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Břevnovský víkend, který organizoval Spolek břevnovských živnostníků, obsahoval: v sobotu oslavy 
110 let povýšení obce Břevnova na město, v neděli pálení čarodějnic a v pondělí 1. května 1. Pivní máj 
s dvaceti výrobci piva. Předpolí kláštera se stany vypadalo spíše jako turecký tábor. Všechny akce – 
perfektní. 

V padesátých letech už Pivovarský rybník v Břevnově vypadal jinak: byl zmenšen, měl umělý ostrov za-
tím bez vrb, břehy nově upraveny. Pěkný Kadeřábkovic topol hezky rostl. Dnes je z něj obr. Za ním stojí 
krásný autobus Praga RND z roku 1945. Kdo ví, na koho čekal. Ohradní zeď kláštera je také pryč a už 
se těžko kdy postaví. 

Ceremoniální spálení čarodějnic dne 30. dubna si v Břevnově u kláštera nechá ujít málokdo, ani staros-
ta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář /na snímku vlevo/ nemohl chybět. Zapálení hranice Tomášem Huderou 
tak mělo váhu úřední a čarodějnice by se už nemusely vůbec vrátit. Ale uvidíme. 

Zajímavost
pro vás
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Počasí  
v dubnu
Počasí v dubnu
V první polovině dubna pokračovalo velmi 
teplé počasí z března. Pak se silně ochladi-
lo až do konce měsíce. Průměrná teplota 
byla 8,9 °C slabě nad normálem s teplotní 
odchylkou 0,26 °C. 
Max. teplota byla 23,6 °C dne 10. 
Min . teplota byla – 0,6 °C dne 19. 
Byl jen 1 mrazový den… 31 %
Počet dní s prům. teplotou vyšší než 10 °C 
bylo 11, Byl normální. 
Duben byl srážkově nadnormální, spadlo 
64,7 mm… 163%
Počet dní se srážkami většími než 0,1 mm 
bylo 20…164 %. Srážky byly vydatnější
Počet dní se srážkami většími než 1 mm 
bylo 15…190 %
Následkem toho byla zvýšená oblačnost. 
Byly jen 2 dni jasné,ale 16 dní zamrače-
ných…. 178 %. Dne 2. byla v noci vzdálená 
bouřka. 

V Praze dne 20. května 2017 SM

Oznámení čtenářům. V letních měsících 
Břevnovan nevyjde. Uzávěrka podzim-
ního čísla 9/10 jest 4. září 2017 a čísla 
vánočního 11/12 bude 13. listopadu 
2017. Redakce listu vám přeje klidné léto  
a bezpečný návrat z cest. Sejdeme se opět  
u redakčního stánku na Břevnovském po-
svícení, které se koná ve dnech 6 – 8. říj-
na 2017, k pozdravení a dobrému slovu. 

Na obálce listu: 3 června 2017  
se konal na kouplišti Petynka  

Dětský den s bohatým programem.
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Co zachycuje dnešní kvarteto? Že z Prahy kolečkáře vyhnali a do Břevnova přijeli! Jezdí po ulicích a parcích a lidem se taková živnost vůbec nelíbí. Co udělá 
úřad? – Ke Kaštanu přijela 7. 4. stranická a vládní delegace ČSSD pověsit na hřebík věnec jako připomínku založení této vážené strany v Kaštanu v r. 1878. Pr-
šelo. Škoda, že taková tradice se lépe nevyužije. Letošní vatra pro čarodějnice shořela rychle, pro skauty žádný zápas jako vloni. Je to tak lepší, vrátit se domů 
v pohodě. Stejně jako v klidu si sednout na břehu Pivovarského rybníka. Duby zimní tu rostou do zelené krásy. Na Dětský den 3. 6. na koupališti Petynka přišla 
i pražská primátorka Adriana Krnáčová, na snímku se správcem areálu panem Šálou a Macháčkem ze SNEA.

Zpravodajství 
Břevnovana

 Z kláštera. • Od ledna, co Břevnovan nevy-
cházel z finančních důvodů, stala se v klášteře 
řada událostí, tak jak plynuly týdny a měsíce. 
Alespoň několika slovy je třeba připomenouti 
stálé služby duchovní v bazilice, což jest hlav-
ní náplní řádu benediktinů. Kromě bohoslužeb 
konaly se zde svatby, křty, pohřby. Dále pravi-
delná činnost skautů, stálé zkoušky a koncerty 
známého Chrámového sboru a orchestru, akce 
pro dítka a mladé rodiny, koncerty, společenská 
setkání, výlety a četné turistické prohlídky. Bo-
hatým životem žije farnost, přestože členů řádu 
mnoho není, Břevnov je s klášterem spojen sta-
letými pouty, které přecházejí na další generace 
a přijímají je i noví obyvatelé Břevnova. 
V průběhu letošního roku jsme si 4. ledna při-
pomněli 4. výročí úmrtí P. Jana Kohla. • 14. 
ledna slaveno 1024 let od založení kláštera  
v Břevnově. • 22. února oslavil Adolf Melichar 
dirigent Chrámového sboru 50. narozeniny. • 4. 3.  
o šesté večerní slouženo 23. requiem za zpěváka 
Karla Kryla, který je na břevnovském hřbitově 
pochován. • 5. 3. P. Benedikt Vojtěch Kolaja, 
jež má na starosti farnost Bělohorskou a slouží 
v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře, osla-
vil 45. narozeniny. • 13. 3. připomenuto při mši 
sv. 4. výročí zvolení papeže Františka, sloužena 
též mše za Jana Patočku, mluvčího Charty 77. 
• 20. 4. uplynulo 104 let od narození arciopata 
Anastáze Opaska. • 23. 4. během mše Božího 
milosrdenství a při misijní neděli vybráno od 
farníků 87.000 Kč. • 24. 4. P. Václav Snětina si 
připomněl 7. výročí kněžství, od 18 hod. se ko-
nala mše Svatovojtěšská. • 30. 4. Břevnov slavil 
přičiněním a organizací Spolku břevnovských 
živnostníků 110. výročí povýšení obce na měs-
to, a to v předpolí kláštera pěkným programem 
a atrakcemi. 30. 4. provedeno též ceremoniál-
ní upálení čarodějnic a 1. května odbýval se za 
účasti 20 minipivovarů 1. Máj, ve skutečnosti 
třetí. Třídenní akce spolku byly velmi zdařilé  
a s tradičně velkou účastí lidí. Klášter byl ote-
vřen k prohlídkám. – Během května konaly se 
májové pobožnosti se zpívanými litaniemi, vždy 
v úterý, čtvrtek a v sobotu. – 7. května při ranní 
mši přijalo 8 dětí z naší farnosti I. sv. přijímá-
ní z rukou P. Václava Snětiny. Při bohoslužbě 

zpívala Schola, další chrámové těleso těch nej-
mladších zpěváků, které vede Magda Saláková. 
• 13. 5. se uskutečnila farní pouť do Chotče, kde 
ve 13 hod. sloužil mši svatou P. Václav Snětina. 
• 16. 5. v Tereziánském sále se konal další kon-
cert Břevnovských hudebních setkání. Vystou-
pil Vivat Clasic tango. • 21. 5. při mši svaté v 9 
hod. udílel biskup Václav Malý třinácti mladým 
lidem svátost biřmování. Učinkovala Schola 
pod vedením Magdy Salákové. • 25. 5. při mši 
večerní od 18 hod. v bazilice slaveno Nanebe-
vstoupení Páně, sloužil P. převor Prokop Siostr-
zonek. Po té od 20 hod. se konaly modlitby 
mladých se zpěvy z Taize. • 27. 5. v okolí kláš-
tera se uskutečnily Břevnovské slavnosti. • 4. 6.  
O Božím hodu Svatodušním od 9 hod. učinkoval 
Chrámový sbor, zpívána missa De Angelis za ří-
zení A. Melichara. • 9. 6. V Noci kostelů byly 
v bazilice na programu: individuální prohlídky, 
Pásmo pro varhany v podání Marka Čihaře, čte-
ní z duchovních textů, modlitby s požehnáním 
P. Václava Snětiny a P. Prokopa Siostrzonka,  
v přednášce „Po stopách sv. Vojtěcha“ hovořil 
bratr Martin Ševeček. • 11. 6. o svátku Nejsvě-
tější Trojice v 9 hod. zpívala Schola pod ve-
dením M. Salákové. • 14. 6. v 19:30 se konal  
v bazilice orchestrální koncert. Zazněly skladby 
L. Janáčka, Zd. Lukáše a B. Martinů. • 15. 6. po 
slavnostní mši svaté Božího Těla se konal jako 
již tradičně u Vojtěšky farní táborák s opékáním 
vuřtů. • 16. 6. v bazilice se uskutečnil koncert 
Čs. komorního orchestru v rámci Břevnovských 
hudebních setkání. • 23. 6. se konaly mše svaté 
k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. • 24. 6. Naro-
zení sv. Jana Křtitele a 29. 6. Slavnost sv. Petra 
a Pavla. Během prázdnin budou konány boho-
služby pouze v pondělí, ve středu a v pátek od 
18 hodin, v úterý a ve čtvrtek jen ranní mše sv. 
od 7 hodin. Soboty a neděle jsou beze změn. 

