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26. března, Bílá sobota. Před vchodem do baziliky v Břevnově se tísní stovky farníků, každý drží v ruce svíč-
ku. Pater Václav Snětina zapaluje paškál - vysokou voskovici, od které zapalují ostatní svoje svíčky. Je po-
slední den půstu, začíná oslava Velikonoc, Vzkříšení, zvony začaly znovu zvonit. Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

Každý rok připomínáme konec války a mnoho rodin má uchované fotografie a různé suvenýry na jaro 1945. 
Paní Lída Hrbková z Břevnova vzpomíná, jak z okna jejich domu v Tomanově ulici 1331 vlál velký prapor až 
do přízemí, což se zalíbilo ruským vojákům, že přivedli fotografa Holuba /bydlel blízko hospody Na Bídě/,  
a všichni z okolí se na památku vyfotografovali. – Kdepak jsou ty časy naděje?  

O Květnou neděli /20. 3./, sešly se v bazilice stovky lidí se snítkami kočiček v ruce, aby symbolicky přivíta-
ly příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma. Ranní bohoslužbu sloužil převor. P. Siosztrzonek, hlavní od 9 hodin 
Pater Václav Snětina. Mj. řekl – každou oslavou příchodu Ježíše Krista se i my blížíme k nebeským branám 
Jeruzaléma.  

Zajímavost
pro vás

Počasí v únoru

Počasí v únoru
Únor byl velmi teplý s průměrnou teplotou  
4,4 °C. Teplotní odchylka byla + 4,42 °C. Po celý 
únor panovaly nadprůměrné teploty, max. otep-
lení bylo v první třetině měsíce, kdy teplotní od-
chylky byly nad 7 °C. Max. teplota byla 13,8 °C 
dne 22. a min. teplota byla jen – 3,7 °C dne 27. 
Ledové dni vůbec nenastaly a značně byl snížen 
počet mrazových dní na 8 a to jen na 44% obvyk-
lého počtu. Za to byly 4 dni s průměrnou teplotou 
nad 10 °C , což je naprosto vyjímečné 2000%! 
Únor byl srážkově bohatý, spadlo 45,4 mm srá-
žek …170 % převážně ve formě deště. Počet dní 
se srážkami bylo 16… 142 % ale jen 5 dní se 
sněžením, při nichž spadlo 12 cm nového sněhu. 
Maximální množství nového sněhu spadlo 9 cm 
až 29. Sněhová pokrývka o výšce 3 cm trvala jen 
1 den 18. 
Únor byl méně oblačný sice s 1 dnem jasným, ale 
s 11 dny zamračenými … 74 %. Při přechodu front 
byly 2 dni se silným větrem
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POZVÁNKA
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha 

a sv. Markéty pořádá v úterý  
31. 5. 2016 v 18 hod. v Tereziánském 
sále koncert v rámci cyklu „Břevnov-

ská nokturna“. Zazní díla F. X. Brixiho,  
J. S. Bacha, W. A. Mozarta,  

J. Pachelbela a G. F. Händela.  
Účinkují: orchestr Consortium Pr-

agensae, Břevnovský chrámový sbor  
a sólisté pod vedením A. Melichara.

Vstupné 150 Kč, předprodej  
na fortně kláštera 220 406 111.
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 Z kláštera. • 14. 2. 2016 při mši sv. v 9 hod. P. 
Václav Snětina uvítal 7 katechumenů mezi čekate-
le křtu. 15. – 19. 2. se konalo v klášteře duchovní 
cvičení • 17. 2. v 19 hod. zazněl varhanní koncert 
v podání Petra Čecha. • 18. 2. v 18 hod. P. Prokop 
Siostrzonek sloužil mši sv. za dirigenta Václava 
Smetáčka. • 19. 2. v 17. 15 Křížovou cestu vedly 
děti z farnosti a zpívala schola pod vedením Mag-
dy Salákové, další Křížové cesty vedli farníci. • 21. 
2. o 2. postní neděli v 9 hod. při mši sv. účinko-
val chrámový sbor. Řídil Adolf Melichar. Zazněla 
Missa Gregoriana I. Vyskočila, zároveň sloužena 
mše s katechezí pro děti. • 4. 3. Svátost smíření 
bylo možno přijmout od 16 do 21 hodin, na vyhlá-
šení papeže Františka. • 5. 3. v 18 hod. P. Prokop 
Siostrzonek sloužil zádušní mši sv. za Karla Kry-
la. • 13. 3. Při mši sv. v 9 hod. P. Václav Snětina 
předal poklad víry 7 katechumenům. Odpoledne  
v 15 hod. při setkání seniorů přednášel bratr Martin 
Ševeček o Milosrdenství. Při všech bohoslužbách 
vzpomenuto 3. výročí zvolení papeže Františka  
J. M. Bergoglia. • 15. 3. v 19.30 zazněl v Terezián-
ském sále kytarový koncert Štěpána a Matěje Rako-
vých. • 17. 3. od 20 hod. v bazilice se uskutečnilo 
další setkání mladých – Taize. • 20. 3. o Květné 
neděli v 7.30 a v 9.00 hod. při bohoslužbách byly 
posvěceny ratolesti, chrámový sbor zpíval mši – J. 
Grubera, Pašije podle Lukáše a Stabat Mater G. B. 
Pergolesiho • Obřady o Zeleném čtvrtku se kona-
ly v 18 hod. o Velkém pátku v 15 hod. a slavnost 
Zmrtvýchvstání o Bílé sobotě ve 20.30 hod. • 27. 
3. na Boží hod velikonoční byly bohoslužby o 8.00,  
v 10.00 a v 18 hodin. v 10 hod. účinkoval chrámový 
sbor s orchestrem a varhanami. Dirigoval A. Meli-
char. Zazněla Mariazeller Messe J. Haydna a Regi-
na coeli J. Piherta. • 3. 4. neděle zasvěcena Božímu 
milosrdenství • 4. 4. Slavnost Zvěstování Páně. • 10. 
4. se uskutečnil v klášteře 10. ročník Misijní neděle 
„Na světě nejsme sami“. 

 A redakční včely? Zimu přežily všechny  
a dnes nemají na nikoho čas. Za slunečného počasí 
už česna jenom hučí přílety a odlety včel, které spě-
chají pro první pastvu na kočičkách, jehnědech, pro 
vodu, pokračuje úklid úlů a čištění plástů. Když tam 
vstrčíte nos, tak raději s kuklou. Chrání své malé 
potomstvo, které se teprve klube. Musí se však bez 
zdržování zkontrolovat jejich stav zásob, nesto-
nají–li, netrápí–li včely průjem, nebo se neztratila 
maminka. To celý úl hlasitě naříká. Včera přilétla 
na jedno česno včela, obtížená pylem, sotva do-
sedla a už nemohla dál. I v silném provozu neušla 
pozornosti službě u vchodu do úlu. Jedna ze včel  

k ní vyběhla a v mžiku druhá. Ta první vzala do 
předních nožiček hlavu vyčerpané včely a jako by 
se s ní mazlila. Obě pomocnice ji pak dostrkaly do 
úlu. Tak se včely chovají mezi svými. Pochválen 
buď Pan Ježíš Kristus. 

 3. Středověké slavnosti v klášteře dne 
28. 5. od 9.30 do 18 hodin. Český král  
a římský císař Karel IV. s družinou nás poctí svou 
návštěvou v Břevnovském klášteře. Na jeho počest 
se připravuje velkolepá slavnost plná šermířů, ta-
nečnic, kejklířů, dobové hudby. Dále spatřiti může-
te: středověké hry pro malé princezničky a pážata, 
katovo řemeslo, ukázky výcviku asistenčních psů, 
středověké vaření piva, prohlídky kláštera, prohlíd-
ky pivovaru, dobové tržiště. Učinkují: rytíři skupiny 
Allgor, taneční skupina Animata, živá dobová hud-
ba Bakchus, šermíři skupiny Kvartet, herold Martin 
von Blaustadt, tanečnice Hannah, sládci Břevnov-
ského pivovaru, asistenční psy... 

 Co nového U Jandáčků. Rok 2015 byl opět 
ve znamení průmyslových staveb a rekonstruk-
cí nosných konstrukcí. Pokračuje práce pro firmu 
Procter & Gamble v Rakovníku, kde byly navr-
ženy nové technologické konstrukce a mosty pro 
trubní vedení. Zajímavou prací byly i posudky 
nosných konstrukcí pro elektrárnu v Dukovanech 
a příprava stavby velkého objektu pro gumáren-
skou výrobu ve východních Čechách. Navrhová-
ny byly také objekty pro obchodní firmu KIKA  
a v létě byla dokončena stavba školy v Břežanech, 
která má velmi neobvyklou podobu organické ar-
chitektury, což se projevuje i v nosné betonové 
konstrukci. Zpracován byl také návrh zavěšení 
zvonů ve zvonici kostela P. Marie a Karla Veliké-
ho na Karlově. Pro město Praha a další investory 
byla zpracována řada posouzení stávajících kon-
strukcí a budov, zajímavostí bylo i hodnocení pa-
mátkově zajímavých mostů v Plzni a staré cvičné 
věže pro hasiče. Pokračovala i spolupráce s ČKAIT  
a Národním technickým muzeem na expozici sta-
tiky v Plasích. Změny nastaly i v osobním životě, 
Ing. Petr Jandáček se v září 2015 oženil, jeho paní 
se stala MgA. Jana Tichá grafička, která studovala  
v Ústí nad Labem a Paříži a zabývá se užitou gra-
fikou a vědeckou ilustrací. Kancelář byla dovyba-
vena některými novými zařízeními a doplněn byl  
i historický archiv a knihovna. V domě Břevnovská 
1088/5 byly provedeny další opravy v bytech a dále 
postoupila i údržba zeleně. Rozšířena byla i kompo-
stovací linka pomocí dvou kompostérů pořízených 
v rámci akce organizované Prahou 6. 

 Opět Plivátko! „Náš záměr je vlastně elegantně 
jednoduchý. Jde nám o to, Plivátko revitalizovat, 
postupně zavést vodu, elektřinu a zpřístupnit ve-
řejnosti. Dospělí mají samozřejmě také nárok, aby 
si tohle báječné místo s historií užili, ale děláme to 
hlavně pro naše děti!“. Tomáš Chadim koordinátor 
projektu obnovy. Nadějně nastartovaný projekt ob-
čanů Břevnova na záchranu bývalého brouzdaliště  
v parku u kdysi ul. Smiřického se zdá být minimál-
ně zpomalen. V loňském roce se společenství souse-
dů sešlo u zdevastovaného bazénku, který pro moji 
generaci býval středobodem zábavy po školním 
vyučování. Rychle na oběd do jídelny, pak hurá do 
parku. Fotbálek měl samozřejmě přednost, násled-
ně ale–ta slast ponořit se do vyhřáté vody Plivátka! 
Ale odbočuji. Když už se objevili nadšenci a roz-
hodli se dopřát svým potomkům cachtání v krásném 
prostředí, svolali brigády na úklid, rozjeli webové 
stránky Plivátko. com, navíc mají jasnou představu 
o průběhu a časovém harmonogramu, jistě zaslouží 
pomoc nás všech. Je jasné, že obnovit minikoupa-
liště do původní podoby nebude zatím reálné. Ale 
využít místo pro setkávání, kulturní akce ap. by se 
podařit mohlo. A dokonce mělo! Poslední zpráva 
od p. T. Chadima není bohužel optimistická. Píše, 
že SZ již není členem koalice, čímž se dostávají  
o několik kroků zpět. Teď on a Michal Chylík zpra-
covávají zadání pro architekty . To bude výzva pro 
zpracování rámcových skic na revitalizaci Plivátka. 
Pak nastane jednání s MČ P6, půjde o její pomoc 
hlavně při jednání o příslušném pozemku. Držíme 
palce!                            am

pokračování na straně 4

Kdo ví, jak to všechno u nás letos bude. Rybáři, kteří v Břevnově obhospodařovali 3 rybníky, nemají teď ani jeden. Zvonička sv. Floriána na bývalé návsi, kam kdysi 
chodívalo 1x za rok procesí, je až do stropu vystlaná novinami. Kdopak si z kaple udělal odpadkový koš? A když už jsme si mysleli, že bude klid, že úřady od Břevnova 
odvrátily svoji tvář – bác ho! Nápad s poliklinikou začíná. Tak snad jedině Masopust a maškarní bál (na snímku Pechovi jako Mach a Šebestová), přinesl veselí a požeh-
nání Patera Václava trochu klidu do duše. Pán Bůh zaplať!                                   

Zpravodajství 
Břevnovana
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Masky, převleky, škrabošky, - oblíbený živnosten-
ský maškarní bál, který proběhl 13. 2. 2015 v Py-
ramidě je jediným tanečním večerem pro zdejší 
občany. Bohatá tombola, prudký tanec od veče-
ra do rána, toho je třeba si vážit. Jednou za rok 
to stojí za to!

