kovoslužba 
Praha a odtud vykročil směle na kariéru 
bankovního ředitele pobočky IPS v Břevno-
vě. Po zásahu těžkooděnců v centru banky 
odešel na pozici ředitele provozu v PVT  
a odtud rovnou do penze. Je třeba říci, 
že Jiří Odvárka je známý, oblíbený, mno-
hostranný člověk, recesista, s výbornou 
pamětí. V dětství hrál v Břevnově divadlo, 
vloni natočil DV, kde zahrál na kytaru a na-
zpíval 23 hitů Ježka, Voskovce a Wericha. 
Po léta je členem Břevnovského živnosten-
ského spolku. Nyní dal znovu dohromady 
starou beatovou kapelu Funebráci, se kte-
rou pilně zkouší i pro veřejnost U Kaštanu. 
A letos, po 50 letech, se hodlají Funebráci 
opět oficiálně představit, že hrát nezapo-
mněli. A ještě pecka: v posledních letech 
napsal pět knih, jejichž názvy a obsah 
mnozí znáte: Tetička, Boom, Storáč, Auvajs 
Mejlo, Voraiber. Některé jsou beznadějně 
vyprodané. A píše, kluk, dále. Takový je 
tedy - Jiří Odvárka z Břevnova. 

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.

Jiří Odvárka

a znovu byly vláčeny vzhůru v den dalšího zá-
pasu! Takovými nadšenci tehdy byli hráči Břev-
nova! 

 Ještě jednou z Ořechovky Jak nám sdělila 
K. Charvátová, autorské divadelní hry vznikají-
cí pouze pro Ořechovku a hrané profesionálními 
herci je možné shlédnout ve zdejších prostorách 
kina. . Jedná se o:Zimní příhody včelích med-
vídků, Červená Karkulka, Bajaja, Lakomá Barka  
a další. 
Dále, pokud bude přidělena finanční podpo-
ra, chystá se cyklus filmových minifestivalů. 
Témata: Horror, Nostalgické návraty, Blízký 
východ ožívá, Padesátá léta v dobové sebere-
flexi. Příjemné zážitky dětem i dospělým přeje 
redakce! 

 INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV, VFN  
V PRAZE 6 – OTEVŘENÍ OŠETŘOVATEL-
SKÝCH LŮŽEKZačátkem ledna otevřelo Interní 
oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocni-
ce nové oddělení - ošetřovatelská lůžka. Oddě-
lení poskytuje na 19 lůžkách ošetřovatelskou 
péči především dialyzovaným pacientům, kteří 
již nezvládají ambulantní dojíždění na dialýzu 
z různých důvodů. Výhodou je, že dialyzační 
středisko je přímo v budově této nemocnice. 
Také je ale určeno pacientům po překonání 
akutní fáze jejich onemocnění, kteří nevyžadu-
jí pobyt na akutním lůžku. Nejčastěji to je při 
zhoršení celkového stavu při komplikujících 
onemocněních, při poruše pohyblivosti, při ne-
možnosti zajištění domácí péče. 
Je zde zajištěna
ošetřovatelská péče • fyzioterapeutická péče  
s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení paci-
enta do běžného života po propuštění • pomoc 
v závažných životních situacích včetně péče 
psychologické
Možný je krátkodobý i dlouhodobý pobyt, ma-
ximálně 90 dnů. Pacienti si mohou zvolit za 
poplatek i nadstandardní pokoje. Více na www.
dialyza-strahov.cz

 Prosil bych hezkou fotku! Každý z nás ob-
čas potřebuje svoji fotografii. Na žádost o vysta-
vení pasu, občanského či jiného průkazu nebo 
maturitní tablo. Případně jen tak. Pokud nám 
zásoba doma v obálce došla, nezbývá než se vy-
pravit k fotografovi. Tady u nás na Bělohorské 
89,v provozovně Kodaku-ABC foto, nám rádi 
vyhoví. Pánové J. Novotný a M. Parduba,ma-
jitelé provozovny, jsou profesionálové v tom 
nejlepším smyslu slova, navíc kromě fotogra-
fií vám zhotoví i velkoplošný tisk, či zarámují 
plakát od Muchy. Vše rychle,ve skvělé kvalitě. 
Samozřejmě i fotografie tak jako jiné obory 
prochází vývojem, zákazníků s klasickými foto-
aparáty rapidně ubylo, svět ovládají ty digitální. 
Vyjádřeno v procentech-asi 75 proti 25. 
Z vlastní zkušenosti musím přiznat, že můj 
vlastní přechod od filmu směrem k paměťovým 
kartám nebyl jednoduchý. Jistá magičnost tem-
né komory, první obrysy na fotografickém papí-
ru ponořeném do vývojky a další části procesu, 
to vše rázem nenávratně zmizelo. Výsledek totiž 
nebýval ani zdaleka předem jasný, vidět právě 
zhotovený záběr na zadní straně přístroje-nic 
takového neexistovalo! Nakonec jsem ale mu-
sel uznat výhody nové techniky, které se prostě 
nedaly přehlédnout. Větší operativnost, nižší 
náklady, okamžitý kontakt s redakcí, kontrola 
záběru ihned po stisknutí spouště. Teď ještě k ti-
tulku tohoto článku. Málokdo si asi přeje nevy-

kem ranní moči (event. ji lze odebrat až na mís-
tě). Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že péče  
o vlastní zdraví udělá radost i Vám. Více infor-
mací naleznete na www.dialyza-strahov.cz. 

 A ještě malé upozornění. Článek o nestoru 
českých pilotů panu Zdeňku Vágnerovi vyšel  
v Břevnovanu č. 3/4 2012 a naleznete ho na 
webu Břevnovan pod názvem O životě pilota. 

 Díky občanskému sdružení OSM, mohla 
se uskutečnit vernisáž výstavy Jany Vosecké  
s názvem „Pocta Malému princi“. Stalo se tak 
13. ledna v Infocentru soc. demokracie Praha 
8. Krom prohlídky obrazů si mohli příchozí 
poslechnout kytarové variace bratří Hochmanů, 
autorka také přednesla ukázku z vlastní sbírky 
básní. Večer prodchnutý odkazem A. de Saint-
Exupéryho navázal na dřívější zajímavé projek-
ty J. Vosecké. 

 Oříšek na Ořechovce. V prostorách kina 
Ořechovka vznikl po divadelních představeních 
další projekt. „Dětský kroužek Oříšek“, který 
založila Jana Horáková. 
Paní magistro, co můžete našim čtenářům ještě 
sdělit? Kroužek je v provozu od listopadu loňské-
ho roku a vedu jej společně s Petrou Mračkovou. 
Bývá tu 7 až 10 rodičů a stejný počet dětí. Nápl-
ní je pak uvítání, zpívání dětských písní včetně 
koled, učení se říkadlům. Následuje jednoduché 
výtvarné tvoření, například razítkování, práce  
s modelínou, vyrábělo se cukroví, malovali 
jsme vodovkami. Závěr hodiny je vyhrazen 
pro hraní, děti absolvují překážkovou dráhu 
a pod. Kroužek je určený dětem od 1 do 3 let, 
využívají jej rodiče z Petřin, Dejvic a Stře-
šovic. Já spolupracuji s Mateřským klubem 
Rybička v Suchdole, kde jsem vedla krou-
žek obdobný. Bavilo mne to, bydlím však ve 
Střešovicích a Suchdol je přece jen poněkud 
vzdálenější. Napadlo mne zkusit něco podob-
ného tady, kde aktivit pro rodiny s dětmi není 
zrovna mnoho. Po dohodě s paní Charvátovou  
z kina Ořechovka jsme se rozhodly nápad vy-
zkoušet. V prostorách kina zkušenosti teprve 
sbíráme, nicméně první pozitivní výsledky jsou 
zde. Střešovice jsou krásné, ale „komunitního 
života“ myslím hodně ubylo. Něco si pamatuji 
z dětství, na něco vzpomínají příbuzní. Možná 
právě teď je čas na změnu! 

 V restauraci „Břevnov 1906“ se o Štědrém 
dnu opět sešli bývalí hráči, fandové a sympati-
zanti našich barev. Opět se vzpomínalo, bohužel 
Venda Rada a Pepa Hájek už mezi kamarády 
přijít nemohli a nepřijdou ani v budoucnu. Mezi 
přítomnými byli V. Nechuta, Bora Šindelář, E. 
Treitner, J. Martinů, bývalý kapitán mužstva P. 
Čížek, trenéři Kresa a Vrbický, předseda Petr 
Čížek st. Maséry zastupoval Láďa Hric. Určitě 
ještě přišli další po mém odchodu. Co se týká 
hřiště, jeho budoucnost je značně nejistá, stej-
ně tak stavba sousedních vila-domů. Stavební 
ruch utichl, zůstaly poražené stromy a několik 
vyhrabaných jam na místě bývalých zahrádek. 
Ještě že zatím zůstává zachována tahle restaura-
ce s vedoucím V. Chodem a jeho paní. Ovšem, 
jak dlouho? A tak je opravdu lepší, vrátit se do 
počátků klubu. Snad by to bylo dobré počtení 
pro ty, kteří jedním podpisem dokáží zatratit 
úsilí a práci mnoha generací, v honbě za svým 
prospěchem. Jako první hřiště Břevnova se uží-
val pozemek v místech, kde je dnešní tribuna 
strahovského stadionu. Psal se rok 1906. Hřiště 
nesmělo být oploceno, zasunovací branky se po 
zápase odnášely do hostince“U zelené brány“,   pokračování na straně 6
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Často, mimo chrámový sbor v klášteře, 
zpívá při bohoslužbách i dětská Schola, 
což jsou budoucí nástupci dospělých. Je 
to obětavá celoroční práce s dětmi ve-
doucí Scholy paní Magdy Salákové, za 
což ji patří uznání a vřelé poděkování. 