 Pocta Pouznarovic rodině. V sobotu 20. 5. 
2017 byla odhalena v panerii Panos, Bělohor-
ská 25, Praha 6 pamětní deska ke vzpomínce 
hrdinství manželů Pouznarových a jejich dcery 
Zdeny Bočkové. Cílem této akce je připomenout 
statečné lidi, kteří se aktivně zapojili do odbojo-
vé činnosti spojené s likvidací Reinharda Hey-
dricha. Za svůj vlastenecký postoj byli poprave-
ni v koncentračním táboře Mauthausen 24. 10. 
1942. Několik vět přednesl MUDr. Tomáš Ne-
dělka, který v tomto domě bydlí. Další zajímavé 
detaily o osudu a aktivní odbojové činnosti této 
rodiny ve spojitosti s výsadky Silver A a Silver 
B a národním odbojem sdělil Mgr. Jan Šach  
z Vojenského historického ústavu. Tento rovněž 

upozornil i na v červnu končící expozici 1939 
– 1945, kde jsou vystaveny i vzácné předměty 
připomínající Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Pa-
mětní vitrína bude instalována v chodbě domu, 
kde rodina Pouznarových bydlela. Jejich stateč-
nost a vzpomínka na ně tak budou zachovány. 

 Známá hospoda U Rusů v Břevnově má 
již delší dobu zavřeno a hned tak neotevře. Dů-
vodem je pěkný dluh provozovatelky za nájem, 
který se jen zvyšoval. Něco podobného jako 
před několika lety v rockovém klubu v Radosti. 

 Puštíci najisto. Podle sdělení přátel přírody 
se v letošním roce konečně nastěhoval do soví 
budky za Vojtěškou v klášterní zahradě párek 
mladých puštíků. Doufejme, že vydrží a vyve-
dou další generaci. 

 Hned tři včelařské spolky v Praze 6.  
V únoru konala se v Praze 6 výroční členská 
schůze Základní organizace Českého svazu vče-
lařů. Mimo jiné konstatováno, že organizace má 
celkově 50 řádných členů se 335 včelstvy. Podle 
údajů, byl výnos vloni 4.200 kg medu a 160 kg. 
vosku. Oproti roku 2015 je o 24 včelařů méně. 
Důvod úbytku členů je zapřičiněn nesouhlasem 
části členské základny se směřováním vedení 
Českého svazu včelařů a neřešením navršených 
problémů. Tento nesouhlas vyvrcholil vznikem 
nového – Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7, 
nezávislého na ČSV. Na území Prahy 6 je dále 
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38 včelařů, kteří nejsou organizováni v ZO Pra-
hy 6 a také 18 včelařů, jež jsou přihlášeni jinde 
a mají u nás včelstva. V Praze 6 působí rovněž 
členové dalšího nového: Včelařského spolku 
pro Prahu a okolí, bývalá ZO Praha 5. 

 Nejkrásnější české knihy roku 2016. 
Ano, ty byly k vidění od 20. 4. 2017 do 28. 5. 
2017 v Hodovní síni letohrádku Hvězda. Hod-
notila odborná porota v sedmi kategoriích, při-
čemž první místo v každé kategorii znamenalo 
částku 50.000 Kč. 
Záštitu nad výstavou převzala primátorka hl. 
města Prahy Adriana Krnáčová, pořadatelem 
pak jako každý rok bylo Ministerstvo kultury 
ČR a Památník národního písemnictví. Ještě 
doplním, že letos poprvé o cenách rozhodovala 
porota mezinárodní, které předsedala grafička 
Jenna Gesse z Berlína. 
Co se u knih vlastně hodnotilo? Šlo o grafické, 
polygrafické a ilustrační zpracování, celkem 
bylo sedm kategorií: odborná literatura, krásná 
literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice 
pro školy, knihy o výtvarném umění, katalogy, 
bibliofilie a autorské knihy. Dále se také předá-
vá Cena Arna Sáňky studentům výtvarných škol 
a zvláštní ocenění grafičce – grafikovi do třice-
ti let. Já měl při prohlídce výstavy štěstí, že se 
mne ujal její kustod, navíc pak znalec letohrád-
ku Hvězda pan J. Válek, který mne upozornil na 
detaily snadno přehlédnutelné. Zahájení výsta-
vy byl přítomen ministr kultury Daniel Herman, 
šlo již o 52. ročník soutěže.                          am

 Poslední dubnovou neděli, 30. 4. 2017 tak 
jako každoročně již po sedmnácté vyjel v brz-
kých ranních hodinách autobus se členy Břev-
novského chrámového sboru  směrem na Kar-
lovy Vary, kde se konal sjezd šlechtických rodů  
z celé Evropy. Při slavnostní mši v krásném 
barokním kostele sv. Máří Magdalény zazněla  
v podání Břevnovského chrámového sboru spo-
lu se sólisty a orchestrem krásná, pro účinku-
jící ale náročná Schubertova mše As-dur, kte-
rou měli možnost již břevnovští farníci slyšet 
o velikonocích. Provedení dopadlo dobře a po 
krátkém odpočinku se sbor zaměřil ještě na ná-
cvik několika produkcí, ta poslední v této jarní 
sezoně je plánovaná  na pátek 23. 6. 2017 v 18 
hod. – Missa brevis Zdeňka Fibicha, která zazní 
v kostele sv. Markéty.  Pak již zkušebna ve Voj-
těšce ztichne a pro sbor nastane zasloužený letní 
prázdninový odpočinek.     H.S.

 Z Bílé Hory. Pokračují průběžné opravy 
poutního areálu • 13. II. pohřeb bělohorské-
ho farníka a populárního muzikanta Jana Kř. 
Nováka za účasti jeho „Bridge – Bandu“ • 
17. III. pohřeb časté návštěvnice kostela paní  
A. Krajcové • 6. IV. přednáška bělohorského 
duchovního správce Benedikta o kultuře čajo-
vání • 8. IV. úklidová brigáda poutního areálu 
před velikonočními svátky • 20. IV. oslava 92. 
narozenin farníka pana Ing. Vl. Čerbačeského 
• 25. IV. přednáška spisovatele pana Oldřicha 
Seluckého k vydání jeho nového historického 
románu o sv. Dominikovi, autogramiáda a be-

seda o jeho dalších historických spisech • 6. V. 
farní poutní zájezd na Vysočinu (Číhošť, Polná). 
• 11. V. votivní večer k 100. výročí fatimského 
zjevení Panny Marie;
Předpokládané akce: 21. V. v 16, 00 bude v are-
álu poutního místa na Bílé Hoře harfový koncert 
paní Janků • 5. VI. ve 20 hodin bude v Tere-
ziánském sále benefiční koncert smyčcového 
tria; houslový part přednese mladá fenomenální 
houslistka a hudební pedagožka sr. Marie Mag-
dalena Fuchsová OSB, která absolvovala řadu 
uměleckých turné po celém světě.          / K. V. / 

 Spolek Malovanka oznamuje. Milí přátelé 
a příznivci SPPZO, rádi bychom vám oznámi-
li, že po 20ti letech (!) působení Sdružení pro 
podporu zeleně a ovzduší Prahy 6 se již ne-
budete s naší sympatickou zkratkou setkávat. 
Není to proto, že bychom, zdeptáni téměř nulo-
vým výsledkem naší snahy o zlepšení prostoru  
v okolí mimoúrovňové křižovatky Malovanka, 
přestali být aktivní, ale proto, že v důsledku 
změn legislativy se naším novým názvem stává 
Spolek Malovanka. Doufáme, že s tímto méně 
nápadným a kratším jménem konečně dosáh-
neme bezpočtukrát slíbeného, odsouhlaseného 
a připraveného zakrytí křižovatky – kráteru, že 
konečně dosáhneme zveřejňování výsledků mě-
ření kvality ovzduší a zavedení opatření, která 
by umožnila znečištění regulovat. Doufáme, že 
uvidíme proměnu dopravní tepny a parkoviště 
Bělohorská na slibované místo k životu a dou-
fáme, že námi po dvacet let podporovaná zeleň 
a čisté ovzduší na Praze 6 přestane dělat hloupé 
vtipy a vrátí se tam, kam patří, tedy mezi nás. 
Jestli se tak děje, můžete sledovat prostým po-
zorováním svého okolí, nebo také na našem 
webu: www.spolek-malovanka.cz. 
         Váš Spolek Malovanka

 Z Liboce. /E. M./ Libocká farnost sv. Fabiá-
na a Šebestiána zřejmě vykonává dobrou misijní 
činnost– propagaci. Svědčí o tom velmi vysoká 

Nejmladší členové skaut-
ského oddílu před Voj-
těškou v klášteře něco 
řeší. Prázdniny se blíží 
a určitě co nevidět zmi-
zí ve hvozdech. O jejich 
činnosti se můžete do-
čísti v bráně kláštera. 
Na snímku s oddílem ve-
doucí p. Tomíček. 