Ve středu 16. 3. uskutečnilo se v břevnovské po-
liklinice setkání lékařů a sester s předáky Prahy 
6, kteří nájemcům oznámili, že hodlají poliklini-
ku zrekonstruovat, jednotlivá patra s ordinacemi 
dočasně vystěhovat a přistavět dvě nová patra 
pro LDN. Že to vzbudilo silný nesouhlas netře-
ba připomínati. Co by tomu asi řekl pan architekt 
Podzemný, který kompaktní účelovou budovu 
projektoval? Vydrží vůbec takové zatížení? – To 
ještě bude…

pokračování ze strany 3

 PRAHA 6 VYBUDUJE V BŘEVNOVĚ MO-
DERNÍ ZDRAVOTNICKÝ UZEL Praha 6 – 4. února 
2016 – Městská část schválila záměr využít objekt 
v ulici Pod Marjánkou jako léčebnu dlouhodobě 
nemocných. Současně bylo rozhodnuto o zacho-
vání tamních zdravotních ambulantních služeb. 
Vedení Prahy 6 za tím účelem plánuje převzetí, 
rekonstrukci a modernizaci sdruženého zdravot-
nického zařízení. Rada městské části Praha 6 na 
svém jednání jednomyslně schválila záměr využít 
objekt Pod Marjánkou 1906/12 jako léčebnu dlou-
hodobě nemocných (LDN). Současně bylo rozhod-
nuto i o zachování tamního zdravotního zařízení 
a souvisejících služeb. Vedení Prahy 6 se dohodlo 
stávajícím nájemcem o převzetí kompletní správy 
objektu a provozování sdruženého zdravotnického 
zařízení Pod Marjánkou. Budova za tím účelem 
projde komplexní rekonstrukci, jejíž součástí bude 
i přístavba dalších pater. „Záměrem transformace 

celého komplexu je rekonstruovat a přistavět nové 
prostory pro umístění sdruženého zdravotnického 
zařízení v nízkých traktech objektu. Poté hodláme 
využít vyšší patra pro přemístění LDN z areálu 
bývalé nemocnice Chittussiho v Bubenči. Cílem 
vedení radnice je podstatné zkvalitnění a dotvoře-
ní zdravotnického komplexu na úrovni současné 
doby,“ uvedla radní Milena Hanušová, zodpověd-
ná za sociální politiku. Zařízení je navíc situováno  
v centrální části klidné oblasti Břevnova. Další vý-
hodou je možnost využití stávajících ambulantních 
specialistů pro potřeby lůžkové části bez nutnosti 
přepravy pacientů či lékařů. „Synergický efekt 
umístění LDN a ambulantních zařízení do jedno-
ho areálu bude efektivní jak z hlediska čistě me-
dicínského, tak i z ekonomického,“ dodal starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář. V případě schválení záměru 
na únorovém jednání zastupitelstva budou násle-
dovat vlastní předprojektové a projektové přípravy  
i dílčí organizačně-technické a ekonomické kroky.  
„Z hlediska funkčního i finančního považujeme 
celý projekt za mimořádně prospěšný,“ uzavřel 
zástupce starosty Jaromír Vaculík, zodpovědný za 
majetkovou politiku. Toto je tisková zpráva,nejno-
vější informace nám poskytl Martin Churavý ,spe-
cialista vnějších vztahů z Kanceláře městské části. 
Píše: Pro úplnost ještě doplním,že na další schůzi 
Zastupitelstva městské části Praha 6 byl uvedený 
záměr většinově schválen.Současně se  vedení Pra-
hy 6 zavázalo,že do doby uvedení do provozu  LDN  
v přestavěném objektu polikliniky Pod Marjánkou 
bude v nezměněném provozu fungovat stávající bu-
benečská LDN. Nová LDN bude navíc disponovat 
citelně větší lůžkovou  kapacitou./Přibližně 112 lů-
žek/.                                                                                               am

 Sejfy a trezory v Břevnově! Společnost AD-
SAFE prodává dole na Bělohorské č. 274/9 tre-
zory. A sice: nábytkové, trezory na zbraně, ohni-
vzdorné, trezory k zazdění, archivační, luxusní,  
i ty na klíče. Dále trezory bez certifikace – sejfy. 
Jak mi prozradil vedoucí prodejny pan M. Tesar-
čík, v poslední době je o toto zboží zájem značný, 
největší poptávka je po trezorech na uložení zbraní. 

Ovšem nejen pro tento účel je dobré míti zabezpe-
čení proti zlodějům ve svém bytě. Stal se případ, 
kdy nenechavec sebral mezi ostatními cennostmi 
i veškeré rodinné fotografie uložené v počítači  
a nahrané kazety. Zmizely tak památky na svatbu, 
narozeniny dětí, vzpomínka na promoci a mnohé 
další. Ve firmě vám také poskytnou veškeré pora-
denství, zajistí stěhování, kupovat můžete na zákla-
dě objednávky, na fakturu Pro vaši informaci. Hlav-
ním parametrem u všech trezorů je bezpečnostní 
třída, která říká vše o bezpečnosti trezoru a teore-
ticky také to, za jak dlouho by se do něj případný 
nezvaný host dostal. Vyšší třída je samozřejmě lépe 

chráněná, třídy určuje JEDINĚ státem akreditovaná 
zkušebna podle normy. Výrobce potom na každý 
trezor dodává výrobní štítek s vyznačenou bezpeč-
nostní třídou a přikládá certifikát. www.AdSafe.cz.

 Dobročinný obchod • Bělohorská 90. Jde  
o součást projektu Cesta domů, který m. j. nabí-
zí:odborné služby lékařů a sester, sociálních pra-
covnic, psychoterapeuta, poskytuje odlehčení pro 
příbuzné v těžkých situacích, dobrovolnické služby  
a kompenzační pomůcky. Nabízí dále bezplatnou 
pomoc pro ty, kteří potřebují informace, kontakty 
a podporu, jakož i péči pro nevyléčitelně nemocné 
a umírající. Dobrovolníci jsou potom členy týmu 

Vysloužilí piloti vojenského a dopravního letectva z Břevnova scházejí se v salonku hostince Na Závěrce. Ten-
tokrát byla sešlost u příležitosti osmdesátých narozenin Miroslava Beneše, na snímku v brýlích.
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… ročník 1930, rodák z moravské Čej-
če, doživotní vynálezce a zlepšovatel, 
řadu desetiletí žije v Břevnově.  U Bati 
se vyučil, absolvoval textilní průmyslov-
ku a už v mládí ho velmi zaujal výzkum  
a konstrukce textilních strojů. Měl štěs-
tí, že se dostal do Prahy, do výzkumné-
ho ústavu, kde působil jeho krajan prof. 
Wichterle a kde se začalo pracovat s no-
vinkou – silonem. Poznání tohoto vynálezu 
a možnosti chemie zcela převrátilo jeho 
život. Vrhl se na studium chemické průmy-
slovky, vysoké chemické, začal přednášet 
na fakultě chemicko–technologické, psát 
skripta. S prof. Králíčkem vytvořili špičkový 
vědecký tým. Pro svoji odbornost byl po 
čase jmenován ředitelem chemičky v Kra-
lupech, ale spokojen moc nebyl. Pan prof. 
Kubánek je totiž rozený vynálezce a zlep-
šovatel. Dosáhl toho, že se vrátil do Prahy, 
do čela Makromolekulárního ústavu na 
Petřinách, tak jak ho mnozí znají dodnes. 
Jsou za ním desetiletí organizační a vě-
decké práce. 120 patentů v oblasti využití 
odpadů z průmyslové výroby, vynálezy, kte-
ré zlepšují životní prostředí, např. Laparen 
pro alergiky a astmatiky, který dostanete  
v lékárnách atd. Pana profesora můžete 
potkat na Bělohorské, pospíchá něco vyří-
dit a pak zpět ke své práci. 85 let života by 
mu nikdo nehádal. 

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.

Profesor Vladimír Kubánek

Cesty domů, pracují zde bez nároku na odměnu  
a ve svém volném čase. Jednou z variant jejich 
pomoci je prodej v Dobročinném obchodě. Nabízí 
zde odborné, stejně jako dárkové publikace, použi-
té zboží, které lidé přinášejí. A že nejde jen o dále 
nepoužitelné věci, svědčí můj případ. Ve výloze 
jsem objevil pro mne velmi zajímavou knížku fo-
tografa J. Feyfara. Stála pakatel, ale byl to alespoň 
symbolický příspěvek pro činnost tolik potřebné-
ho projektu Domácího hospice. Druhý obchod je  
v ulici Bubenské, vedle kostela sv. Antonína. Ten  
u nás vede Tereza Špinková, v Holešovicích Zuzana 
Hájková. Ať se vám daří!      am

 Rybáři. Rybářské vody rozčeřila zpráva od-
vysílaná v ČT–„O měsíční povolence“. Tu by si 
mohl každý zakoupit a začít rybařit bez prokázá-
ní kvalifikačních předpokladů. Znělo to sice pro 
mnohé lákavě, jenže v konstatování komentátorky 
zaznělo několik pochybení. Proto jsme se obráti-
li na Český rybářský svaz a ten nám potvrdil, že: 
Předně se nejedná v žádném případě o povolenku, 
ani o povolení. Jde o krátkodobý rybářský lístek  
s platností na 30 dnů, skutečně bez podmínky pro-
kázání potřebné kvalifikace. Do r. 2004 nebyla 
žádná kvalifikace zapotřebí, kdo přišel a požádal, 
lístek bez problémů dostal. Český rybářský svaz 
už několik let pracuje na navrácení tohoto stavu, 
neboť nyní je zapotřebí, aby zájemce o první ry-
bářský lístek prokázal kvalifikaci–udělal zkouš-
ky. Řešení přišlo až s novou vyhláškou. Byl přijat 
návrh, zavést k dosavadnímu ročnímu, tříletému  
a desetiletému rybářskému lístku ještě 30 denní 
RL, u kterého by žádná kvalifikace nebyla nutnos-
tí. Tím bude umožněno rybaření, byť krátkodobé 
také cizincům. Zase až tak nic převratného se ne-
děje, pokud si bude chtít držitel krátkodobého ry-
bářského lístku pořídit ten dlouhodobý, musí už 
složit zkoušky a získat osvědčení. Ostatně něco 
podobného existuje například v Rakousku. Ne-
jedná se tedy o žádnou výjimku. Tolik vysvětlení 
pro ty z vás, kteří mají o 30 denní rybářský lístek 
zájem. Cena zatím stanovena nebyla, hovoří se  
o částce asi 200 Kč. A rybáři v Břevnově? Situa-
ce s revitalizovaným rybníkem Vincentinum zatím 
nejasná, počet členů stále kolem 1 100, rybník Mar-
kéta přechází do správy Břevnovského kláštera. Pe-
trův zdar!                am

 Naděje pro Džbán. Já tam začal chodit někdy po 
r. 1970. Nádherně vytvořený rekreační areál s vodní 
nádrží, rozloha kolem 18 hektarů. Pamatuji tudíž 
dobu fungujících převlékacích kabinek, půjčování 
lodiček, navíc možnosti skákat z třímetrového beto-
nového můstku. Trávili jsme tam veškerý volný čas, 
převážně hraním nohejbalu. Podotýkám, že tehdy 
bývalo všech devět asfaltových kurtů téměř neustá-
le obsazených. Po revoluci začali majetkové a jiné 
problémy, areál získávali nájemci, a to různí. Do 
udržování zázemí se nikomu nechtělo. Dávno skon-
čily převlékací kabinky, sprchy, zmizeli plavčíci. 
V poslední době všechny milovníky koupání měla 
zřejmě ochránit cedule s nápisem: „Koupání na 
vlastní nebezpečí“. Firma, která se stala majitelem 
areálu naposledy, se už zabývala stavebními pro-
jekty, dle kterých zástavba areálu dosahovala téměř  
k vodní hladině. Zbývalo už jen málo… Ale náhle 
je tady naděje. Přinejmenším! Informuje nás Mar-
tin Churavý z Úřadu městské části Praha 6: Právě 
nedávno proběhla na téma budoucnosti pozemků  
v okolí přírodního koupaliště Džbán schůzka mezi 
panem starostou, jeho zástupcem a představiteli 
současného vlastníka tamních pozemků, firmou 
Molepo. Posléze se uskutečnila schůzka návazná 
na pražském magistrátu. Představitelé firmy Mole-
po projevili vůli pozemky prodat. V řádu jednotek 
týdnů by pak na základě vyhotovených znaleckých 
posudků měli představit konkrétní cenovou nabíd-
ku. Půjde – li vše podle plánu, magistrát by měl na-
bídku v daném cenovém rozpětí přijmout, pozemky 
odkoupit a následně je svěřit do správy šesté praž-
ské městské části. Optimistická varianta předpoklá-
dá, že by se celý proces mohl odehrát v horizontu 
přibližně půl roku. O budoucnosti celého prostoru 
a konkrétních možnostech jeho transformace do 
kýženého plnohodnotného volnočasového a kultur-
ního areálu by pak měla pojednávat velmi zevrubná 
urbanistická koncepce, kterou si Praha 6 následně 

hodlá nechat vypracovat. Ideální představou vedení 
radnice je navrátit vstupní bráně do Šáreckého údolí 
její někdejší věhlasnou společenskou přitažlivost.  