Do sálu Marjánky přitrhli hned 1. úno-
ra nefalšovaní kozáci Všekozáckého 
svazu v Českých zemích a na Sloven-
sku, který zahrnuje donské a kubán-
ské kozáky. Kozáci přišli v uniformách, 
měli s sebou zástavy, praporce, krás-
né ženy. Mohla by u nás vzniknout za-
jímavá tradice. 

 

Druhým plesem v Břevnově byl 15. února 23. Reprezentační ples Prahy 6, v režii lidovců, a to  
v hotelu Pyramida. Přilákal mnoho lidí, řadu celebrit a VIP hostů, jako např. pana senátora 
Bratského /ODS/, s jeho kolegy z Polska, několik náměstků z různých ministerstev a břevnovskou 
honoraci. Zdařilý večer byl věnován zpěváku Pavlu Bobkovi, který býval pravidelným účastníkem 
tohoto plesu. 

padat na snímku „hezky,“ což je ovšem pojem 
relativní, neboť každý má o svém vzhledu jinou 
představu. Spolehněme se tedy na fotoaparát  
v ruce odborníka a vězte,že přístroj nám pomy-
slné krásy neubere, nemá to totiž zapotřebí! 
P. S. Když jsem ukázal své fotky partnerce, 
označila je dokonce za „pro mne lichotivé!“
Pánové z Bělohorské díky! A dobré světlo! 

A. Matějka
 Dne 19. 12. proběhl v restauraci ACHTÍK 

na Petřinách poslední sněm v roce 2013 Petřín-
ské ODS. Účast byla téměř úplná, a tak předse-
da p. Bc Záruba zářil i konstatoval, že Petřínská 
ODS utvrzuje svůj elán nasadit síly i v rezervě, 
aby volební rok 2014 měl dobré předpoklady  
k prosazení kandidátů do Evropského parlamen-
tu. Ti dosud nebyli určeni. Návrhy a volba do 
kandidátních listin bude napínavou hrou i poslá-
ním tohoto zajímavého politického života členů 
ODS Petřiny. 

 Jednou za 20 let došlo na konečné sta-
nici Petřiny ke změně nástupišt´ u tramvají č. 1  
a 18. Ptal se pisatel řidiče, proč nástupní stanice 
přehodili? Ten sdělil, že tramvajáci č. 1 si stěžo-
vali, že to stále mají daleko na toaletu, a to byla 
velká nevýhoda oproti řidičům tramvají č. 18. 

 Na Heyrovského náměstí – Petřiny vévo-
dí nádherná velká stavba MAKRO Praha www.
imc.cas.cz. V prosinci Pražské služby vyřezaly 
keře i pár stromů okolo plotu pozemku Makra, 
z ulice Štolbova a Sestupná. Pozorovateli se tím 
odhalil krásný pomník významného vědce Otty 
Wichterleho (1913 – 1998). Na něm jsou čísla 
jeho 72 patentů vynálezů. Stojí to za to dovědět 
se, že v Makru se zkoumají především syntetic-
ké polyméry, podmínky jejich tvorby, struktura, 
přeměny, vlastnosti a možná využití. Ve vrátnici 
vědeckého ústavu pozorovatele poučili, že za-
tímco bez přírodních makromolekul by nebyl 
život, bez umělých polymérů by nebyla možná 
současná životní úroveň.    E. M.

 21. leden byl ve znamení prvního sněhu 
letošní zimy, na Bílé Hoře, ale i na úpatí 332 
m n. v. v ulici Sbíhavé I., do ulice V domcích,  
v Liboci, okolo Pensionu UBM. Napadalo ho 
jen 4 cm, ale prudký kopeček, kolem 8.30 h ran-

premiéra krásné liturgické zpěvohry připravené 
podle středověkého francouzského rukopisu. 
Hru přeložila, připravila a nastudovala paní 
Jana Vozková. Interpretace všech postav byla 
výhradně záležitostí žen: hlavní postavu andě-
la profesionálně předvedla Veronika Mráčková,  
v úlohách postav tří mudrců (tří králů) zazářily 
M. Semerádová, M. Vozková a úloze „černého 
krále“ Baltazara cizinka Isabella Shaw. Bělohor-
ské sestry benediktinky (sr. Anežka, Brigitta, Pe-
tra a Francesca) zpívaly úlohy betlémských žen  
a role pastýřů předvedly M. Kašková, Ed. Pe-
cháčková a J. Vozková - režisérka. 
V letáčku rozdávaném divákům s českým pře-
kladem latinských zpěvů se uvádí, že jednotlivé 
„postavy, které známe i z českých lidových ko-
led (mudrci, anděl, pastýři), jsou zde doplněny  
o osoby další, z bible nedoložené: jsou to zejmé-
na ženy (doslova „porodní babičky“), které mají 
jako první tu čest přivítat božské Dítě na světě  
a mohou tedy o něm vyprávět všem ostatním“. 
              K. Voplakal

pokračování ze strany 5 ní byl neštěstím pro 3 auta jedoucí 
těsně za sebou. Kopeček je nechal 
sklouznot do sebe a do zděného 
sloupku branky domu č. 3 ve Sbí-
havé. Teprve záznam policie ČR 
umožnil havarujícím odjezd. Ke 
zranění nedošlo. 

 V neděli dne 5. ledna 2014 se 
v bělohorském kostele uskutečnila 



7

BŘEVNOVAN

ZŠ MARJÁNKA
Využil jsem nabídky „Dne otevřených 
dveří“ této školy a po mnoha letech 
prošel chodbami kdysi důvěrně 
známými. Potkal jsem také paní 
ředitelku, která byla tak laskavá, že mi 
odpověděla na několik otázek pro náš 
časopis. Zde jsou odpovědi Bc. Mgr. 
Anny Niklové. 
1/Nestává se mi často, abych 
mohl vyzkoušet ředitelku školy. 
Paní doktorko, v kterém roce byla 
postavena škola, v jejímž čele stojíte? 
Budova jako taková byla postavena v roce 
1897, avšak školou se stala až v roce 1910. 
Před třemi lety jsme tedy slavili sté výročí 
založení školy. Všichni bývalí zaměstnanci 
měli při této příležitosti možnost školu na-
vštívit. Většina z nich vzpomínala a srovná-
vala staré se současným a tak trochu nám  
i záviděli. V každém případě je historie 
školy zajímavá a dochované školní kroniky 
jsou toho dokladem. Pan Tomáš Chalupa vždy v době starostování mluvil o Marján-
ce jako o staré důstojné břevnovské dámě. Nic výstižnějšího jsme neslyšela. 

2/Marjánka je ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. 
To znamená, že všichni žáci absolvují výuku dvou cizích jazyků, fakultativně již 
od první třídy. Jsou to anglický, německý , francouzský a ruský jazyk. Dlouhodo-
bá orientace na cizí jazyky spojená s výukou dvou světových jazyků již od první 
třídy, výukou dramatické výchovy v anglickém, německém a francouzském jazyce 
a výukou dalších předmětů v jazyce anglickém byla naplněna a stala se nedílnou 
součástí našeho ŠVP. Začali jsme vytvářet profil jazykového vzdělávání, který bude 
rodičům a žákům sloužit k lepší informovanosti o systému výuky cizích jazyků, jakož 
i výuky předmětů v cizích jazycích. Systém jsme dále propracovali s cílem vymezit  
a stanovit, jaké jazyky a v jakém rozsahu od prvního až do devátého ročníku škola 
bude dlouhodobě nabízet. Součástí tohoto Profilu je i systém jazykového testování 
ve všech obdobích školní docházky. Od šestého ročníku máme třídy s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy, s nadstandardním počtem hodin tělesné výchovy a výchovy  
k zdraví. Vše je provázáno s tréninkovým rozvrhem Sparty Praha. Všichni žáci spor-
tovních tříd jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, v tomto smyslu jsou i teoretic-
ky připravováni v rámci výchovy k zdraví. 

3/Jako zdejší absolvent jsem tiše žasnul nad možnostmi žáků realizovat se 
v některém z mnoha zájmových kroužků. Ty jsou bezplatné? 
Zájmové kroužky jsou nepostradatelnou součástí školního života. Naše škola nabízí 
každoročně průměrně patnáct až dvacet aktivit. Vedoucími krožků jsou nejen naši 
učitelé, ale i externí lektoři. Návštěvnost zájmových aktivit je značná. 

4/Stojíte v čele sboru žáků, učitelů a rodičů, nedávno jste koncertovali  
v kostele sv. Šimona a Judy. Jak často zkoušíte, jaký je váš repertoár? 
Pěvecký sbor připravuje každý rok nový repertoár. Vystoupení jsou rozložena do ce-
lého školního roku. V loňském roce vystoupení začala velkým posvícenským vystou-
pením v říjnu a pokračovala listopadovým koncertem k 25. výročí založení Spolku 
břevnovských živnostníků u sv. Markéty, v prosinci jsme pak provedli Českou mši 
vánoční v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici a zpívali na adventním koncertě 
při rozsvěcení vánočního stromu Prahy 6, v dubnu proběhlo další vystoupení naše-
ho pěveckého sboru na veletrhu Česká příroda v Národním domě na Vinohradech.  
V letošním školním roce jsme začali opět posvícenským zpíváním, minulý týden 
jsme zpívali Rybovu mši u Šimona a Judy v Dušní ulici a před námi je ještě Rybova 
mše v Chrámu svatého Víta a hudební vystoupení pro Spolek břevnovských živnost-
níků u sv. Markéty na Břevnově 7. ledna. Ve sboru zpívají žáci, učitelé a dokonce 
někteří z rodičů žáků. 