„Marjánka Břevnovu“ 
– tak se jmenovala pre-
zentační akce ZŠ Mar-
jánky 28. dubna pro 
všechny, kdo se chtěli 
projít krásnou secesní 
školou a nahlédnout do 
všech tříd a zákoutí a to 
v rámci 110. výročí pový-
šení obce Břevnova na 
město. Ještě dopoled-
ne piloval sbor dětí svo-
ji školní hymnu o své mi-
lované škole Marjánce. 
Děti byly úžasné… 
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BŘEVNOVAN

zapomenutá osobnost, která též působila  
v Břevnově. Kdo se ale zajímá o spiritismus, 
neboli duchaření, jméno jistě zná. Karel Se-
zemský byl v prvních desetiletích 20. století 
natolik výraznou osobou, že byl zařazen do 
Masarykova naučného slovníku, kde se mimo 
jiné píše: narozen v poutním místě Mariazell 
ve Štýrsku, český spisovatel a nakladatel  
v Nové Pace, jeden z hlavních vůdců a orga-
nizátorů českých spiritistů. Od r. 1891 redak-
tor Spiritistické knihovny a od roku 1900 re-
daktor a vydavatel Posla záhrobního a edice 
Spirit, kde vyšlo na 200 spisů, některé napsal 
sám Karel Sezemský. Pocházel z rodiny krejčí-
ho, ve Vídni se vyučil rukavičkářem–pouzdra-
řem, ale po smrti otce se rodina přestěhovala 
zpět do Čech do rodiště matky, ve Veselí nad 
Lužnicí. Odtud se Karel Sezemský vydal do 
Prahy za prací a našel zaměstnání v hodinář-
ské a zlatnické dílně. Přestože neměl velké 
vzdělání, hodně četl, byl samoukem, ateistou. 
Myšlenkám spiritismu, které se tehdy šíři-
ly, uvěřil až u svého bytného Aloise Ševčíka  
(v Břevnově?), který si nezoufal nad svoji 
smrtelnou chorobou, protože věřil v nesmr-
telnost duše. Karel Sezemský se seznámil se 
spiritistickými spolky v Praze, s kroužkem „Na 
Poříčí“ a „Život na Smíchově“ a objevil v sobě 
medijní schopnosti. Nebyl sám, postupně se 
v Břevnově objevili další spiritisté: Chadima, 
Pokorný, Lissa. V roce 1904 se stěhuje již 
s rodinou do Nové Paky a stává se čelným 
představitelem českého spiritismu a vydava-
telem spiritistické literatury. Jeho činnost or-
ganizační a vydavatelská přesahuje hranice 
státu a je tak rozsáhlá, že v Městském muzeu 
v Nové Pace, kde také v roce 1936 umírá, je 
dnes jeho životu a práci věnováno celé patro 
budovy. Podrobnější informace lze také snad-
no nalézti na internetových stránkách. Nikde 
se však nedozvíte to, že v Břevnově začal vy-
dávat v roce 1888 časopis Břevnovan, který 
sice po dvou letech zanikl, ale měl tak pěknou 
rubriku zpravodajskou z Břevnova a okolí, re-
feráty kulturní a místní, že když jsem na něj 
za studentských let v 70. letech v Klementinu 
přišel, už jsem na něj nezapomněl. Že byl Ka-
rel Sezemský spiritista, jsem dlouho nevěděl 
a je to jedno. Břevnovan byl časopis místní  
a já se k němu v březnu 1990 přihlásil. 

 Mgr. Pavel Krchov

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.

Karel Sezemský

návštěvnost mše svaté v Libockém kostele. Ve-
likonoční nedělní mše svatá měla účast asi 250–
300 věřících. Přitom bylo zastoupeno převláda-
jící množství mladých lidí. Mše měla poutavost 
velmi uměleckou. Na varhany doprovázela paní 
Fabiánová, a na kůru hrál mládežnický, pěvecký 
i hudební soubor. 

 Na podzim byl vypuštěn Libocký rybník. 
Vyprázdněný zůstal celou zimu. Zbylá voda vy-
tvořila v lednu led a lidé ho využívali k bruslení. 
Po mrazech v dubnu bylo rýpadlem přehozeno 
bahno, aby lépe vysýchalo. Podle informace pe-
čovatele Lesy Praha, (www.lesypraha.cz) vysu-
šování bahna bude ponecháno až do července. 
Teprve vyschlé bahno bude v červenci a srpnu 
vyvezeno. Předpokládá se, že objem bahna 
bude činit asi 1000m3. Nové napuštění rybníka 
obhospodařovatel plánuje až na září. Takže letos 
Libocký rybník neposlouží ke koupání. Divoké 
kachny ztratily na rybníku zázemí a přezimová-
valy na Litovickém potoku. Lidé z rezidenční 
čtvrtě Nová Liboc kachničky přikrmovali. Byli 
však spatřeni i pytláci, kteří lovili kachny na há-
ček. Počet vylovených kachen se odhaduje asi 
na 6 ks. 

 Asi před 7 lety vyrostla v Liboci mezi ulicí 
Krajní a Libockým rybníkem Rezidenční čtvrt 
Nová Liboc. V ní byla vytvořena nová ulice Na-
ardenská, kterou obklopují budovy 23 uličních 
čísel. Čtvrt sestává z 11 domů, č. p. 665–675  
a jde o architektonicky sladěné třípodlažní bu-
dovy. V letošním roce se tam kolaudovaly další 
2 budovy, ohraničené ulicí Rybničnou a Naar-
denskou, pojmenované Pod Hvězdou. Historic-
ká budova Libockého dvora tak zanikla, obklo-
pena budovami Nové Liboce. 

 Mezi ulicemi Libocká a Úzká probíhá již 
druhým rokem výstavba bytového domu. Oče-
kává se, že letos bude stavba dokončena a ko-
laudována. Tento dům měl odpůrce. kteří pode-
psali petici proti stavbě. Šlo o občany z Úzké 
ulice. Vůdčí osobností byla pí Tomanová, která 
v loňském roce zemřela. Stavební odbor stavbu 
povolil, nebot´ život se nedá zastavit. Architek-
tonicky budova zapadá dle mínění pisatele, do 
krajinného rázu Liboce a Bílé Hory na severní 
straně. 

 Na Petřinách v č. 82 vznikla nová Galerie 
INEM. Před ní bylo v daném prostoru hodinář-
ství. Doporučujeme zájemcům o tuto galerijní 
činnost, aby popoběhli od Metra Petřiny do  
č. 82!

 Na konečné Petřiny Sídliště byla uzavřena 
prodejna potravin a prodejna drobného zboží. 
Lidé si myslí, že s velkou pravděpodobností 
nevydrželi konkurenční tlak obchodních domů 
Billa a Kaufland. 

 V Liboci v ulici Sestupná před křižovatkou 
s ulicí V domcích stojí vysoký jeřáb, který li-
kvidoval budovy č. 7 a 18 ( stály proti sobě). 
Místo nich tam budou postaveny nové dva by-
tové domy. Dům č. 18 měl velkou významnost 
a každému domorodci se vybavují vzpomínky 
při pohybu kolem tohoto místa a něco z historie 
Liboce. Dům býval dlouhou dobu jako restau-
race. Za komunistů tam bylo agitační středisko 
a sídlo občanského výboru Po převratu až do  
r. 1992 tam sídlilo Občanské forum Horní Li-
boce. Po restitučním předání převzetí dědicy  
s domem se 23 let nic nedělo, chátral a byl ne-
bezpečný libockým chodcům po chodníku na Se-
stupné, nebot´se střechy padaly tašky bobrovky. 

 Malá křestanská církev Svědkové Jeho-
vovi vykonává v Praze 6 aktivní misijní činnost: 
získat lidi pro víru v Boha. 11. dubna shromáž-
dili věřící a příznivce k připomínce památné-
ho dne Poslední Večeře páně Ježíše Krista, do 
bohoslužebny v Tobrucké ulici na Bořislavce. 
Účast na bohoslužbě byla vysoká, neboť se ji 
zúčastnilo asi 200 lidí. 

 Běh Šárkou. Po silnici i terénem běželi 
účastníci už 16. ročníku Pražského běhu Šár-
kou. Start byl u stadionu Aritmy ve Vokovicích 
v 11:00, trať měřila 10. km, psal se 6. květen 
2017. Krásná příroda, slušný počet závodníků  
a závodnic, přívětivé počasí, to vše vytvořilo 
hezký rámec závodu vypsaného pro různé vě-
kové kategorie. Ten bohužel částečně pokazila 
zpráva organizátora p Frant. Feňi, který potvr-
dil, že pokud se nepřihlásí jeho nástupce, tedy 
budoucí pořadatel závodu, může být tento roč-
ník poslední! Doufejme, že k tomuto scénáři 
nedojde a příští rok se zde všichni opět sejdeme. 
Výsledky:  
Muži do 39 let – 1. F. Hejkrlík r. 1979 čas 42 : 10
Ženy do 35 let – 1. A. Marie Hajná r. 1999 čas 
45:11

 Memoriál Václava Arona. V neděli 1. květ-
na sehrála Stará garda Břevnova po delší době 
znovu fotbalová utkání, tentokrát v rámci tur-
naje V. Arona ve Zličíně. Znovu se oko potěši-
lo pohledem naše dresy zvláště pak, když naši 
fotbalisté deklasovali Zličín 6:1. Ovšem finále  
s mužstvem Podolí to byla věc jiná. Po vyhraném 
prvním poločase začalo sil ubývat, navíc soupeř 
bojoval jako o život a konečný stav? 2:2! Seděl 
jsem v přestávce před penaltovým rozstřelem na 
lavičce s bývalým vedoucím mužstva Břevno-
va Z. Zwiauerem a znovu jsme si užívali kouz-
lo červenobílých barev. V nich bratři Čížkové,  
F. Vykysalý, Chalupa... Šlo se na penalty a naši 
měli klidnější nervy. Břevnov znovu zvítězil, 
kapitán Petr Čížek mohl svým hráčům poděko-
vat a převzít trofej pro vítěze. 