 PALETA sobotní! Když mi přišlo pozvání  
k návštěvě do Studia Paleta, kde představovali 
zcela nový projekt ve svém ateliéru na Bělohor-
ské ulici 92, šel jsem bez obav. Měl jsem totiž  
z minulé návštěvy velmi dobrou zkušenost a jak 
se ukázalo, dobře jsem udělal. Unikátní nápad, 
báječná souhra dětí a jejich doprovodu při vytvá-
ření vlastních divadélek včetně jejich herců, kulis 
a rekvizit, tvořilo vzácně tvůrčí atmosféru ve které 
bylo všem přítomným dobře. A tak přejeme lek-
torce Haně Šromové / která projekt zahajovala/,  
i její kolegyni podobný úspěch i při dalších sobotách  
v Paletě!                                  Redakce
Výtvarné sobotní rendez–vous vznikly jako sou-
část letošního projektu Studia, který je letos za-
měřen na díla německého spisovatele Michaela 
Ende, jednoho z nejpopulárnějších autorů 20. 
století, v oblasti dětské fantazy literatury. Jeho 
knihy jsou bránou do nekonečných prostor lidské 
fantazie a vizuální tvorby. Z jeho díla jsme vy-
brali dvě nejznámější knihy: „Nekonečný příběh“  
a „Děvčátko Momo a ukradený čas“. Společným 
mottem obou příběhů je kombinace reality a fan-
tazie, když realita díla je zrcadlem našeho světa, 
cena vzpomínek a důležitost imaginace, místo 
člověka v technologické a konzumní společnosti, 
vyděděnost obou hlavních postav. Autorův doko-
nalý způsob popisu děje a místa umožňuje nád-
herně zpracovat nejen jeho texty, ale také inspiru-
je k vlastním tvůrčím námětům. Úkolem našeho 
projektu je prohloubit pozitivní vztah k literární  
a umělecké tvorbě a zapojit do toho také rodiče  
a okolí dětí. proto jsme se také rozhodli otevřít Pa-
letu dětem, které nemají čas či příležitost chodit 
do našeho studia, rodičům, kteří mají chuť tvořit 
společně se svými dětmi a také pracovat v delších 
časových intervalech, kdy budeme moci dělat slo-
žitější projekty. Vznikly tak víkendové výtvarné 
dílny a doufám, že se budou všem líbit a budou 
úspěšné jako ta pilotní. V Paletě se budeme setká-
vat jednou měsíčně až do května, vždy poslední 
sobotu v měsíci, mimo prázdnin. Sobotních dílen 
se mohou zúčastnit všechny věkové skupiny, rodi-
če s předškolními dětmi a jejich prarodiče. Dílny 
budou probíhat vždy v odpoledních hodinách, od 
14 hodin do 18 hodin. Vytvoříme malé pracovní 
skupiny, počet dětí ve skupině bude dvanáct plus 
doprovod. Děti se seznámí třeba se základními 
pravidly sochařské kompozice . Personálně budou 
soboty zajištěny lektorkami Hankou Šromovou  
a Dagmar Urbánkovou.           H. Šromová

 Letohrádek Hvězda otevřel svou bránu 1. 4. 
2016. Během zimní pauzy pracovníci Památníku 
národního písemnictví pečlivě zvažují a připravu-
jí program na letní sezonu. V prosinci loňského 
roku byl vyhlášen nový ročník soutěže Nejkrásněj-
ší české knihy roku , kterou již 51. rokem pořádá 
PNP a MK ČR. Na přelomu ledna a února bylo 
hodnoceno přes 200 přihlášených knih. V prvním 
týdnu zasedla odborná porota složená z odborní-
ků přes polygrafii, typografii a knižní design, aby 
vybrala vítěze v sedmi soutěžních kategoriích. 
V druhém týdnu zasedla zcela mimořádná, tzv. 
Nejkrásnější komise složená z osobností, které  
s daným médiem nemají zdánlivě nic společného. 
Autoři koncepce a připravovaného katalogu Ka-
teřina Šedá a Adam Macháček chtěli touto cestou 
51. ročník soutěže obohatit, dát prostor k ocenění 
aspektů, které nejsou pro odbornou porotu důležité, 
a ukázat, jak relativní krása je. Vyhlášení vítězných 
knih spojené se slavnostním ceremoniálem pro zva-
né hosty proběhne 20. dubna v letohrádku Hvězda. 
Věřejnost si může prohlédnout nejkrásnější české 
knihy loňského roku od 21. 4. – 22. 5. 2016 na vý-
stavě „51 +“ taktéž pořádané v letohrádku Hvězda. 
Pracovníci Památníku národního písemnictví věří, 
že výstava návštěvníky zaujme a obohatí.         H. S

 Na jarní výlet v květnu. 21. 5. chystá se opět 
autobusový zájezd Břevnováků, kteří tentokrát za-
míří do Východních Čech a to do Kuksu, Hořic, 
Nové Paky atd. Cena zájezdu bude pravděpodob-
ně 390 Kč. A přihlásiti se budete moci jako vždy 
u paní Olinky Liškové, tel. 605 128 593 nebo  

u P. Krchova, tel.: 732 243 922, avšak už nikoliv  
v Informační kanceláři MČ na Bělohorské 110, jako 
tomu bývalo. 

 V sobotu 30. 4. bude se u kláštera konati tra-
diční spolkové pálení čarodějnic s obvyklým ob-
čerstvením a programem. Novinkou bude Pivní 
1. Máj, který Spolek břevnovských živnostníků 
bude pořádati den po vykonané exekuci s čaro-
dějnicemi, tedy 1. května 2016, rovněž u Břev-
novského kláštera. Tato akce bude již po druhé  
a jistě se jako vloni podaří. Začátky obou traktací 
jsou již ve dvanáct hodin, oheň na čarodějnice sa-
mozřejmě až večer. 

 Nechcete LDN v poliklinice? Podepište se! 
Svůj nesouhlas s tímto úředním podnikem Pra-
hy 6 můžete doložit svým podpisem na Protestní 
listinu, která jest k dispozici v trafice U Pechů, 
Bělohorská 99, vedle obchodu Billa. 

 Nepřehlédněte! Pražské městské muzeum na 
Florenci chystá výstavu o Břevnově, která bude mít 
zahájení v květnu a potrvá do konce prázdnin. – Pů-
jdeme.
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 Do Dobročinného obchodu na Bělohorské 90 může vstoupit každý. Je v Břevnově zajímavou novinkou, 

kam můžou sousedé darovat zachovalé věci, které nepotřebují, anebo získat informace, jež mohou po-

moci někomu z rodiny. Viz článek ve zpravodajství listu.

Dnešní lístek z redakčního archivu je z roku 1952-3. V té době 
byl již zbořen klášterní pivovar a s okolními činžovními domy 
měl padnout i Kaštan. Pamětníci tvrdili, že když se to dozvě-
děl Antonín Zápotocký, praštil do stolu a muselo se honem na-
jít jiné řešení: zde totiž spoluzakládal otec A. Zápotockého v r. 
1878 sociální demokracii. Uřízlo se křídlo budovy, které zasa-
hovalo do dopravního profilu Bělohorské i za cenu, že právě  
v něm v prvém patře byla památná místnost. Kaštan zůstal za-
chován a slouží dodnes. Na snímku K. Hájka je bourání historic-
kého křídla Kaštanu.

Pozemky nakoupené za stovky milionů korun, od-
hodlání investovat další půl miliardu. Když se vám 
za domem usalaší takhle silný developer, nejsou 
vaše vyhlídky zrovna růžové. Kdyby se vám něco 
takového přihodilo, můžete zkusit následující ma-
nuál. 

1. Smířit se s tím, že k mnoha rozhodujícím krokům 
došlo už před lety, kdy skoro nikdo ve vaší ulici 
netušil, co to je územní plán a jak snadno může 
developer s pomocí úředníků a radních dosáh-
nout přeměny sportoviště, parku či zahrádkářské 
kolonie na lukrativní stavební parcelu. 

2. Počítat s tím, že pokud budete chtít navrhovaný 
projekt jakkoliv ovlivnit, spolkne vám to zhruba 
deset hodin týdně: sledování úřední vývěsky, za-
kládání sousedského spolku (aby se s vámi na 
radnici vůbec někdo bavil), studium předpisů, 
porovnávání stavební dokumentace. 

3. Najmout si právníka a vhodně zvolit vyjednávací 
tým. Nám se osvědčila kombinace manažer, ar-
chitekt, novinář. Občas se mezi námi vyskytly tře-
nice ohledně míry možných kompromisů, čehož 
stavebník rád a obratně využíval. Veledůležité 
pravidlo: nenechat se rozhádat (a uplatit). 

4. Být připraven na zjištění, že i developer je člověk. 
Ano, zpočátku jde o anonymního a všelijakou po-
věstí opředeného soupeře, kterému lze snadno 
nasazovat ďábelské rohy. Dřív nebo později ale 
dojde k setkáním a jednáním, která nemusejí po-
strádat hodně osobní a emotivní momenty. 

5. Tolik návod, jak si udržet šanci zabránit nejhorší-
mu. Třeba vyhřeznutí dopravy z nových bytovek 
přímo za vaše dveře. Jen v případě, že budete 
hodně vytrvalí a neústupní, můžete se dočkat  
i něčeho „navíc“. Třeba veřejné cesty k zastávce 
autobusu, velkorysejší výsadby, pěkné dlažby…

Někdy slýchám, že lidé vstupující do střetů s deve-
loperem jsou zapšklí škarohlídi, kteří z nostalgie po 
starých časech brání „přirozenému rozvoji“. O tako-
vé povahy jistě není nouze, ale my jsme se za ně 
nepovažovali: hájili jsme cenu našich nemovitostí. 
Se vším, co k tomu slovu patří. 

Poznámka na závěr: Proč by se s vámi měl deve-
loper vůbec o něčem handrkovat? Máte možnost 
podávat námitky, odvolávat se. To může být pro 
stavebníka vždy zničující, neboť každé zpoždění jej 
stojí nemalé nervy a hlavně peníze. A právě tahle 
okolnost hraje pro vás…

Marek Šálek

 Na Patočkově ulici pod břevnovskou poštou už pěknou alej topolů nehledejte. Posekali je bez pardonu a když 

jsem se ptal, co místo nich, dřevorubci odpověděli, že topoly určitě ne, ty už se prý nevysazují. Ale přesto: bě-

hem sezóny zde bude vysazeno 7 topolů bílých a 3 javory. Děkujeme...

Glosa
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1. Dobrý den, paní Karlíko-

vá. Jak dlouho už půso-
bíte na trhu? 

Naše firma byla založena 
30. listopadu 1992 a název 
naší firmy je vlastně zkrat-
kou naší činnosti PRodej 
a OPravy Oděvních Strojů. 
Naší provozovnu v Břev-
nově v Bělohorské ulici č. 60 jsme slavnostně otevírali  
1. června 1993 a od té doby působíme stále na stejném 
místě – letos to bude 23 let. Za ta dlouhá léta se k nám 
zákazníci naučili chodit a jsme moc rádi, že se k nám i vrací 
a to nejen na opravy šicích strojů, ale i pro nové šicí stroje. 
To nás opravdu těší a dává nám to sílu do dalších let. 

2. Z kolika typů šicích strojů si u Vás zákazník vybere?
Při prodej nových šicích strojů jsme se před několika lety 
soustředili na dvě známé a osvědčené značky strojů a to 
na značku BROTHER a ELNA. Obě jsou to firmy, které se 
zabývají šicími stroji dlouhá desetiletí. Jsou to velmi kva-
litní šicí stroje, které prodáváme s radostí a důvěrou, že  
i naši zákazníci budou s doporučenými stroji nadmíru spo-
kojeni:) Máme v nabídce kolem 70 typů šicích a vyšívacích 
strojů. Mimo domácích strojů se též zabýváme prodejem  
a opravami průmyslových šicích strojů a to zejména značky 
SIRUBA. 

3. Rozdíl mezi šicím a vyšívacím strojem?
Jak už je z názvu patrné, tak šicí stroj šije a vyšívací stroj 
vyšívá. Šicí stroj je určen k sešívání dvou a více vrstev látky 
různými typy stehů a dnešní vyšívací stroje vyšívají v různě 
velkých rámečcích buď dané obrázky, nebo pomocí pro-
gramu i obrázky, které si sám v počítači nakreslíte a potom 
program přepočítá obrázek na stehy a stroj obrázek vyšije. 
Pomocí programu lze zpracovat i fotografie. 

4 . U vás ale vidím i žehlicí techniku!
Žehlící techniku prodáváme pro profesionály, jsou to 
žehlící zařízení s boilerem, ve kterém se vytvoří pára, kte-
rá po zmačknutí spínače na žehličce pustí tlakovou páru 
na žehlený materiál. Žehlení je rychlé a několikanásobně 
účinnější, než u běžných domácích žehliček. Různé typy se 
většinou liší velikostí obsahu boileru. U nás si můžete též 
pořídit i profesionální žehlící prkno, nebo stůl, které mají 
vyhřívanou a odsávanou žehlící plochu. 

5 . Existují žehličky i pro leváky?
Žehličky se dají používat levou i pravou rukou, ale je prav-
dou, že výrobce myslí i na leváky a vyrábí žehličky uzpůso-
bené pro žehlení levou rukou. Spínač páry na žehličce je 
umístěn blíže k palci levé ruky. 

6. Předpokládám, že se postaráte také o stroje porou-
chané. 

Všechny šicí stroje i žehlící zařízení, která prodáváme, také 

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!

Známe se?

PROPOS 

VŠEOBECNÁ SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme:  

VŠEOBECNÉ SESTRY / ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY  

pro Interní oddělení Strahov (Šermířská 4/1921, Praha 6). 

Datum nástupu: ihned
Kontakt: Vrchní sestra Bc. Petra Vagenknechtová,  

Šermířská 4/1921, 169 00 Praha 6,  
tel. : 225 003 203, 725 896 335,  

e–mail: petra. vagenknechtova@vfn. cz,  
www. dialyza–strahov. cz/

HLEDÁM 
FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE)  

VYPICH  
OD ROKU 1850 – 1950  
FINANČNÍ ODMĚNA  

TEL. : 601 237 035

opravujeme a to jak v záruční době, tak se umíme postarat 
o Váš šicí stroj i po záruční době. Po záruční době opravuje-
me i šicí stroje značek, které nemáme v nabídce. Dá se říct, 
že umíme opravit všechny stroje, které jsou určeny k šití. 

7. Co klasický šlapací šicí stroj?
Šlapací stroje se již bohužel nevyrábějí a dokonce je velký 
problém pořídit si šicí stroj ve stole. Všichni výrobci šicích 
strojů už vyrábějí pouze šicí stroje určené na stůl. Výhodou 
takového stroje je, že má tzv. volné rameno, které umožňu-
je šití uzavřených tvarů. 

8. Pokud se nemýlím, i u nás bylo několik továren na šicí 
stroje. 

To je bolavá otázka, v naší republice a vlastně v celé Evropě 
se šicí stroje již dlouhá léta nevyrábějí a nám je to velmi 
líto, protože se jednalo o velmi kvalitní stroje, které fungují 
dodnes... 

