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22. května 2014 konalo se v hospodářském dvoře Břevnovského kláštera setkání stovky přátel a známých 
pana Rudolfa Brabce, který byl zakladatelem dnes známého Autosanatoria Brabec v areálu kláštera. Na jeho 
památku byl dvůr přejmenován na Rudolfův dvůr. Na snímku pan převor Siostrzonek s Brabcovic rodinou při 
slavnostním odhalení tabule s novým názvem. 

1914 – 2014. Ještě teď, před sto lety, spali naši dědové poklidně v postelích, ročník 1891 se tuze moc tě-
šil z tříleté vojny do civilu. Známá je pohlednice od dvacátých osmých, kde vojíni drží nápis: Letos jdeme… 
Ale za několik týdnů bylo všechno krutě jinak. Vlaky odvážely rychle vojáky na Balkán a do Haliče, a o rok 
později ještě k italské hranici. Máte doma povědomost, kde vaši sloužili? Rádi o nich napíšeme vzpomínku. 

Tomáš Chalupa – 40 let! /Ze společenského setkání/ 21. června přišlo do tenisového areálu, vedle vozov-
ny ve Střešovicích, na dvě stě lidí popřát bývalému ministrovi a starostovi Praha 6 ke kulatým narozeninám. 
„Byl to můj nejlepší šéf“, přiznala paní Vašková z m. č. a je známo, že na Tomáše Chalupu nedá mnoho lidí 
dopustit. Na volební kandidátce ho však letos nehledejte. Na snímku z večera: Jaroslav Holý ze Sedlce, 
Markéta Vašková a Tomáš Chalupa. 

Zajímavost
pro vás 106

.

Počasí v dubnu,  
a květnu 2014

Počasí v dubnu 2014. 
Duben byl velmi teplý. průměrná teplota byla 
12,3 °C. s teplotní odchylkou 3,6 °C. Mimo-
řádně teplá byla první třetina dubna, kdy tep-
lotní odchylky dosahovaly až 7 °C nad normá-
lem. Max. teplota byla 22,7 °C a min. teplota 
byla -0,5 °C dne 17. Velmi teplý duben nejlépe 
charakterizuje vysoký počet dní s průměrnou 
teplotou nad 10 °C, kterých bylo 22 - 193 %  
a zvláště 8 dnů nad 15 °C – 470 %! 
Počet srážkových dní byl snížený na 11 – 90 
%. Byly však málo vydatné, takže napršelo jen 
20,9 mm – 55 %. Duben byl více oblačný jen 
s 1 jasným dnem – 22 % a zvýšeným počtem 
dní zamračených -120 %. Zcela mimořádný 
byl výskyt 4 místních bouřek, aniž by je prová-
zely významnější srážky. 

Počasí v květnu 2014. 
Dvě třetiny května byly chladnější a jedna 
třetina výrazně nadnormální, která celkově 
převážila, takže byl květen slabě nadnormální 
s průměrnou teplotou 14,0 °C a s odchylkou 
0,4 °C. Max. teplota dosáhla 30,1 °C dne 22. 
a min. teplota byla jen 1, 4 °C dne 5. Výraz-
né oteplení ilustruje 5 dní letních – 156%  
a 1 tropický den – 143 % a také 3 velmi 
teplé dny s prům. teplotou vyšší než 20 °C  
– 180 %. Po 3 měsících mírného sucha přišly 
významné srážky. Spadlo 120,2 mm – 180 %. 
Nejvíce spadlo 30,8 mm dne 27. Květen byl 
nadprůměrně oblačný. Byly 4 jasné dny – 85 
% a 11 dní zamračených – 135 %. Vyskytly se 
2 bouřky v místě a 2 bouřky vzdálené. 
 
V Praze dne 15. 6. 2014   SM
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 Z kláštera. 27. 4. 2014 o svátku Božího mi-
losrdenství se konal další ročník Misijní neděle 
„Na světě nejsme sami“. Mši sv. v 9 hod. sloužil 
P. P. Pola, poté v areálu Břevnovského kláštera 
následovaly společenské hry, soutěže, besedy, 
divadelní a hudební vystoupení. Výtěžek akce 
byl věnován na podporu střední školy ve Stře-
doafrické rebublice. Týž den chrámový sbor  
s orchestrem, jako již každoročně účinkoval  
v Karlových Varech na setkání šlechticů. Za-
zněla Haydnova mše. Dirigoval A. Melichar, 
na varhany hrál Marek Čihař. • 27. 4. ve Va-
tikáně papež František svatořečil papeže Jana 
Pavla II. a Jana XXIII. • 30. 4. pořádal Spolek 
břevnovských živnostníků již po 13. pálení 
čarodějnic v areálu Břevnovského kláštera. 
Hranici postavil skautský oddíl Jeleni. K tanci 
hrála skupina Bonus. Nechyběly ani farmářské 
stánky s občerstvením a dětské atrakce. • 1. 5.  
v 18 hod. po mši sv. byla I. májová se zpíva-
nými litaniemi k P. Marii, další májové byly 
vždy  v úterý, čtvrtek a sobotu. U varhan se 
střídali Marek a Marie Čihařovi, litanie zpívali 
P. Prokop Siostrzonek a P. Václav Snětina. • 11. 
5. o 4. velikonoční neděli při mších sv. v 7.30,  
v 9.00 a v 18 hod. vzpomenuto v modlitbách na 
úmysl duchovního povolání. • 12. 5. 2014 při-
pomenuto a oslaveno při mších sv. 670. výročí 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. • 17. 5. 
se uskutečnila farní pouť do Velké Chuchle, 
kde ve 13 hod. v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého sloužil P. Václav Snětina poutní mši sv. 
Nedaleko kostela bylo k vidění lesní ZOO  
s daňky, srnci, muflony, rysy atd. • 18. 5. v 9 
hod. P. Václav sloužil mši sv. pro děti a mládež. 
Účinkovala Schola, dirigovala Magda Saláko-
vá. • 23. 5. O noci kostelů byl bohatý program. 
Účinkoval Jihlavský sbor pod vedením Pavla 
Saláka, zpívala Schola, na varhany hrál a před-
nášel Marek Čihař, výstava obrazů dr. Koupila 
atd. Program byl rozdělen na dvě části, pro děti 
a dospělé. Zúčastnilo se 640 lidí. • 25. 5. v 9 
hod. účinkoval chrámový sbor s orchestrem 

a varhanami, zazněla mše F. Brixiho pod ve-
dením A. Melichara. • 29. 5. při mších v 7.00 
a v 18 hod. oslaveno Nanebevstoupení Páně. 
• 1. 6. pri setkání Seniorklubu vyprávěla prů-
vodkyně Prahy a Břevnovského kláštera - paní 
Vymazalová. • 6. 6. se uskutečnil v prelatuře 
Břevnovského kláštera 21. společenský večer 
Prahy 6. Slovem provázeli Zlata Adamovská  
a Petr Štěpunek. Hudbou provázeli Jaroslav 
Svěcený - housle, zpěv Petra Janů, Dasha  
s kvartetem Martina Kumžáka. • 7. 6. při mši 
sv. v 18 hod. oslavena Svatodušní vigilie. • 
8. 6. o Seslání Ducha sv. v 9 hod. účinkovala 
schola a večer v 18 hod. zpíval soubor Amici 
musicae Antiquae renesanční vokální polyfonii 
za řízení Jaroslava Orla. • 15. 6. při mši sv. v 9 
hod. P. Václav udílel I. sv. přijímání dětem naší 
farnosti, účinkovala schola. • 19. 6. při mších 
sv. oslaveno Boží Tělo. Po večerní mši byl již 
tradiční táborák. • 27. 6. v 7 a v 18 hod. při 
mších sv. oslaveno Nejsvětější srdce Ježíšovo 
s litaniemi a 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla. 

 Dne 14. 4. byla znovu otevřena knihov-
na na Pohořelci, která se přemístila z prvého 
patra na roh stejného domu. Jejímu otevření 
předcházel velký boj, ale hlavně, že se dobrá 
věc podařila. Je sice o něco menší, ale má pěk-
nou zahrádku s lavičkami, zasadila se tam nová 
lípa , vysadila tráva, udělaly záhonky i cestič-
ky, takže i tam při pěkném počasí lze usednout 
s knížkou, nebo jen tak. Někteří turisté to již 
využívají. Neb zeď chrání od hluku z venku. 
A také je bezbarierová. Mohou ji využít tedy 
i ti, kterým dělají problém schody. Zahrada 
i knihovna mají stejnou otevírací a zavírací 
dobu - pondělí - čtvrtek od 12 hod. do 17 hod. 
V knihovně tedy již probíhají vždy ve středu 
různé akce (přednášky, výstavy, koncerty ap. 
). O prázdninách bude sice tak jako většina 
knihoven upraven prázdninový provoz (bude 
otevřeno jen v pondělí a ve středu od 12 - 17 
hod), ale v září se již vše vrátí do normálu. Zve-
me tedy všechny Břevnováky. Pěkné léto přeje 
M. Bukvicová

 V rámci akce „Noc kostelů“ se v pá-
tek 23. května ve 20 hodin v poutním areálu 
Panny Marie Vítězné uskutečnilo představení 
historické velikonoční liturgické hry o Zmrt-
výchvstání Páně. Hra byla provedena podle 
zápisu v rukopisu ze 14. století, pořízeného pro 
klášter benediktinek sv. Jiří na Pražském hradě. 

Po zrušení svatojiřského kláštera (v roce 1792) 
byl tento rukopis uložen v pražské Národní 
knihovně. Přepis hry pořídil Václav Plocek. Li-
turgickou hru nastudovala v latinském jazyce 
Jana Vozková za režijní spolupráce Magdaleny 
Bartákové. Jednotlivé osoby vytvořily bělo-
horské sestry benediktinky společně se svými 
přáteli. Hra byla provedena v kostelním nádvo-
ří před kaplí Božího hrobu v ambitech. Velmi 
spokojení diváci seděli na plastových židlích 
pod širým nebem, třebaže počasí nebylo prá-
vě nejpříznivější (po odpoledním krupobití se 
silně ochladilo; během půlhodinového předsta-
vení však na štěstí nepršelo). 
Hned následující den - v sobotu 24. května 
si návštěvníci kostela i další hosté přišli po-
slechnout zkoušku (ve skutečnosti koncert) 
cca šedesátičlenného jihlavského smíšeného 
pěveckého souboru pod vedením současného 
mladého bělohorského varhaníka Pavla Saláka. 
Atmosféra koncertu byla velice příjemná - pře-
devším díky sympatickému sbormistrovi, který 
koncert vtipně moderoval. Když byly na pořa-
du koncertu známé písně „Má hvězda“ (Když 
se večer stmívá, dříve než jdu spát…“) a „Mě-
síček svítí, já musím jíti…“ vyzval dirigent ně-
které osoby z publika, aby se připojily k zpěvá-

pokračování na straně 4

Oznamuje se, že opět stejní vandalové s bojovým psem poškodili dub na břehu Pivovarského rybníka v Břevnově a to 26. 5. a strom dosud nikdo neošetřil, ač byl tento 
čin zlé vůle na m. č. ohlášen. – Je to tak, jedna z čarodějnic – Blbost, nechtěla shořet, tvrdili účastníci pálení před klášterem. 30. 4. Zřejmě se jí v Čechách daří dobře. 
– Ještě teď máte možnost nahlédnout do volného prostoru pod břevnovskou poliklinikou. Mnozí z vás tu třeba sáňkovali s dětmi. To už nikdy nebude a Břevnováci se 
budou divit, jak je drahá netečnost. Má tu stát dům přesahující polikliniku. Lepší je se potěšit rodinou Tomáše Chalupy. Na oslavu narozenin taťky přišli všichni tři kluci 
s maminkou, ale tomu nejmenšímu se to asi moc nezdálo – všude samý alkohol...