 Jak jde život na Pohořelci? /BU/ Od po-
sledního výtisku Břevnovana se toho událo 
hodně. Hned v prvních dnech roku 2017 bylo 
bohužel zrušeno velmi oblíbené květinářství. 
Bylo možno si tam nejen zakoupit nebo objed-
nat kytice nebo věnce dle přání, ale našlo se tam 
i spousta drobností pro radost. Paní květinářka 
i poradila a pomohla. Škoda, že jsme přišli  
o dobrý obchod. Vážili jsme si ho neb jich tam 
máme poskrovnu. Jinak různé akce v knihovně 
probíhají každou středu a od začátku roku jich 
bylo spousta. Zmíním tedy alespoň některé.  
V lednu se to týkalo hlavně přednášek, cestopis-
ná - Cesta kolem světa (J. Drlík), nebo památky 
a přírodní krásy Belgie (J. Kubišta) také jsme 
se mohli zúčastnit vernisáže výstavy M. Vací-
ka, autorského čtení či koncertu.  V únoru krom 
přednášky o Ugandě (S. Ryvolová) jsme navští-
vili Zimní dílnu s D. Volencovou, kde jsme tvo-
řili a zkoušeli sněhové vločky, origami (skládání 
papíru)a kirigami )stříhání a ohýbání papíru)za 
použití techniky quillingu (papírový filigrán) 
.Užili jsme si zábavu a všem se to líbilo. V břez-
nu bych vybrala cestopisnou přednášku o No-
vém Zélandu spojenou s výstavkou maorských 
řezeb ze dřeva, kosti a kamene (V. Čížek) S D. 
Volencovou naší knihovnicí jsme se pustili ten-
tokráte na jarní téma, dělali jsme plstěné brože, 
ale i jiné motivy z ovčího rouna. V dubnu jsme 
tvořili velikonoční přáníčka z látek a kdo chtěl, 
tak se učil plést pomlázky z vrbových proutků. 
Také nebyl špatný jarní koncert  P. Feikla (kyta-
ra) a M. Kočího (housle) Duben zakončily „Po-
mluvy Dr. Watsona, což bylo vtipné představení 
s doprovodnou prezentací o Siru A.C.Doylovi. 
Dosud nepublikovaný případ, na jehož řešení se 
podílí i borci z Baker Street. O akcích, které nás 
čekají, napíši příště. V nejbližších dnech se to 
bude týkat např. posvěcení sochy sv. Jana Nepo-
muckého na Pohořelci po její rekonstrukci.  

 BŘEVNOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI TENTO-
KRÁT POZNÁVALI KRÁSY JIŽNÍCH ČECH 
Tradice poznávacích výletů břevnovských za-
hrádkářů pokračovala i v první polovině roku 
2017, i když tentokrát v jednom z nejzazších 
termínů letošního jara. A tak se zahrádkářský 
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Zástup atletů seřídil si hodinky a vyrazil 6. května k jarnímu běhu Šárkou, již po šestnácté. Bez startovní 
pistole, hezky pěkně po staru na tlesknutí: pozor, připravit, teď! Dobrovolný organizátor závodu Fr. Feňa 
stojí v bílé větrovce zcela vlevo. Pro příště hledá za sebe náhradu.

Ve Zličíně sehrála v květnu fotbalová jedenáctka veteránů Břevnova turnaj V. Arona a ve finále zvítězi-
la. Byla to už vzácnost vidět naše hráče v tradičních pruhovaných barvách s kulatým erbem Břevnova 
na prsou. – Kdo za to může, že jeden z nejstarších fotbalových klubů v Čechách byl z registru vymazán? 
Nikdo – u nás je to možné…

Takové kluky má ZŠ Marjánka, právě dohráli školní turnaj stolního tenisu u příležitosti povýšení Břevno-
va na město. A jak že to zpíval Karel Gott? Škoda, že jsem co jsem a kluk že jsem už byl...

výlet objevil poprvé až v červnovém kalen-
dáři. Cíl jižní Čechy. Pro Pražany mají při 
plánování výletu jednu nevýhodu. Zatímco 
při cestě zejména na sever nebo na západ je 
turista po nějakých 100 km v blízkosti hranic, 
na jihu to neplatí a tato vzdálenost nám zajis-
tí jen návštěvu míst v hlubokém vnitrozemí...  
Jak to ale vyřešit v rámci jednodenního zájezdu, 
když jsme jako hlavní perlu zvolili cisterciácký 
klášter ve Vyšším Brodě, který svými četnými 
památkami patří k tomu nejcennějšímu, co tato 
země nabízí a navíc zde na jihu začíná masív 
oblíbené Šumavy? Jednou z možností byla jen 
cesta tam a zpět, ale na našich výletech jsme 
zvyklí na něco jiného, poznávat i zajímavá mís-
ta po cestě. Proto byla první zastávka v jednom 
ze symbolu husitství, na dobu, kdy český národ 
sebevědomě bránil a ubránil svoji samostatnost 
a husité vybudovali na základech staršího síd-
la dodnes krásné město, které biblicky nazvali 
Táborem. 
Hovořit o krásách a půvabech jihočeské metro-
pole, Českých Budějovic by bylo nošením dříví 
do lesa. „Budweis“ jsme tak zvolili i pro tradič-
ní polední přestávku na oběd. Podařilo se nám 
zaparkovat autobus poblíž Jihočeského muzea, 
odkud to není do historického centra s náměstím 
Přemysla Otakara II., kašnou Samson, Černou 
věží i krásnou radnicí daleko. Někteří se vydali 
až k populárním Masným krámům, ale i ti, kteří 
zakotvili blíže, nelitovali. Jihočeské pohostin-
ství i gastronomie si zachovaly svoji úroveň  
a zapít vše výborným budvárkem, snad posled-
ním pivem skutečně českým, bylo správným 
vyvrcholením dobrého oběda. 
Pak jsme se vydali podél Vltavy směrem na 
Český Krumlov. Druhá nejvýznamnější řeka 
Čech byla v sobotu 3. června doslova okupová-
na stovkami vodáků, kteří jednu z nejoblíbeněj-
ších tras ve velkém počtu sjížděli. Zastávku si 
zasloužil Rožmberk nad Vltavou s pohledem na 
oba hrady i historické centrum, a tak fotoaparáty 
jen cvakaly! Poté jsme podél Vltavy pospícha-
li do Vyššího Brodu, jehož chloubou je krásný 
klášter. Perfektní průvodce tímto slavným cis-
terciáckým klášterem nám řekl hodně zajímavé-
ho o výtvarných pokladech, knihovně i nádher-
ných freskách, na pomoc mu přišel i jeden ze 
sympatických mnichů. Nikdo nekoukal na ho-
diny, že se prohlídka téměř o hodinku protáhla.  
Čas však chvátal a my jsme kormidlo obrá-
tili směrem k domovu. Lipno je určitě jedním  
z úspěchů československého vodního stavi-
telství, vzniklo krásné jezero, které se sžilo  
s krajinou a vše se násobí i v zimě, kdy kolem 
Lipna jsou perfektní lyžařské terény. Přes další 
rázovité městečko Frymburk jsme se pak točili 
směrem na Brloh, což je obec ukrytá v lůně lesů 
i luk. I Chvalšiny mají svoje kouzlo a půvab, ale 
čekala nás poslední krásná zastávka – vesnice 
Holašovice zapsaná do dědictví UNESCO. Ta 
krása rozsáhlé návsi se slovy dá jen těžko po-
psat.
Holašovice byly už poslední naší zastávkou dále 
jsme mířili na Písek, kolem Příbrami a Dobříše 
zpět do Prahy.
Jistě se ptáte, co máme v plánu na podzim. 
Na řadě je opačný konec Čech a jistě si někdo  
s teplickými Kabáty zazpívá TAM NA SE-
VER! Libochovice, muzeum českého granátu 
v Třebenicích, kousek Krušných hor, Ploučnice  
s její průrvou i s Benešovem, čedičové varhany 
a snad i populární rybník pojmenovaný po vel-
kém českém básníkovi K. H. Máchovi jako jeho 
jezero!           PhDr. Michal Dobiáš
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VELKÝ ZÁŽITEK I PONAUČENÍ:

DIVNÝ VLAK V DEJVICÍCH!
Už jste slyšeli o „protidrogovém vlaku?“Jde o unikátní projekt 
protidrogové prevence, založené na smyslovém prožitku. Je to 
speciálně vybavená multimediální vlaková souprava, která vyjíždí 
do různých regionů a jejím cílem je přinášet zcela nové pojetí pri-
mární prevence hlavně pro děti ve věku 10 –17 let. A jelikož drogy 
jsou problémem celé naší společnosti – vyzpovídal jsem tiskového 
mluvčího organizace Nové Česko, pod kterou vlak od r. 2015 spa-
dá. Zde jsou odpovědi pana Václava Vosláře. 

REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak

Kdy vznikla myšlenka na „protidrogový vlak?“ Kdo je autorem?
Autor myšlenky je designér a scenárista Pavel Tuma. Dokonce sám za-
ložil organizaci NOVÉ ČESKO, pod kterou vlak od roku 2015 funguje, 
a dodnes je jeho hlavním „strojvedoucím“. Pokud vím, vždy měl rád 
železniční dopravu a ta myšlenka se narodila přímo při cestě vlakem. 
Nápad přišel zhruba před 12 lety nedlouho potom, co se jeden z jeho 
dobrých kamarádů bohužel předávkoval drogami. 

Pokud vím, cesta k realizaci nebyla nijak jednoduchá…
Skutečně nebyla. Autor projektu nápad předal k realizaci jiným lidem, 
chtěl se věnovat další kreativní práci. Vlak se ale dalších několik let 
nepodařilo dokončit a projekt nabral špatný směr. Dodnes si s názvem 
protidrogový vlak spojují někteří lidé negativní věci. To je ale minulost. 
Pavel Tuma se s úpadkem projektu nesmířil. Rozhodl se postupně na-
startovat vlastní neziskovku, protidrogový vlak dokázal odkoupit a za 
pomoci řady soukromých sponzorů jej předělal do původně zamýšlené 
podoby. Od jara 2015 už pod organizací NOVÉ ČESKO prošlo komplet-
ním preventivním programem ve vlaku přes 30 tisíc dětí a dospělých 
a reakce jsou skvělé. 

Vlak křižuje dle poptávky celou naši republiku. Jaký je zájem 
v zahraničí?
První cesta vlaku vedla loni na jaře do česko-německého pohraničí. 
Nápad se tu hned uchytil a už na podzim 2016 vlak zastavil v prvních 
třech německých městech. Dnes už je objednávek mnohem víc a první 
stovky dětí už k nám přišly také z Polska a přímo na Slovensku. 