5/AC Sparta Praha oddíl kopané spolupracuje s vaší školou. 
Jde o dlouhou a úspěšnou spolupráci mezi základní školou Marjánka a fotbalovým 
klubem AC Sparta Praha. Rozšířená výuka tělesné výchovy není zaměřena pouze na 
fotbal a gymnastiku, ale především na všeobecný pohybový rozvoj vycházející z při-
rozeného tělesného a duševního vývoje žáků, o který se stará skupina vyškolených 
trenérů AC Sparta Praha a učitelů tělocviku ZŠ Marjánka za podpory vedení školy  
a celého učitelského sboru. V systému spolupráce mezi oběma subjekty bylo akcen-
továno jako zásadní vzdělání, které má umožnit zcela svobodný výběr střední ško-
ly dle potřeb jednotlivých žáků s rozvojem a osvojováním pohybových schopností  
a dovedností, které přispějí k harmonickému rozvoji osobnosti. Cílem sportovní a po-
hybové činnosti byla i výchova ke zdraví a prevence civilizačních chorob, vytváření 
tělesných a sportovních návyků, které si děti vypěstují jako součást svého zdravého 
životního stylu. Při sportovní činnosti jsou využívány objekty a prostory TCM AC 
Sparta Praha na Strahově, gymnastické centrum SK Hradčany, plavecký bazén na 
Strahově, Time Out Beach arena a tělocvična Heleny Malířové atd. 

6/Poskytujete útočiště i Taneční škole. 
Ano je to Taneční škola paní Langerové. Škola pronajímá své prostory i pro řadu 
dalších volnočasovývh aktivit. Žáci či jejich rodiče pak mohou tyto aktivity navště-
vovat . 

7/Vaše přání do r. 2014? 
Dětem bohatého Ježíška, rodičům trpělivost a lásku k dětem a učitelům lepší spole-
čenské postavení , respekt a úctu a všem dohromady pevné zdraví. 

T. J. Sokol Břevnov-Hradčany
O této Břevnovské organizaci, o její 
nedávné minulosti i současnosti si 
povídám se starostkou T. J. PaedDr. 
Vandou M a r u š o v o u, která je její 
členkou od roku 2000, v období 2007-
2013 zastávala funkci náčelnice TJ. 
1/Jaká byla situace po r. 1990? 
V době od roku 1990, ve znovuobnovené 
T. J. Sokol Břevnov-Hradčany, se o obno-
vení činnosti velkou měrou zasloužila Eva 
Čiháková/zemřela 2013/, cvičitelka žen-
ských složek T. J., později starostka, spolu-
autorka sletových skladeb žen. 

Obsahem cvičení oddílů byla tradiční so-
kolská činnost jako v dřívějších letech pů-
sobnosti sokolské organizace. Cvičili jsme  
v oddílech všestrannosti - od rodičů s dět-
mi, přes oddíly předškolních dětí, žactva, 
žen, seniorek, sportovní oddíly stolního 
tenisu, později florbal mládeže i dospělých. 

V současné době máme v rámci činnosti T. J. zachovány tradiční oddíly všestrannos-
ti a sportovní oddíly s výkonnostním zaměřením. Snažíme se ale zachytit moderní 
trendy ve sportu. Nově vznikly oddíly:

cvičení s bosu /aerobní kondiční cvičení žen s hudbou/rope skippink /skákání přes 
švihadlo s hudbou, jednotlivci, týmy /mládež a ženy/jóga/zdravotní tělesná výcho-
va

Všechny oddíly vedou kvalifikovaní cvičitelé a trenéři. Jen u trenéra pro 
oddíl stolního tenisu mládeže vyvstal problém. Naopak musím pochválit 
oddíly Rodiče a děti /cvičitelka Ing. Irena Valníčková/ a Předškolní děti 
/cvičitel Mgr. Milan Vojáček/, které nám fungují vzorně, ke spokojenosti 
rodičů i dětí. V současné době je kapacita těchto oddílů naplněna, nové 
cvičence dočasně nepřijímáme. Do ostatních provádíme nábor v průběhu 
celého roku. Mimořádné ocenění si zaslouží náš oddíl starších žen pod 
vedením cvičitelky Evy Řehákové. Nejstarší cvičence je 86 let! Věkový 
průměr všech cvičenek oddílu je úctyhodných 72 let. Všechny dochází 
na cvičení 2x týdně, kde pečují o svoji tělesnou kondici a své zdraví.  
Z celkového počtu 223 členů /rok 2013/ je téměř polovina dětí a mládeže, 
z čehož máme radost. Ještě větší bychom však měli, kdyby se řady našich 
sportovců v T. J. rozšířily, hlavně o kategorii žactva. 
2/ Loňský rok byl v Sokole ve znamení voleb. 
Na jaře 2013 se konaly volební valné hromady sokolských žup, T. J. Sokol a volební 10. 
sjezd ČOS. Byli zvoleni noví představitelé ČOS, sokolských žup a T. J. Sokol. Starostkou 
ČOS byla zvolena stávající starostka Ing. Hana Moučková. Starostkou župy Pobělohor-
ské, kam patří i naše T. J., byl zvolen stávající starosta župy PhDr. Zdeněk Bartůněk.  
V naší T. J. došlo ke změně ve vedení, když starostkou byla zvolena PaedDr. Vanda 
Marušová. 

3/Rekapitulace r. 2013, úspěchy? 
Budova naší sokolovny je stará více jak sto let. Její rekonstrukce však byla v po-
sledních letech z finančních důvodů opomíjena. Díky finanční podpoře MČ Praha 
6 a Magistrátu hl. m. Prahy jsme se mohli konečně pustit do projektů vedoucích 
ke zkvalitnění naší činnosti a provozu T. J. Povedlo se! Dokoupilo se nové nářadí 
a náčiní pro oddíly, zrekonstruovány byly podlahy v obou tělocvičnách, provedena 
výmalba v tělocvičnách a přilehlých prostorách, rovněž byla sanována spodní část 
fasády sokolovny pro odstranění vlhkosti v šatnách. 

Většina prací proběhla v době školních prázdnin. Cvičenci, cvičitelé i rodiče dětí 
při zahájení nového cvičebního roku v září 2013 byli překvapeni, co vše jsme přes 
prázdniny stihli, jak vše krásně „prokouklo“. 

4/Přání a plány do r. 2014? 
Rádi bychom udrželi, spíše však navýšili členskou základnu hlavně v oddílech žac-
tva, kde máme ještě volnou kapacitu pro nové členy. Oddíl žactva všestrannosti je 
v naší T. J. zaměřen na sportovní aktivity sportu pro všechny: míčové hry, základy 
atletiky, gymnastiky, soutěže. 

Dále jsou tu sportovní oddíly florbalu a rope skippink. Věříme, že získáme trenéra 
stolního tenisu pro mládež a oddíl žactva bude znovu vytvořen. V tomto roce připra-
víme také náborové akce a soutěže pro věkovou kategorii žactva. Uvažujeme o spo-
lupráci v oblasti sportu s jednou z přilehlých základních škol Prahy 6, také s vybra-
ným pečovatelským domem pro seniory na Praze 6/zdravotní cvičení se seniory/. 
Chtěli bychom postupně vyměnit opotřebované náčiní a nářadí v nářaďovně TJ. 

Snažíme se o zvyšování odborné kvalifikace cvičitelů–snažíme se o vyškolení a zís-
kávání cvičitelů a trenérů nových. V současnosti má naše T. J. 18 kvalifikovaných 
cvičitelů, kteří působí v 11 oddílech T. J. Díky finanční podpoře MČP6 můžeme  
v rámci podmínek činnosti finančně odměňovat dobrovolné cvičitele a trenéry. 

Zpracovali jsme projekty s žádostí o finanční podporu MČP6 a Magistrátu hl. m. Pra-
ha 2014 na rekonstrukci fasády naší sokolovny, energie a výmalbu dalších prostor. 
Mohli bychom tak objekt dále vylepšovat pro sportovní činnost nejen našich členů, 
ale i dalších subjektů, kterým tělocvičny pronajímáme (mateřská škola, základní ško-
ly a jiné sportovní organizace Prahy 6). 

5/ Závěrem? 
Chci poděkovat cvičitelům, trenérům a členům výboru T. J. za jejich obětavou  
a záslužnou práci. Bez nich by činnost našeho Sokola nebyla možná. Dále děkujeme 
MČ Praha 6 za významnou finanční podporu činnosti mládeže v naší T. J. Bez jejího 
přispění by činnost a provoz byly mnohem složitější. 

Redakční rozhovor

Co je WingTsun? 

Ráda bych pozvala nejen děti školou povinné k nám do sokolovny na cvičení s pes-
trým sportovním programem. Nikdy není pozdě s pravidelným sportováním začít, 
třeba jen na úrovni sportu pro všechny. Podpoříte tím svoji tělesnou kondici, své 
zdraví. Sokolovna naší T. J. Sokol Břevnov-Hradčany má pro všechny zájemce o pra-
videlnou sportovní činnost dveře otevřené denně od rána do večera! 