Zpravodajství 
Břevnovana
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Z květnových voleb. 
Sotva uhodila čtr-
náctá hodina, už se 
sčítaly hlasy, uklízí 
se a zástupci komi-
sí uhánějí na úřad 
m. č. , aby odevzda-
li volební náležitosti. 
V přízemí úřadu če-
kají vyhlášení šatná-
ři, pánové Hrubeš 
a Košacký s bílými 
čepicemi PŘÍJEM 
– VÝDEJ, zatímco 
na chodbách čeka-
jí desítky lidí, až na 
ně přijde řada. Vše 
běží rychlým, zave-
deným tempem, bu-
fet je vždy otevřen. 

kům. Další den se jihlavští zpěváci zúčastnili 
nedělní bělohorské pobožnosti a doprovodili ji 
zpěvem Dvořákovy mešní skladby. Jak sobot-
ní, tak i nedělní vystoupení „Jihlaváků“ bylo 
velice krásné a setkalo se s velkým ohlasem  
u posluchačů. 

 V areálu Břevnovského kláštera se bě-
hem zimy i po zimě rozmnožily polodivoké 
kočky. Mnohým křestanům se zželelo těchto 
zvířátek, živořících jen díky mírné zimě. Jejich 
přežití pomáhali citově založeni lidé a tak se  
k nám na Bělohorské mohla dostat výzva na 
jejich pomoc krmením. Na internetu se k to-
muto činu hlásili lidé pod mailovou adresou 
depozitka@seznam.cz. K ochraně zvířat se 
též přihlásila skupinka s dobrým srdcem pod 
www.ochranazvirat.cz. 

 Jak nám sdělil vedoucí stavebních úprav 
Břevnovského kláštera ing. arch. Pavel Ha-
vlas, plánují se letos pouze běžné údržbové 
práce. Dokončen bude další úsek úpravy krovů  
a střech nad prelaturou a vyměněna bude také 
zastaralá technologie v jedné ze tří plynových 
střešních kotelen. Další etapa opravy klášterní 
zahrady se odkládá na dobu, kdy dosažení na 
evropské fondy nebude podmíněno tak často 
nesmyslnou administrativou. Po zkušenosti  
z 1. etapy obnovy klášterní zahrady pan převor 
další žádosti o dotace pečlivě zvažuje. 

 Na konečné autobusů č. 108, 218  
v Ruzyni je krásné sídliště zvané Dědina. Její 
občané se cítí dopravně odříznutí, a proto po-
žadují prodloužení tramvajové tratě ze Šárky. 
Majitelé automobilů se rovněž cítí dopravně 
znevýhodnění a požadují rozšíření silnic (ulic) 
z letiště V. Havla přes ulici Vlastinou, U silni-
ce, Libockou Na Vypichu až na Vypich. Jsou 
tam pozorovány i jiné zajímavosti. V březnu 
na Dědině visely letáčky s nabídkou práce na 
erotickém Line Chatu do USA a Německa pro 
ženy nad 18 let. Práce nabízelo Studio bravo 
models ze Žižkova, www.bravo-models.com. 

pokračování ze strany 3

 V sobotu 26. dubna proběhla v Liboc-
kém Archeoparku (naproti kostelu) Jarní stře-
dověká slavnost zaměřená hlavně na rodiče 
s dětmi. Na programu byl středověký šerm, 
scénky ze života našich předků, živé ovečky  
a ukázka kovářského tváření a dovednosti. 
Slavnost byla podmalována středověkou hud-
bou, avšak i dobovými středověkými jídelními 
pochoutkami. Podávaly se tam dobové zelňá-
ky, grilované vepřové plátky, preclíky, koláčky. 
Ochutnávky byly v ceně vstupného. Slavnost 
pořádal ARCHAIA o. p. s. za Prahy 1, www.
archaia.cz. 

 30. dubna se vydařilo počasí pořadateli 
ČARODĚJNICKÉHO DNE na Ladronce, Úřa-
du Městské části Prahy . Ladronka byla vyzdo-
bena modrobílými prapory, za úřad se angažo-

Dům seniorů Eliška v Břevnově už žije svým životem 
a pěknými kulturními programy. Návštěvníci naleznou 
např. na společné chodbě, která je vybavena ve stylu  
30. a 40. let minulého století, zajímavé posezení. Na 
snímku paní Alena Drtilová s přítelkyní Mariií Černou 
sem zavítají často. 

Ještě chvíli si sousedé ze Sedlce budou moci užívat vý-
hledu přes trať na řeku. Má se to změnit. Plánuje se tu 
zbudování protihlukové stěny nebo tunelu přes Sedlec, 
což vyvolalo všeobecnou protestní petici, protože Sed-
lečtí nic takového nechtějí. Uvidíme, na čí stranu se po-
staví městská část Prahy 6. 
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je sice z Motola, ale do Břevnova to má 
jen přes kopec. Nalevo je Hvězda, kde je 
zaměstnána jako pokladní, na pravo Břev-
novský klášter, kde od roku 1990 zpívá ve 
sboru a kde po panu Vykydalovi převzala 
hospodářské a organizační vedení chrá-
mového sboru, tělesa s mnohaletou histo-
rií. To není jen tak, říci - příští týden bude-
me zpívat třeba v Karlových Varech, někde 
v Praze či doma v bazilice. Musí se zjistit, 
kolik lidí bude moci jet na zájezd, kdo by 
vzal auto, pobral kolik osob, nebude-li na-
konec nutné objednat autobus, zajistit 
zastávky, kdo přistoupí, kdo přijde určitě, 
bude-li dost sopránů, altů, basů a tenorů. 
Pan sbormistr Áda Melichar musí dostat 
přehled a podle situace shánět případné 
posily, aby program, který sestavuje, byl 
dobře obsazen. Pak je nutné uzavřít smlou-
vy s organizátory, sladit jejich požadavky, 
zajistit notový materiál, namnožit a dát do 
desek každému členovi přesně podle pořa-
du. Napsat a rozeslat pozvánky, udělat pro-
pagaci, zařídit zkoušky a noty zase hezky 
pěkně ode všech sebrat, zařadit a uložit do 
archivu, aby byly a seřazené k dispozici pro 
příště. Během roku chrámový sbor absol-
vuje řadu koncertů, hlavně v bazilice, ale 
spolupracuje i s agenturou a m. č. Praha 
6 - a to právě prostřednictvím paní Hany 
Stankové. Sbor tvoří jádro lidí, kteří se po 
léta znají, pomáhají si, ať už je to obětavý 
dirigent a sbormistr Státní opery pan Adolf 
Melichar, A. Rücklová a jiní, ale nic naplat, 
tajemnice je tou pomyslnou vnitřní osou, 
která zajišťuje celoročně bezvadný chod 
hudebního tělesa. V červnu, na sklonku se-
zóny, schází se všichni členové ve Vojtěš-
ce ve zkušebně a při klavíru zpívají jednu 
lidovou píseň za druhou. Škoda, že to není 
veřejná akce! Nastanou prázdniny, dovole-
né a začátkem září členové obdrží tradiční 
písemné pozvání ke zkoušce do nové sezó-
ny s podpisem - Hana Stanková...

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.

Hana Stanková

3-4 měsíce. Průměrné náklady na jednoho za-
chráněného netopýra činí asi 38,5 Kč na jeden 
krmný den a 25 Kč odpovídá denní ceně práce. 
Tuto informaci je vhodné předat hlavně dětem, 
které nejčastěji nacházejí netopýry, kteří potře-
bují pomoc!                              E. M.

 Břevnovská vinotéka a wine bar na Bělo-
horské ulici č. 232/97 je otevřena od 1. listopa-
du a za tuto dobu už si našla mnoho příznivců. 
Nabízí jak exkluzivní, tak i cenově dostupná 
vína z Francie, Itálie, Španělska, Německa  
a Moravy, dále vína sudová, vyráběná výhrad-
ně z moravských hroznů od vinařství Sedlák  
z Velkých Bílovic. Všechna sudová vína si 
majitelé „Víno CLV“ dováží sami, takže až na 
malé vyjímky je můžete ochutnávat na jejich 
prodejnách, případně v některých restauracích, 
do kterých vína dodávají. Vedle toho zde na-
leznete i velký výběr čerstvých sýrů, salámů, 
paštik, těstovin a mnoho dalších dobrot. Fun-
gují zde nejen jako prodejna, ale také jako 
nekuřácký vinný bar s příjemným posezením, 
kde je možné dát si skleničku, nebo klidně  
i lahvičku dobrého vína s něčím malým k za-
kousnutí. Také vám připraví čerstvou kávu  
a poskytnou wi-fi připojení. Velkou výhodou 
je, že převážná většina personálu jsou certifi-
kovaní sommeliéři, a tak pro ně není problém 
doporučit víno přesně podle vašich představ. 
Ve fonotéce také často probíhají různé akce, ať 
už jde o degustace se zahraničními i tuzemský-
mi vinaři, nebo pravidelné jazzové večery. 

 Ze spolku. 24. dubna konala se tradiční 
valná hromada živnostenského spolku v Břev-
nově a to, jak je v posledních letech zvykem,  
v hotelu Hormeda, dříve známé hospodě Na 
Zástřelu. Program byl obvyklý: shrnutí činnos-
ti za poslední rok, nástin na rok letošní a fi-
nanční zpráva. Schůze mohla být zajímavá tím, 
že se volilo nové devítičlenné představenstvo, 
ale nestalo se tak. Volba proběhla bez připo-
mínek a staré představenstvo vplulo do nového 
dvouletého funkčního období jednomyslným 
souhlasem. Předsedou zůstává Tomáš Hude-
ra. Jistou dobu byla diskuse o výši členských 
příspěvků /je to 200 Kč. měsíčně/, ale protože 
je vše víceméně v kompetenci představenstva,  
a ti nejstarší, kterých se týkala výše příspěv-
ků, zatvrzele mlčeli, k ničemu se nedošlo. Ku-
riozní rovněž bylo, že proti prostým členům 
spolku představenstvo hrálo početní přesilov-
ku, což asi není dobré znamení pro příští časy. 

 Hrom praštil do kláštera. 25. dubna 
v podvečer přihnala se do Břevnova silná 
bouřka. Jeden z blesků zasáhl věž baziliky  
a vyřadil některé elektrické obvody, včetně čí-
selníku u varhan. Bohoslužba se však konala. 

 13. ročník Pražského běhu v Šárce se 
vydařil! Po několika dešťových dnech se v den 
závodu 31. 5. vyjasnilo a nastalo ideální běžec-
ké počasí. Nejen slunečné počasí, ale i stoupa-
jící obliba tohoto závodu v Šárce přilákalo re-
kordní počet osmdesáti závodníků. Pořadatele 
překvapil v tomto ročníku zájem borců o běh 
na 20 km., kde startovalo 25 atletů. Potěšující 
bylo, že startovní pole tvořili nejen závodníci 
z Prahy, ale i z venkova – z Náchoda, Českých 
Budějovic, Karlových Varů, dokonce se přihlá-
sil sportovec ze Slovenska. Hodnotit běžce jed-
notlivých kategorií není nutné. Všichni doběhli 
v pořádku. Pořadatelé děkují TJ. Aritma Praha 
za poskytnuté zázemí a sponzorům akce, firmě 
Kodys a hotelu U Sládků z Břevnova.