9. Jak tak koukám na svoji košili, přežehlení by si za-
sloužila. 

Košili tu nechte a já Vám ji do zítra vyžehlím:přinesu si z do-
mova vlastní žehličku, tyto jsou určeny do krejčovské dílny. 

Jana Karlíková 
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události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

V poslední době přibývá stížnos-
tí na hluk kolem hlavních komunikací  
v Břevnově. Ani se nedivím, výsledky mě-
ření z června 2015 prokázaly prolomení 
denních i nočních hygienických limitů, jak  
v Patočkově ulici, tak na Bělohorské. O 
kolik byly normy překročeny, zůstává ta-
jemstvím. Kdyby se ale měřilo třeba v 
Radimově ulici, byla by situace dle mého 
soudu podobná. My, kteří bydlíme v blíz-
kosti přetížených komunikací, víme, že po 
zprovoznění tunelového komplexu Blanka 
(TKB) se hladina hluku zvýšila. Hluk pro-
niká do našich bytů i přes zavřená okna. 
Další měření bude v dubnu 2016 a mám důvod se domnívat, že alarmu-
jící vývoj bude potvrzen čísly. Pokud jde o stav ovzduší v době měření 
srpen – září 2015, pak údaje zjištěné u portálu Malovanka a v Patočkově 
ul. , zvláště z hlediska dlouhodobé zátěže NO2, náležely k těm nejhorším  
z posuzovaných míst. Měřené 24hodinové hodnoty koncentrace suspen-
dovaných částic frakce PM10 dosáhly v Patočkově ul. až k 90% stano-
veného imisního limitu. Následná měření imisí probíhala až po otevření 
TKB v únoru 2016 a výsledky dosud nejsou k dispozici. Zbývá dodat, 
že na posledním jednání zastupitelstva MČ Praha 6, dne 18. února 2016, 
bylo schváleno usnesení ukládající radě MČ získat všechny dostupné in-
formace o zjištěných hodnotách imisí a hluku. Vadí mi, že v rozporu  
s právem veřejnosti na informace o životním prostředí, nepodpořilo vedení 
radnice ani většina koaličních zastupitelů návrh můj a MUDr. Nechvátala, 
aby byla tato data nebo alespoň odkaz na ně zveřejněn a na webu MČ Pra-
hy 6. Těší mne ale, že Praha (HMP) usiluje urychleně realizovat překrytí 
části vstupního portálu do Strahovského tunelu, stejně tak jako výstavbu 
stěn labyrintu v prostoru viceúrovňové křižovatky Malovanka. V Patočkově 
ulici má být v letních měsících položen tzv. tichý asfalt, který sníží hluk  
o několik decibelů. Realizace těchto opatření by měla zmírnit nežádoucí 
následky, které obyvatelům přineslo zprovoznění TKB. Přestože pro HMP 
je zpracováván Institutem plánování a rozvoje strategický plán města, MČ 
Praha 6 na takovémto koncepčním materiálu nepracuje. Považuji to za váž-
nou chybu. V důsledku toho vznikají jakési dílčí plány a projekty, které ne-
mají oporu v promyšlené strategii komplexního rozvoje. Příkladem je idea 
přemístění LDN z Chittussiho ul. v Bubenči na polikliniku v Břevnově. 
Mnohé otázky související s touto představou nebyly dosud v potřebném 
rozsahu prověřeny. Např. komise územního rozvoje nebyla seznámena ani 
se záměrem, či studií přestavby budovy, dopravní komise neřešila dopravu  
v klidu a zajištění parkovacích ploch, kterých se již dnes v tomto místě 
akutně nedostává. Výhled kapitálových výdajů schválený zastupitel-
stvem neměl na tento projekt vyčleněnu ani korunu. Ten počítal s vý-
stavbou nové LDN, která měla být umístěna při Drnovské ul. v katastru 
Ruzyně. Urychlený způsob vypořádání vztahů s dosavadním nájemcem 
polikliniky v Břevnově za cenu bezmála 40 milionů Kč není pro mne 
jednáním řádného hospodáře, neboť nájemce řádně neplnil své povin-
nosti. Soudím, že smluvní vztah bylo možno ukončit jinak a především  
s nižšími náklady. Mám za to, že stávající představy vedení radnice o ná-
kladech vybudování LDN na břevnovské poliklinice za cenu ve výši 80 
milionů Kč budou v úhrnu překročeny o desítky milionů. I když případ-
né zahájení prací lze očekávat až v roce 2017 nebo 2018, nedovedu si 
představit běžný provoz tohoto zdravotnického zařízení během výstavby. 
Přeji si a budu i nadále zejména požadovat zachování této polikliniky, 
rozšiřování zdravotní péče a lékařských odborností pro občany Břevnova  
i jiných částí Prahy. 

JUDr. Ivan Hrůza zastupitel MČ Praha 6 a HMP

Máme důvod být znepokojeni

V těchto dnech se občané Břevnova dovídají o záměru zastupitelstva Prahy 
6 nekompetentně, nesprávně a neekonomicky rozhodovat o životě a osu-
du občanů Břevnova, a to zejména bez jejich vědomí, proti jejich zájmům 
a vlastně bez možnosti obyvatel, kterých se to bezprostředně dotýká, se  
k tak významným záměrům vyjádřit. Většina zastupitelů rozhodla vypovědět 
smlouvu se stávajícím nájemcem budovy Polikliniky, správa budovy přejde 
opět pod Prahu 6 a ta hodlá tento objekt přestavět na léčebnu dlouhodobě ne-
mocných  /LDN/! Budova Polikliniky byla postavena v letech1960-63, navrže-
na architektem R.F. Podzemným, na tu dobu architektonicky, zejména provozně 
i hmotově velmi kultivovaně a zdařile, včetně doplňující sochařské spolupráce 
několika sousošími. V současné době se jedná o zařazení této stavby do sezna-
mu památkově chráněných objektů. Budova tvoří ve zdejší zástavbě jakousi 
místní dominantu. Architekt Podzemný je mimo jiné také autorem známého 
moderního plaveckého areálu v Podolí a funkcionalistického tzv. skleněného 
paláce na Čs. armády  v Praze 6.

Poliklinika před převratem 1989 sloužila svému účelu optimálně. Obsaho-
vala veškeré lékařské služby, včetně rehabilitační části i výborně řešeného 
kompletního dětské-
ho komplexu i všech 
pomocných provozů  
a zajišťovala optimál-
ně zdravotnické služ-
by pro celou spádovou 
oblast. Po oznámení, 
že Poliklinika přejde 
opět pod správu Pra-
hy 6, nabyli občané 
lokality Břevnova  
a okolí zcela oprávně-
ně dojmu, že se situace 
navrátí do původního 
stavu a Poliklinika 
bude opět sloužit své-
mu určenému účelu a bude zajišťovat všem zdravotnické služby a záze-
mí v celém a plném původním rozsahu tak, jak byla tato budova navržena  
a postavena. Předpokládalo se, že dojde pouze k potřebným technickým 
úpravám a modernizaci.
Tyto kroky by obyvatelé ocenili jako správné, nutné, potřebné a hodné zastu-
pitelů Prahy 6, jako správců našeho společného majetku a jako lidi, kteří byli 
na svá místa právem zvoleni tak, aby občany Prahy 6 co nejlépe zastupovali  
a rozhodovali i o kvalitě jejich života!
Místo toho se dovídáme, že již delší dobu připravuje zastupitelstvo zcela jiný  
a podle nás  nevhodný, nepřijatelný a neekonomický záměr, a to přestav-
bu Polikliniky na léčebnu dlouhodobě nemocných – LDN!! Kancelář ar-
chitekta Měst. části Prahy 6 již před rokem zadala architektovi Žilkovi 
zpracovat tzv. „Rozvahu o umístění nové LDN“. Arch. Žilka je schopný 
architekt a jako takový se úkolu chopil tak, že předvedl, že je možno tuto 
budovu přestavět a udělat z ní třeba LDN. Provedl to ve dvou variantách  
a obě ukazují, že je možné do budovy „nacpat“ provoz LDN cca se 100 lůž-
ky, ale výsledek jen předvádí, že provoz LDN je zcela určující a převažující 
a zdravotnické služby, které občané ze spádové oblasti výhradně potřebují 
zajistit přednostně, jsou zcela potlačeny na úplně nevyhovující minimum  
a Poliklinika v podstatě úplně zaniká. Nehledě na to, že spojení provozu LDN  
a normálního provozu denní zdravotní služby Polikliniky spolu naprosto 
nekorespondují a takové spojení je nevhodné. LDN vyžaduje samotný ob-
jekt odděleně, nejlépe v zeleni apod. atd. atd.  Také ekonomické vyhodnoce-
ní obou zpracovaných variant je nepravdivé. Varianta 1. by měla stát cca 81 
000 000,– Kč a varianta 2. cca 77 973 950,– Kč. Upozorňuji, že náklady by 
byly daleko vyšší, nejsou vůbec zohledněny náklady na zdroj tepla, rozvad-
ěče, přípojky, výměny stávajících stoupaček atd. atd. Je známo, že náklady 
na rekonstrukci a přestavbu jsou vždy vyšší než novostavba. Dle našich 
předpokladů by se náklady na takto plánovanou přestavbu určitě vyšplhaly 
min. přes  150 – 180 000 000,– Kč.
Další závažný problém je vyřešení „dopravy v klidu“ tzn. Parkování. Toto 
není řešeno vůbec a Praha 6, která má na odboru dopravy velké tzv. „re-
zervy“, která ani není schopna vyřešit námi požadované úpravy při zjed-
nosměrnění okolních ulic již po dobu několika let našich urgencí, by zhorši-
la tímto záměrem s LDN situaci na už zákonitě neúnosnou míru!
Dalším nezanedbatelným negativním aspektem tohoto záměru je vlastní 
situace životního prostředí bezprostředně v této lokalitě „Poliklinika“, kde 
již po dobu cca 2-3 let trvající výstavba obytného domu nyní tzv „Břev-
novské centrum“ při Patočkově , jehož výstavba již měla být dokonče-
na, toto životní prostředí neustále narušuje a ohrožuje. Další „rezervou“ 
v plánování a řízení Prahy 6 je, že při povolení developerovi k výstavbě 
objektu „Břevnovské centrum“ nepožadovalo a nevyjednalo vyvolanou 
podmiňující investici k výstavbě podzemních parkovacích stání mezi 
budovou Polikliniky a předmětným obytným objektem. Tím by došlo  
k alespoň částečnému řešení parkování, které již bylo zcela nasnadě a do-
konce byla i zpracovány studie!!
Uvažovanou přestavbou Polikliniky by se okolní obyvatelé očekávaného 
zklidnění a zlepšení svého životního prostředí hned tak nedočkali.
Máme za to, že při dobré a kompetentní organizaci práce příslušných odbo-
rů na Měst. části Praha 6, kdy by se podařilo opět za přijatelných podmínek 
obsadit Polikliniku plným počtem zdravotnických služeb a využít tím plný 
potenciál dané budovy, splnily by se požadavky i nároky občanů dané ob-
lasti a jednalo by se  jistě o nejekonomičtější řešení – zajistila by to vlastně 
dobrá a kvalitní činnost úředníků, což mají ostatně v pracovní náplni.
Přestavba Polikliniky na LDN je ze všech výše uvedených hledisek pro ob-
čany této části Břevnova i dané spádové oblasti naprosto nepřijatelná! Pro 
novou budovu LDN se jeví jako nejvhodnější již dříve předpokládaná lo-
kalita Drnovská, kde by nově navržená LDN splňovala všechny požadavky 
kapacitní, provozně dispoziční a zejména ekonomické.
Žádáme proto o přehodnocení záměru zastupitelstva P 6 a zrušení tohoto 
nevhodného a neekonomického rozhodnutí.
Závěrem upozorňujeme, že proti nevhodné, naprosto nevyhovující a neeko-

STÍŽNOST A NESOUHLAS S PŘESTAVBOU
POLIKLINIKY „POD MARJÁNKOU“ NA LDN
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Řešení problémů Břevnova trvá dlouho

nomické zamýšlené přestavbě Polikliniky na LDN budeme protestovat vše-
mi dostupnými prostředky.
 Za občany dané lokality – akad. arch. ing. Petr Krejčí
Junácká 64/19  169 00 Praha 6 • krejcipetrk@seznam.cz • mob.:  603 825 
678. Za lékaře ordinující – Mudr.  Ivana Stupková – v současné poliklinice 
Pod Marjánkou 12.  169 00 P. 6 • is.zub@tiscali.cz • mob.: 723 442 262