Pro jakou věkovou kategorii je REVOLUTION TRAIN určen?
Naší cílovkou jsou děti a mládež od 12 do 17 let. S rodinou můžou 
přijít i mladší, minimální věk je 10 let. A na druhou stranu i starší 17 let 
včetně rodičů se ve vlaku nudit nebudou. 

Vlak jsem viděl na dejvickém nádraží. Tady je „doma?“
Ano, Dejvice jsou naše základna. Během prvního roku provozu, než 
jsme mohli vyjet do jiných měst, se dokonce do Dejvic sjížděly za vla-
kem děti z celé republiky. 

Používáte 5D technologie?  
To znamená, že cílíme na všech 5 lidských smyslů. Je to patentovaná 
metoda „simulační jednotky“ a na jejím principu stojí vlakový program. 
Díky tomu, že zaměstnáváme všechny smysly, si návštěvníci vlaku vše 
mnohem lépe uloží do paměti, než kdyby jen klasicky poslouchali před-
nášku či četli knížku. 

Jaký je největší přínos tohoto projektu?
Děti u nás během 90 minut poznají nejen rizika závislostí, ale také to, 
že musí převzít odpovědnost za svůj život a dělat dobrá rozhodnutí pro 
sebe a své okolí. Rodiče zase zjistí, že i na nich je velký díl odpověd-
nosti za to, jak společnost učí mládež toleranci vůči legálním i nelegál-
ním drogám. Když k tomu přidáte bezprecedentní denní kapacitu pro 
návštěvníky (450 osob) a rozsahem největší sběr dat o závislostním 
chování mládeže, největší přínos vidíme asi ve všestrannosti a měřítku. 
Problémy spojené s návykovými látkami není možné podceňovat. My 
to určitě neděláme.                    A. Matějka

Projekt oživení Plivátka pokračuje, a jeho realizaci jste mohli podpo-
řit ve veřejném hlasování od 1. 6. do 15. 6. 

Když jsme před rokem a půl na stránkách Břevnovana naposledy re-
ferovali o projektu Plivátko žije!, byl celý záměr ještě v plenkách. Sa-
motný text tehdy začínal slovy: „Jen místní vědí, kde leží Plivátko!“. 

Celý realizační tým za tu dobu postoupil o notný kus vpřed a nejen, 
že tato věta už neplatí a Plivátko se dostává do podvědomí celého 
Břevnova, ale celý projekt obnovy se navíc dostal do své klíčové fáze. 

Naskytla se výjimečná příležitost realizovat úpravu prostoru pod 
tělesem Plivátka jednoduše a elegantně v rámci participativního 
rozpočtu Městské části Praha 6 „Nápad pro šestku“, a to ještě v le-
tošním roce. 

Co je podstatou participativního rozpočtu? Princip je jednoduchý. 
Obyvatelé Prahy 6 si mohou vybrat a dát hlas projektům, které do 
projektu participativního rozpočtu přihlásili opět samotní obyvatelé 
Prahy 6. 

Kdokoli měl nápad, jak vylepšit veřejný prostor na Praze 6, měl mož-
nost svůj nápad přihlásit. Tým Plivátka to udělal. Veškeré informace 
o obsahu projektu Plivátko žije! jsou k dispozici na www.napadpro-
sestku.cz a také na stránkách www.plivatko.com. 

Tým, který za projektem Plivátko žije! stojí, si uvědomuje, že u tako-
vých projektů, kdy se zasahuje do veřejného prostoru, je naprosto 
nezbytná diskuse mezi obyvateli. 

A protože je diskuse vždy plodnější nad dobrým jídlem, uskutečnila 
se 8. 4. další z tradičních Snídaní na Plivátku a následující den pak 
zcela spontánně i grilovačka. 

Koordinátor projektu k tomu dodává: „Ověřili jsme si, že náš záměr 
provést základní úpravy okolí Plivátka (citlivě a neinvazivně), insta-
lovat mobiliář (stoly, sezení, koše), zřídit grilovacího místo a přivést 
vodu pro pítko, má silnou podporu obyvatel Břevnova. A to je pro 
nás velmi cenná zpětná vazba! Nyní napínáme síly pro klíčové hlaso-
vání veřejnosti o přihlášených nápadech pro šestku. Chceme uspět 
a projekt letos s Prahou 6 realizovat!

 Za celý tým: Tomáš Chadim

Redakční rozhovor

                                                        V I V A T   P L I V Á T K O ! 
Projekt oživení Plivátka pokračuje, jeho realizaci můžete podpořit ve veřejném hlasování od 1.6. do 15.6. 
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Obr: Vizualizace projektu Plivátko žije! 

 

 
Obr: Zákres projektu Plivátko žije! 
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Jak je všeobecně známo, před rokem – na 
jaře 2016 se veřejnost i lékaři dověděli  
o záměru radnice vestavět do objektu 
Polikliniky provoz LDN – přesunout cca 
100 lůžek LDN z Chitussiho. Na zákla-
dě v té době známých variant řešení této 
vestavby a přestavby: 1. varianta byla  
v podobě, že provoz LDN bude vestavěn 
do výškové části budovy od 1. patra po 
5. patro a ve druhé variantě bude LDN 
v navýšené části tzv. klepeta, vznikla petice občanů, kterou podepsalo 
cca 4000 petentů a vyjádřili nesouhlas s tímto necitlivým a nevhodným 
záměrem. 
Petice byla doručena na radnici petičním výborem dne 18. května 2016. 
Na tuto petici, která byla vyjádřením postoje tak značného počtu obča-
nů, radnice prakticky nereagovala a nebyla zdaleka dodržena lhůta 30 
dnů na písemnou odpověď. 
Prakticky teprve až 25. 11. 2016 na zasedání zastupitelstva bylo zařa-
zeno projednání petice občanů k Poliklinice Pod Marjánkou jako sa-
mostatný bod programu. Starosta se za pochybení radnice omluvil. Na 
základě této zkušenosti, kdy názory a postoj takovéhoto počtu občanů 
radnice prakticky ignorovala, bude každá petice zařazena na nejbližší 
jednání zastupitelstva městské části, a to s dovětkem, že bude záležet 
jen na zastupitelích, zda se jí budou zabývat, či nikoli. 
Avšak ani dnes není radnice schopna ani ochotna občany informovat 
o konkrétních záměrech, které s poliklinikou má. Na zasedání zastupi-
telstva 25. 11. 2016 byl předložen návrh usnesení, které se shodovalo  
s požadavky občanů i lékařů, obsahovalo konkrétní a logické body, kte-
ré by radnice měla učinit, kdyby se chovala jako racionální, kompetent-
ní a dobrý hospodář s majetkem Prahy 6. V něm byly uvedeny zcela 
jasné postupné body: jako kupř. předložit přesnou vizi areálu, včetně 
aktuálních rozpočtů na rekonstrukci polikliniky, i případné dostavby. 
Posouzení příslušnými specialisty v oblasti zdravotnictví, stavebnictví, 
dopravy a dalšími odborníky, zda je při zachování a doplnění zdravotní 
péče na optimální rozsah /zástupci radnice nereálně udávají rozšíření 
plochy pro ambulantní léčbu o 1200m2/, zda je uvažované umístění 
provozu LDN v areálu polikliniky vůbec reálné a proveditelné. Bylo 
samozřejmě také požadováno řešení dopravy v klidu, která je v okolí 
polikliniky zcela neúnosná. V návrhu usnesení bylo požadováno, tak 
jak si to přejí vesměs občané i lékaři, aby radnice činila trvale aktivní 
opatření k rozšíření rozsahu a zvýšení kvality lékařské péče na polikli-
nice v Břevnově. 
Toto logické a občany i lékaři podporované usnesení zastupitelé proti 
veškerému chápání neodhlasovali, protože 5 zastupitelů se zdrželo a 21 
nehlasovalo! Pro bylo 13 hlasů ODS, KSČM a SZ. 
Poslední známá varianta, která má řešit LDN v areálu polikliniky, je 
víceméně samostatný objekt na samé východní hranici pozemku se 
sousedícím parkem. Je hmotově naddimenzovaný a architektonicky 
nevhodný, protože narušuje kvalitu sousedního parku a stávající zele-
ně. Její výstavbou se likviduje celá řada vzrostlých /4/ stromů, a cca 
10 středně vzrostlých stromů v této části pozemku polikliniky. Tvoří 
jakousi bariéru a likviduje přirozené propojení zeleně parku se zelení 
severního předpolí polikliniky. Protože je radnice v otázce dění okolo 
polikliniky zřejmě zcela bez koncepce, /v zimních dnech začala oprava 
západní fasády/, dílčí termíny postupu přípravy se stále posouvají, a tak 
jak občané, tak lékaři dosud pracující v poliklinice mají obavy o zacho-
vání a zejména o rozšíření ambulantních služeb i o ochranu historické  
a architektonické hodnoty budovy. 
Z těchto důvodů založili lékaři „Spolek Poliklinika Pod Marjánkou, 
z. s. „Spolek vznikl na základě shody většiny praxí v poliklinice a v 
současné době je členy 20 majitelů praxí¨. Cílem spolku je snaha, aby 
koncepce revitalizace areálu polikliniky proběhla po všech stránkách 
odborně, ekonomicky a při vzájemných konzultacích. Lékaři žádají  
o naplánování termínů schůzek a konzultací s kompetentními osobami, 
které zastupují radnici tak, aby se zahájila skutečná a smysluplná dis-
kuze nad konkrétními plány rekonstrukce. Ukazuje se, že interpelace 
nejsou vhodným místem k diskuzi o poliklinice, protože interpelující 
nemá možnost reagovat na případné vystoupení zástupců radnice a tu-
díž je jasné, že o diskuzi v žádném případě nejde. 