 DNES – VÁLKA! Zveme Vás na novou vý-
stavu Malé galerie informační kanceláře m. č. 

val zástupce starosty p. Aboya. Čarodějnická 
zábava proudila až do 22 h. Účast rodin s dětmi 
byla nadmíru hojná, nechyběli rovněž roman-
tičtí, mladí, zamilovaní. Slavnost čarodějnic 
byla uzavřena tradičním ohňostrojem. Počasí 
mimořádně slavnosti přálo. 

 V březnu obcházel obyvatelé v Sestup-
né a přilehlých ulic spoluautor petice p. Kuče-
ra. Autorkou petice byla pí Valášková. V petici 
se požadovalo, aby Sestupná ulice byla zjed-
nosměrněná, neboť´obyvatelé trpí velkou hluč-
ností. Dosavadní omezení rychlosti na 40 km 
nepovažovali za dostatečné. Dle dodatečného 
ústního zjištění byla petice zamítnuta. Doprav-
ní orgány neshledaly žádost jako důvodnou. 

 Na Petřinách máme velmi aktivní míst-
ní organizaci Svazu důchodců ČR. Pravidelně 
pořádá přednášky a setkání. Na Petřinách má 
dvě vývěsní skříňky, které jsou obměňovány 
plynule novými zprávami. Svaz důchodců ČR 
má 20tis. členů. Jde tedy o silnou organizaci, 
srovnatelnou s politickými stranami ( ODS má 
18,1 tis. členů). Dne 19. 3. uspořádala místní 
organizace přednášku „Změny v sociální ob-
lasti“, za přítomnosti pí Vaňkové ze sociálního 
odboru MČ P6. Přednáška se konala v sále ZŠ 
Šantrochova Jih. Sál byl bohatě zaplněn. Je pa-
trno, že petřínští důchodci se zajímají o spole-
čenský život. 

 2. června se otevíralo nově Fitness cen-
trum ve Veleslavínské ulici č. 39 s názvem 
NEJ Fitness, www.nejfitness.cz. Organizace 
nabízí - Posilovnu s kardiozónou, - Skupinová 
cvičení, -Služby profesionálních trenérů, - Vý-
živové poradenství.                    E. M.

 Již 26. dubna byly zahájeny práce na 
rozšíření horní cesty nad Libockým rybníkem 
(cesta od křižovatky Sestupná - Sbíhavé, u tra-
fa TS 3533). Práce byly započaty osekáváním 
stěny a základu trafa, které zasahovalo asi 0,6 
metrů do cesty a v tom místě by nebyla mož-
ná bez osekání trafa a základu. Rozšíření cesty 
od křižovatky až dolů k rybníku pokračovalo 
odstraněním části horního břehu na šířku 4 m. 
Cesta byla uzavřena zákazem vstupu až do 15. 
6. realizační firmou Tradiční libocká s.r.o. 

 V Sestupné ulici v horní části od Makra 
až po křižovatku V domcích byla podrobena  
v prvním květnovém týdnu výměně 10 sloupů 
elektrického pouličního osvětlení. Nové slou-
py osvětlení jsou asi o 2 m nižší. Důvodem vý-
měny byla již značná koroze ocelových sloupů. 
Výměna probíhala hbitě během týdne. Déle tr-
valo vydláždění porušené dlažby okolo sloupů. 

 Ve veterinárních ordinacích se nalez-
nou zajímavé výzvy, které nejsou určeny jen 
chovatelům psů a koček. Tak se od 24. 3. 2014 
koná na území ČR veřejná sbírka „ SOS neto-
pýr“ na záchranu a péči o nalezené ev. zraněné 
netopýry, včetně jejich kolonií. Byla zřízena 
SOS netopýří linka 731 523 599 a patří akre-
ditovanému ekocentru ČSOP „NYCTALUS“ 
se sídlem v Praze 10, Jasmínová 2665, www.
nyctalus.cz. Členy této organizace jsou odbor-
níci, zoologové a milovníci zvířat. Zabývají 
se ochranou netopýrů, zejména péčí o naleze-
né netopýry na území Prahy. Přispět na před-
mětnou činnost je nejlépe odesláním SMS ve 
tvaru DMS SOSNETOPYR, na tel. č. 87777 
v ceně 30 Kč. Ročně přijmuli do péče asi 200 
netopýrů. Zvířata byla odchycena v bytech, 
kancelářích nebo nalezena s příchodem i prů-
běhu zimy, vinou ztráty úkrytů. Někdy byla za-
chráněna zvířata poškozená kočkami. Vyhojení 
zlomeniny trvá u ptáků 3-4 týdny, u netopýrů pokračování na straně 6
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Končím a od 1. 7. je zavřeno! Další z tradičních břevnovských živnostníků paní Irena Sluková z ekonomic-
kých důvodů odchází. Paní prodávala na Bělohorské po celý život, nejprve v dětském textilu pod Marjánkou, 
po převratu si otevřela vlastní obchod s přízí, textilem a čistírnou na Bělohorské 96. Byla dlouholetou člen-
kou břevnovského živnostenského spolku a protože je zdejší, bude chybět. Kam např. půjdeme do čistírny? 

v Bělohorské 110 na fotografie z Velké války 
1914 – 1918, která je vzpomínkou na váleč-
ná léta našich předků před sto lety. Potrvá do 
konce října a některé fotografie nabyly dosud 
publikován.

 ARCHAIA - archeologický park Praha-
Liboc pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, za-
měřený na pravěk, středověk a archeologii  
s názvem „TÝDEN MINULOSTI“ aneb histo-
rie na vlastní kůži. /Park v Liboci/
1. Turnus 18. 8. - 22. 8. 2014 /8 - 17 hod./
2. Turnus 25. 8. - 29. 8. 2014 /8 - 17hod./ 
Věk účastníků 7 - 12 let. Děti se seznámí s ar-
cheologií včetně práce v laboratoři, budou jim 
předvedena středověká řemesla, jako hrnčíř-
ství, tkaní, tesání a další, zúčastní se pikniku 
na archeologické lokalitě, každý může vyzkou-
šet středověké šaty a zbroj, zkusí opracování 
kamene a kosti, uvaří pravěkou a středověkou 
krmi. Také se pustí do stavby domu a do dal-

jící obliba tohoto závodu v Šárce přilákalo re-
kordní počet osmdesáti závodníků. Pořadatele 
překvapil v tomto ročníku zájem borců o běh 
na 20 km, kde startovalo 25 atletů. Potěšující 
bylo, že startovní pole tvořili nejen závodníci 
z Prahy, ale i z venkova – z Náchoda, Českých 
Budějovic, Karlových Varů, dokonce se přihlá-
sil sportovec ze Slovenska. Hodnotit běžce jed-
notlivých kategorií není nutné. Všichni doběhli 
v pořádku. Pořadatelé děkují TJ. Aritma Praha 
za poskytnuté zázemí a sponzorům akce, firmě 
Kodys a hotelu U Sládků z Břevnova.

 /Poslední zpráva/ Na obědy klidně. Přes 
celé prázdniny můžete být bez obav, že budete 
muset jíst někde v parku saláty s majonézou 
či žvýkat housku s kabanosem. Známá jídelna  
U Slávisty na Bělohorské 122 bude mít otevře-
no přes celé léto bez oddechu a stovky stráv-
níků, kteří tam chodí, to nepochybně uvítají.  
A mnozí vám potvrdí, že se vlastně nejlépe nají 
právě tady.

pokračování ze strany 5

Mnozí Břevnováci nemohli dospat, až konečně vyrazí s oblíbeným řidičem p. Šperlem a hlavně Michalem 
Dobiášem , který připravuje a vede jarní a podzimní výlety. Jarní se konal 17. května na Šumavu a první za-
stávka byla ves Hoštice. Na podzim se jede do Východních Čech. 

Jak se zdá, na čarodějnice mají v Břevnově obzvlášť spadeno. Jejich pálení se tu koná hned na dvou mís-
tech. Na Ladronce akci pořádá m. č. Praha 6 pro Prahu a okolí a před klášterem zase břevnovský živnosten-
ský spolek. Obě akce mají obrovskou účast lidí. 

ších aktivit formou her. Stravu zajišťuje Zelená 
kuchyně. 
Cena-550 Kč za den/ v ceně je zahrnuta strava 
3x denně včetně pitného režimu, materiál na 
výrobky, cestovné, vstup do kulturních zaří-
zení/. 
Kontakt:sarka@archaia.cz
 tel: 723 322 861

 Zloději v Sedlci ostrouhali. Dvě nové, 
těžké, železné lavičky na železniční zastávce 
v Praze Sedlci, bytelně zadělané, neunikly po-
zornosti zlodějům kovů. Ruče jednu vyrvali 
silou, odložili si vedle, druhou páčili fest, ale 
šlo to ztuha. Zdrželi se, měli smůlu. Na kont-
rolní den přicházel zrovna pan Jaroslav Holý, 
zaměstnanec odboru živ. prostředí m. č. - vrhl 
se k nim a zloději museli vše vrátit zpátky.  
V minulých dnech byly znovu důkladně zabe-
tonovány, koupeny silné řetězy, masivní zám-
ky a lavičky dosud slouží veřejnosti. – Hoj, to 
jsou časy… 

 13. ročník Pražského běhu v Šárce se 
vydařil! Po několika dešťových dnech se v den 
závodu 31. 5. vyjasnilo a nastalo ideální běžec-
ké počasí. Nejen slunečné počasí, ale i stoupa-
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1) Jak vznikla myšlenka na obnovení pivovaru? 
Společnost Břevnovský klášterní pivovar založili čtyři společníci, 
kteří pracují v pivovarství více než třicet let. Po revoluci společně 
založili inženýrskou firmu PIVO Praha, specializující se na technic-
ké a technologické poradenství v oboru. Do současnosti společ-
nost postavila v Čechách i ve světě asi 30 minipivovarů. Sama 
rovněž provozuje restaurační pivovar Pivovarský dům. Při hovo-
rech co dál se vždy objevila myšlenka postavit malý produkční 
pivovar, ale s tím, že super by to bylo pouze v Břevnovském kláš-
teře. Je tam ta tradice prvního známého pivovaru v Čechách,  
a to nás velmi oslovovalo. Připadalo nám to ale jako nedosažitel-
né. Pak nám náš spolužák řekl, že se dobře zná s panem převo-
rem a že se ho zeptá, co by tomu říkal. Za čas nám volal, že se 
myšlenka pivovaru panu převorovi líbila a ať se přijdeme podívat. 
No a když jsme viděli ten prostor, byli jsme chyceni. 

2) Jak daleko bylo od myšlenky k realizaci? 
Celkem to trvalo 2 roky. S úřady byla domluva celkem bez problé-
mů, stavební firma pracovala dobře, pouze s magistrátem to bylo 
opravdu na dlouhé lokte. Jinak by byl pivovar zprovozněn dříve. 

3) Kdy byl pivovar zprovozněn? 
Pivovar začal fungovat od července 2012, slavnostně pak byl po-
žehnán panem převorem v září

4) Zachovala se původní receptura? 
Ta se samozřejmě nezachovala. Vyrábělo se pivo bílé (pšeničné 
svrchně kvašené). Obecný postup výroby takového piva je sice 
známý, ale přesná receptura ne. Receptury všech piv, které se  
v pivovaru vyrábí, jsou naše vlastní. 