Zpráva, že tzv. Masarykovu parcelu prodává město Praha k zástavbě, byla 
pro obyvatele vil v pražských Střešovicích zlým snem. Bohužel se z něj už 
neprobudili, a od okamžiku, kdy se zaskvěl obytný soubor Royal Triangle  
v plné velikosti, stal se zlým snem i pro nás ostatní.
Proč se parcele říkalo Masarykova? 
Trojúhelníkovou parcelu s pěkným výhledem k Pražskému hradu na mírně 
stoupajícím terénu mezi dnešními ulicemi Patočkovou a Střešovickou kou-
pili v roce 1924 děti prezidenta Masaryka Alice a Jan s úmyslem vystavět 
zde rodinné sídlo. Tehdy zde ve Střešovicích vyrůstala podle regulačního 
plánu hlavního města mladé republiky zahradní vilová čtvrť. 
Hned první terénní sondy na parcele sourozenců Masarykových však její 
majitele zaskočily, narazily totiž na hroby prastarého pohřebiště. Citlivé 
Alici Masarykové připadalo eticky nepředstavitelné nechat hroby vybagro-
vat a na jejich místě si postavit vilu, a proto od stavby sourozenci upustili. 
Přesto si prázdný pozemek, snad právě kvůli pietní ochraně jeho tajemství, 
ponechali v majetku. Teprve po čtvrt století ve změněných politických pod-
mínkách a po tragické smrti bratra Jana odprodala Alice v prosinci roku 
1948 parcelu zpět městu Praze. V “trhové smlouvě” je uvedeno, že město 
odkupuje pozemek “pro účely veřejné, zejména školské a sociální”.
Podivný prodej 
Nezastavěná parcela, pro niž nebylo nalezeno konkrétní stavební vy-
užití, byla upravena jako klasická zahrádkářská kolonie.Takto slou-
žila přibližně do roku 2004, kdy se začalo na příslušných odborech 
pražského magistrátu uvažovat o jejím prodeji. Kdo a proč byl sku-
tečným iniciátorem prodeje tohoto zapomenutého, ale polohou pres-
tižního pozemku se dnes nedopátráme. Město tehdy mobilizovalo fi-
nanční prostředky na velké investice (nové tramvaje, tunel Blanka, 
metro). Na druhé straně šlo o tučnou dobu stavebního podnikání, kdy 
se developerské výstavbě dařilo a investoři nedočkavě pásli po dalších  
a dalších lukrativních pozemcích. 
Návrh na odprodej parcely byl schválen Zastupitelstvem Hlavního měs-
ta Prahy dne 24. 1. 2005. Důvodová zpráva pro zastupitelstvo paradoxně  
o důvodech prodeje nehovoří. Konstatuje jen, že pozemek parcelní číslo 901  
o výměře 7.244 m2 v k. ú. Střešovice se nachází v exponované poloze, kde 
ústí průhledové osy zejména podél Pražského hradu, že se jedná o klidnou 
rezidenční čtvrť s velkým podílem zeleně a že je nanejvýš žádoucí velmi 
citlivé urbanistické zpracování zástavby s jasnou architektonickou koncep-
cí. Je sice chvályhodné, že si tehdy město urbanistický význam parcely uvě-
domilo, ale zapomenout jej dokázalo překvapivě rychle.
Podezření, že výběrové řízení na kupce pozemku mělo skrytou režii, na-
značují některé okolnosti jeho průběhu. Město obdrželo šest nabídek a od-
souhlasilo, jak o tom svědčí usnesení, prodej nejštědřejšímu uchazeči za 81 
miliónů (Sadov reality, s.r.o.), kdyby odstoupil, měl být pozemek prodán 
druhému v pořadí za 71 miliónů (SYKA, spol. s r.o.), kdyby i ten odstou-
pil, měl být prodej realizován se společností AGANA, a.s. za 62,7 miliónů. 
Světe div se, první dva zájemci skutečně odstoupili a vítězem výběrového 
řízení se stala společnost AGANA, která tak ušetřila bezmála 20 miliónů (!). 
Tento postup, v němž nelze vyloučit tajnou dohodu účastníků výběrového 
řízení, patří mezi nekalé praktiky, na jejichž odhalování se zaměřují úřady a 
nevládní organizace až v posledních letech. Tehdy na tom nikomu nic pode-
zřelého nepřipadalo a magistrátní odbor obchodních aktivit reprezentovaný 
Bémovým (Janouškovým?) mužem Peterem Ďuricou uzavřel s “vítěznou” 
firmou AGANA a.s. nejprve nájemní smlouvu v lednu 2006 a poté, v dubnu 
2008, kdy již bylo Městským úřadem Prahy 6 vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí, smlouvu kupní.
Royal Triangle 
Investor však neutrácel desítky milionů proto, aby zde postavil objekt ob-
čanské vybavenosti, školské zařízení nebo veřejnou stavbu s nepřevažujícím 
podílem bydlení, jak předpokládal územní plán. Architektonický ateliér 4A 
Architekti (dnes Schindler Seko Architekti) navrhl prostavět parcelu soubo-
rem osmi de jure 4 a 5 patrových obytných domů, které však na zvýšeném 
terénu ční do výše de facto 5 a 6 pater. V dotyku s noblesní zahradní čtvrtí 
zde tak bylo navrženo spíš sídliště bytovek, než pokračování rozvolněné 
vilové kolonie. Plebejskou hustotu zástavby, z níž čiší na hony touha po 
co největším výdělku, přitom neskryje ani honosný název Royal Triangle. 
Referenti pražského Útvaru rozvoje města posuzující soulad stavby s územ-
ně plánovací dokumentací v prvních návrzích svých vyjádření zděšeně kon-
statovali: „toto funkční využití je v rozporu s územím plánem. Způsob zá-

stavby je v rozporu s prostorovou koncepcí místa. Volně rozmístěné solitéry 
bez hmotové a prostorové hierarchie neodpovídají dominantnímu umístění 
pozemku ve vyvýšené poloze na styku dvou význačných městských ulic. 
Výšková hladina daná počtem 4-5 nadzemních podlaží není pro dané mís-
to přijatelná.“ Ale investorovi stačilo málo, překvalifikoval využití z čistě 
obytného na částečně obytné a částečně ubytovací (služby), a aniž musel 
projekt zásadně měnit, oficiální vyjádření ÚRM již jako mávnutím kouzel-
ného proutku bylo příznivé.
Rčení, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, platí bohužel i v tomto pří-
padě. Do řízení EIA vkládal investor řadu posudků a mezi nimi i posouzení 
zásahu do krajinného rázu prostředí. Je sice pochopitelné, že najatý odborník 
nemohl záměr zkritizovat, to by nejspíš nedostal svůj žold, ale aby jako pointu 
objektivního rozboru historie území a jeho urbanistických kvalit musel tvr-
dit, že navržená stavba nebude v území působit rušivě a tudíž “nelze hovořit  
o snížení estetických hodnot městské krajiny, ani o narušení harmonické-
ho měřítka,” je opravdu školácké lhaní. Že nesourodá a z měřítka vyhřezlá 
stavba degraduje své okolí a ve vilovém kontextu působí jako pěst na oko, 
by totiž poznal i mimozemšťan. 
Ve stylu chytré horákyně vyzněla i posouzení památkovými orgány: ali-
bisticky pokárat, ale záměru nebránit. Požadovaly totiž jen nekonkrétní  
a zcela iluzorní “změkčení půdorysného řešení staveb, provedení novosta-
veb v jemném architektonickém rozvrhu a barevné řešení budov v neutrál-
ních barvách”. Kdyby mlčely, dostály by svému společenskému poslání 
lépe. 
Kteří borci tohle všechno dokázali?
Podle novějších dokumentů a údajů z internetu je investorem společnost  
A 959, a.s., v níž se transformoval původní kupec pozemku společnost 
AGANA, a.s. Jako developer je však nyní uváděna společnost PBD de-
velopment, a.s., jejíž název skrývá iniciály příjmení bývalých mosteckých 
uhlobaronů (Vasil Bobela, Petr Pudil, Jan Dobrovský), původně spoluma-
jitelů těžařské skupiny Czech Coal. Z médií se dozvídáme, že po prodeji 
svých podílů Pavlu Tykačovi se s chutí vrhli na development a mimo jiné 
již postavili v obvodu Prahy 6 rozměrný administrativní palác s názvem 
The Blox vedle hotelu Diplomat, čímž ještě zdaleka jejich stavební apetit 
na tomto území není vyčerpán.
Stavební práce započaly výzkumem Archeologického ústavu AV ČR v roce 
2012, který odkryl celé dávné pohřebiště a na něm padesát hrobů z časo-
vého rozpětí od 5 000 let př. n. l. po hroby z 10. století. Vlastní stavba 
obytného souboru Royal Triangle byla zahájena v roce 2014 a v letošním 
roce bude dokončena. 
Podívejme se, jak o projektu hovoří sami developeři. „ROYAL TRIANGLE 
svým designem, dispozicemi a vybavením patří mezi skvosty současné re-
zidenční architektury, ve které stojí za to žít svůj sen”, píše se v úvodu 
webové prezentace projektu. Tak v tomhle skvostu, který nevybíravě vy-
pudil desítky našich dávných předků z místa jejich věčného spánku, bych 
nechtěla ani snít svůj život, dodávám já.
Nepřekročitelný kód míry využití území? Jak pro koho…
Cožpak zde nebyl stanoven přesný a závazný kód míry využití území, tzv. 
koeficient podlažní plochy udávaný poměrem plochy pozemku k zastavěné 
ploše? A pokud ano, byl skutečně tak benevoletní? Pátrám s pomocí zákona 
o svobodném přístupu k informacím. Nepřekročitelný koeficient stanovený 
územním plánem má hodnotu 0,8. Na první pohled nevěřím, že byl dodr-
žen, byť územní rozhodnutí MČ Prahy 6 tuto skutečnost výslovně potvr-
zuje. Další lež? Žádám tedy o poskytnutí výpočtu od příslušného stavební-
ho úřadu, ale dozvídám se lapidární odpověď, že se tento údaj nepodařilo  
v projektové dokumentaci dohledat, ale jestli chci, můžu se na výkresy přijít 
podívat. Dobře, tedy jsem si alespoň opsala výměry jednotlivých podlaží, 
s pomocí odborníků z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pak bylo 
jednoznačně spočítáno, že stavba nepřekročitelnou míru využití území pře-
kročila. Politováníhodný omyl? Početní chyba? Stavební úřad si to přepo-
čítat nedokázal, nebo nechtěl? Ze stejného důvodu bylo v Praze několik 
plánovaných developerských projektů zastaveno, tento proklouzl jak had. 
No..., je pozdě. Stavba se již tyčí na bývalé Masarykově parcele jak útes nad 
řekou. Tedy nad řekou aut, která jej obtéká hned ze dvou stran. Dobře, nechť 
se tedy tyčí, ale nebudu jistě daleko od pravdy, když budu předpokládat, že 
leckoho si při pohledu na něj napadne stejně jako mne: Hle, toť pomník! 
Toť názorný pomník pražského klientelismu.         PhDr. Kateřina Bečková

Prolhat se k stavebnímu povolení… 
Příběh Masarykovy parcely
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hod. AK Markéta se tímto sobotním závodem snaží vyjít vstříc fanouš-
kům, kteří se běžně přes týden nemohou na naše závody podívat. Děti 
a mládež do 15 let budou mít vstup ZDARMA. 
26. 04.  18:00 Finále MČR jednotlivců
Na startu tohoto závodu se představí celá česká špička v boji o titul 
Mistra ČR pro rok 2016. Tento závod je vždy atraktivní a slibuje vysokou 
sportovní úroveň. Loňský titul bude obhajovat Václav Milík ale cestu mu 
budou chtít znepříjemnit určitě domácí Josef Franc s Matějem Kůsem, 
slánský Eduard Krčmář a pardubičtí Aleš Dryml, Tomáš Suchánek nebo 
nadějný pražský junior Zdeněk Holub. 
17. 05.  18:00  Extraliga družstev
Auto klub Markéta, by rád po loňském druhém místě před domácím 
publikem nastartoval své fanoušky na vítěznou vlnu pro rok 2016. 
Nejvyšší česká ligová soutěž má stejný formát závodu, jako tomu bylo  
v loňském roce. Extraligový tým se bude skládat ze čtyř závodníků zá-
kladní sestavy a jednoho náhradníka. Jeden z nich může být cizinec  
a jeden musí být junior s licencí AČR, jenž má garanci tří rozjížděk. 
Rozpis závodu bude odpovídat stylu světového poháru včetně žolíka  
v případě ztráty šesti bodů. To by mělo přinést atraktivní souboje, které 
jsme mohli vidět naposledy před čtyřmi lety. Naši závodníci by se tak 
měli nejen prosazovat, ale hlavně výkonnostně růst, což české ploché 
dráze hrozně pomůže. 
06. 09.  18:00  MČR dvojic
MČR dvojic se na Markétě pojede opět po dlouhých letech. Tento závod 
se jede zajímavým systémem. Po kvalifikační části se jedou přímé semi-
finálové a finálové souboje z možnou zajímavou zápletkou. Tento závod 
na začátek školního roku, bude opět mládeži zpřístupněn zcela zdarma. 
09. 10.  14:00  Extraliga družstev
MČR družstev půjde do finále, a diváci tak budou moci vidět další strhu-
jící souboje v extralize družstev. Doufáme, že tou dobou bude stále naše 
extraligové družstvo ve hře o ligový titul a v tomto posledním závodě 
sezóny naší nejvyšší plochodrážní soutěže předvedou výborný výkon. 
Snad se jezdcům AK Markéta podaří oplatit jezdcům Pardubic loňskou 
porážku. Závod se pojede výjimečně v neděli odpoledne při Břevnov-
ském posvícení. 
5. Podaří se letos zvítězit českému jezdci v Tomíčkově memoriálu?
Čekání na českého vítěze tradičního mezinárodního závodu se opravdu 
prodlužuje. Posledním českým vítězem Memoriálu Luboše Tomíčka byl 
v roce 2010 Matěj Kůs. I když je sportovní úroveň závodu vysoká, čes-
kému závodníku v poslední době chybí ten krok k tomu, aby tuto trofej 
získal. Pevně ale věřím, že by právě letos 19. září při čtyřicátém osmém 
ročníku měl být minimálně český jezdec na pódiu pro nejlepší tři jezdce. 
Pokud ne na tom nejvyšším. 
6. Polák David Lampart je novou posilou AK Markéta! 
Na extraligovou soupisku AK Markéta byli zatím pro rok 2016 za-
psání čtyři jezdci. Největší hvězda posledních let, trojnásobný 
mistr světa Nicki Pedersen, by se opět mohl na stadionu Marké-
ta představit českým fanouškům. Pokud bude mít Nicki v nabi-
tém kalendáři volno, tak by mohl do Prahy zavítat. Dalšími jsou 
Poláci Dolny a Malitowski, kteří se v dobrém světle představili již  
v loňském roce. Tyto závodníky osvědčené jezdce jsme doplnili právě 
Davidem a v průběhu sezóny se ukáže, jestli jeho služeb využijeme 
nebo ne. 
7. Co vaši mladí a nejmladší závodníci? Zdeněk Holub nebo naděje 
české  „plošiny“ Pavel Kuchař?
Jak jsme již zmínili, Zdeněk Holub v roce 2015 šel výkonnostně hod-
ně nahoru. Máme radost, že trio Holub, Škurla a Smetana mezi sebou 
zápolí tak často, že je to posouvá jezdecky pořád výš a výš. Mezi ně by 
mohli brzy přijít mladíci, kteří sedlají stroje o obsahu 125 ccm. Jsou jimi 
Jan Kvěch, Petr Chlupáč, Pavel Kuchař, Lukáš Vinter a další. Všichni na 
sobě obrovsky pracují a jsme zvědaví jak se jejich a naše úsilí projeví 
v budoucnu. Všichni jmenovaní dosahují velmi dobrých výsledků jak  
v MČR, tak v mezinárodních pohárech. Navíc Pavel Kuchař dostal v roce 
2015 cenu talent roku od prvního viceprezidenta Autoklubu České re-
publika JUDr. Jana Šťovíčka. To je určitě důkazem dobré práce s mlá-
deží v našem klubu. 
8. Kde a kdy se mohou noví zájemci o plochodrážní sport hlásit , jaké 
věkové hranice musí dosáhnout?
V sezóně se snažíme dělat pro naše nejmladší jezdce tréninky každé úterý  
a čtvrtek mezi 16–18 hod. V tuto dobu je nejlepší se přijít k nám podí-
vat a domluvit se z našimi trenéry Zdeňkem Schneiderwindem nebo 
Tomášem Topinkou o případném zahájení činnosti. Zájemci starší 9 let 
již mohou přijít okusit kouzlo levých zatáček. 