Program cvičení a kontakty na vedoucí oddílů viz www.sokolbrevnov.cz
P. S. Já děkuji paní doktorce Vandě Marušové za všechny čtenáře 
Břevnovanu!                     
                       A. Matějka



8

BŘEVNOVAN

Některá média ruku v ruce s občan-
ským sdružením a kritickými hlasy na 
přelomu listopadu a prosince lomila 
rukama, div si je nezpřelámaly a doko-
la opakovaly: Radnice vypisuje veřejné 
výběrové řízení na nového nájemce 
kulturního centra Kaštan v Bělohor-
ské ulici! Proč ho vůbec vypisuje navíc  
s dvoutýdenní lhůtou podávání nabí-
dek? Komu ušila pronájem na míru? 
Samozřejmě to nezapomněly okořenit 
tím, když tvrdily, že výběrové řízení bylo 
vypsáno v tichosti. Vypsání výběrové-
ho řízení doporučily radě městské části 
dvě komise – dislokační a kulturní, obě jsou složeny ze zástupců všech 
politických stran zastupitelstva. Osobně totiž neznám lepší a transpa-
rentnější způsob, jak zajistit co nejlepší podmínky pronájmu a bohatý 
program, než je právě veřejné výběrové řízení. Zápisy z komisí, celé 
výběrové řízení a další informace jsou komukoliv veřejně dostupné na 
internetu na oficiálních stránkách www.praha6.cz, tak v jaké tichos-
ti? Občanské sdružení Unijazz, které mělo kulturní centrum Kaštan  
v nájmu od roku 2004, platilo městské části Praha 6 symbolické ná-
jemné jednu korunu ročně. Za to ale nabízí jedinečné akce a je stráž-
cem nejen místního kulturního a společenského života. Dobře také 
vědělo, že mu stávající nájemní smlouva končí 31. ledna 2014. Proto 
se muselo nové vypsat. A co je jeho výsledkem? Díky výběrovému 
řízení nastavila městská část Praha 6 jako správce veřejného majetku 
a veřejných prostředků jasná pravidla provozování kulturního cent-
ra Kaštan a novou výši nájemného a Praha 6 na nájemném vybere  
v letech 2014 až 2018 celkem 600 tisíc korun. Program, který Uni-
jazz nabízí, počítá každoročně až s 260 akcemi a 10 tisíci návštěvní-
ky. Co víc si můžeme přát? 

Ing. Marie Kousalíková, starostka MČ Praha 6

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

Přemístění zastávky U Kaštanu směrem k poliklinice – to je kauza, 
která na sklonku roku hýbala Břevnovem a kolem které se strhnul vel-
ký poprask. Nedávno založený spolek Pro Břevnov by rád upozornil 
i na další nesrovnalosti chystané rekonstrukce tramvajové trati, ale 
současně na možnosti, jak tyto úpravy využít k tomu, aby se Bělohor-
ská ulice více přiblížila ideálu, po němž touží snad všichni Břevnováci: 
proměně v obchodní bulvár se zklidněnou individuální dopravou, kde 
přednost má pěší pohyb. 

Starostka Marie Kousalíková splnila listopadový slib a před Vánoci 
přivezla do Břevnova zevrubnější prezentaci rekonstrukce tramvajové 
trati na Bělohorské ulici. Sál v jídelně ZŠ Pod Marjánkou praskal ve 
švech a od začátku to v něm šumělo pobouřením: plán rozsáhlých 
úprav totiž vyšel najevo až na poslední chvíli a nebýt víceméně naho-
dilého „úniku informací“, věděla by o chystaných změnách jen hrstka 
zasvěcených. Stavební povolení přitom bylo vydáno v červnu 2013, 
rekonstrukce má vypuknout už v květnu 2014! 

Za jedním stolem usedli zástupci radnice Prahy 6, Dopravního pod-
niku, Metroprojektu i pražského Magistrátu. Od začátku museli čelit 
emotivním vystoupením, která dávala najevo nesouhlas se zrušením 
zastávky U Kaštanu. Příslušnou petici podepsalo 1300 okolních oby-
vatel, takže šlo o mocný a legitimní hlas. Na druhou stranu je třeba 
zdůraznit, že zkrácení úseku mezi stanicemi Drinopol a U Kaštanu má 
svoji logiku: jeho současná délka činí 600 metrů, což je dvojnásobek 
oproti sousedícím úsekům (Marjánka – Drinopol, U Kaštanu – Břev-
novský klášter). 
„Bělohorská je nákupní ulice, pro kterou je vhodná pravidelná pro-
stupnost z jedné strany na druhou. Takže zastávky rozmístěné od 
sebe ve vzdálenosti tří set metrů jsou zde naprosto adekvátní,“ říká 
architekt Michal Volf, ze spolku Pro Břevnov. Tato iniciativa, která se 
snaží napomáhat lepší komunikaci mezi občany a radnicí, shromáž-
dila připomínky a návrhy, které mají přispět k tomu, aby rekonstrukce 
Břevnováky neotrávila, ale potěšila. Jedním z hlavních požadavků je 
proto nikoliv zrušení zastávky U Kaštanu, ale přidání nové stanice Po-
liklinika. 
Dalším požadovaným opatřením je vznik zpevněných pásů pro pře-
cházení. „Plánované zatravnění tramvajového tělesa je chvályhodné, 
neboť sníží hlučnost a prašnost, ale nemělo by vytvářet bariéru pro 
příčný pěší pohyb,“ přibližuje ing. arch. Michal Volf záměr vytvořit dal-
ší přechody trati – přibližně po každých padesáti metrech. Spolek Pro 
Břevnov dále doporučuje odstranění stávajícího zábradlí, doplnění 
dalších přístřešků pro cestující, zpřístupnění tramvajových ostrůvků 
z obou čel nebo dosázení kaštanové aleje. 
Jak vidno, setkání občanů s politiky a úředníky nakonec přineslo ce-
lou řadu konstruktivních návrhů a konkrétních řešení, které by mohly 
přispět k tomu, aby se Bělohorská stala ještě vyhledávanějším a ob-
líbenějším místem, a to nejen pro místní obyvatele. Snad se tedy ne-
naplní postesk starostky nad tím, že se Břevnováci začali v této věci 
ozývat: v závěru diskuse se totiž nechala slyšet, že se rekonstrukce 
„nemusí uskutečnit vůbec a vše může zůstat při starém“. To by kaž-
dopádně bylo to nejméně šťastné řešení. 

Marek Šálek

BŘEVNOV na počátku  
roku  2014

JDE O VÍC NEŽ JEN O ZASTÁVKU
REKONSTRUKCE BĚLOHORSKÉ:

KC KAŠTAN:
ŽÁDNÝ HORKÝ KAŠTAN Z OHNĚ TAHAT NEMUSÍME

Je toho hodně, co nyní hýbe životem  
v Břevnově a co ovlivní jeho budoucnost. Není 
to jen tunel BLANKA, narůstající intenzita 
dopravy, problémy s parkováním vozidel, 
či připravovaná rekonstrukce Bělohorské 
ul. Oživují se developerské projekty, které 
většinou vnímáme nepříznivě. Jedním z nich 
je záměr výstavby masivního polyfunkčního 
domu v prostoru mezi zdejší poliklinikou  
a Patočkovou ul. Velmi dobře si vzpomínám, 
že na počátku byl prodej obecního pozemku 
zastupitelstvem MČ, kterému jsem se svým 
politickým klubem marně odporoval. Tehdy 
pozemek kupovala společnost Inter Cora, 
s. r. o., dnes o změnu územního rozhodnutí 
žádá CENTRAL GROUP Rezidence 
Bělohorská, s. r. o. Dalším příkladem necitlivého zahušťování této části města 
je snaha jiného investora prosadit v místě zdevastované usedlosti Na Panenské 
výstavbu zcela nové budovy, která má radikálně překročit objem původní 
stavby a vůbec nezapadá do zdejšího prostředí. Tento záměr je navíc v rozporu 
se stávajícím územním plánem. Jiný investor, firma Geosan Kappa, s. r. o., 
chce nadále realizovat hmotově předimenzovanou stavbu v prostoru bývalého 
sběrného dvora a místě, které přiléhá k pozůstatkům tamní Kajetánské kaple 
Navštívení P. Marie. V této souvislosti je zajímavé, že dům, který tomuto 
investorovi překážel, tzv. břevnovský mrakodrap - Radimova 8, a do jehož 
oprav vč. střechy MČ dříve investovala nemalé peníze, má nyní vážné stavebně 
technické problémy. Dle statika je tento dům v havarijním stavu, neboť stropní 
konstrukce v 5NP jsou masivně napadeny dřevokazným hmyzem, a může 
proto zcela nečekaně dojít ke kolapsu konstrukcí. Za účelem provedení dalšího 
průzkumu a zajišťovacích prací bylo nájemcům 5NP poskytnuto MČ náhradní 
ubytování. Jsem zvědav, zda bude nakonec přistoupeno k opravě zmíněného 
domu nebo jeho demolici. V dané souvislosti si lze přitom položit otázku, kam 
vede ono necitlivé zahušťování města? Příkladem je známá Kajetánka, v níž je 
dokončována hrubá stavba, naštěstí již posledního obytného domu, toho, který 
přiléhá ke studentským kolejím. Mám za to, že následkem stavebních aktivit se 
původní park významně zmenšil a stal se jakýmsi dvorečkem nově zřízených 
bytových domů. Vážným problémem Břevnova je trvající absence sběrného 
dvora. V poslední době znovu přímo na ulicích narůstá počet černých skládek. 
Osobně jsem si ověřil, že po upozornění jsou opatření MČ k odstranění rázná  
a rychlá, stejně tak jako v případě úklidu jiného nepořádku. Dalším významným 
problémem Břevnova je zřetelný nárůst vandalství všeho druhu, zvláště pak 
sprejerských výtvorů, které poškozují veřejný i soukromý majetek. Na počátku 
roku 2014 pokračuje tíživá situace mnohých živnostníků na Bělohorské ulici, 
důsledkem čehož jsou další případy ukončení podnikání v tomto prostoru. 
Požaduji, aby MČ byla k požadavkům nájemců nebytových prostor, ale  
i bytů vnímavější a vycházela jim zvláště nyní, v době hospodářské krize, více 
vstříc. Vůbec se mi nelíbí představa Bělohorské ulice s osiřelými nebytovými 
prostory, bez provozování rozmanitých podnikatelských aktivit. Chci věřit, že 
před blížícími volbami bude Rada MČ více naslouchat hlasům občanů, bude 
důrazněji hledat a také usilovat o zjednání nápravy. 