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

Poliklinika „POD MARJÁNKOU“  
a stručně o dění okolo ní 

Závěrem občané i lékaři doufají i předpokládají, že zástupci radnice při-
stoupí k této důležité kauze: Revitalizace Polikliniky „Pod Marjánkou“ 
skutečně zodpovědně s plnou vážností odpovídající této problematice  
a nebudou zametat důležité připomínky tzv. „pod koberec“. Odborníků 
je na radnici, mezi lékaři, architekty i odbornou veřejností dostatek. 

ak. arch. ing. Petr Krejčí

Městská část Praha 6 opakovaně překrucuje výsledky ankety, ve které se 
místní lidé jasně vyjádřili proti rozšiřování bruslařských drah podél To-
manovy ulice. Místo uspořádání dlouho slibované veřejné debaty zadalo 
vedení radnice víceméně v tichosti vytvoření studie, která tento nešťast-
ný nápad rozpracovává. Zveřejňujeme stanovisko břevnovských spolků. 
Areál volného času Ladronka, který se v letech 2004 – 2005 a 2009 – 
2010 dočkal zásadní rekonstrukce, slaví úspěch. Na tom panuje obecná 
shoda. Jak naložit s popularitou této zelené pláně vysoko na Prahou, na 
to se už názory různí. 
Zejména za pěkného počasí využívá park tolik lidí, že tu bývá velmi 
těsno a dochází ke kolizím mezi bruslaři a ostatními návštěvníky. Je 
dobře, že se vedení radnice snaží tento problém řešit, nicméně zvoli-
la k tomu chybný postup. On-line anketa, kterou Městská část Praha 6  
v loňském roce uspořádala, manipulovala s respondenty tím, že dávala 
na výběr mezi několika dílčími, vesměs technickými opatřeními, pří-
padně se rovnou ptala: „Jakou z variant rozšíření drah považujete za 
zdařilou?“ 
Skutečná „participace“ (zapojování veřejnosti do rozhodování), kterou 
se radnice v poslední době tolik ohání, však vypadá jinak. V tomto pří-
padě měla spočívat v šetření, čeho si návštěvníci na Ladronce nejvíc 
cení a jakou ji chtějí mít. Urputné trvání na rozšiřování bruslařských 
drah je z principu nevhodnou strategií, jak ostatně vyplynulo ze zmíněné 
ankety. Pro výstavbu in-line dráhy podél Tomanovy ulice se vyjádřilo 98 
respondentů, zatímco návrh zrekonstruovat stávající pěší cestu podpořil 
téměř dvojnásobek hlasujících, přesně 173 lidí. 
Kancelář architekta MČ P6 však navzdory tomuto hlasu veřejnosti již 
objednala studii na vybudování severní dráhy. Je třeba zdůraznit, že re-
alizace tohoto záměru by přivedla bruslařské aktivity do dosud klidové 
části parku, kterou hojně využívají – právě i jako azyl před bruslaři – 
rodiče s dětmi, senioři, pejskaři... Rozšíření bruslařské infrastruktury do 
tohoto území by si vyžádalo kácení zeleně, která má rovněž izolační 
efekt (vzhledem k automobilovému provozu v Tomanově ulici). 
Žádáme proto, aby Městská část Prahy 6 přestala svěřepě prosazovat 
svůj názor a uspořádala setkání s místními občany. Zvýšení bezpečnosti 
si návštěvníci parku Ladronka zaslouží, nemůže k němu ale docházet na 
úkor nebruslící veřejnosti. 

Za břevnovské spolky
Michal Volf, Pro Břevnov

Marek Šálek, Sružení Tejnka
Michal Chylík, Zelený Břevnov

PARTICIPACE BEZ PARTICIPACE
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BŘEVNOVAN

V letošním roce 2017 se z finančních dů-
vodů zcela zastavily stavební – tesařské 
práce na opravách krovů nad prelatu-
rou. Klášter musí v současné době svo-
je finanční prostředky soustředit na jiné 
stavby, které získal v restitucích. Jedná 
se převážně o venkovské statky a dvory, 
které jsou v havarijním stavu a jejich za-
jištění resp. zastavení „zubu času“ je ne-
odkladné, aby se budovy většinou nezří-
tily. Jedním z nich je i bývalý hospodářský areál zámeckého velkostatku 
v Libočanech /Žatec/, který patřil do r. 1950 klášteru a kde břevnovští 
benediktini obnovili na ploše cca 25 ha nové chmelnice a postavili halu 
na zpracování chmele. 
Břevnovskému klášteru se vrátil ovocný sad pod plochodrážním stadio-
nem Na Markétě o celkové výměře 6,5 ha. Letos se v jeho horní části 
nově vysadilo ve 3 řadách cca 70 ovocných stromků, převážně staročes-
kých odrůd jabloní /panenské pozdní/. Na zbývající ploše sadu /5 ha/ bylo 
zatím provedeno jen základní odstranění a zmulčování náletových dřevin, 
celková obnova sadu bude pokračovat po etapách i v dalších 4 letech. 
Ve vlastním areálu kláštera se v současné době staví nové infocentrum, 
které poskytne návštěvníkům větší komfort než současná fortna v přízemí 
prelatury. Tento servis pro návštěvníky bude v severním nároží sýpky, 
která zůstala poslední dosud neopravenou budovou kláštera. Jeho sou-
částí bude malá kavárna s prodejem občerstvení a suvenýrů. Prodávat 
se zde budou i vstupenky na koncerty v kostele a v Tereziánském sále  
a také lahvové pivo z klášterního pivovaru. V letním období bude možné 
sedět i na venkovní předzahrádce s nádherným výhledem na práci otce 
a syna Dientzenhoferů. Hned vedle vlevo od tohoto infocentra bude  
v přízemí sýpky v bývalé kočárovně otevřen pro návštěvníky ještě samo-
statný výčep točeného piva, na čepu se bude postupně střídat celá produk-
ce klášterního pivovaru. Oba tyto samostatné provozy, určené výhradně 
návštěvníkům kláštera, jsou bezbariérové a budou otevřeny v letní turi-
stické sezóně 7dní v týdnu od 10 do 18/20/hod. Termín otevření nového 
infocentra se předpokládá na začátku letních prázdnin. 

V Břevnově o Velikonocích 2017 vypracoval: ing. Pavel Havlas

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

Řešení problémů Břevnova trvá dlouho

Foto: Durdík

Stalo se již pravidlem, že se na jednání 
zastupitelstva HMP opakovaně vracím 
k požadavku na zlepšení životního 
prostředí kolem komunikace Patočko-
va a současně jménem občanů žádám 
zachování dopravní obslužnosti tohoto 
území. Ve snaze zabránit zrušení auto-
busové linky 184 v prostoru Patočkovy 
ulice jsem v březnu na zasedání ZHMP 
interpeloval náměstka primátorky Pet-
ra Dolínka a žádal, aby návrh ROPIDu 

osobně přezkoumal a odmítl. Tentokrát jsem úspěšný nebyl, a tak dnem 
29. dubna 2017 přestala tato linka Břevnovem jezdit a končí na Vypichu. 
Kvalita cestování se tak snížila a mnozí uživatelé MHD jsou tak nuce-
ni přestupovat u vozovny ve Střešovicích. V dubnu jsem se interpelací  
v zastupitelstvu HMP znovu vrátil k nesnesitelnému hluku z dopravy ko-
lem Patočkovy ulice a žádal o nové měření hladiny hluku, neboť od po-
sledních zjištění narostl počet denně projíždějících vozidel o více jak deset 
tisíc. Současně jsem požádal o upřesnění plánovaných opatření k ochraně 
obyvatel. Jednak položení dávno slíbeného tzv. tichého asfaltu, včetně 
upřesnění termínu dokončení této stavební úpravy a dále jsem vznesl do-
taz, zda se počítá ve středovém pásu s obnovením porostu keřů. Zcela 
novým problémem Prahy 6 a zvláště Břevnova, je jízda na vozítkách Seg-
way. Došlo ke zřízení provozovny na Bělohorské, a tak k naší nelibosti se 
jezdí nejen na chodnících této ulice, ale i na Ladronce a ve Hvězdě. Když 
se připravovalo na úrovni města Prahy nařízení k redukci pohybu těchto 
vozítek v Praze, rada MČ Praha 6 k mému zděšení výslovně regulaci na 
území MČ nepožadovala, a to ani na území Pražské památkové rezerva-
ce. V rozporu s tím jsem se v květnové radniční Šestce dočetl, že vedení 
radnice opakovaně vyzývá magistrát, aby provoz těchto vozítek v Praze 
6 reguloval…Dobrou zprávou je, že z investiční rezervy HMP, mimo jiné 
s podporou celého klubu KSČM, se již v březnu podařilo v zastupitelstvu 
HMP schválit 60 milionů Kč na opravu polikliniky v Břevnově. Doposud 
bylo přistoupeno pouze ke svérázné opravě západní fasády polikliniky, 
která byla řadu let v havarijním stavu, neboť do ní zatékala voda. Cena 
za nynější flekatou stěnu, kdy část keramického páskového obkladu byla 
nahrazena pouze omítkou, dosáhla 464. 001,– Kč bez DPH. Dle mého 
soudu je to za polovičaté řešení velmi vysoká cena. Přestože odpovědní 
činitelé MČ Prahy 6 prohlašují, že rekonstrukce polikliniky je prioritou, 
rozsáhlejší práce na opravě budovy dosud nezačaly. Vedení MČ Prahy 6 
se vymlouvá, že provedení oprav brzdí řízení o památkové ochraně. Když 
ale byl 25. dubna 2017 soubor polikliniky v Břevnově prohlášen MK ČR 
za kulturní památku, rozhodli vedoucí činitelé radnice o podání rozkla-
du s cílem zvrátit rozhodnutí MK ČR. Závěrem jedna příznivá zpráva. 
Konečně po mých opakovaných urgencích došlo k rekonstrukci schodů, 
které jsou na důležité trase pěšího spojení mezi Junáckou a Mládeže, ve 
směru k Patočkově ulici. 