 Děkuji za naše čtenáře.                am
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Blíží se začátek plochodrážní sezó-
ny, sportovní ředitel klubu AK MAR-
KÉTA – Pavel Ondrašík neví kam dřív 
skočit. Přesto si udělal čas a našemu 
časopisu odpověděl na otázky, které 
zajímají všechny příznivce motoriz-
mu. 
1. Program pro tento rok je na 
Markétě opět bohatý. “Zlatým hře-
bem“ ale asi bude dvacátá Velká 

Cena ČR!
Ano, 25. 6. od 19:00 nás čeká velký motoristický svátek. Jubilejní dva-
cátá Grand Prix na Markétě! Zatím nikdo jiný na světě toto nedokázal. 
Praha tak jako první město v historii bude hostit závod o titul mistra 
světa již po dvacáté za sebou. A to je velký závazek pro celý náš klub 
a pořadatelský sbor. Navíc se letos pojede v rámci oslav mezinárod-
ní akce Praha – evropské město sportu 2016. Na přípravě jubilejního 
ročníku jsme začali po organizační stránce pracovat už před loňskou 
GP a od té doby prakticky bez přestávek se tomu věnujeme. Při pořá-
dání této významné akce bychom se neobešli bez pomoci a podpory 
jak státních, tak i soukromých subjektů. Mezi nejvýznamnější partnery 
patří magistrát hlavního města Prahy, Centrum sportu MV ČR, MŠMT 
a Praha 6. Závod každoročně přiláká několik tisíc zahraničních a do-
mácích plochodrážních fanoušků, aby viděli v akci nejlepší závodníky 
na světě. Velká cena České republiky je právě jedinečnou příležitostí 
srovnání úrovně českého plochodrážního sportu se světovou špičkou. 
Každoročně zde dostávají nejlepší čeští plochodrážní reprezentanti 
příležitost získat body v tomto seriálu MS. Snažíme se o to, aby tento 
vrcholný závod FIM si Praha udržela a aby byla součástí tohoto seriálu 
i nadále. Byli bychom hrozně rádi, pokud by se českému závodníkovi 
startujícímu na divokou kartu podařil nějaký dobrý výsledek. Bylo by to 
nejlepší okořenění naší práce. 
2. Jak jste spokojen s výkony domácích jezdců v r. 2015?
Nejdříve bych krátce shrnul výsledky našich závodníků v domácích sou-
těžích. Josef Franc získal mistrovský titul na dlouhé dráze, Matěj Kůs 
byl druhý na mistrovství jednotlivců na krátké dráze a první místo získal 
na mistrovství republiky juniorů talentovaný Zdeněk Holub. V extralize 
družstev jsme byli druzí a tady mě těší to, že toto umístění vybojoval tým 
složený, až na vynucené výjimky, jenom z našich závodníků. Za což patří 
dík nejenom manažeru týmu Tomáši Topinkovi, ale i dalším trenérům  
a mechanikům. Na mezinárodní scéně pak určitě stojí za zmínku 5. mís-
to Josefa France v seriálu MS na dlouhé ploché dráze. Zdeněk Holub jel 
finále MS a ME juniorů, a i když se neumístil na předních místech, vě-
řím, že získané zkušenosti zúročí v letošním roce. Hezké bylo vystoupení 
našich nejmladších závodníků na mezinárodní scéně. Páté místo Petra 
Chlupáče ve Světovém poháru v kategorii 125 ccm a bronzová medaile 
Jan Kvěcha v Evropském poháru do 125 ccm. 
3. Uvidí letos diváci Flat track?
V roce 2016 se určitě Flat track konat nebude a to hlavně kvůli po-
měrně velkým finančním nákladům na tento mezinárodní závod. Mohli 
bychom jet závod MČR Flattracků, ale ta úroveň, podle mého názoru, 
ještě nedosahuje takových kvalit. 
. Co uvidí fanoušci na Markétě kromě SGP a MLT?
Rád bych pozval všechny fanoušky plochodrážního sportu na tyto závo-
dy, které zcela určitě svojí kvalitou budou převyšovat běžné akce pořá-
dané u nás v roce 2016. 
29. 03.  18:00   Mezinárodní mistrovství dvojic
Tento mezinárodní závod viděli diváci na našem stadionu již po třetí.  
V loňském roce se toto mezinárodní mistrovství dvojic rozšířilo o dal-
ší velké kluby a pro letošní rok slibuje tento závod určitě velikou podí-
vanou. Společně s předními českými jezdci se zde představí nejlepší 
jezdci ze Slovinska, Chorvatska, Slovenska a nově i Madarska. Bude to 
dobrá zkušenost hlavně pro naše juniory v této silné konkurenci. 
09. 04.  15:00  Prague open – volný závod 
V tomto již tradičním závodě by se na stadionu Markéta měla představit 
kompletní česká elita a spolu s ní několik zahraničních závodníků. Pro 
české jezdce to tak bude šance říci si o divokou kartu na závod Grand 
Prix, který se na břevnovském stadionu uskuteční 25. 6. 2016 od 19:00 

Redakční rozhovor

AK 
Markéta



11

BŘEVNOVAN

Pondělí   8. 00 – 13. 00 hod. 
Středa   8. 00 – 12. 00 hod. 
Čtvrtek  14. 00 – 18. 00 hod

 T. O. STŘELKA
Jsme turistický oddíl s více jak 20ti letou tradicí. Vznikli jsme 
jako pionýrský oddíl, dílem jistého Marka Šmejckého v Břev-
nově (Praha 6) a nutno říct, že jsme této čtvrti po celou dobu 
existence oddílu věrni. V současnosti jsme již samostatné ob-
čanské sdružení (být součástí velké organizace má určitě své 
výhody, ale rozhodně i nevýhody, které u nás již dlouhou dobu 
převažovaly). 
Samotná organizace prošla celou řadou let, ve kterých se stří-
daly doby rozkvětu a stability s úpadkem a pomalým škrábá-
ním zase nahoru. 
Hlavním smyslem naší organizace bylo a bude převážně za-
bavit děti školou povinné během celého roku. Snažíme se 
děti vést jak k tvůrčím činnostem, kterým se věnujeme v naší 
klubovně na Patočkově ulici, tak i ke sportu, v němž se u nás 
chlubí velké popularitě frisbee, lakros či volejbal. Neodmysli-
telnou náplní jsou výlety do přírody a toulky po naší republice, 
které jsou jedno – či více denní. Věnujeme se hraní her a to 
jak moderním deskovým, tak i hrám venku, které z velké části 
sami vymýšlíme a snažíme se děti naučit spolupráci a respektu 
jak mezi sebou, tak i k ostatním. V neposlední řadě pořádáme 
každoročně letní tábory, které se těší (soudím dle sebe) velké 
oblibě. 
V posledních letech u nás bohužel došlo k velkému poklesu 
zájmu jak o schůzky v klubovně, tak i o výlety a nám nezbyla 
jiná možnost, než si udržet aspoň letní tábor. To se každopádně 
povedlo, a tak jsme se zaměřili převážně na tuto akci. Každo-
ročně jezdíme na léty prověřené místo na kraj obce Myslív,  
v okrese Klatovy. Snažíme se udržet si ráz turistického oddílu. 
Tábor je klasického typu, kde se děti podílí na běžném chodu 
tábora jako je příprava jídla, dřeva atp., spíme v klasických sta-
nech s dřevěnou podsadou a sociální zázemí v podobě záchodů  
a sprch máme v pronajaté hasičské zbrojnici. 

Každoročně se snažíme pro děti připravit bohatý program, od 
celotáborové hry, přes různé hry v lese či na hřišti, deskové hry 
až po tvůrčí činnosti, při kterých se snažíme využít kreativní 
nápady dětí, které si velice oblíbily kamery a vznikají často 
zajímavá a vtipná videa, která si spolu s fotkami promítáme. 
Snažíme se udržet relativně nízký počet dětí v turnusu, aby-
chom měli co nejindividuálnější přístup k dětem a vyhnuli se 
tak problémům, které mohou mít velké tábory, jako je šikana 
apod. 
Bohužel se čím dál tím více setkáváme s dětmi, které třeba 
nikdy nešli dál, než na nákup do obchodního domu. Výlety 
po lesích, práce s mapou, buzolou a základní úcta k přírodě 
tak pro nás stále zůstává prioritou a snažíme se touto činností 
oslovit i děti, které s námi jezdí na tábory, abychom se jednou 
nedočkali toho, že budou jen počítačové tábory a les zahlédne-
me jen zpoza okénka v autě. 
Dnešní moderní doba je neúprosná a počítače a chytrá elek-
tronika pomalu dobývá svět. Nicméně my se budeme snažit 
nadále pořádat minimálně letní tábory. Budeme předávat naše 
zkušenosti a lásku k tábornictví (této již skoro zapomenuté 
činnosti )dál. Věříme, že se nám opět podaří obnovit tradici 
výletů po naší republice a že nezaniknou turistické a podobné 
oddíly, které sdílí stejné názory a hodnoty, jako máme my. 
 

za T. O. Střelka
Přemysl Kouba – hlavní vedoucí

GYNEKOLOGICKÁ
ordinace

MUDr. D. Hradecký
sestra H. Svozilová

Praha 6, Pod Marjánkou 12, II. patro

Poskytujeme
kompletní

gynekologicko porodní péči
včetně sono

a genetických screeningů

tel. : 233 358 791,  
776 400 815, 774 602 061
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Vzpomínka stará více než půl století
Když tenkrát přicházel květen, bývalo už pro nás kluky vyhráno! Sníh 
pryč a správně nahuštěné míče – to byla tehdy věc našeho primární-
ho zájmu. Jistě, už byla ze sklepů vytažena naše kola, obvykle znač-
ky Sport s přehazovačkou, na kterých jsme podnikali výlety třeba až  
k rybníku Břve, také několik vzácných duhových kuliček jsem vy-
bojoval v lítých soubojích po břevnovských ulicích. (Něco jako vý-
hodu domácího hřiště znamenal pro mne tenkrát důlek ve Šlikovce!) 
A do třetice – nenáviděné pumpky byly zabaleny do krabice a trvale 
se už chodilo v kraťasech. Jenže co to všechno bylo proti faktu, že 
fotbal se rozjel na plné obrátky.
Tehdy toho prvního května jsme my šťastní, kteří byli vybráni do 
prvomájového průvodu, abychom reprezentovali náš klub TJ POSI-
STA PRAHA /BŘEVNOV/ už po sedmé hodině měli sraz na hřišti. 
Já ani pořádně nespal a nesnídal, jen aby se mi do mého dresu č. 8 
neoblékl někdo jiný. Přišel jsem mezi prvními,před kabinami už stál 
pan Solnický, vedoucí nás, žáčků.
„Nazdar Tondo, povídá, a koukej dělat, ať nepřijdeme pozdě!“ Po-
bízet mne nemusel. Vlétl jsem do kabiny ke své hromádce. Tričko  
s osmičkou na zádech, trenýrky, stulpny, betony, kecky svoje. Za 
chvíli už jsme všichni vycházeli směrem ke škole. Ovšem do zrcadla 
jsme se předtím podívali několikrát, to zase jo. Před školou nám sice 
rozdali třepetalky, ale nám radost zkazit nemohl nikdo. Vždyť jsme šli 
v dresech jako hráči třeba Spartaku Sokolovo /Sparta/ nebo Dynama 
Praha /Slavia/! Jestli se provolávala nějaká hesla, to se nás netýka-
lo, v průvodu bylo nutné prodiskutovat sestavu na odpolední turnaj.
Došlo se na Újezd. Tam pan Solnický s transparentem v ruce oslovil 
jakéhosi vůdčího pořadatele s tím, že vzhledem k důležitosti našeho 
turnaje, bohužel už dále pod tribuny jít nemůžeme, načež ukázal na 
transparent. Stálo na něm: Zdravé mládí – záruka socialismu! Činov-
ník pohlédl na pana Solnického, na ceduli v jeho ruce, pak na naše 
třepetající se třepetalky a dal nám pokyn k odchodu. My se otočili  
a vykročili k Tyršovu domu, kde se turnaj odehrával. Totiž tam, kde 
je dneska parkoviště, stávalo krásné cvičiště s dráhou a brankami 
na fotbal. Pan Solnický nám všem koupil limonády a snad to bylo 
tím, my vyhráli rozhodující zápas proti Konstruktivě a postoupili ze 
skupiny! Gól jsem tehdy nedal, nicméně na ten rozhodující se mi 
podařilo Fandovi Čermákovi krásně nahrát. Tím pro nás bohužel 
akce skončila, následující duel jsme prohráli neslavně. Ale i tak to 
byl pro nás úžasný zážitek! První máj budiž pochválen!