JUDr. Ivan Hrůza
zastupitel MČ Praha 6

klub KSČM
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 K zastávce Kaštan:

Paní starostko, je už definitivní, že se zastávka u Kaštanu zruší  
a vznikne nová stanice? 

Není. O přemístění zastávky žádala městská část v 90. letech, když 
chtěla vyhovět občanům, kteří opakovaně žádali o zřízení zastávky  
v blízkosti polikliniky. Zároveň by se sjednotila vzdálenost mezi jed-
notlivými zastávkami po celé Bělohorské. Dopravní podnik tehdy 
kvůli nedostatku peněz záměr výstavby nové zastávky odsunul až na 
období rekonstrukce celé tramvajové trati. K té má dojít příští léto.  
V rámci přípravy rekonstrukce dopravní podnik i ROPID zvolily varian-
tu přesunu zastávky, která byla dalšími dotčenými orgány akceptová-
na. Po vydání stavebního povolení se proti přesunu zastávky začali 
bouřit někteří břevnovští obyvatelé. Radnice uskutečnila mimořádné 
speciální setkání s občany na téma rekonstrukce tramvajové trati Bě-
lohorská 10. prosince 2013, kam byli pozváni i zástupci společnosti 
Metroprojekt, dopravního podniku, Ropidu a magistrátu. Zastupitelé 
městské části bleskově přijali 13. prosince usnesení, že Praha 6 bude 
požadovat po Dopravním podniku a po společnosti Metroprojekt za-
chování původní zastávky U Kaštanu. Na výběr tak byly tři možnosti: 
a) zastávka zůstane na stejném místě a v nezměněné podobě, b) 
bude alespoň zrekonstruovaná, c) přestěhuje se případně coby Po-
liklinika Břevnov blíž do centra. Již nyní je jasné, že pokud skutečně 
uspějí zastánci zastávky v původním místě, zastávka u polikliniky 
se podle původního projektu realizovat nebude. Otázkou pouze zů-
stává, zda zastávka U Kaštanu zůstane nejen v původním místě, ale  
i podobě. Pokud by měla být modernizována jako ostatní zastávky, 
může dojít k ohrožení termínu realizace akce, protože změnu je třeba 
projednat se stavebním úřadem jako „změnu stavby před jejím do-
končením“. S tím se bude muset vypořádat dopravní podnik, který je 
investorem plánované akce. 

Snažila se tomu MČ Praha 6 vůbec nějak zabránit? 

Od začátku 90. let Praha 6 požadovala vložení zastávky Poliklinika 
Břevnov po Dopravním podniku. Ten to s ohledem na finance zatím 
nerealizoval. Zastupitelé městské části přijali 13. prosince usnesení, 
že budeme požadovat po Dopravním podniku a po společnosti Met-
roprojekt zachování původní zastávky U Kaštanu

Víte o petici, kterou v Břevnově lidé podepisovali a dávali tak 
najevo svůj nesouhlas se změnou? Znamená pro vás vůbec něco 
tenhle hlas lidu? 

Ano o petici víme. Zastupitelé Prahy 6 se postavili za část občanů, 
kteří nesouhlasí se změnou polohy zastávky U Kaštanu, a radnice 
proto uskutečnila 10. prosince 2013 mimořádné speciální setkání 
s občany na téma rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská, kam 
byli pozváni i zástupci společnosti Metroprojekt, dopravního podni-
ku, Ropidu a magistrátu. Na základě požadavků vyjádřených v petici 
místních občanů Městská část Praha 6 iniciovala u investora stavby 
zachování tramvajové zastávky U Kaštanu v původním umístění. 

Kdo vlastně přesun nynější tramvajové stanice U Kaštanu o čtvrt 
kilometru směrem na východ inicioval? 

Projekt byl zpracován dle zadání investora, kterým je Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy a. s. a projektantem byla společnost Metroprojekt. 
Od začátku 90. let Praha 6 požadovala vložení zastávky Poliklinika 
Břevnov po Dopravním podniku. Ten to s ohledem na finance zatím 
nerealizoval. 

Po Břevnově se šíří názor, že v pozadí jsou noví majitelé polikliniky, 
potažmo obchodní řetězec Billa. 

To je čistá spekulace! Na Úřad městské části se v minulosti obracela 
řada zejména starších spoluobčanů městské části Praha 6, kteří pou-
kazovali na značnou docházkovou vzdálenost ke zdravotnickému za-
řízení v ul. Pod Marjánkou a opakovaně se dožadovali zřízení zastávky 
v blízkosti polikliniky. A je také třeba objektivně říci to, co na příklad 
zveřejnila Mladá fronta DNES ve svém článku 27. prosince 2013: 
„Zatímco jedni bojují o to, aby i na zrekonstruované trati stavěly tram-
vaje na dohled Kulturního centra Kaštan, druhá skupina přesun za-
stávky schvaluje. „Zastávku Poliklinika Břevnov bych vzal na milost, 
protože Kaštan je daleko, odkud na polikliniku chodí hodně starších 
lidí, a zastávka Drinopol ještě dál, „rekapituluje rozmístění zastávek 
na Bělohorské jeden z diskutujících na stránkách Pražskétramvaje.
cz. Podobně uvažují i ti, kteří na polikliniku jezdí s nemocnými dětmi 
za pediatry nebo vůbec s nějakým neduhem za lékaři.“

Vzdálenost mezi stanicemi U břevnovského kláštera a nejbližší 
tramvajovou zastávku směrem do centra by se z nynějších 
asi tří set metrů prodloužila na bezmála šest set, zatímco mezi 
uvažovanou stanicí a Drinopolem nebude ani poloviční. Vzali 
navrhovatelé změny tuto disproporci v úvahu? 
Uváděné vzdálenosti neodpovídají úplně přesně, jedná se totiž cca 
170 metrů. Právě o takovou vzdálenost se má totiž při rekonstrukci 
tramvajové trati posunout blíže k poliklinice zastávka U Kaštanu –  
a přeměnit se na zastávku Poliklinika Břevnov. Na stránkách www.
praha6.cz naleznou čtenáři, co rekonstrukce tramvajové trati Bělo-
horská přinese.             A. H.

Rub a líc krásné Kajetánky

Vykácet velkou řadu zdravých vzrostlých stromů, zničit značný kus parku, 
který je kulturní památkou, zastavět jeho část domy, které se sem vůbec 
nehodí – a ještě být za to pochválen. Že je 
to nemožné? Ne tak docela! 
Kdo sledoval příběh Kajetánky, možná 
pochopí, o čem mluvím. Ano, je pravda, že 
je nyní zámeček hezky opraven a část parku 
láká k příjemné procházce či posezení. Je 
pravda, že tam ještě nedávno byl ráj různých 
pochybných existencí, že zde byla džungle, 
které se i mnohý dospělý raději vyhnul...
Využít park jako šikovnou stavební 
parcelu na výborném místě lákalo mnohé 
developery již dlouho, ale přeci jen rovnou 
zde začít stavět, by bylo asi velké sousto. 
Nevadí, však si můžeme pár let počkat  
a lidé budou vděčni, že to tu postavíme...
A stalo se. Park i zámeček se beztrestně 
nechal totálně zdevastovat. Vše zarostlo jako v pohádce o Šípkové Růžence, 
v zámečku začaly padat trámy a stále více se stával rájem pro bezdomovce, 
feťáky, ilegální uprchlíky a mnohé kriminální živly. Místní si jistě vzpomínají 
na řadu šťár, které zde občas policie musela provádět. Večer se lidé báli kolem 
chodit. Všichni volali, aby se s tím něco začalo dělat. 
Proč vyvozovat nějakou odpovědnost za vzniklý stav? Mnohem jednodušší 
a hlavně výhodnější je přeci předat park těm jestřábům, kteří kolem něj již 
dlouho kroužili. I začalo se rychle kácet a stavět. Nu aby se neřeklo, část parku 
necháme veřejnosti přístupný, opravíme cesty, vyřežeme křoví a vrátíme sem 
lavičky. A vida, nikdo si již nestěžuje, že opět nenávratně ubylo z pražské 
zeleně - asi jí máme dost. Hlavně, že zde přibyly domy s byty, které rozhodně 
nejsou svojí cenou určeny pro normální české rodiny. Zda se svým vzhledem 
hodí k historickým budovám v parku a okolním domům, ať si každý posoudí 
sám. 
Stačilo jen chvilku počkat…
Proč to píši? Protože se situace začíná opakovat. Jen pár metrů vedle. Stojí 
zde budova letohrádku Petynka - bývalého Vincentina. Kdysi zde byl ústav 
pro nevyléčitelně choré a byl symbolem šlechetnosti a solidarity. Později tento 
objekt zabrala armáda. Po roce 1989 byl objekt postupně vyklizen a začal 
chátrat. Budova je dnes opuštěná, majitel – Nadace Vincentinum se o ni zcela 
evidentně nestará. Okolí zpustlé, zarostlé, plné odpadků...
A opět stejná situace. Ať s tím už někdo něco udělá...
Historicky byly v údolí potoka Brusnice vinice. V roce 1665 zde byla vystavěna 
kaple Panny Marie Őttingenské. Později zde vznikl klášter kajetánů. V okolí 
kláštera se konaly vyhledávané poutě. Dnes se zachovala jen Kajetánská kaple 
– tzv. rotunda. Její konstrukce je na českém území zcela neobvyklá. Kaple 
je zapsána jako kulturní památka. Využití okolí bylo dlouhodobě uvažováno 
jako veřejné spojené s revitalizací historických zahrad. 
Území Malé Kajetánky zahrnující kapli a okolní pozemky bylo údajně již 
prodáno naší městskou částí firmě Geosan Kappa. Aktuální záměr předpokládá 
demolici tzv. břevnovského mrakodrapu a obestavění kaple moderními 
sedmipodlažními domy. Projekt likviduje historicky hodnotnou stavbu  
a devastuje okolí kaple bez ohledu na historické a památkové souvislosti. 
Podobně je plánována kompletní demolice objektů Petynky - Vincentina  
s následnou masivní výstavbou na jejich pozemcích. 
Demolice objektů a plánovaná výstavba by byly nevyčíslitelnou a nevratnou 
historickou ztrátou. 
Situace se opakuje. Necháme zde pár let džungli, potom nabídnem, že zde 
vybudujeme kousek parku. A lidé opět budou jásat a tleskat, jak to tu konečně 
prokouklo... A my můžeme vesele stavět. Stačí jen chvilku počkat... 
Nebo tentokrát už ne?        Mgr. Jan Bartůšek
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a večer vařili, povídali si, jedli, 
hráli na kytary a zpívali, četli 
si nahlas. 