JUDr. Ivan Hrůza
zastupitel HMP a MČ Praha 6klub KSČM

JARO 2017  
A NAŠE PROBLÉMY

CO NOVÉHO 
V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE?

Sýpka v Břevnovském klášteře. Vrata jsou bývalý vjezd do kočárovny, kde 
stávaly dva vozy pro pana opata. Řada oken vlevo v přízemí bývala maštal 
pro tažné a kočárové koně. Kravín byl v hospodářském, /poplužním/ dvoře, 
obě stáje se stálým přívodem pitné vody pramene Brusnice.
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Základní škola Marjánka, pátek 28. dubna 2017, dveře otevřené 
dokořán. Co se stalo? Že by děti předčasně utekly na víkend? 
Ale ne, právě naopak! Škola v tento den byla otevřena každému, 
kdo se chtěl podívat, co si pro něj děti připravily. A proč vlastně? 
No přeci u příležitosti 110 let povýšení Břevnova na město. Ale 
vraťme se o několik týdnů zpět. 
V dubnu se připomíná významné výročí povýšení Břevnova na 
město. Cíl je jasný: Dovědět se co nejvíce o městské části, ve 
které se nachází naše škola a ve které bydlí i většina našich žáků. 
Připomenout si, jak se naše čtvrť proměnila za těch 110 let, a zjistit, 
jak v té době lidé na Břevnově žili. Děti se do zkoumání pustily 
s chutí. Možná jste je mohli potkat v různých částech Břevnova, 
jak pobíhají s foťákem v ruce, jak sedí a kreslí, jak něco zapisují 
do sešítků, jak poslouchají výklad, jak procházejí klášter. Zkrátka: 
žáci ZŠ Marjánka prozkoumali Břevnov ze všech možných stran 
a výsledky svého zkoumání představili právě v pátek 29. dubna 
(kvůli špatnému počasí pak byl ještě venkovní program přesunut 
na úterý 2. května). 
A co tedy všechno bylo k vidění a slyšení? Celá škola, od nejnižšího 
po nejvyšší patro, byla jednou velkou výstavou. Ve třídách obrázky 
významných břevnovských budov, které namalovali naši žáci. Na 
chodbách fotografie současného Břevnova v porovnání s tím, jak 
vypadal na začátku 20. století, medailonky významných osobností 
– sportovců, umělců, vědců i lidí jinak veřejně činných. Naši 
nejmladší žáci se blýskli komiksově zpracovanými významnými 
místy Břevnova a událostmi s nimi spjatými. K vidění byly  
i všechny kroniky školy – od dob, kdy paní učitelky krasopisně 
zapisovali významné události školy, až po dnešek, kdy kronikářům 
pomáhá výpočetní technika. Kromě výzdoby byla připravena ale 
i přednáška k historii Břevnova a vědomostní kviz týkající se 
naší školy, Břevnova jako celku i Břevnovského kláštera jakožto 
„Břevnovského pokladu. “
Venkovní program musel být kvůli dešti přesunut na úterý 2. 
května, kdy nás počasí naštěstí nezklamalo. Proto si děti, rodiče 
i kdokoli, kdo přišel školu navštívit, mohli nerušeně vychutnat 
bohatý odpolední program. Žáci a žákyně 8. tříd předvedli několik 
dobových tanců, pěvecký sbor ZŠ Marjánka pak zazpíval směs 
písní – jednak lidových, jednak dobových, například od Karla 
Hašlera nebo Jaroslava Ježka, ale i novějších od Karla Kryla, 
který je pochován na břevnovském hřbitově. Některé písně byly 
opět doprovázeny dobovými tanečky – tentokrát v provedení žáků 
a žákyň 5. a 7. tříd. Kdo chtěl, mohl si zasoutěžit na školním hřišti 
ve 110 let starých disciplínách. Na své si ale přišli nejen milovníci 
duchovní potravy – k dispozici byly i opékané buřty nebo jablkový 
závin (před 110 lety bychom asi spíš řekli štrůdl). 
Akce se celkově velmi vydařila, v oba dny navštívilo školu mnoho 
zájemců a o naprosté spokojenosti návštěvníků svědčí i velmi 
mnoho pochvalných zápisů ve školní kronice, z nichž za všechny 
vybíráme tyto: Bylo to milé, pěkné hezké. Hezký návrat do dětství. 
Myslíme si, že díky této akci se někteří obyvatelé Břevnova 
dověděli mnoho nového o místě, kde žijí, někteří si připomněli, 
co o něm vědí, a mnozí jistě jen nostalgicky zamáčkli slzu nad 
některými fotografiemi, písničkami nebo příběhy. A co je důležité 
– nejvíce asi celá akce přinesla našim dětem, které se s vervou 
ponořily do historie a odnesly si mnoho nových poznatků. 

Mgr. Vlastimil Hrabovský

BŘEVNOVAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 29. 4. 2017 do 1. 5. 2017 uskutečnila se u Břevnovského kláš-
tera akce pro širokou veřejnost a všechny generace. Pořadatelem 
byl Spolek břevnovských živnostníků s podporou městské části 
Praha 6 a pod záštitou starosty, pana Ondřeje Koláře. Podporu 
poskytl také samotný klášter. Teď k jednotlivým dnům. 
Sobota 
Před deseti lety se připomínalo 100 let od povýšení Břevnova 
na město a v tomto duchu se slavilo i letos. K vidění byli růz-
ní kejklíři, žonglující akrobaté, chrliči ohňů a mnozí další lidé  
v kumštech zběhlí, hrály kapely: Šlapeto, C. K. Šraml, Šmrnc atd. 
U stánků se předváděla stará řemesla, koupit bylo možné starou 
fotku Břevnova s unikátním razítkem, jídla a pití množství ne-
přeberné. Ale úžasné bylo, že ke klášteru jezdila stará „otevřená“ 
tramvaj už od stanice Hradčanská, kdo měl zájem, mohl se svézt 
po Břevnově půl století starým autobusem. Šikovní pořadatelé 
také zajistili krásné automobilové veterány, které parkovaly před 
fortnou. Policajt, flašinetář, či ctihodní pánové v dobovém oble-
čení dotvářeli správný kolorit. 
Neděle
Od 10 hod. začala rodinná GPS orientační hra po historickém 
Břevnově, startovné odevzdáno na projekt Pomozte dětem. Ná-
vštěvníci se mohli posilnit pivem ze šesti pivovarů, děti se vyřá-
dily na atrakcích všeho druhu. Gumové skákací hrady, autíčka, 
skluzavky, malovalo se na obličej malých i velkých čarodějnic, 
proběhla soutěž o nejkrásnější masku. Odpoledne začalo opéká-
ním špekáčků a v 17 h. se všichni dočkali. Pan starosta Ondřej 
Kolář spolu s T. Huderou zapálili obrovitou vatru skauty připra-
venou, ve které shořelo /snad/ vše zlé a nedobré. Večer zpříjemni-
la hojným návštěvníkům skupina Vitamín. 
Pondělí
V pořadí už 3. První Pivní Máj. Neuvěřitelných 20 českých či 
moravských pivovarů představilo tento den svoji chloubu ve 
stáncích u kláštera, nechyběl ani ten Břevnovský. Soutěžilo se  
v pití piva na čas, volil se nejoblíbenější pivovar, vyhrávala 
„živá“ kapela. 
Lze říci, že i díky počasí, které se konečně umoudřilo, uskutečnil 
se Víkend u Břevnovského kláštera v pohodě a ve znamení dobré 
nálady!  

Zúčastnil se T. Matějka   

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

110 LET BŘEVNOVA A ZŠ MARJÁNKA

BŘEVNOVSKÝ VÍKEND



11

BŘEVNOVAN

Od května minulého roku je občas někde na plakátu k vidění jméno 
Zveleba libocká. Ještě před sto lety to byl okrašlovací spolek pro Liboc 
(Hvězdu) a okolí, který z výtěžku z divadelních představení financoval 
výsadbu stromů a úpravu cest. Minulý rok se názvu nezávazně ujala Ven-
dula Guhová s trochu jinou misí. Se snahou oživit veřejný prostor Liboce 
a okolí a podpořit nějaké to sousedské poklábosení a pocit sounáležitosti. 
Tahle čtvrť vnějškově působí jako vesnice, ovšem alespoň z jeho horní 
části vymizely obchody a živnosti, kde by se člověk nezávazně potkával 
a prohodil pár slov. Veřejné zeleně je tu mnoho, ale chybí tu něco jako 
venkovní obývák, který by lidi přitahoval a vytvářel větší podněty, než 
jen projít, proběhnout, vyvenčit psa. Po událostech jako je vaření palači-
nek před kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, po společném fotografování 

na velkoformátový negativ na bývalém libockém hřbitově a vánočním 
zpívání koled Zveleba libocká vytvořila projekt na komunitní zahradu 
LIBÓZA (akronym pro LIBOckou ZAhradu), která je určena nejen pro 
obyvatele Liboce, ale i sousedních čtvrtí. 
O co jde? Jedná se o prostor ve svahu podél obory Hvězda, s dobrým 
spojením – přímo pod autobusovou zastávkou Libocká. Jde o horní část 
území, na kterém byla do minulého roku zahrádkářská kolonie a které 
nyní prochází procesem revitalizace na sad. S LIBÓZOU by tu mělo 
vzniknout i místo pro setkávání a zahradničení, místo, kde se snadno bu-
dou konat workshopy, sousedské snídaně, občasné letní kino, divadelní 
představení či akustické koncerty, a kde vzniknou vyvýšené záhonky, kde 
si jednotlivci i například Domov svaté Rodiny budou moci kus záhonku 
pronajmout. Součástí projektu je altán, malý přírodní amfiteátr a bytelná 
nástěnka pro sousedskou výměnnou síť, skrze kterou bude možné bezpe-
něžně vyměnit třeba přebytky úrody za výpomoc. 
Právě proběhlo (od 1. do 15. června) hlasování participativního projektu 
Nápad pro Šestku, v jehož rámci se Komunitní zahrada Libóza ucházela 
o realizaci. Na to, jak výsledky hlasování dopadly, se můžete podívat na 
www.napadprosestku.cz. V případě, že Libóza nevyhrála, se ji i přesto 
pokusíme alespoň částečně zrealizovat. 