 T. Matějka

Mezi námi
v Břevnově XXXVI. 

První 
Máj  

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Květen 2016
Marie Ročková, Břevnov  16. 5. 1924
Zdeňka Poborská, Břevnov  16. 5. 1927
Zdenka Skalová, Střešovice  2. 5. 1936
František Feňo, Břevnov  8. 5, 1939
Ing. Josef Kos, Břevnov  15. 5– 1945
Jiří Zahálka, Břevnov  31. 5. 1952
Miroslav Jakl, Břevnov  2. 5. 1964

Červen 2016
Anna Bezoušková, Břevnov  15. 6. 1922
Eliška Ratajová, Břevnov  13. 6. 1928
Ing. Václav Smělý, Střešovice  21. 6. 1929
Čestmír Plachý, Břevnov  3. 6. 1930
Mgr. Milada Štěpánková, Břevnov  9. 3. 1931
František Novotný, Břevnov  15. 6. 1931
Alena Plachá, Břevnov  16. 6. 1939
PhDr. Jana Fleglová, Střešovice  12. 6. 1934

Květen – Červen

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

Byty – výměny – podnájmy – koupě
 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. 

Naše gratulace
Dne 26. května se dlouholetý občan Prahy 6, pan Jiří Pod-
lešák dožívá významného životního jubilea 95 let a to  
v plné duševní svěžesti. Za války byl nasazen na nucené 
práce do rakouské muniční továrny Enzesfeldermetallwer-
ke, nedaleko Vídně. Za aktivní účast na Pražském povstání 
v květnu 1945 mu bylo předáno státní vyznamenání. Pan 
Jiří Podlešák byl dlouholetým členem Sokola a v roce 1990 
pracoval ve výboru Sokola Břevnov–Hradčany na obno-
vení jeho činnosti. 30 let pracoval na Federálním minister-
stvu hutnictví a těžkého strojírenství v oboru strojírenské 
metalurgie, jehož pracovní náplní bylo zajišťování rozvoje 
sléváren a kováren. Pan Jiří Podlešák má 2 syny, 5 vnou-
čat, 7 pravnoučat, kteří ho v jarních a letních měsících navštěvují na jeho chalupě  
v Borové u Poličky, kde i v tomto požehnaném věku je stále pracovně činný. Při této 
příležitosti mu přejeme nadále pevné zdraví, pohodu a životní optimismus. 

Za celou rodinu synové Jiří a Jan Podlešákovi
Pohřeb významné osobnosti na břevnovském hřbitově
Na břevnovském hřbitově u Markéty našla místo posledního odpočinku významná osob-
nost: dne 2. března 2016 odpoledne byly do jednoho z hrobů svatovítské kapituly po-
chovány tělesné ostatky kněze – kanovníka Mons. Pavla K u č e r y, laureáta církevních 
i státních cen za mimořádné zásluhy o krajany v zahraničí. Pavel Kučera se narodil před 
84 lety v Praze. Studovat začal na Biskupském gymnáziu v Bohosudově u Teplic, ale  
v dubnu 1950 byly všechny církevní školy státní mocí násilně uzavřeny. Studia tedy do-
končil v Praze na někdejším Akademickém gymnáziu a po maturitě začal manuálně pra-
covat v průmyslovém závodě. Jeho cílem bylo teologické studium pro kněžskou službu. 
To ovšem nebylo v dobách totality snadné: jediné bohoslovecké učiliště v socialistickém 
Československu bylo pod přísným hledáčkem Státní bezpečnosti a církevních tajemníků 
– a výběr uchazečů byl přísně sledován a omezován. Začal tedy tajně studovat teologii  
v soukromí a rozhodl se při nejbližší příležitosti emigrovat, což se mu podařilo v roce 
1962. V západoněmeckém městě Augsburgu byl po dokončení studií vysvěcen. Jako no-
vokněz byl v roce 1967 ustanoven pro službu mezi českými politickými emigranty. Usadil 
se u uprchlického tábora v Zirndorfu u Norimberka, aby uprchlíkům poskytoval nejen 
duchovní službu, ale i veškerou další pomoc , kterou potřebovali, aby se co nejsnáze 
adaptovali ve zcela nových podmínkách. Šlo o všestrannou pomoc – nejen o duchovní, 
ale i hmotnou a humanitární (často pomáhal i finančně, z vlastních prostředků). Pomáhal  
i v psychologických záležitostech, napomáhal získávat potřebnou orientaci při začleňo-
vání krajanů do nového života; získávat sebedůvěru a sebejistotu. Velikému počtu lidí  

Žáci S. K. Břevnov 1942:
E. Juza, J. Topič, V. Pinc, Z. Švarc, J. Troníček, L. Pokorný,  
A. Jankovský ml., J Frie, L. Funda, J. Kamiš, V. Seifert
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v cizině mnohostranně pomohl a získal si velké zásluhy. Brzy byl znám nejvýznamnějším 
politickým a kulturním osobnostem našeho exilu, s nimiž pak úspěšně spolupracoval. 
Získal si respekt a sympatie v širokém okruhu nejen u krajanů, ale i u tamních německých 
obyvatel. Za své zásluhy byl už v roce 1987 od papeže Jana Pavla II. jmenován monsigno-
rem a pak i papežským prelátem. 
Po „sametové revoluci“ v listopadu 1989 už nic nebránilo, aby se vrátil do vlasti, ale 
němečtí biskupové jej potřebovali, aby i nadále pracoval jako osvědčený delegát pro 
duchovní správu krajanů. V té době, kdy stále ještě působil v zahraničí, získal i státní 
ocenění: prezident České republiky mu dne 28. října roku 2000 udělil Medaili za zásluhy 
II. stupně. Mons. Pavel Kučera dokončil své dlouholeté působení v Německu a domů se 
vrátil teprve v důchodovém věku. V roce 2007 byl jmenován kanovníkem svatovítské 
metropolitní kapituly a k osmdesátým narozeninám (v roce 2012) mu pražský arcibiskup 
udělil stříbrnou Svatovojtěšskou medaili „za zásluhy v boji za svobodu a proti totalitě 
během exilu a za mimořádně účinnou humanitární pomoc českým uprchlíkům“. 
Na sklonku života ho těžká nemoc po celých devět měsíců upoutala na lůžko. Navště-

Tajenka: Osmiboká kaple zasvěcená Panně Marii. 

Proč výhradně Česká?
Prodávám jen to, 
čemu sama věřím

VĚRA GÄRTNEROVÁ
VÁŠ OSOBNÍ PORADCE
tel. : 776 373 756

Praha 6 – Břevnov

vovali ho nejen jeho kamarádi, někdejší spolužáci a kněží, ale 
přicházeli za ním ze zahraničí i někdejší emigranti, krajani  
a farníci z německého Zirndorfu a z Norimberka, kteří na něj 
stále s vděčností vzpomínají. 
Konec jeho života nastal dne 24. února a poslední rozloučení se 
konalo dne 2. března 2016. Jakožto svatovítský kanovník měl 
slavné requiem v katedrále za veliké účasti kněží, smutečních 
hostí a mnoha set věřících. Mši za zemřelého sloužil emeritní 
pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk za asistence biskupů 
Václava Malého a Františka Radkovského. Velké množství lidí 
jej pak doprovodilo na břevnovský hřbitov, kde byl uložen do 
kanovnického hrobu poblíž vstupní brány. 

Pro Břevnovan napsal Karel Voplakal. 
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V minulé exkurzi po 
památkách Prahy 6,  
o jejich celkovém stavu 
a situaci, jsem zvláště 
upozornila na památky 
devastované, chátra-
jící a zanikající, které 
se ocitly na speciálním 
seznamu ohrožených 
památek Národního 
památkového ústa-
vu. Památek, které by 
na seznam žel patřily, 
je nejspíše ještě více 
– některé nejsou ani 
oficiálně kulturními 
památkami jen proto, 
že je jejich stav natolik 
špatný, že by nebylo 
možné pro státní pa-
mátkovou péči zachrá-
nit a uchovat jejich tzv. 
památkové hodnoty 
(k vysvětlení těchto 
hodnot někdy příště, 
protože nejsou zcela 
samozřejmé). To je pří-
pad třeba usedlosti Na 
Panenské. Pokud se 
kulturní památka na ta-

kový seznam dostane, na jednu stranu je to pro ni zlé, na druhou 
stranu se jí dostane soustavnější pozornosti, pro majitele památky 
to jako varování není dobrou vizitkou a památkář tímto zařazením 
může argumentovat, byť to většinou jeho hlas fakticky moc nepod-
poří. Ve věci takové ohrožené památky většinou probíhá sankční 
správní řízení, jehož návrh (podnět) posílá odborný památkář na 
příslušný správní orgán – obecní úřad s rozšířenou působností  
v případě kulturní památky nebo úřad krajský v případě národní kul-
turní památky. 
Možná se divíte, proč existují dnes jen dvě kategorie památek – kul-
turní a národní kulturní (pokud pomineme plošně chráněná území 
a jejich hierarchii, která toto třídění trochu zkomplikují). Jde mimo 
jiné o snahu vymýtit zažité představy, které by důkladnější kate-
gorizace ještě podpořila, a to že některé památky jsou důležitější, 
vzácnější a lepší než jiné. I v současnosti při diskusích o návrhu 
nového památkového zákona se objevují názory, že je třeba někte-
rým památkám garantovat větší ochranu než jiným. Nemáme snad 
ale podle památkového zákona chránit všechny památky? Kdo toto 
bude rozlišovat? Stav památkového fondu, co v něm je i co není, je 
věcí společenské dohody. Není pochyb o tom, že naši předkové by 
na jeho skladbu měli a naši potomci budou mít jiný názor. Ve věci 
důležitosti instituce samotné ochrany se ale s námi shodli a (snad) 
shodovat budou. 
Tato úvaha má zvláštní dozvuk právě pří přemýšlení o ohrožených 
památkách, protože nepoučený člověk by mohl zjednodušeně argu-
mentovat, že kapličku u poutní cesty z Lorety do Hájku přece nelze 
z hlediska míry ochrany srovnávat se svatovítským chrámem. Omyl! 
Rozdíl mezi poutní kapličkou a katedrálou je sice zřejmý a princip 
ochrany otázkou společenské konvence, ale její míru lze s trochou 
nadsázky přirovnat k lidským právům - všechny památky jsou si rov-
ny. Pokud nepochopíme, že pozornost bychom měli věnovat kříži na 
rozcestí, nepostaráme se dobře ani o korunovační klenoty. Zdravý 
vztah ke kulturnímu dědictví se pozná i podle toho, zda člověk do-
káže současně žasnout nad honosným královským palácem i pros-
tými Božími mukami v polích.
Stejné pravidlo platí i v případě, že lidé nezasáhnou negativně pa-
mátku samotnou, ale ovlivní bezcitně její okolí – životní prostředí 
(možnou paralelu s živou přírodou snad není třeba objasňovat).  
V červenci 2015 vzbudilo mezi místními obyvateli Ruzyně velké po-
horšení nešetrné kácení dvou stovek dřevin, dokonce dvou větších 