5) Jak si pivovar vede po dvou letech provozu? 
V celku dobře. Loni dosáhl výstav cca 2000 hl piva. To je více 
než jsme podle plánu očekávali. Cílová kapacita pivovaru je při 
vyráběném sortimentu cca 3000 hl piva ročně. 

6) Je naše pivo srovnatelné s původním pivem? 
To vůbec. Původní pivo by nám asi také moc nechutnalo. Přeci 
jenom se zlepšila kvalita surovin a zařízení a především hygiena 
provozu. 

7) Ví se, kolik piva vyráběl původní pivovar? 
Asi by se to dalo dohledat, ale já to nevím. Předpokládám tak 
6000 hl piva ročně. 

8) Výhled do budoucna? 
Dosáhnout cílové kapacity, dobudovat muzeum, tvořit nová zají-
mavá piva a především udržet vysokou kvalitu. 

Redakční rozhovor
B ř e v n o v s k ý 
k l á š t e r n í  
p i vo v a r

Původní pivovar možná vznikl 
už brzy po založení kláštera, 
jeho existenci dokládá nepřímo 
list z poloviny 13. století. Husi-
té posléze ovšem celý klášter 
téměř srovnali se zemí. Obnovy 
se dočkal až koncem 17. století 
Samotná výstavba pivovaru až 
v r. 1720. Klášter jej pronajímal. 

Na dlouhou tradici navázal 
Břevnovský klášterní pivovar 
sv. Vojtěcha před dvěma lety, 
umístěn je v bývalých stájích 
kláštera, pivo se prodává pod 
značkou Břevnovský Benedict. 

Kapacita je 3. 000 hl ročně. Tolik základní údaje. Na ostatní se 
ptám pana Ing. Petra Janíka-ředitele, který mne také po svém 
„království“ provedl. Tímto mu děkuji. 

N e m o v i t o s t i 
R e a l i t y

Nemovitá věc je věc  
v právním smyslu, jejíž 
podstata vychází z latin-
ského-immobilium (“to 
co se nedá přemístit“). 
Někdy bývají nemovité 
věci nazývány realitami. 

Rozhodneme-li se pro-
dat či koupit nemovi-
tost, hned na začátku 
se musíme rozhodnout: 

Svěřit se realitní kanceláři, nebo se pokusit realizovat akci 
vlastními silami. Co je lepší? Na tohle i na jiné záležitosti  
z této oblasti jsem se zeptal pana Jana Šolce, který má svoji 
agenturu v Břevnově. 

1. Pane Šolci, jak dlouho je Vaše realitní agentura součástí 
trhu s nemovitostmi? 

Naše agentura ŠOLO spol. s. r. o. byla založena 1. 1. 1994 a dru-
hou společnost Šolc REALITY s. r. o. jsem založil v dubnu 2001, 
takže mám dvacetiletou zkušenost s realitním trhem. 

2. Jaký je pohyb realit na Břevnově, ve srovnání s jinými 
městskými částmi? 

 Břevnov, s převážně cihlovými domy, které jsou obklopeny vel-
kým množstvím zeleně a několika krásnými parky, je velmi žádaná 
lokalita. Má výborné spojení do centra a veškerou infrastrukturu. 

3. Stále přetrvává největší zájem o malometrážní byty? 

 Ano, ten přetrvává, hlavně pokud jde o byty na pronájem. 

4. Zaznamenáváte stále silnější konkurenci nebo real. kance-
láří a agentur ubývá? 

Co se týká konkurence mezi realitními kancelářemi, myslím, že 
se od minulých let výrazně neliší, jen některé menší se na trhu 
neudržely. Ale konkurence je stále značná, především velké RK. 

5. Zasáhnou církevní restituce do prodeje s pozemky? 

Pokud se týká církevních majetků-nemyslím si, že by tato causa 
nějak zásadně ovlivnila naši činnost. 

6. Je současná doba vhodnější k prodeji, či k nákupu nemo-
vitosti? 

Vzhledem k tomu, že stárne populace, je velké množství exekucí 
a byla zde ekonomická krize, lze v současnosti koupit velmi dob-
rou nemovitost za dobrou cenu. 

7. Jak tedy rozpoznat solidní realitní agenturu a kancelář? 

Solidní realitní agenturu poznáte už podle toho, že se úspěšně 
drží dlouhá léta na realitním trhu, dál osobním přístupem. Poskyt-
ne Vám veškeré dostupné a aktuální informace k nemovitosti, 
kterou kupujete, případně pronajímáte. Každá realitní kancelář 
by měla mít smlouvu s katastrálním úřadem na takzvaný dálkový 
přístup, kterým je schopna klientovi zajistit z katastru okamžitě 
aktuální list vlastnictví. Solidní realitní kancelář Vám doporučí  
k úschově finančních prostředků při koupi nemovitosti ban-
ku popř. notáře, zajistí hypotečního poradce. Samozřejmostí je  
i právní konzultace. Solidní realitní kanceláři se vrací klienti a je 
jimi dále doporučována. 

Pane Šolci, děkuji za Vaše odpovědi pro čtenáře Břevnovanu! 
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Nedaleké populární koupaliště všich-
ni známe a mnozí z nás jeho služeb 
využívají. Dnes bych chtěl bych obrá-
tit vaši pozornost na prázdné plochy 
okolo vlastního plaveckého areálu. 
Jde o jedny z posledních pozemků 
kdysi málo zastavěného pásu kolem 
břehů někdejšího břevnovského po-
toka. I proto si zaslouží naši pozor-
nost. Část těchto pozemků převedla 
postupně Městská část Praha 6 do 
vlastnictví své firmy SNEO. Poslední 
várku schválilo zastupitelstvo (proti 
hlasům opozice), tuším někdy v prů-

běhu roku 2011. Tehdy na jeho jednání vznesl kolega architekt 
Holub interpretaci, v níž požádal SNEO, aby nám sdělilo záměr, 
jak chce celé území rozvíjet. Po dalších urgencích nechalo vede-
ní SNEO skutečně studii rozvoje celého areálu vypracovat. Nejde  
o malou plochu, mluvím o areálu rozlohy větší než 6000 m2. I při 
letmém pohledu na barevnou plochu pražského územního plánu 
je zřejmé, že jsou zde vymezeny plochy pro sport, bydlení i pro 
všeobecné využití. Aktivity navrhované ve zmíněné studii se však 
soustřeďují na sportovní a všeobecně využitelnou plochu, zcela 
ale pomíjí plochu určenou k bydlení. Důležité je také, že zcela 
chybí (alespoň předběžný), ekonomický rozbor, bez něho ztrácí 
materiál zcela na své hodnotě. Smyslem rozvoje Petynky je ale 
přece zajistit jednak širší sportovní nabídku pro občany, ale záro-
veň i lepší ekonomické fungování areálu. 

Stále tedy platí, že bohužel žádný materiál, který SNEO dosud 
předložilo, neřeší to, jak hodlá efektivně se svěřenými pozemky 
nakládat ku prospěchu Prahy 6. Přitom je velmi zarážející, že se 
koncepčním rozvojem svých pozemků začalo zabývat teprve na 
základě výzvy kolegy Holuba (každý vlastník má mít přece jasnou 
představu o svých cílech). Zarážející je i skutečnost, že plocha 
umožňující bydlení není vůbec využita. Přitom pro ekonomickou 
rovnováhu celého území může být podstatná. Buď si to SNEO ne-
uvědomuje, nebo má s plochou jiné, dosud nezveřejněné, úmys-

    

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

Co nás v Břevnově čeká a nemine

BUDOU TEDY ZASTAVOVAT TRAMVAJE
U kAŠTANU? 

Dle informací z poslední doby 
budou dne 30. září 2014 dokončeny 
stavební práce podmiňující provoz 
tunelu Blanka. Poté to již nebude 
dlouho trvat a tunelový systém 
bude dán do provozu. Zatímco 
většina řidičů se na tento okamžik 
těší, my obyvatelé Břevnova máme 
vážné obavy. Předpokládáme, že 
ještě více vzroste dosavadní, již 
tak enormní dopravní zatížení ul. 
Patočkova, Radimova a Bělohorská. 
V důsledku toho se dále zvýší hluk 
a škodlivé exhalace, které sníží kvalitu života v okolí hlavních 
komunikací. Mnohé navíc nasvědčuje tomu, že v tuto chvíli 
se pro akutní nedostatek finančních prostředků vytrácí brzká 
perspektiva dostat v Břevnově tranzitní dopravu navazující na 
tunel Blanka pod zem. MHMP v roce 2014 vyčlenil finanční 
prostředky pouze na přípravné práce související s Radlickou 
radiálou

JUDr. Ivan Hrůza zastupitel MČ Praha 6klub KSČM

Opět (nejen) Petynka

Trnitá cesta obyvatel Břevnova za zachování zastávky U Kaštanu 
se blíží ke konci. Zbývá jen dřívější podporu vedení Prahy 6 potvr-
dit příspěvkem na její rekonstrukci.

Již je tomu více než půl roku, co se místní obyvatelé na jednom 
z neformálních setkání s vedením města dozvěděli o chystaném 
zrušení zastávky U Kaštanu v rámci rekonstrukce tramvajové 
trati na Bělohorské ulici. Informace navíc byla podána tak, že je 
již vydáno stavební povolení na projekt, kde se už se zastávkou 
U Kaštanu nepočítá, a na případné změny je pozdě. Naštěstí si 
obyvatelé nenechali tento způsob jednání „o nás bez nás“ líbit. 
Nesouhlas místních pocítila paní starostka již na břevnovském 
setkání na podzim minulého roku, kde se o zastávce U Kaštanu 
emotivně diskutovalo po většinu času. Jak si místní cení své za-
stávky, která zde slouží již od roku 1929, nejlépe ilustruje hro-
madná petice za její zachování. Paní Polanská, dlouholetá obyva-
telka Břevnova, spolu s ostatními místními obyvateli sesbírala na 
podporu zachování zastávky neuvěřitelných 1343 podpisů. Na 
výraznou aktivitu obyvatel zareagovalo i vedení Prahy 6 svoláním 
několika dalších schůzek, které nakonec vyústily v hlasování za-
stupitelstva, kde se naši zastupitelé napříč politickým spektrem 
postavili za zachování zastávky U Kaštanu.

Dopravní podnik pak dlouhé měsíce řešil změnu projektu a pří-
slušná povolení od úřadů. Rekonstrukce tramvajové trati je finan-
cována z fondů Evropské unie, bohužel vzhledem k faktu, že se 
změna projektu uskutečnila až na poslední chvíli, nemůže být sa-
motná rekonstrukce zastávky U Kaštanu proplacena z evropských 
peněz. Dopravní podnik se tak obrátil na Prahu 6 s požadavkem  
o příspěvek na rekonstrukci zastávky U Kaštanu v hodnotě jed-
noho a půl milionu korun. O vyplacení peněz bude rozhodovat 
rada, nicméně lze předpokládat, že vedení Prahy 6 se po slibech 
na zastupitelstvu za obyvatele postaví, i pokud jde o tuto finanční 
částku. V rozpočtu Prahy 6, který značně převyšuje miliardu ko-
run, se najdou obdobné peníze na pletí veřejných záhonků, hřiště 
pro psy, podzemní kontejnery pro tříděný odpad či na reprezenta-
tivní předměty s logem Prahy 6. Obyvatelům Břevnova tak zbývá 
jen věřit, že radní si cení dopravní obslužnosti svých obyvatel ale-
spoň tolik, jako pečují o blaho rostlinek na veřejných záhoncích  
a našich hravých pejsků.