Středisko Javor oslavilo v roce 
2011 40 let činnosti. Každá 
generace vedoucích ovliv-
ňovala a přetvářela oddíly, 
takže leccos dnes je jiné než 
ve střediskových začátcích. 
Přesto si ve středisku ucho-
váváme osvědčenou tradici. 
Například některé výpravy se 
opakují každý rok (a přesto se 
na ně pokaždé znovu těšíme). 
V zimě jezdíme na hory na 
chalupu, které říkáme Gigan-
tovka. Stojí nad Černým do-
lem v Krkonoších, ráno lyžaři 
mohou vyjet na lyžích rovnou 
z chalupy a dojedou až na 
sjezdovku, a běžkaři to mají 
pár metrů do stopy. Chalupa 
je i v současnosti bez elektři-
ny a kanalizace, což tvoří její 
ohromné kouzlo. Další chalu-
pa, do níž se vracíváme kaž-
dý rok, je takzvaná Granátka  
v Českém Středohoří, bývalý 
zájezdní hostinec, s dlouhým 
lokálem, starým nábytkem, 
klavírem a hlínou plnou červených českých granátů. 

V Javoru se cítím dobře také pro přátelské vztahy mezi jeho členy napříč celým 
střediskem. Starší se přátelí s mladšími, jako by byli na stejné úrovni, což je pro 
mnoho dětí novinka, ve škole či na kroužcích to tak většinou nefunguje. Středisko 
Javor je v porovnání s ostatními malé: tvoří ho jen ty tři oddíly, o kterých jsem už 
mluvila. Většina členů se mezi sebou zná a každý může ovlivnit podobu oddílu 
i střediska. Většinu věcí si zařizujeme sami: člověk se může uplatnit při vedení 
oddílu a vymýšlení her a programu pro děti, ale i při zařizování klubovny, péči  
o oddílový majetek, účetnictví a množství dalších činností, čímž si osvojí schop-
nosti, které se mu hodí často i v běžném neskautském životě.           J. Bednářová

Já jsem se k nim přidala v deseti letech, tedy na podzim roku 2004. Jaká náhoda 
mne k oddílu tenkrát přivedla! Možná bych velkou část času v mládí netrávila 
ve skautském světě, kdyby mému tátovi nebyl strčen do ruky letáček skautské-
ho střediska sídlícího blízko našeho bytu. Pamatuji si to ještě teď: „V zimě hory,  
v létě tábor! Hustý akce po celý rok!“ stálo na papírku, slova obklopená záplavou 
javorových listů. Tak jsem se začala účastnit schůzek i výprav. 

Přidala jsem se k oddílu Maníci, kam patří kluci i holky přibližně od šesté do devá-
té třídy. Já jsem tedy vůbec neprošla Lvíčaty, oddílem dětí z prvního stupně ZŠ, 
který mimo jiné připravuje člověka na zvládnutí náročnějšího manického progra-
mu. Byla jsem tedy vlastně vhozená do vody podobně jako všichni ostatní, kteří 
se ke skautu přidají později než jako úplné děti. Po jisté době, která je pro každého 
jiná podle jeho vlastností, dovedností a přizpůsobivosti, se ale „nováček“ začne 
cítit jako nedílná součást kolektivu svých vrstevníků. Se skautingem člověk může 
začít i v dospělosti, pokud je připravený přizpůsobit se určitým pravidlům a zvyk-
lostem, která v oddíle fungují. 

Už jsem se zmínila o oddílu Lvíčat a o tom, že připravuje děti k přechodu mezi 
starší Maníky, viď? K tomu mne napadla jedna věta, kterou prohlásil letos v létě 
na táboře jeden skaut – doktor, když pozoroval, jak si počínají Lvíčata, směrem 
k jejich vedoucím, mezi něž jsem se také počítala: „Tak jsem si říkal, že ten oddíl 
Lvíčat je jako jednotka intenzivní péče.“ „Jakože je jich hodně nemocných nebo 
že se musej´ pořád hlídat?“ zeptali jsme se. „Ne, když už z nich něco uděláte, jsou 
přeloženi do Maníků.“

Přirozeně, každý oddíl přizpůsobuje svou činnost schopnostem dětí. Se Lvíčaty 
jezdíme na jednodenní výlety i na výpravy s přespáním, ale vždy spíme pod stře-
chou a jejich tábor trvá jen jeden týden. Maníci v teplejších měsících spávají pod 
širákem či pod celtou, jezdí na tábor na tři týdny a na táboře se učí postarat se 
sami o sebe: dojít si do lesa porazit strom, aby měli nad čím si uvařit, postavit si 
týpí, ve kterých budou celé tři týdny spát, v noci držet hlídky sami. Kromě práce 
ale prožívají, stejně jako Lvíčata, celotáborovou hru, která mění okolní les třeba v 
džungli, jejich vedoucí v nepřátele či moudré starce a děti samotné v indiány nebo 
ninji. Kombinace náročných úkolů a dobrodružných situací, kdy člověk musí nasa-
dit všechny síly, a „symbolického rámce“ hry způsobuje, že ve skautu člověk může 
zažít, o čem zatím jen četl v knížkách, a také si ani v pokročilém věku nepřestává 
hrát. Kromě Lvíčat a Maníků nechci zapomenout ani na oddíl zvaný Medvědi, 
do něhož patří všichni odrostlí skauti, kteří si prošli Javorem jako děti. Medvědi 
spolu drží díky přátelství, které je spojuje, už nemají žádné pravidelné schůzky 
ani vedoucí, ale čas od času se scházejí na víkend na horách, na výlet, na oheň, 
na posezení. Program připravují sami sobě a jeho podoba tedy závisí na zájmech 
jedinců, kteří ho chystají. Naposledy jsme spolu byli na Silvestra, kdy jsme jako 
každý rok bydleli pět dní v týpí, přes den chodili na výlety po Jizerských horách 

BŘEVNOVAN

Poslechni si vyprávění o skautech z Javoru... 

Nabízíme: 
l  zajištění veškerých úkonů spojených se správou domu
l  zajištění údržby a běžných oprav, nepřetržitá havarijní   
 služba
l  zajištění revizí, kontrol a odečtů měřidel,  
 včetně vyúčtování služeb
l  předpis a výběr záloh na služby, fondu oprav, nájemného
l  vedení účetnictví včetně roční účetní závěrky 
l  a jiné

H L E D ÁT E  S P R ÁV U  P R O  VÁ Š  D Ů M ? 
J S M E  S TA B I L N Í  PA R T N E R  S  H I S T O R I Í

UPOZORNĚNÍ:
Společnost SNEO, a. s. si dovoluje upozornit a varovat před aktivitami 
některých subjektů (realitních kanceláří či jiných osob), které nabízí  
k prodeji nebo výměně apod. byty ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě 
městské části Praha 6 s tím, že se jedná o postup schválený orgány městské části 
Praha 6. K této činnosti je oprávněna pouze společnost SNEO, a. s., a to na základě 
dlouhodobých schválených smluvních vztahů s městskou částí Praha 6. Více 
informací naleznete na www.sneo.cz nebo tel. č.: 235 094 011. 

Společnost SNEO, a. s. nabízí komplexní služby v oblasti správy  
nemovitostí pro společenství vlastníků a bytová družstva. 