stromů, v bezprostřední blízkosti vnější jižní ohradní zdi národní kul-
turní památky areálu Bojiště na Bílé Hoře s letohrádkem Hvězda  
a s oborou. Odborní památkáři zjistili, že bylo provedeno bez povo-
lení, provedli místní šetření a požádali soukromého vlastníka, aby  
v ochranném pásmu národní kulturní památky za toto nevratné, ji-
nak neakceptovatelné kácení, kdy nadto pokácené dřeviny nebyly 
celé dva měsíce z místa odstraněny, byla jako náhrada za odstraně-
né ovocné stromy provedena nová výsadba. Obora Hvězda je chrá-
něna limity výškových a hmotových konfigurací přírodních prvků 
a pás vzrostlé zeleně lemující ohradní zeď je ochranným pláštěm 
památky. Obnova takové zeleně má zcela jiná, sofistikovanější pra-
vidla, než je prosté kácení. A pokud chceme zůstat kulturními lidmi, 
neměli bychom na péči o životní prostředí své i vytvořených hodnot 
rezignovat jen proto, že jiné způsoby jsou prvoplánově jednodušší 
a levnější.
Daleko smutnější příběh se odehrává na severním obvodu téže 
ohradní zdi obory Hvězda u Libocké ulice, o to více znepokojující, 
že je majitelem tamní kulturní památky město Praha. Jde o areál 
bývalého hřbitova s kaplí (márnicí) v katastru Liboce. V Praze 6 se 
z celkových více než třiceti památkově chráněných areálů hřbitovů 
mimo území historických pražských měst nalézá vedle libockého 
ještě dalších pět: břevnovský, hřbitov při kostelu sv. Matěje, bývalý 
vojenský hřbitov na Hradčanech, ruzyňský tzv. Toleranční hřbitov 
a vokovický. Hřbitovy už z principu jsou památná a pietní místa  
a nebylo potřeba zvláštních zákonů, aby to lidé po celá tisíciletí tak-
to cítili.
Bývalý libocký hřbitov ve svahu pod oborní zdí, ukrytý pod koruna-
mi stromů, unikající pozornosti dnešních místních obyvatel i ná-
vštěvníků, dávno proměněný v prostý travnatý ohrazený kus země, 
kde jeho dřívější funkci připomínají již jen kaple s několika uvnitř 
uloženými náhrobky, zbytky soklu centrálního kříže a další vrostlý 
kříž do kmene stromu, neunikl nejen zubu času, ale ani vandalům  
a hlavně nevšímavosti zodpovědných správců. 
Okrsek hřbitova, prohlášený se dvěma příslušnými travnatými 
pozemky s několika vzrostlými stromy a keři, s budovou márnice 
(kaple), s ohradními kamennými zdmi a soklem centrálního kříže 
za kulturní památku roku 2012, v těsném sousedství národní kul-
turní památky obora Hvězda, je politováníhodném stavu. V dezo-
látním stavu je především kaple. V červnu 2015 sepsal odbor péče 
o památkový fond NPÚ ÚOP HMP na žádost Magistrátu HMP "po-
souzení chráněných památkových hodnot, stavu a návrh konkrét-
ních nezbytných prací, které je nutné provést k zabezpečení této 
části kulturní památky v nezbytně nutném rozsahu". Do té doby 
měl už za sebou tento malý prostor řadu dějinných peripetií. Hřbi-
tov v Liboci při severní ohradní zdi Hvězdy byl založen roku 1842 
po zrušení původního hřbitova při starém, původně románském 
libockém kostele sv. Fabiána a Šebestiána. Tento starý kostel byl 
tehdy zbořen a roku 1842 se započalo se stavbou kostela nové-
ho. Nový hřbitov byl přesunut ke zdi obory, východně od kostela. 
Zděná kaple, která sloužila i jako márnice, s menšími gotizujícími 
lomenými okny, a kamenný sokl centrálního kříže byly vztyčeny 
pravděpodobně až ve 2. pol. 19. století. Márnice byla postavena 
těsně při oborní zdi, v historizujícím stylu a poměrně neobvykle pro 
drobnou funerální architekturu jako stavba v zásadě zahradního 
typu. Zachovalé náhrobky jsou dobře datovatelné podle vyrytých 
nápisů.  Hřbitov sloužil do roku 1902, pak již přestal kapacitně sta-
čit. Většina náhrobků z něj byla přemístěna na prostorově daleko 
vhodnější Vokovicko-libocký hřbitov při dnešní Evropské ulici. Na 
starém hřbitově dodnes zůstalo několik náhrobků či jejich fragmen-
tů uložených v interiéru márnice, z nichž nejvýznamnější jsou čtyři 
nejzachovalejší: vysoký hranolový náhrobek z černého mramoru 
Rosálie Bubákové, rozené Štětkové, a Ernsta Richtera z roku 1897; 
kamenný sokl s litinovým křížem; fragment pískovcového náhrob-
ku Josefa Kuneše a Kateřiny Kunešové s českým nápisem a datací 
1835; černý mramorový náhrobek Anny Kubrové a Václava Kubra  
z roku 1890. Kubrova rodina pocházela z tzv. Kubrova statku  č.p. 15  
v Ruzyni, jedné z nejvzácnějších staveb lidové architektury na úze-
mí Prahy. Josef Kuneš působil jako učitel v bývalé libocké škole.
Původní vrata pilířové brány se nedochovala. Ohradní zdi byly na-
posledy opravovány v roce 1996 (možná z té doby zůstaly přilehlý 

Památky Prahy 6 (2) 
Smutný příběh starého libockého hřbitovaMgr. Adrea Holasová
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úsek oborní zdi, zdi hřbitovní i střecha márnice omítnuty nevhod-
nou cementovou omazávkou).

Starý libocký hřbitov má svůj smysl nejen jako hodnotná plocha ze-
leně v těsném sousedství obory Hvězda, ale i sám o sobě jako sou-
bor reprezentující původní staré hřbitovy dříve samostatných obcí 
a zachovávající fragmenty cenné funerální plastiky daného období. 
Do chráněného souboru sice nebyly zahrnuty výše jmenované za-
chovalé, v tehdejší době běžné náhrobky v kapli a ani jistě i dnes 
pro místní obyvatele raritní náhrobek a litinový kříž se sochou Krista 
vrostlý do stromu v severovýchodní části hřbitova (snad právě proto 
nebyl kdysi přenesen do kaple), i ty jsou ale památkami hlubokého 
místního významu. 

Jistě, starý libocký hřbitov není Slavín, ale to ještě neznamená, že 
by měl zmizet jen kvůli našemu nezájmu a liknavosti. Žádná pa-
mátka zde nebude věčně, ale to nám nedává záminku, abychom 
tento kus paměti nechali zajít dříve, než si to vyžádá neúprosný 
běh času. V říjnu 2014 podal NPÚ ÚOP HMP podnět k zahájení 
správního řízení na státní orgán památkové péče, který má rozho-
dovací pravomoc – Odbor památkové péče Magistrátu HMP. Není 
pochyb o tom, že již v době prohlášení za kulturní památku (2012) 
byl hřbitov v neutěšeném stavu, ale někdy věci takové prohlášení 
pomůže a v to zřejmě doufali i iniciátoři tohoto prohlášení a mož-
ná i ministerští úředníci. Podle popisu z r. 2012 bylo totiž možné 
ještě špatný stav dílčími opravami, zastřešením kaple a pečlivou 
údržbou zvrátit. Jenže během dalších let došlo vinou dlouhodobé 
neúdržby a vandalismu ke značnému nárůstu degradace zdiva, od-
padávání velkých částí korunní římsy a zdiva kaple, a tím porušení 
statiky celého objektu, jehož havarijní stav by mohl ohrozit zdraví  
i životy lidí, kteří by volně přístupným terénem procházeli, nebo se 
tam dokonce skrývali. Márnici chybí mnoho let střecha. Cementová 
omítka na rubu klenby je v úrovni římsy zcela popraskaná, a nejenže 
neplní svoji ochrannou funkci, ale naopak spíše zhoršuje současný 
stav. Dnes do klenby i obvodového zdiva zatéká a vyrůstá z nich 
vegetace. Zdivo kaple je mokré. Přední roh korunní římsy již odpadl  

a bezprostředně hrozí další destrukce. Krycí omítky jsou popraska-
né v celé ploše a na západní stěně odpadávají po vrstvách, a do-
chází tak k destrukci obnaženého opukového zdiva. Boční okenní 
otvory nejsou zabezpečeny proti vniknutí cizích osob, jejich výplně 
se nedochovaly, chybí mříže nebo jsou uvolněny. 

Při místním šetření v květnu 2015 za účasti pracovníků pražského 
magistrátu, správcovské organizace a památkářů NPÚ byl nejen 
konstatován nezměněný tristní stav, ale navíc ještě zjištěny další 
destruktivní procesy, jejichž výsledkem je vyvalené zdivo včetně 
části římsy a silně narušená klenba vlivem zatékání. 

Co je tou zásadní komplikací, která brání okamžitému zásahu a ná-
pravě? Pozemky hřbitova jsou ve vlastnictví města Prahy. Budova 
márnice by mu měla patřit z logiky věci též, jenže podle magistrátu 
nikdy nefigurovala na žádném listu vlastnictví Katastru nemovitostí. 
Vlastnictví stavby se mělo nejprve prošetřit. Teprve v těchto dnech 
o určení vlastnictví rozhoduje příslušný soud. Mezitím již od června 
2015 běží magistrátem zahájené správní řízení. Aby nedocházelo 
k další devastaci této kulturní památky, bylo by třeba okamžitě uči-
nit řadu rychlých, rozhodných kroků: vypracovat statický posudek 
s návrhem nezbytných opatření, provést statické zabezpečení kap-
le, neboť prostor je veřejně přístupný, a je tak ohroženo zdraví či 
život osob zde se pohybujících (dnes to již nevyřeší ani provizorní 
přikrytí střechy plachtou) a opětné osazení uvolněných nebo chy-
bějících mříží do bočních otvorů. Podle zhodnocení NPÚ je objekt 
kaple–márnice „dlouhodobě bez údržby, je v kritickém stavu a hrozí 
trvalá a nevratná ztráta hodnot kulturní památky. ... I nezbytné za-
bezpečovací práce musí provádět odborná firma se zkušenostmi  
s obnovou památkově chráněných objektů.“ Okamžitá opatření 
jsou ale jen počátkem cesty k rehabilitaci památky, která by dnes 
potřebovala především rychlé rozhodování a zájem odpovědných 
míst. V současnosti máme metodologii, technologii, odborníky  
a řemeslníky, pro které by taková obnova kaple nebyla vůbec pro-
blémem. Rozhoduje zde jen čas a rychlost zásahu. Jak již bylo výše 
řečeno, není to přece katedrála...

Smutný příběh starého libockého hřbitova



16

BŘEVNOVAN

15

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

Jan Císař: Pozadí na fotografiích
Nejde tu o fotografování určité části lidského těla, na to jsou jiné ča-
sopisy. Nadpis znamená asi toto: občas někoho vyfotíte a po letech 
se ukáže, že dotyčného už skoro nikdo nezná, ale to, co se vyskytuje 
za ním, je docela zajímavé. Například můj otec jel s kamarádem  
z Břevnova a jeho dívkou na motocyklech v roce 1936 na Moravu 
a projeli jí pak napříč od Jeseníku do Znojma. Tam se vyfotili před 
synagogou. Tu pak Němci na začátku války zničili a fotka objektu 
se teď hodí, moc se jich nezachovalo. Protože jsme na stránkách  
Břevnovana,  je lepší dát jiné příklady. 1.září 1957 šla moje mladší 
sestra Hana poprvé do školy. Máma jí příslušně oblékla, nesměly 
chybět bílé punčocháče a bílá mašle. Pak vzala flexaretu a tu cestu 
trochu zdokumentovala.
Na první fotce je tak sestra se mnou a starším bratrancem na teh-
dejší ulici Pionýrů u napojení ulice Olega Koševého (hezké dobové 
názvy). Za naší skupinkou je čerstvě dostavěný dům čp. 1657, ještě 
s provizorním domkem stavbyvedoucího. Naproti domku lze ještě 
rozluštit vůz poštovní balíkové pošty tažený koněm, jinak tehdy na 
ulici Pionýrů projela auta jen občas. Dům čp.1657 má dodnes dvoj-
če s čp.1658, které však za ním v ulici Koševého téměř není vidět. 
Oba domy byly poslední z celé zástavby činžovních domů směrem 
na západ, počínaje „obecňáky“ z konce třicátých let. V těchto dvou 
domech dostaly přiděleny byty rodiny příslušníků pracující inteli-
gence (ta nepracující samozřejmě neměla nárok). V zobrazeném 
domě tak zpočátku například bydleli mladí básníci Karel Šiktanc 
(*1928), Jiří Šotola (1924–1989), nebo spisovatelka Zuzka Zguriš-
ka (1900–1984). Ve druhém domě pak např. rodina Sukova. Jind-
řich Suk (1925–2013) byl zahraničním zpravodajem, poté v období 
1968–1969 ředitelem ČTK. 
Druhá fotka zobrazuje školní pavilon s tou naší skupinkou v popře-
dí. Po válce bylo v rámci tzv. dvouletého plánu 1947–1948 v Pra-
ze naplánováno urychlené vybudování 16 nových škol a 28 školek  
s využitím jednotného typu dřevostaveb. Stavební modul měl dvě 
třídy, vstupní prostor uprostřed a příslušenství vzadu po stranách. 
Vedle stávající Hviezdoslavovy školy tak byla roku 1949 postavena 
na pozemku někdejší Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) stavba, 
které se říkalo pavilon. Sestávala ze dvou spojených modulů (pů-
vodně tu měly být ve tvaru široce rozevřeného „V“). Jinde, např.  
v Michli, byly oba moduly postaveny odděleně. V padesátých letech 
byl břevnovský pavilon využíván pro účely školní družiny, později  
i pro školní knihovnu a vedlejší výuku. Na Bílé Hoře byla z jediného 
takového modulu postavena školka. Obě stavby vydržely až do prv-
ních let nového tisíciletí, pak byly zbořeny. Poznal jsem je i uvnitř. 
Byl tam zvláštní odér z impregnace dřeva a podlahy z umělého kor-
ku, ošetřované stíráním směsi pilin s dezinfekčním roztokem. V létě 
bylo v těch objektech pekelné vedro, velká okna směrovaná na jih 
působila jako u skleníku, přestože se dala vyklápět. Architektonicky 
to ale byly sympatické objekty, podezdívky měly obložené pískov-
covými kameny, jako provizorium vydržely dost dlouho. Moje sest-
ra pak vyrostla a pracovala v Motole jako zdravotní sestřička v dět-
ské nemocnici. Na jaře 1972 si jedna její kolegyně pořídila pejska  
a tak si tři slečny a pejsek vyrazily jistou neděli na procházku  
z Břevnova do Vokovic. Na křižovatce u Veleslavína si udělaly pár 
fotek. Na nich je vidět, jak tohle místo tenkrát vypadalo. Dnes je 
tam nová stanice metra a všechno jinak. Tenkrát nad železničním 
přejezdem končila zástavba na východní straně starým činžákem 
s vyobrazením boty a nápisem Jas (tedy už ne Baťa). Pod přejez-
dem na druhé straně byla celá řada přízemních obchodů – lahůdky, 
maso–uzeniny, papírnictví, cukrárna, trafika, ryby–drůbež. Postave-
ny byly ještě  dobách, kdy tam hlavní ulice s trasou „jedenáctky“ 
vedla hned okolo, ještě ne přes Červený vrch. Obchůdky to byly 
dlouho pro okolí užitečné, jinak jich moc ve Veleslavíně či Voko-
vicích neměli…
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