Klid místní obyvatelé však pocítí až tehdy, když se první tramvaj 
na nově zrekonstruované trati zastaví na dobře známém místě  
a z jejích reproduktorů se ozve „U Kaštanu“. Nezbývá než si po-
ložit otázku, proč musí místní obyvatelé vynaložit tolik energie  
a městská část nakonec i veřejné prostředky na zachování původ-
ního stavu, který místním obyvatelům vyhovuje již přes osmdesát 
let. Dodržení jednoduché rady, že je lepší se nejprve místních oby-
vatel zeptat a komunikovat s nimi, než někdo rozhodne o jejich 
osudu za rýsovacím prknem. Nám tak jako obyvatelům Břevnova 
mohlo ušetřit čas, nervy i peníze.              Martin Špolc

ly. Neznám podrobně aktivity SNEO v jiných oblastech. Obávám 
se však, že právě na Petynce SNEO ukazuje, že nesplňuje očeká-
vání, které do něj při jeho zřízení Praha 6 vložila. To nutně vyvo-
lává otázky, proč vlastně bylo SNEO zřízeno (pokud nemáme na 
mysli možnost, že tím bylo vyvedení majetku mimo přímý dohled 
zastupitelstva a odměny členů správní rady), a zdali vůbec má  
i nadále existovat. 

Michal Tryml zastupitel zvolený za TOP09  
(s využitím materiálů arch. A. Holuba). 
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Bohumil Hrabal: spisovatel-Čech-Středoevropan
Tak se jmenovala výstava, která v letohrádku Hvězda na Bílé hoře před-
stavila spisovatele Bohumila Hrabala poněkud nezvyklým způsobem. Jeho 
život je zde rozdělen do tří částí : na Libeň, kde umělecky dozrává, na Čechy  

a Moravu, kde se děj jeho příběhů odehrá-
vá, a závěrečnou částí je Evropa střední, 
odkud pochází většina jeho čtenářů a ob-
divovatelů. Byly zde k vidění fotografie, 
korespondence, ukázky jeho zfilmovaných 
příběhů, např.: Slavnosti sněženek a. j. Dále 
Hrabalův oblíbený psací stroj, obligátní 
klobouček, tričko, prostoru vévodí autorova 
busta. 
Letohrádek Hvězda má oproti jiným vý-
stavním síním jednu nespornou výhodu. Je 
to genius loci tohoto místa. A tři bílé lavič-
ky, které architekt výstavy umístil do středu 
místnosti, přímo zvaly k malému pozastave-
ní, k zavzpomínání…
Nebylo možné odolat. Byl jsem prvním  
a jediným návštěvníkem, ideální stav pro 
malou duševní inventuru. 
Ano, tenkrát existovala společnost Zlatá 
Praha, která chystala každoročně svůj vlastní 
kalendář, její členové před kameru fotografa 
přicházeli vždy stylově oblečeni. Tématem 
byla plesová sezóna a všichni se dostavili  
v dokonalých šatech, lakýrkách, pan Hrabal 
s bílou šálou a cylindrem, vedle Ivan Mlá-
dek a další členové. Co jméno, to kamínek 
do mozaiky naší kultury. 
A co tehdejší zlatá éra hostinců, pivnic a re-
staurací, kdy jejich stěny zdobívalo Hraba-
lovo „Pivní desatero?“ V té „jeho“ sedával 
jako monarcha pod „Velkými parohy“, zde 
psal, diskutoval, přijímal všemožné audien-
ce, poslouchal a „vedl řeči.“ Zde přijal také 
tehdejšího prezidenta USA, Billa Clintona  
a Václava Havla. 

Tady jsem před něj díky jednomu členovi Zlaté Prahy mohl předstoupit i já 
s jeho knížkou „Domácí úkoly z pilnosti“. Na něco se mne ptal, já se snažil 
odpovídat. No snad jsem obstál. Zrentgenoval mne svýma očima, usmál se 
a krasopisně vepsal do knížky hned na první stránku: panu Antonínu Ma-
tějkovi, srdečně u Zlatého tygra B. Hrabal. Datum? 12. 1. 1988! O hodně 
knížek jsem díky své důvěřivosti přišel, tuhle ovšem nedám z ruky, nepůj-
čím nikomu. 
Teď zastavení poslední. Vždycky když přicházím k jeho hrobu, tam blízko 
milovaného Kerska, říkávám si: „Budou tam ještě?“ Totiž ty dvě keramické 
kočénky, které jsem na okraj pomníčku položil. A mám radost, že je tam 
zase vidím, mezi těmi ostatními, které tam lidé nanosili. Které tam nanosili 
vděční čtenáři a nejen kočénky, ale i plechovka piva s maďarským nápisem 
tam minule byla, i plechová cedulka s nápisem Libeň…
Do výstavní síně přicházeli první návštěvníci. Vstal jsem z lavičky, rozhlédl 
se po exponátech. Pak jsem se uklonil směrem k bustě. Děkujeme, pane 

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

Břevnovák v Toušeni

První májový pěší 
výšlap bělohorských seniorů

Opravdu asi po deseti dnech pojišťovna sdělovala v dopise, že mé žádosti o lá-
zeňskou léčbu se vyhovuje, tudíž se mohu těšit na komplexní lázeňskou léčbu  
v trvání tří týdnů v Lázních Toušeň! Současně mám za povinnost prostudovat řád 
tohoto zařízení, který posílají. Nesmím používat vlastní vařič na pokoji, psa musím 
nechat doma a jsem povinen dotahovat vodní kohoutky v přidělené místnosti. 
Dobrá. 

Nyní přeskočím období, kdy na jednu hromadu jsem snášel vše, co mi dle mého 
soudu mohlo být v lázních prospěšné, k notáři donesl Poslední vůli, až po defini-
tivní zaklapnutí kufru. Cesta samotná není nikterak dramatická. Z Čelákovic mne 
jediný vagónek po pěti minutách dovezl do kýženého místa, kde příští týdny budu 
nabírat ztracenou formu duševní i tělesnou. Toušeň je malebný městys mezi Če-
lákovicemi a Brandýsem, jenže – z počátku jsem měl jiné starosti, než obdivovat 
krásy okolí. Jaké? Po absolvování vstupní prohlídky včas docházet na koupele 
jodové i uhličité, cvičení, zábaly slatinové a magnetoterapii. No, za týden už jsem 
byl starý mazák, který ví jak si užívat procházky kolem Labe, prohodí pár slov  
s rybáři na břehu, pochválí osobně výborné jídlo lázeňskému kuchaři. Ale co je 
hlavní - mé pohybové ústrojí si začínalo po procedurách lebedit, kolínka se jaksi 
„umravňovala,“ krok evidentně zpevňoval. Zvykl jsem si na personál lázní, - dámy 
na recepci, údržbáře, maséra, který mne vždycky během procedury přesvědčil  
o tom, že pokud tedy nehraji golf, vlastně ani nežiji. Sestřičky na rehabilitaci mně 
ukázaly fotky sportovců kteří zde pobývali a zanechali podepsané fotky. Byl tady 
E. Zátopek, J. Kratochvílová. J. Železný, M. Sáblíková, R. Šeberle a mnozí další, 
fotografii v rašelinové vaně věnoval i B. Hrabal. 

Po čtrnácti dnech už jsem na krásné cyklostezce kolem řeky opatrně roztáčel 
pedály velocipédu, který si zde můžete vypůjčit a po čtyřech týdnech, (léčba  
o týden prodloužena), mohla p. MUDr. Svášková konstatovat výrazné zlepšení 
hybnosti obou kyčlí a kolenních kloubů! 

V předvečer odjezdu jsem nenápadně hodil Zuzaně do kašny /socha Olbrama 
Zoubka/ na lázeňské kolonádě jednu korunu českou. Díky, rád se vrátím! 

P. S. Takže přátelé, pokud Vám lékař podobnou léčbu navrhne, jeďte bez obav. 

V sobotu 3. května podnikla asi dvacetičlenná skupina bělohorských seniorů 
(pouze dva účastníci výletu nebyli ještě důchodci) pěkný - asi dvanáctiki-
lometrový - výšlap z Dolního Ročova na Lounsku do obce Smolnice. Brzy 
ráno jsme se přemístili do Ročova několika auty; prohlédli jsme si tamní 
výjimečně krásný poutní kostel, který v sobě nese neklamný „rukopis“ ge-
niálního barokního stavitele K. Diezenhoffera. Celé dolnoročovské údolí,  
v němž velký dvouvěžový chrám s přilehlými budovami někdejšího kláštera 
stojí, je velice vlhké, takže celá mohutná stavba musela být vybudována 
na dubových pilotech a roštech. Bělohorský duchovní správce P. Benedikt 
Kolaja OSB v ročovské bazilice sloužil pro poutníky mši svatou a po ní 
nám místní kustodka poutavě vyprávěla o pohnuté historii tohoto poutního 
areálu, který byl ve své historii několikrát téměř zcela zničen (za husitských 
válek a pak opět za války třicetileté). Jak se však říká - „všecko zlé bývá 
pro něco dobré“, tak i dolnoročovské poutní místo, přestože bylo několikrát 
téměř zcela zdevastováno a pobořeno (nejprve v 15. století táboritskými 
vojsky a krátce poté, co bylo obnoveno, v 17. století došlo k opětovnému 
zničení saskými i švédských žoldnéři), bylo „v době temna“ znovu rekon-
struováno rozsáhlou barokní přestavbou, z níž se zrodila nádherná barokní 
podoba jak chrámu, tak i kláštera, jak ji znaly celé generace až do poloviny 
dvacátého století. Ovšem v padesátých letech byl klášter (stejně jako všecky 
ostatní kláštery) státní mocí násilně zrušen - a po nějaké době v něm byl zří-
zen domov pro tělesně i duševně postižené děti, o něž se staraly internované 
řeholní sestry. Už tehdy objekt začal postupně chátrat - a chátrá i nadále 
(zejména klášterní budovy) – a v současnosti je jen malá naděje, že by se 
podařilo sehnat prostředky na jeho opravu. Škoda, věčná škoda této krásné 
historické památky! 
Asi po deváté hodině jsme vyrazili z Ročova na cca tříhodinový pěší pře-
sun do Smolnice. Trasa pochodu částečně vedla romantickou krajinou po 
turistické značené stezce a částečně lesní cestou. Po intenzivních a vytrva-
lých deštích předešlých dní byla půda hodně rozmoklá; místy jsme se mu-
seli vyhýbat hlubokým kalužím. Bylo poměrně chladno, a tak není divu, že  
z počátku jsme nepotkávali žádné turisty, ale před polednem, kdy již bylo 
zřejmé, že v nejbližší době už asi pršet nebude, přece jen v opačném směru 
vyrazilo několik dalších výprav, které nás míjely. Okolo jedné hodiny po 
poledni jsme dorazili do Smolnice. Naši přátelé nám tam připravili výborný 
guláš - a po něm ještě následovalo společné pohoštění z toho, co kdo s sebou 
přinesl. Bylo i zpívání, příjemná zábava - a v 16 hodin jsme se zúčastnili 
májové pobožnosti v místním opraveném kostele. Navečer se jedno auto 
vrátilo s řidiči ostatních aut zpět do Ročova, aby si ta svá „přibližovadla“ 
převezli do Smolnice - a pak v nich nás všecky dopravili zpět na Bílou Horu. 
Výlet se vydařil: nepršelo, nebyl ani vítr- a rychlým pochodem jsme se za-
hřáli. Nálada byla výborná; v Ročově i ve Smolnici se nám líbilo a cesta 
lesem byla příjemná.              Karel Voplakal 