Další 

informace naleznete na  

www.sneo.cz  

a tel. č. 235 094 011. 
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Jednoho dne za mnou přišel 
můj vedoucí a řekl, Olinko, 
máte návštěvu. Představil 
se mi ing. Křikava z provozu 
ruzyňského letiště a že se 
jim moje překlady líbí. 
Tehdy po válce spousta 
lidí uměla německy, ale 
už ne každý anglicky  
a rusky. Pak mi rovnou 
nabídl místo letušky. 
Odmítla jsem, ale byl za 
mnou ještě několikrát, 
a abych se nebála  
a zkusila to nejprve u pozemního personálu. 
 A tak jsem absolvovala kurz a stala se letuškou. Tenkrát nás bylo 
teprve pět, šest, na starém letišti v Ruzyni, vnitrostátní dopravu 
létaly německé Junkersy 52, do světa létaly americké Dakoty.  
A najednou dívka z Holic začala létat Londýn, Nice, Moskvu, 
Tel Aviv a další města, najednou jsem viděla, že se vůbec 

nebojím ničeho, výšek, turbulencí, nevadilo mi, že jsem 
několik dní ve světě, dívám se dolů na hory a moře a na místa, 
kam se každý tehdy nedostal. Měla jsem jistotu v pilotech  
i sobě samé, protože jsem se s každým uměla domluvit, uměla 
jsem pomoci cestujícím, když se občas udělalo někomu 
nevolno, znala jsem řeč pilotů, letecké zkratky, rychle zapadla 
do života posádek. S kolegyněmi jsme si vycházely vstříc. 
Dnes už nemají letušky takovou volnost, jako my. Vracely jsme 
se z letu třeba až třetí den, zatímco dnes se létá na otočku  
a děvčata se nedostanou často ani mimo letiště. Ale možná, že 
jsme neměly zas tolik možností a peněz. Dostávaly jsme diety 
v librách na tři teplá jídla denně, jenže všechny letušky jsme 
je škudlily, aby nám zbylo na dámské nákupy: v Anglii byly 
krásné levné svetry, v Holandsku moderní šaty, ve Švýcarsku 
a Francii zas jiné zboží. O všem jsme se vzájemně informovaly. 

Mám ještě sestru, ročník 1920 a ta žije v Hradci. Prožila jsem 
krásné dětství, doma jsme se měli všichni vzájemně tuze rádi. 
Naši byli v Sokole, chodili jsme tedy cvičit, na výlety, tatínek 
rád kreslil, já po něm, naučila jsem se na housle. Rodiče nás 
vedli po staru: byli jsme doma a žili spokojeným rodinným 
životem. Tatínek byl sečtělý, pocházel ze třinácti dětí, jako 
třináctý, ale snad právě proto byl velmi pilný, dobře se učil, 
takže získal stipendium a v Pardubicích mohl vystudovat 
reálku. Později se stal ředitelem městského podniku. Byla 
jsem po něm, chtěla jsem také studovat, hlavně jazyky a to 
se mi také splnilo. Vystudovala jsem v Pardubicích klasické 
gymnázium. Náš ročník byl poslední, který byl za války 
povolán a nasazen, ale měla jsem štěstí, že jsem nemusela do 
říše, ale zůstala v Holicích, kde jsem v technickém oddělení 
kontrolovala spojový materiál, který šel do válečné výroby. 

Po válce jsem si našla místo ve výstřižkové službě v redakci 
Orbisu v Praze na Vinohradech. Už od dětství jsme se 
přátelili s jednou rodinou, generačně blízkou mým rodičům. 
Měli chlapce, který byl o rok starší než já a rodina patřila  
k zámožným holickým občanům. Věděla jsem dobře, že jejich 
syn se se mnou rád kamarádí, a když jsem zmizela v Praze, 
uplynulo jen několik měsíců a přijel za mnou. Nechal se zapsat 
na vysokou školu zemědělskou. 

V Orbisu se mi líbilo. Vytvořila jsem si kartotéku s tématy 
a vlastně jsem jenom četla. Každé ráno jsem si vzala stoh 

zahraničních novin a časopisů z celého světa a sledovala 
témata, která si zákazníci zadávali: divadla, sport, letectví 
atd. Články jsem zatrhávala pod svoji značkou a několika 
slovy vytvořila popisek. Noviny šly dále kolegům, kteří dávali 
klientům zprávy s popiskem. Když měli zájem, článek jsem 
přeložila a odeslala. To jsem byla mladá, velmi rychle jsem četla 
a překládala, v té době jsem již bezpečně ovládala angličtinu, 
němčinu a ruštinu. Ještě dnes dělám překlady. Jedním  
z velkých zákazníků Orbisu byly Čs. aerolinie. Chtěli vědět vše, 
co se píše ve světě o letectví, a často jsem pro ně pracovala já. 

Ze vzpomínek nejstarší generace

Paní Olga Vašáková z Bílé Hory - 90 let
V září ve dvacátém čtvrtém jsem se narodila v Holicích ve 
Východních Čechách do dobře zaopatřené rodiny. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z policejního deníku

Ve středu 11. prosince přijala hlídka strážníků z Prahy 6 oznáme-
ní, že se v budově Úřadu městské části Praha 6 nachází zjevně opilý 
muž, kterého úřednice odmítla přijmout. Na místě strážníci zjistili, že 
se oznámení zakládá na pravdě a snažili se muži vysvětlit, že v podna-
pilém stavu mu nikdo důchodové dávky nevyplatí. Muž však neustále 
tvrdil, že pod vlivem alkoholu není, následně hlídku požádal o provede-
ní dechové zkoušky, aby své sdělení potvrdil. Hlídka požadavku vyho-
věla a dechovou zkouškou se u muže prokázalo 1, 09‰. Strážníci muže 
z objektu úřadu vykázali a přestupek vzbuzení veřejného pohoršení  
s ním vyřeší místně příslušný správní orgán, kterému strážníci proti-
právní jednání oznámili. 

23. 12. ve čtvrt na čtyři odpoledne řezal mladý muž v červené Toyotě 
Plzeňskou ulici, na tachometru hodně přes sto a pořád se mu někdo ple-
tl do cesty. Přednost měl jen on. Patrola si všimla jeho nebezpečné jízdy  
a rozhodla se tomu učinit přítrž. Mladý muž však přišlápl plyn ještě 
více, lítal z pruhu do pruhu, až se vřítil do ulice Makovského v Řepích, 
kde byl zadržen. Sotva stál na nohou, sotva mohl mluvit: měl přes 3 
promile v krvi. 

25. 12. Večer na Boží hod vánoční v domě v ulici U Střešovických 
hřišť nadýchala se rodina kysličníku uhličitého ze špatně fungující kar-
my. Ohrožených na životě bylo osm lidí, z toho tři děti. Ale i dva poli-
cisté se nadýchali, takže bylo nutné použít kyslíkové masky. Koupelna 
a karma zapečetěny. 
Odpoledne voláno na linku 158 pozorným občanem, že ve výklenku  
v ulici Neústupného leží pod dekou mrtvola a už zavání. Patrola, která 
přijela, našla však jen obvyklý, smrdutý nepořádek. Umrlý bezdomo-
vec těsně před příjezdem vstal a někam odešel. 

7. 1. Na zelenou přecházel brzy zrána chodec na křižovatce Slánská 
ulice v Řepích. Vtom se přiřítilo auto, chodce srazilo a ujelo. Těžce 
zraněný chodec převezen do nemocnice. Šetřeno. 

 Ve středu 8. ledna v noci se hlídky Obvodního ředitelství městské 
policie Praha 6 rozhodly na základě výborné místní a osobní znalos-
ti provést kontrolu zahrádkářské kolonie nedaleko ulice Bělohorská, 
protože měly důvodné podezření, že by se tam mohla nacházet žena, 
po které Policie ČR vyhlásila předchozího dne večer celostátní pátrání. 
Strážníci ženu opravdu v zahrádkářské kolonii našli a lustrací si ově-
řili, že je vedena jako hledaná. Následně ji předali kolegům od Policie 
ČR k dalšímu řešení. O týden později proběhla dvě noci po sobě akce 
strážníků Prahy 6 zaměřená na kontrolu neobydlených objektů a vý-
skyt „závadových“ osob. Cílem této akce bylo zmapování výskytu osob 

bez přístřeší z důvodu rizika ohrožení života a zdraví v období nepří-
znivých klimatických podmínek a vykrádání chatek v zahrádkářských 
koloniích. Do první noční akce se mimo strážníků Prahy 6 zapojili  
i psovodi pražské městské policie, zkontrolovali celkem osm míst, kte-
rá jsou mimo jiného i předmětem jednání Komise pro bezpečnostní 
politiku Rady městské části Praha 6. V rámci této akce bylo zkontrolo-
váno 16 osob. O den později se kromě strážníků ke kontrolám připojili 
i kolegové z Policie ČR. Zde byly kontrolovány zejména zahrádkářské 
kolonie a další závadová místa celkem v šesti okrscích Obvodního ře-
ditelství městské policie Praha 6. Zkontrolováno bylo 18 osob. Žádná  
z kontrolovaných osob nebyla v pátrání. 
Již od roku 1998 strážníci Městské policie hl. m. Prahy hromadně daru-
jí krev v rámci Dne dobrovolného dárcovství krve v transfuzní stanici 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Letos se tato akce konala 14. 
ledna a k odběru krve se dostavilo sedmdesát zaměstnanců pražské měst-
ské policie. Mezi nimi i strážník Rudolf Býček zařazený jako strážník na 
Obvodním ředitelství městské policie Praha 6. „Daruji krev už od mládí  
a myslím si, že každý zdravý člověk by ji měl darovat. Nikdy totiž 
nevíme, kdy ji z rukou lékařů budeme sami potřebovat,“ řekl strážník 
Býček před tím, než díky této své myšlence absolvoval během Dne 
dobrovolného dárcovství krve již dvěstěpadesátý odběr a stal se tak re-
kordmanem v řadách Městské policie Praha. „Jsem hrdý na to, že mám 
mezi svými strážníky takové, kteří berou jako službu občanům nejen 
svoje povolání, ale také darují kus sebe, aby zachránili životy dalších 
lidí,“ dodává ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 6 Bc. 
Zdeněk Kovanda, DiS. 