Jó, ono dojde na každého! Celý život jsem trpělivě poslouchal vyprávění mých 
přátel o zážitcích z lázní. Témata? Muži, ženy, choroby všeho druhu. Podle toho, 
kdo byl vypravěčem. Pečlivě jsem všechny vyslechl, zúčastněně pokýval hlavou, 
nicméně být švihákem lázeňským se mi jaksi nechtělo. Nejsem typ společenský, 
bez vod léčivých tryskajících z fontán na kolonádě, případně jakého si bahna se 
obejdu, říkal jsem si. Jenže ouha… „Tak to kolínko, je podle mne na operaci,“ poví-
dá můj ošetřující lékař, „ještě si zajděte k ortopedovi.“

Na oddělení ortopedie sportovní traumatolog po prohlídce RTG rezultuje: „Dia-
gnoza jasná, gonarthrosa III. stupně pravé, II. stupně levé koleno. Byl jste někdy 
v lázních? “

„Prosím nebyl, jsem zaměstnán…“ Nenechal mne domluvit, pokynul sestře, ta 
mne doprovodila s papírem za dveře. „Obvodní vám to vyplní pro pojišťovnu!“

Tak se stalo, že po další návštěvě svého lékaře, s potřebným doporučením a for-
mulářem stanul jsem před mohutnou budovou Pojišťovny. Po bloudění v mnoha 
zákoutích mne přivítala paní v podatelně: „Tak to dejte sem, o nic se nemusíte 
starat, čekejte. Do čtrnácti dnů přijde odpověď“. Bum. Bouchlo razítko, spadlo 
okénko, pojištěnče čekej! 
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 Na sklonku 40. let minulého století mohli vidět 
návštěvníci Břevnova, kteří se ocitli přibližně na 
dnešní Patočkově ulici, panoráma kláštera s přilehlými 
zahradami. Byl to obraz po dlouhá léta neměnný a proto 
možná nikoho ani nenapadlo jakou dramatickou změnou 
v několika dalších letech projde. 

Zcela vlevo je bazilika a prelatura kláštera pokrytá 
jemným popraškem sněhu a uvnitř plyne tichý život 
řeholníků. Možná právě v tomto okamžiku opat 
Anastáz Opasek odkládá násadku s perem od vyřízené 
korespondence. Podle Sudkovy fotografie jest v Terezi-

ánském sále nábytek rozestavěn jinak, než jak jsme 
zvyklí nyní a také jeho užití bylo skromnější než dnes. 
A dole, v chladných kasematech, kde je dnes Catering  
a konají se svatby, byly uskladněny brambory, řepa, 
v další části podzemí zásoby ledu, které po celý rok 
neroztály. Před prelaturou, kde je dnes volný plac, 
býval v rohu pod zdí bazén na odtok vody z klášterního 
podloží, vedle zahrada Sudovka, zahrada Kuchyňka, kde 
se pěstovala zelenina výhradně pro klášter, dále další 
bazén na zalévání, jímka na vodu z prádelny a žumpa 
z kravína s přepadem do Pivovarského rybníka. Vše 
obehnáno vysokou zdí, podle které vedla cesta Markétské 
ulice až na náves. Udržovaná byla dobře a v zimním 
období byla na každém konci hromada škváry či štěrku 
k použití. Vedle prelatury je vidět zřetelně skleník, ještě  
v dobrém stavu, ale již brzy se místní občané sami postarají  
o okamžitou devastaci. Zmizí vše, vybavení, okna, nářadí 
atd. V poslední čtvrtině 19. století přichází do Břevnova  
z Braníka zahradnická rodina Kadeřábků a dlouhodobě si 
pronajímá od kláštera zelené plochy v okolí rybníků, včetně 
domků přilepených ke klášterní zdi. Na snímku je polovina 
zahradnictví Jaroslava Kadeřábka, vlevo včetně malého 
rybníka Sádky, zatímco pravá strana oddělená orientačně 
dnešní cestou vzhůru byla Kamila Kadeřábka. S domy je to 
opačně. Levý patřil Kamilovi, nedávno prodán, pravý dům 
Jaroslava, kde býval i chlév a maštal, zůstal v rodině. 

150
Vzadu za břízami klášterní zahrady prosvítá první dům na 
Petřinách - Maršíkovic vila. A mineme-li kapli Josefku, 
dostaneme se k obydlím Markétské ulice. Bílá fasáda nad 
činžovním domem s okny je stavení Karla Neťuky, kde 
má kořeny naše spolupracovnice Fila Jičínská, činžovní 
okna domu jsou Turečkovi a Křesadlovi, přes ulici k nim 
má dílnu Šimek, který zde zhotovoval dřevěné hračky 
a prodával je na poutích. Nejblíže jest bývalý akcíz  
s malou kovárnou za domem. Patří rodině Dosedělů.  
V padesátých letech bylo celé zahradnictví pánů 
Kadeřábků zrušeno, z větší části vznikl park, z menší 

školní pozemek, kterého se později ujala zahrádkářská 
organizace, která celý areál udržovala. Členové sekali 
trávu, okopávali cestičky, starali se o okolí. Zadarmo. 
Rozlehlé místo, které původně patřilo klášteru, 
navazovalo směrem do vsi na zahradu známého 
obchodníka Ryšavého, podle kterého nakonec dostal celý 
prostor pomístní jméno „Louka Ryšavka“. 

Uprostřed zahradnictví Jaroslava Kadeřábka vedle 
skleníků je vidět letní kuchyně, kde se přebývalo během 
sezóny, svítilo petrolejem, zatímco o kousek níže bývala 
řada úlů od zdejšího truhláře Mandíka. Včely však držel 
Kamil. 

Na celkové fotografii je zajímavá ještě jedna věc: 
povšimněme si v prostředním snímku dřevěné vymě-
řovací latě, která vytyčuje, jak vysoká bude navážka  
a sklon u budoucí, tedy dnešní Patočkovy ulice. Poklidné 
místo na přelomu 40. a 50. let čekalo zboření barokního 
klášterního pivoraru, ovčína, výstavba výpadové silnice 
z Prahy přes Břevnov a na dovršení tragická likvidace 
historického jádra starobylé české vsi Břevnov. 

Zpracoval Pavel Krchov 
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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.

150
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Sny kluků

na Vypichu

Jdu takhle směrem od Hvězdy 
a na pláni vidím stát dva kluky, 
točící se na jednom místě doko-
la. Teprve když jsem přišel blíž, 
vidím, že jde o letecké modeláře 
sledující pozorně svoje letadélko 
na obloze. Krása! Jelikož kousek 
dál se skláněl nad dalším mode-
lem, tentokrát „zaparkovaným“  
v trávě „dospělák“, nedalo mi to 
a zeptal jsem se. O svém koníčku 
vypráví vedoucí oddělení letecké-
ho modelářství při Stanici techni-
ků v ulici Pod Juliskou na Praze 
6, Ivan Bortel. 
„Co se mne týče, začal jsem Sta-
nici techniků navštěvovat ještě  
v posledním roce mé docházky do 
školky a to v rámci jakéhosi všeo-
becně technického kroužku, jehož 
název již moc nepamatuji, ostatně 
jako i ostatní podrobnosti, krom 
toho, že mi starší kolegové před-
čítali návody. Někdy jsme stavěli 
jednoduchá létající letadélka, ně-
kdy domečky k modelovému ko-
lejišti, často i ve skupině, někdy 
se hrály společenské hry. 
Další rok jsem strávil v auto-
modelářském kroužku u pana 
Míly Urbana a následně od svých 
osmi let a druhé třídy zakotvil  
v letecko-modelářské odbornosti 
u téhož pána , na něhož velice rád 
vzpomínám. 
On byl osobnost, určitě taková, 
ze které si malý chlapec rád udě-
lá vzor. Dokázal se rozčílit, ale  
i pochválit a dělat legraci. A bylo 
na něm co obdivovat. Díky své 
tvrdohlavosti dokázal i jako oso-
ba nepohodlná tehdejšímu režimu 
vycestovat do Severní Ameriky, 
aby se svou Tatrou 12 objel ale-
spoň část někdejšího slavného 
závodu z New Yorku do Paří-
že, odstartovaného v roce 1908.  
O projetí Beringovy úžiny v době 
studené války nemohl uvažovat, 
tak dojel, kam to šlo, a z druhé 
strany se podíval alespoň do Tbi-

lisi. Věřím, že kdyby dostal všechna povolení, díky tvrdohlavosti 
sobě vlastní by trasu závodu zdolal. 
Co se letecko-modelářských snah týče, on byl jedním z průkopní-
ku dálkově ovládaných modelů, stavěl vlastní pulzační raketové 
motory a učil létat samokřídla. Také spoluzakládal letecko-mode-
lářský klub LMK - ČSA Praha 6, který je stále aktivní a se Stanicí 
techniků má stále nadstandardní vztahy, jeden čas se dokonce jeho 
členové scházeli přímo ve Stanici techniků. 
Od té doby navštěvuji LM kroužek ve Stanici až doteď s drobnou 
změnou v tom, že od 18 let už jako vedoucí. Co odešel pan Urban, 
rekrutovali se další vedoucí vždy celkem přirozeně z odrostlých 
členů kroužku studujících zpravidla zároveň na vysoké škole tech-
nického zaměření. Z toho vyplývá pro pokročilejší členy kroužku 
možnost příležitostně využít i technicko-technologické zázemí 
například Ústavu mechaniky tekutin a energetiky na FS ČVUT. 
Zrovna nyní jsou domluveny slevy u některých spřátelených mo-
delářských obchodů či výrobců stavebnic. 
Co se týče náplně kroužku, začíná se nejdříve jednoduchými bal-
sovými stavebnicemi a po té se volí stále méně předpracované sta-
vebnice dle individuálního pokroku dítěte. Kdo se naučí s balsou, 
tomu pak nedělají problém nové, trochu „nemodelářské” materi-
lály jako EPP (extrudovaný polypropylen), z něhož jde postavit 
téměř nerozbitné letadlo, byť o něco horších letových vlastností. 
 Začíná se s volnými modely a postupně se přechází k dálkově 
ovládaným modelům, tj. RC modelům. Je zcela vítáno, pokud člen 
kroužku přichází s vlastními náměty a nápady, což se bohužel stává 
stále méně často. Důvodem je možnost koupit za obstojný peníz již 
hotový model, který je rovnou schopen letu. Díky tomu se „piloty” 
stávají i lidé, kteří o letectví nemají hlubší zájem ani povědomí; 
a tudíž těžko mohou přicházet s vlastními nápady. Na tento trend 
určité povrchnosti, který je dnes bohužel vlastní i jiným oborům, 
se snažíme na našem kroužku reagovat a dělat jakousi osvětu pro 
ty členy, kteří se dostali k modelařině vlastně tím, že zakoupený 
model potřebují opravit. Nicméně je dobré, že se tím otevřela nená-
ročná cesta k létání s modely i více vytíženým lidem a těm, kterým 
učaroval let více než stavba. Přesto však tento koníček stále vyža-
duje jistou dávku trpělivosti. 
V létě pak pořádáme tradiční letecko-modelářský tábor, na který se 
může přihlásit kdokoliv, kdo má model a létat s modely se na tom-
to táboře naučilo již nespočet účastníků. Nejedná se samozřejmě  
o klasický tábor, ale jakési odborné soustředění proložené hrami  
a výlety. Myslím, že je tábor poměrně úspěšný, neboť většina pre-
miérových „táborníku” s námi jezdí i další roky. Během roku se 
pak pořádají občasná společná polétání, případně vedoucí berou 
některé starší členy na soutěže, kterých se sami účastní. Vedoucí 
také rozhodně neodmítnou pomoci členovi kroužku s jeho prvními 
lety či se zalétáním nového modelu i mimo oficiální čas kroužku. 
Pokud tedy má Vaše dítě zájem o modelařinu, uvítáme je v Dejvi-
cích Pod Juliskou!“

 Připravil AM
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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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Mezi námi
v Břevnově XXXIII. 

Měl ještě další 
starost: od vál-
ky schovával 
střelné zbraně, 
které po válce 
neodevzdal, pro-
tože jejich sys-
témy fungování 
Jožku, který měl 
velké nadání 
pro mechaniku, 
neustále vábily. 
Kam teď s nimi? 
První co udělal 
ze strachu před 

prohlídkou dílny, bylo to, že je za noci, pečlivě zabalené do dek, odvezl ke své tetě 
a prarodičům, kde je dočasně ukryl. Tady však domovní prohlídky hrozily také  
a tak za krátkou dobu zbraně opět naložil do auta a spolu s druhou manželkou 
Slávkou se rozjel ke kamarádovi Zdeňkovi do chaty na Kačák. Po cestě se 
zbavovali nábojů tak, že je za jízdy vyhazovali z okna do polí. Zdeněk se 
cítil Jožkovi povinen vyhovět protislužbou. V okupaci totiž na Zdeňka přišlo 
udání, že má v držení zbraně. Zdeněk se to včas dozvěděl, a tak mu Jožka 
půjčil starý bubínkový revolver, který později u něj gestapo „našlo“ a věc se 
odbyla jen napomenutím. Zdeněk tedy na chatě zbraně ukryl mezi stropem 
a podlahou podkroví a náboje podle Jožkových pokynů zaletoval do plecho-
vek od olejů a zakopal za svou chatou do země. A čas běžel. 
To, co bylo bratry Červenkovými nahospodařeno, bez ohledu na osobní 
vlastnictví propadlo státu, tedy i chata, kterou Jožka na Podkozí těsně po 
válce koupil, ale kterou však přestavěli oba bratři rukou společnou a neroz-
dílnou. A protože se Jožka s první manželkou v roce 1947 rozváděl, nechal 
napsat chatu na Tondu. Jožka pak vedl spory o vlastnictví chaty se státem, ale 
v konečné fázi vysoudil jen přednostní právo koupi své vlastní chaty. 
V roce 1956 se Jožka rozváděl i s druhou manželkou a zůstal sám. Nikdo 
netušil, že mračna se znovu zatahují. 
První známkou, že se něco děje, byla nenadálá „požární“ kontrola Zdeňkovy 
chaty v době, kdy Jožkova první manželka Marta, která jezdila do chaty je-
jich rodiny a znala ses s nimi již 16 let, tam trávila dovolenou se svou dcerou 
a jejich synem. Marta o zbraních věděla a celé noci po „požární“ kontrole ne-
spala do doby, než na víkend přijeli majitelé. Zdeněk na její sdělení jen mávl 
rukou a ujistil jí, že „tam nic nenajdou“. – Po dovolené potkala v Břevnově 
jednou k večeru Jožku a upozornila ho na to, co se za doby její dovolené na 
Podkozí stalo. Jožka jí ujistil, že s tím něco udělá. 
Bylo však již pozdě. Státní orgány našly a byly 
rychlejší. 16. září 1956 byl zatčen v Břevnově 
Zdeněk, o den později na chatě na Kačáku Jožka. 
Následovala vazba obou ve vazební věznici v Pra-
ze Ruzyni, domovní prohlídky nejen ve Zdeňkově 
rodině, ale i v domácnosti Jožkovy tety. Hledaly 
se nitky protistátního spiknutí, protože v té době 
probíhala revoluce v Maďarsku a byly i nějaké ne-
pokoje v Berlíně. 
V konečné fázi po čtyřech měsících vazby bylo 
konstatováno, že došlo jen k neoprávněnému dr-
žení zbraní, a to:
1 samopal německé armády, vyrobený v Němec-
ku, podle anglického Stengunu, ráže 9 mm
1 samopal německé armády, německé výroby vzor 
MP-40, ráže 9 mm
1 samopal německé výroby vzor MP-40 , ráže 9 
mm se třemi zásobníky naplněnými po 32 kusech 
nábojů
1 vojenská opakovací pistole německé výroby zn. 
Walter P-38, ráže 9 mm
1 opakovací pistole belgické výroby značky FN 
model 1922 ráže 7,65 mm
1 vojenská puška československé výroby vzor 24 
ráže 7,65 mm
1 vojenská puška německé výroby vzor 98 ráže 
7,65 mm
1 lovecká kulovnice československé výroby zn. 
ČZ ráže 8,2 x 57

1 lovecká kulovnice předělaná z vojenské pušky ráže 7,92
1 jednohlavňovaná brokovnice ráže 12 německé výroby
1 jednoranová Flobertova kulovnička belgické výroby zn. FN ráže 22
1 opakovací Flobertova kulovnička americké výroby zn. WINCHESTER 
model 1906 ráže 22
1 šestiranný revolver francouzské výroby model 1873 ráže 11 mm
1 šestiranný revolver italské výroby mode 1915 ráže 410
120 kusů nábojů ráže 9 mm německé výroby
1 vzduchovka československé výroby zn. ČZ model 1935 ráže 4,5 mm
Všechny zbraně a náboje byly ošetřené a schopné střelby. U všech byla pro-
vedena kontrolní střelba a nábojnice a střely byly porovnány s nábojnicemi 
a střelami z míst dosud neobjasněných trestných činů, ale žádná shoda zjiš-
těna nebyla. Winchestrovka a lovecká jednuška byly předány do sbírky pro 
kriminálně technické účely. 
Tato fotografie byla pro výstrahu občanům vyvěšena v břevnovské skřínce 
VB poblíž Kaštanu. Trestnímu senátu pražského městského soudu předsedal 
shodou okolností břevnovský občan, JUDr. Ruggierro Ritt (jak po návratu  
z vězení Jožka konstatoval, „frajer chlap“), který se nenechal zastrašit všeo-
becnými poměry a vynesl konečný rozsudek, po kterém si všichni zúčastnění 
a jejich rodiny šťastně vydechli:
Jožka 10 měsíců a Zdeněk 8 měsíců nepodmíněně. Ještě v roce 1957 se oba 
vrátili ke svým rodinám. Je slušné konstatovat, že JUDr. Ritt byl později 
pro nevstřícnost režimu jako soudce pražského městského soudu přeložen  
k soudu do Trenčína, pochopitelně s nižším platem a týdenním dojížděním 
za rodinou do Prahy. 
Osudy obou bratří rozvrátily celý budoucí život nejen jejich, ale i ostatních 
členů rodin. První ze všech tří aktérů těchto příběhů zemřel Zdeněk ve věku 
64 let, druhý Jožka ve věku 66 let. Ani jeden se změny poměrů v Českoslo-
vensku nedožil. Dodnes nebylo možno zjistit, kdo oba udal policii. 
Tonda se sice roku 1989 dožil, ale bylo mu tehdy již 74 let a je otázka, jestli 
mu politické poměry v zemi přinesly jisté zadostiučinění. Dožil se i přes 
těžké vězení a práci na uranu 85 let. 

 Filomena Jičínská                            

                         Jožkův příběh
      U firmy Zámostný se také mladší z obou bratří Červenkových, Jožka (*1919) učil autome-
chanikem. Jak již bylo uvedeno v Tondově příběhu, Jožkovo postavení po Tondově zatčení v r. 1949 – jak občanské, tak hospo-
dářské - bylo velmi špatné. 

Příběh bratrů Červenkových
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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
ALKOHOL V ULICÍCH PRAHY 6
Strážníci městské policie vs. „mistři světa v argumentaci“

Problémy a dopravní nehody způsobené alkoholem jsou stále častější.  
A nejedná se pouze o mladé lidi, kteří by nesmyslně experimentovali, ale 
jde o nesnáz mnoha generací. Strážníci Obvodního ředitelství Městské 
policie Prahy 6 se v uplynulém měsíci setkali s desítkou případů, kde 
hlavní roli hrál právě alkohol. Případů majících společného jmenovatele,  
a to nesrozumitelné žvatlání, nesmyslné argumentování, verbální a fyzic-
ké útoky vedené podnapilými občany, kterým se strážníci snaží zachránit 
život, nebo se jim snaží zabránit v páchání přestupků, bylo v květnu po-
psáno mnoho stran A4 s titulní hlavičkou „Městská policie hl. m. Prahy 
– Úřední záznam“. 

Pojďme se nyní společně podívat na několik z nich. 

První…
Byla sobota dopoledne, když přijali strážníci z Prahy 6 oznámení, že na 
jedné z vysokoškolských kolejí dochází k bezdůvodnému rozbíjení jejího 
zařízení. Při příjezdu na místo byli strážníci kontaktováni oznamovatelem, 
který označil mladého muže, jenž měl úmyslně rozbít skleněnou výplň 
dveří na chodbě. Strážníci mladého muže vyzvali k prokázání totožnosti  
a podání vysvětlení. Ten se k činu doznal s tím, že výši škody uhradí. Mla-
dý muž hůře artikuloval a z jeho dechu byl cítit alkohol. Vzhledem k tomu 
byla u studenta, s jeho souhlasem, provedena orientační dechová zkouš-
ka – s pozitivním výsledkem 2,62 ‰. Na místo byla přivolána záchranná 
služba, která rozhodla o převozu studenta do jedné z pražských nemoc-
nic. Celá věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. 

Druhý…
Neděle a pozdní noční doba, kdy strážníci z Prahy 6 přijali oznámení na 
rušení nočního klidu. Tři ženy pod vlivem alkoholu, které se rozhodly pře-
místit velký tmavý květináč se stromkem, jenž do té doby zdobil vchod 
jedné z pražských restaurací, se za hlasitého projevu snažily tuto věc do-
vléci do bytu jedné z nich. Před příjezdem hlídky městské policie se na 
místo dostavili i kolegové z Policie ČR, a to z důvodu převzetí stejného 
oznámení. Ženy, díky své „ženskosti“ a silné opilosti, se ve vteřině změnily 
v Xeny. Verbální napadení přešlo až do fyzického útoku, proti zasahují-
cím policistům a strážníkům. Bylo tak nevyhnutelné použití donucovacích 
prostředků. 

POZVÁNKA

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu  
z poloviny let šedesátých. Akce „50 let The Undertakers 

1964 – 1968“ se konají zcela pravidelně každé první pondělí 
v měsíci. 

V zahradním restaurantu U Holečků,  
Praha 6, Petřiny - konečná. 

Opět vychutnáte skladby Rolling Stones, Beatles, Pretty 
Things, Hollies, Manfred Man, Move, Troggs, Animals, 

Kinks, Who, Searchers, Byrds, Fortunes, Yardbirds a mnoha 
dalších.  