Tehdy ušetřených 5 - 6 liber byly velké peníze. Stávalo se 
proto, že nás kapitáni letadel hlídali, abychom měli alespoň 
jedno teplé jídlo denně. Dakoty byla spolehlivá letadla pro 25 
lidí, vzadu v trupu zavazadlový prostor, kuchyňka, telegrafista 
vyhlásil, že se bude podávat čaj, káva, byl-li let delší, podával 
se tzv. landžbox, což byly krabičky s obloženými chleby, ovoce 
pouze jedno jablko nebo hruška, docela skromné pohoštění  
v ceně. Když někdo chtěl alkohol, musel si ho zaplatit. Letuška 
byla vždycky vpředu na svém sedadle, odkud jsme měly 
přehled. Po přistání jsme otevíraly dveře a předávaly aktovku 
s papíry. Bavilo mě to hodně, ale doma v Holicích ani muk, 
nikdo nevěděl, že jsem u letectva. Jenže tatínek byl velký 
Sokol a na slet v roce 1948 přijel do Prahy cvičit, chtěl spát  
u mne v pronajatém bytě a tak to prasklo. Do služby na letiště 
jsme jezdívaly už v uniformě letušek, já se v pokoji převlékla 
a ohromenému tatínkovi sdělila, že odlétám do Londýna  
a vrátím se pozítří. Byl z toho tak překvapen, že jen bědoval, 
že teď tu sestavu na Strahově nezacvičí, a hned mi rozmlouval 
moje povolání. Měl o mě strach. Abych opustila povolání 
letušky pak chtěli v Holicích všichni. Přispěla k tomu i tragická 
událost. 

Před Vánoci jsem měla letět do Tel Avivu. Den před tím jsem 

sloužila denní hotovost, což bylo jen vyřizování administrativy. 
V tom za mnou přišla kolegyně Boženka a jestli by nemohla 
letět místo mě, že tam má přichystané dárky. Měly jsme  
i společný odlet ráno a já že bych letěla místo ní do Budapešti. 
Souhlasila jsem, kapitáni nic nenamítali a tak jsme si druhý 
den ráno jen zamávali. Budapešť byla jednodenní, ráno tam 
a večer zpátky. Ale už odpoledne nám kapitán letadla přinesl 
zprávu, že se s naším letadlem do Tel Avivu ztratilo spojení. 
A až druhý den jsme se dozvěděli, že stroj v Řecku narazil  
v horách a nikdo nepřežil. Boženka si mi řekla o smrt. 

Naši, i rodiče budoucího manžela, stále naléhali, abych z letiště 
odešla. Tak jsem se vdala, muž dostal po studiích umístěnku 
na Moravu do Šumperka a založili jsme rodinu. V Šumperku 
jsem vyučovala v lidové škole hru na housle a až po letech se 
vrátila zpět do Prahy. Mám dceru lékařku a syna strojaře, čtyři 
vnoučata a dvě pravnoučata. Jsem čestnou členkou Svazu 
letců České republiky. Bylo už jen úžasným překvapením, když 
jsme jednou letěli snad poslední Dakotou na dovolenou a já 
hned ze zvědavosti nakoukla dopředu a tam na jedné poličce 
stála pixla s mým svobodným jménem - já to podědila, řekla 
mi letuška. A já zas ty roky u letectva nemůžu zapomenout...

        Zpracoval Pavel Krchov

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!
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Tajenka: Ráz staročeská vesnická pouť

Únor 2014
Zdeněk Vágner, Břevnov  28. 2. 1924
Ing. Jiří Štěpánek, Břevnov  25. 2. 1930
Ing. Leoš Grimm, Břevnov  14. 2. 1934
Ing. Karel Jičínský, Břevnov  7. 2. 1939
Bohuslav Novák, Břevnov  16. 2. 1940
Marek Čihař, Břevnov,  23. 2. 1950

Březen 2014
Růžena Čánová, Břevnov  12. 3. 1928
Miloš Opatrný, Břevnov  8. 3. 1934 
Dagmar Štěpánková, Břevnov  31. 3. 1934
PhDr. Michal Flegl, Střešovice  7. 3. 1940
Jiří Odvárka, Břevnov  2. 3. 1948

Únor – Březen

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

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou 
obzvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní 
prázdniny každé pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod 

vedením sbormistra pana Adolfa Melichara.  
Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622

Různé

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě

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

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

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

Pan Zdeněk Vágner devadesátiletý! 
Elitní pilot dopravního a vládního letectva, 
který nalétal miliony kilometrů bez jediné 
nehody, oslavuje 28. února 2014 devadesát 
let. K tomuto krásnému jubileu přišli přát 
do Břevnova zástupci Svazu letců. Spolu s 
rodinou a přáteli přejeme nestorovi českého 
letectva pevné zdraví a hodně spokojenosti 
do dalších let. 

Za redakci Mgr. Pavel Krchov

NAŠE GRATULACE
 PRODÁM novinový stánek na Patočkově ulici 51 v Břevnově za 

výhodnou cenu. Tel.: 605 380 573

Nabízím výuku hry  
na klavír v Břevnově.  
Marie Čihařová 
tel.: 732 244 251
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Břevnov za dobu celé své existence 
mnoho neměl a jsem rád, že jsem se  
s ním osobně dobře znal a mohu jej 
představit i našim čtenářům. 

Dr. Jiří Kanta, Praha 6 - Břevnov
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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.

148
Vzpomínka na pana Adama
Před 15 lety jsem v měsíčníku „ŠESTKA“ publikoval 
krátký článek o kdysi velmi známém břevnovském 
sportovci panu Jarolímu Adamovi. Přiloženy byly  
z tisku převzaté fotografie jeho naprosto ojedinělých 
výtvorů - bruslemi do ledu vyrytých portrétů Miroslava 
Tyrše a presidenta Masaryka. Byla to jeho specialita,  
s něčím podobným jsem se pak už nikdy nesetkal. Na-
víc byly většinou vyryty do hladkého ledu Vltavy, což 
dnes těžko někdo napodobí. 
Nehodlám přepisovat svůj tehdejší příspěvek, pouze jej 
krátce doplnit. Myslím, že to stojí za podívání a malou 
vzpomínku na doby dávno minulé. Jenom stručně o této 
neuvěřitelné postavě ze Šlikovy ulice. Jako sportovec 

(narozený v roce 1862) byl téměř univerzální: v zimě 
vášnivě rád bruslil, v létě dělal instruktora plavání, na 
vojně učil dragouny jezdit na koni, byl oblíbeným uči-
telem tance (v Břevnově prý naučil tancovat asi 12000 
lidí! ), byl majitelem tenisového kurtu za vlastním do-
mem, kde zasvěcoval břevnovskou omladinu do tajů 
tohoto sportu! Kromě toho pomáhal zakládat sokolské 
Jednoty v Břevnově, Střešovicích a Dejvicích! Jestli se 
vám zdá těch vykřičníků nějak moc, tak parafrázuji: 
řekněte, kdo by na to dnes měl? 
Vydržel sportovat až do vysokého věku (sám jsem ho za 
války viděl na kluzišži SK PÚŠ to byl sportovní areál 
Poštovního Úřadu Šekového - tancovat na ledě valčík. 
A to mu bylo už téměř 80 let! Přiložená fotografie je  
z té doby. 
Na dalším snímku je jeho bruslařská rytina na zamrz-
lé Vltavě, myslím, že za Mánesovým mostem, na níž 
celkem zdařile vyvedl panorama Hradčan. Toto umě-
lecké rytí prováděl na svých vyrobených bruslích „šlajf-
kách“, které jsou na posledním obrázku. Fotografie je  
z roku 1935, kdy byl již v důchodu. Toto dílko jsem 
tehdy viděl dokonce na vlastní oči. 
Myslím, že takových charakteristických postaviček 

Pozvánka

Termíny zkoušek březnu 2014:

Pondělí 10. 3. od 12.00. do 15.00

Pondělí 31. 3. od 12.00 do 15.00

Zkoušky jsou koncipovány jako volná přátelská setkání, v rám-
ci kterých budou procvičovány všechny myslitelné bizarní 
nástrojové alternace původních členů skupiny. V době naší akce 
je k dispozici nápojový bar přímo propojený s hlavním sálem, 
takže zde lze – v relativním klidu – poklábosit s kamarády, 
posedět u čaje, či kávy a též /no, ovšem! Jak také jinak?/, i u 
něčeho mnohem lepšího…

Těším se na Vás… 

Jirka Odvárka, www.odvarka.cz, tel.: 603 545 555

Zveme všechny přátele dřevního 
břevnovského bigbítu a všechny 

naše kamarády, spolužáky 
a vrstevníky na veřejné, 

bezplatné zkoušky konané  
v sále Kaštanu, Bělohorská 150, 

Praha 6, Břevnov
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127

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