Vstup dobrovolný. 

www.odvarka.cz

Třetí…
Byla středa večer, když strážníci procházeli areálem Ladronka, a to za 
účelem dohledu nad veřejným pořádkem. V blízkosti stezky pro chodce 
a cyklisty uviděli ležícího chlapce, který zvracel. Chlapec byl pod silným 
vlivem alkoholu a nebyl tak schopen žádné komunikace. Bylo mu poskyt-
nuto akutní ošetření a převoz do jedné z pražských nemocnic. Strážníci  
z Prahy 6, po zdařilém zjištění chlapcovi totožnosti, kontaktovali jeho otce 
a předali mu informace o zdravotním stavu syna a jeho převozu do ne-
mocnice. Na místě se nepodařilo zjistit původ alkoholu, ani kdo alkohol 
chlapci podal. Proto byla věc předána Policii ČR k dalšímu šetření. 

Smutná statistika, která nevychází pouze z „úředních záznamů“ městské 
či státní policie, je alarmující. Ještě smutnější je, že v této statistice zabí-
rají nějaké to procento i děti. 

Zuzana Gašpar – Městská policie hl. m. Prahy

TENTOKRÁT MEZI KAPKAMI DEŠTĚ:
PŘESTO SE ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ NA ŠUMAVU VYDAŘIL

Již dlouho před odjezdem bylo rozhodnuto, že letošní jarní zájezd 
břevnovských zahrádkářů zamíří na Šumavu. Do kraje stále atraktiv-
ního, krásného, ale i řadou tajemností wwwa legend opředeného. Ať 
už se jedná o fakta i pověsti spojené s Králem Šumavy, které se váží k 
období, kdy právě Šumava byla tou nejneprostupnější železnou opo-
nou, o čarovnost jezer a jezírek či obnovované kouzlo míst „na věčné 
časy“ zapomenutých a nepřístupných, jako jsou například Prášily.
V sobotu 17. května 2014 se tedy před břevnovským klášterem sešli 
účastnící zájezdu, aby téměř do posledního místečka zaplnili autobus, 
kterému tradičně šéfoval pan Václav Šperl. Předpovědi počasí byly 
pesimistické až velmi pesimistické, letošní téměř letní duben se pře-
měnil v dušičkové počasí uprostřed května a přívaly deště tentokrát 
odnášela nejvíce severní Morava a Slezsko. I když předpovědi hlása-
ly, že se vše zlomí v noci z pátku na sobotu, nejen nevěřící Tomášové 
měli tentokrát možnost si svoji filozofii potvrdit. 
První poznávací zastávkou byla Hoštice u Volyně, kde jsme si moh-
li připomenout veselé scény ze série „Slunce, seno,…“. Onen jelen 
na stěně stále vévodí návsi, udržován je i hrob Michala Tučného  
s nezbytným kamenným kloboukem. Některé domy se proměnily, jiné 
zůstaly takové, jaké je známe z filmů. Ani ta vlaková zastávka se ne-
změnila a turisté, které jsme při návratu na hlavní silnici potkávali, 
dokazovali, že vláček zpoždění neměl a zastavil. Blízká Volyně se 
může stále chlubit krásnou radnicí, to už jsme ale mířili na Vlachovo 
Březí a do Husince. Poklonili jsme se památce velkého Čecha, Mi-
stra Jana z Husi a zamířili do okresních Prachatic, jejichž centrum 
je právem  vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Trochu nám 
zkomplikovaly situaci cyklistické závody, které si vybraly pro svůj 
středobod jediné parkoviště pro autobusy, již tak vzdálené od histo-
rického centra. Ale nakonec se vše zvládlo, jen návštěva majestátného 
kostela sv. Jakuba nám zůstala odepřena. Byl totiž dějištěm svatby, 
před kostelem stáli a hráli pozounéři a doprovázel je bubeník, který 
„do toho mlátil, jak hluchej do vrat“.
Následovala cesta přes sedlo Libína, kde ti z nás, kteří Prachatice 
znají, si jen povzdechli nad zánikem místních lázniček i střediska 
Kandlův mlýn, které svého času lákalo i holandské turisty. To už nás 
čekaly Volary, kde byl pro nás v renovovaném hotelu Bobík připraven 
chutný oběd. Nabídli nám 4 jídla – kančí guláš, svíčkovou, kuře po 
čínsku a řízek a nikdo nelitoval, stejně jako ti, kteří si objednali vý-
bornou polévku. Bylo vidět, že gastronomii lze provozovat i sláskou  
a respektem ke klientům. Hotel nabízí i další služby, včetně těch lé-
čebných a můžeme návštěvu každému jen doporučit.
Původní itinerář trasy předpokládal i malé nakouknutí do bavorské 
části Šumavy, což jsme nakonec i uskutečnili, byť místo okolí Vel-
kého Javora jsme navštívili oblast Roklanu a Luzného se sklářským 
městečkem Mauth. Vrátili jsme se na Strážný a pak přes Horní Vltavi-
ci, Polku a  Borová Ladajsme zamířili na Kvildu, kde jsme navštívili 
Muzeum Šumavy a obdivovali i kouzlo horského kostelíku. Neplá-
novaným vyvrcholením pak byla návštěva místního pekařství, jehož 
výrobky, zejména koláčky prosluly široko daleko.
Horská Kvilda, Srní a Prášily byly dalšími body na naší trase. Za-
stavili jsme i v Dobré Vodě, avšak kostel s obdivovaným skleněným 
oltářem již byl zavřen. To se občasné kapky deště již měnily v déšť  
a při návratu místy dokonce v liják. To už nám ale nevadilo a kolem 
půl osmé jsme byli zpět v Břevnově.
Pomalu se již začneme připravovat na podzimní zájezd, který plá-
nujeme na východ Čech, kde chceme navštívit loutkářskou Chrudim 
a další místa na pomezí Kolínska, Pardubicka a výběžků Vysočiny. 
Nepřipojíte se také?

RNDr. Michal Dobiáš
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Tajenka: Břevnov je náš program

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Červenec 2014
Věra Polednová, Břevnov  10. 7. 1924
Břetislav Halášek, Břevnov  7. 7. 1928
Květoslava Hnátová, Břevnov  9. 7. 1933
Marie Klausová, Břevnov  11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov  3. 7. 1974

Srpen – září 2014
Roman Pýcha, Břevnov  23. 8. 1934
Olga Vašáková, Bílá Hora  13. 9. 1946
Hana Kosová, Břevnov  24. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice  29. 9. 1949

Červenec – Srpen – Září

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

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. 

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

Naše gratulace

V květnu 2014 oslavili dva zdejší spolužáci a sousedé úžasných devade-
sáti tří let. Rudolf Čech, Střešovice 17. 5. 1921 a Jiří Podlesák, Břevnov 
26. 5. 1921. Oběma váženým pánům ze srdce blahopřejeme. 

Oznámení

Pan Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek CSc. z Břevnova známý stavařský od-
borník a profesor ČVUT, zemřel po dlouhé nemoci ve čtvrtek 15. 
května 2014 ve věku 84 let. Rozloučení se konalo 23. května 2014  
v obřadní síni v Praze Motole. 

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!

Stavební pozemek na prodej. 
Prodám stavební pozemek v obci Středokluky, Praha – západ, 
20 km. do centra Prahy po R7. Voda, plyn, elektřina přivedeny 
na pozemek v přístřešku, kanalizace na pozemku. Prodej přímo 
od vlastníka. Plocha: 1044 m2, cena k jednání: 2.600 000 Kč.  
Tel.: 607 846 421

Příští číslo časopisu vyjde začátkem října. Přejeme všem čtenářům 
příjemné léto – redakce časopisu Břevnovan.
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Odvárka and Kleisl´s Club Of The Pensioners (Sgt. Pepper´s 
Lonely Hearts Club Band): je volné sdružení přátel jehož hlav-
ním smyslem je dělat si vzájemně radost. Jirka Odvárka a Jin-
dra Kleisl jsou spolužáci z 1. - 3. A . třídy na SVVŠ Parléřova 2, 
Praha 6. V letech 1963 - 1966 zde seděli v jedné lavici, což na 
nich zanechalo doživotní následky. 

OK´s Club se koná vždy poslední pondělí v měsíci od 18. 00 do 
22. 00 hodin, v restauraci „U Prezidentů“, Šultysova ul. 53, Pra-
ha 6 – Břevnov. Doprava: autobus 191 ze zastávek „Na Knížecí“, 

nebo „Anděl“. Vystoupit na zastávce „U Ladronky“. Hospůdka 
je vzdálena od vzastávky cca 200 metrů směrem z kopce. Tram 
22, nebo 25, vystoupit na zastávce „Říčanova“. Hospůdka je od 

zastávky vzdálena cca 500 metrů směrem do kopce. 

inzerce

25b ře z e n  2 0 1 4

Domov pro seniory Elišky Pur -
kyňové se při příležitosti 90 let od
svého založení chystá vydat
publikaci, mapující život a historii
Domova. Prosíme proto všechny
pamětníky a jejich rodiny o laskavé
zapůjčení jakýchkoli materiálů
písemných i obrazových, které by se
k historii Domova mohly vztahovat,
a to u obou objektů – v Thákurově
i Šolínově ulici. Uvítáme fotografie,
články z tisku, dopisy. Rádi se
s pamětníky setkáme, navštívíme je,
pozveme k nám do Domova.

Kontaktujte nás, prosím, pros -
třed nictvím e-mailu info@dsepur-
kynove.cz, telefonicky pak na čísle
224 311 364.
VŠEM, KDO NÁM POMOHOU,

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.
Eva Kalhousová,

ředitelka Domova pro seniory
Elišky Purkyňové

Tradice
od roku 1904

Čerstvé pečivo
z Kutné Hory

POŘÁDÁ NÁBOR DÍVEK
z 1. až 4. tříd základních škol

Každé úterý v 16.30–18.00 hodin do 17. 6. 2014
v tělocvičně ZŠ Petřiny-sever,

Na okraji 305/43, Praha 6
Pavel Borovička

m: 774 180 909, borovicka@skarimabasketbal.cz
Petr Kapoun

m: 602 248 931, kapounpe@seznam.cz
Václav Šorsák

m: 775 335 626, v.sorsak@skaritmabasketbal.cz

ELECTRIC BIKES
FOR RENT

Říčanova 18, Praha 6 – Břevnov
tel: 601 233 058, www.rentkolo4u.cz

SLEVOVÝ KUPÓN –15%

PŮJČOVNA
ELEKTROKOL

OK‘S CLUB V BŘEVNOVĚ

OK´s Club se koná vždy poslední pondělí  
v měsíci od 18. 00 do 22. 00 hodin. Hospůdka  

U Prezidentů, Šultysova 53, Praha 6 – Břevnov. 

Nová
Petynka...

Nové detské 
brouzdaliste.

  
Detská zóna 
— indiánská  

vesnicka, 
tobogán,  
lanovka.

Teplá 
kristálová 

voda. 
 

Uzijte si 
léto! 

Otevreno 
denne.
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alá výstava fotografií nazvaná: D

N
E

S 
– V

Á
L

K
A

 ! – která je připom
ínkou 

Velké války 1914 – 1918. N
ěkteré sním

ky 
dosud nebyly publikovány a všechny jsou 

opatřeny redakčním
i popisky. V

ýstava 
potrvá do konce října 2014.