Vážení čtenáři, 
rádi bychom Vám představili a pozvali Vás do naší Kavárny u svaté 
Rodiny. 
Kavárna slouží jako zácvikové pracoviště pro klienty s mentálním  
a kombinovaným postižením. Ti zde rozvíjejí své sociální kontakty  
a učí se obsluhovat zákazníky. Též se účastní přípravy pohoštění. Dů-
ležitým prvkem je, že „chodí do práce“, mají povinnost a tu naplňují. 
Učí se vytvářet esteticky příjemné prostředí a s tím spojené činnosti 
obsluhy. 
Jde o projekt, který má přinést užitek oběma stranám – našim klien-
tům pocit potřebnosti a socializace ve společnosti, zákazníkům po-
zornost a pohoštění. 
Kavárna se nachází v příjemném nekuřáckém prostředí nově zrekon-
struovaného Domova svaté Rodiny. K dispozici je i přilehlá zahra-
da, kde si užijete nejen lahodné domácí limonády a dobrou kávu, ale  
i příjemné posezení ve stínu vzrostlých stromů. Máme pro Vás při-
pravené něco malého ke kávě jak ve sladké, tak ve slané variantě. 
Nově Vám můžeme nabídnout i skleničku moravského vína. 
Vítáme maminky s dětmi, pro které je připravený dětský koutek, hou-
pačka a trampolína na zahradě. Rádi připravíme odpolední svačiny 
vhodné pro děti. 
Organizujeme zajímavé výstavy, které rozvíjejí estetické vnímání kli-
entů a v mnoha případech dávají možnost zakoupit si vystavené ex-
ponáty, to zase pro naše návštěvníky. Pořádáme také menší hudební 
produkce, vzdělávací besedy, školení a interaktivní kurzy. Uveďme 
třeba předvánoční pečení nebo vlastní výrobu vůní. 
Z programu můžeme vybrat například výstavu Vějíře ze sbírky Dany 
Klingerové, která potrvá do 31. května 2017. Od 1. června 2017 chys-
táme výstavu obrazů Jiřího Šrámka. 6. června k nám v rámci projektu 
Pomáháme fotografiemi zavítá nejlepší barista ČR Adam Neubauer  
z Brna, aby se s námi podělil o tajemství přípravy dobré kávy. To 
jen na ukázku, co právě probíhá. Více k programu najdete na našich 
webových stránkách (www.domovsvaterodiny.cz) a facebooku. 
Kde nás najdete: v ulici Ulrychova 1084/10 na Petřinách, v blízkosti 
stanice metra A Petřiny a tramvajové zastávky Petřiny, linky č. 1 a 2
Kdy Vás očekáváme: v pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 hodin. 
A něco navíc: je zde možnost odebírat obědy v ceně 73,– Kč, které se 
skládají z polévky, hlavního jídla a nápoje. Jídelní lístek je vystaven 
na webových stránkách Domova svaté Rodiny. Objednávky jsou nut-
né do 13. hodiny předchozího dne. 
Naší snahou je, aby prostory kavárny a přilehlé zahrady sloužily šir-
ší veřejnosti jako místo setkávání okolní komunity. Přijďte posedět  
a odpočinout si ve stínu stromů!

I. S. a T. B. 

Jak se žije asi šesti srnkám, na dříve neudržovaném, nyní nově osáze-
ném pozemku mezi Břevnovským klášterem – stadionem Markéta a Vy-
pichem? Poměrně velký pozemek byl nově osázen po ukončení stavby 
metra. Bohužel řečeno, bez chuti a bez zápachu. Nikdo se již nezamyslel, 
že vhodnou výsadbou by mohl vyjít vstříc včelám a čmelákům. Alespoň 
malá snaha vylepšit pestrost přebytky ze zahrady trvala jen pár týdnů, pak 
po velkých trsech bylin zbyla pouze prázdná místa. 
Tato oblast se stala vyhledávaným místem k venčení psů, na volno bez 
vodítek. A když se sejde více pejskařů neovladatelná, slídící smečka již 
udělá své. 
Dvojce psů, tu hnala odpoledne mladého srnečka, již dříve pokousaného, 
kdy se jeho zdravotní stav řešil se záchrannou stanicí v Jinonicích, přes 
křižovatku Vypich, kolem obory Hvězda až na Bílou horu. Byla přivolána 
i policie, která se pokoušela najít dva psí výtečníky a popřípadě pak i je-
jich majitele, ale marně. Srnec našel cestu zpět a druhý den ráno opět ležel 
na zahradě, kde hledal bezpečný azyl. 
Ani vylepená upozornění na výskyt srnek i s fotkou srnce se ve většině 
případů nesetkala s ohleduplným chováním pejskařů. Majitelé psů by si 
měli uvědomit, že svým chováním ohrožují i svého miláčka, pes se může 
zaběhnout a na rušné blízké silnici ho může srazit auto. . 
Životnímu prostředí P6 bylo přislíbeno, že tato oblast bude více kontro-
lována Městskou policií, protože zde není volné pobíhání psů povoleno. 
Ani tento fakt již nevrátí život ročnímu srnci, který se zde narodil, prožil 
krátký život plný každodenního stresu, a i když si našel naši zahradu kam 
chodil odpočívat, tak i tam byl psi, kteří šli po jeho stopě nalezen a ne-
milosrdně štván. S příchodem pěkného počasí se situace zhoršovala, ven-
čených psů přibývalo. Jednoho dne již srneček nepřišel a někde v ústraní 
zřejmě uhynul. Pozitivní je, že se tu daří zajícům, ale ježků a ptactva uby-
lo.                                  Hana Rysová
P. S. Je málo lidí, jako je paní H. Rysová z Vypichu . Stará se o kolonii jež-
ků a ošetřuje odložené kočky, přes zimu pomáhá právě mladým srnečkům, 
poskytuje pomoc všem opuštěným zvířatům, která ji potřebují, chodí  
s nimi do veterinární ordinace. Moc si jí váží a za práci děkuje redakce.  
A pokud některé pejskaře přinutí k zamyšlení tento nepříliš veselý článek, 
není to práce zbytečná!               am
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Mezi námi
v Břevnově 43. 

Nepominutelný mezník v osídlování a stavebním rozvoji údolí horního 
toku potoka Brusnice představovalo povýšení starobylé obce Břevnov 
na město, jehož 110. výročí si v letošním květnu připomínáme. V re-
prezentativní publikaci, vydané u příležitosti stého jubilea, byla zařa-
zena i výstižná kapitola věnovaná popisu geologické stavby dnešního 
katastrálního území Břevnov (ZAVŘEL 2006), která laickým čtenářům 
poutavou formou přibližuje výskyt a úložné poměry jednotlivých hor-
nin na břevnovském území a současně zasvěcenějším čtenářům může 
napovědět, že nastíněná geologická situace se zásadní měrou podílí na 
formování specifického režimu podzemních vod v Břevnově, který jistě 
přinejmenším zčásti podmínil lokaci Břevnovského kláštera v místech 
dnešního pramene Vojtěška při jeho založení kolem roku 993. 
Vzhledem k relativně značné míře zvodnění křídových opuk a pískovců 
a vzhledem k jejich nevelké – a navíc výškově optimálně orientované 
– vzdálenosti od významných spotřebišť pitné a užitkové vody (Břev-
novský klášter, Strahovský klášter, Pražský hrad, četné šlechtické paláce 
a měšťanské domy na Malé Straně) byly tyto horniny díky příznivým 
úložným poměrům v minulosti různou měrou v Břevnově využívány pro 
jímání podzemní vody. 
Kromě legendami opředeného pramene Vojtěška a okolních pramenů, 
využívaných pro Břevnovský klášter již od doby jeho založení, byly jako 
další – pravděpodobně za panování Karla IV. (STREIT 1960) – pod-
chyceny přirozené pramenní přelivy vyvěrající v břevnovském svahu 
mezi Břevnovským a Strahovským klášterem při zřízení tzv. Břevnov-
ského hradního vodovodu, který jímal podzemní vodu z oblasti Tejnky, 
Kajetánky a Malovanky z několika štol ústících výškově přibližně na 
úrovni dnešní Bělohorské třídy, která částí své jižní uliční fronty zhru-
ba v úseku mezi domy orientačních čísel 220 až 260 rámcově sleduje 
bázi křídových sedimentů. Podzemní voda byla z těchto štol odváděna 
do akumulační nádrže pod Kajetánkou, kde k ní byla přimíchávána po-
vrchová voda z Brusnice. Na počátku každé větve hradního vodovodu 
se nacházela soustava jímacích štol či pramenních jímek, které sváděly 
vodu do rybníků, jež sloužily jako rezervoáry, jejichž funkci v případě 
Břevnovského hradního vodovodu plnila právě soustava rybníků na Ka-
jetánce. BUCHTÍK (1973) uvádí, že základem pravděpodobně prvního 
hradního vodovodu byl jímkou podchycený pramen Kajetánka, který 
byl postupně přebudován v pramenní rybník, do něhož byla později 
zaústěna Brusnice. Ještě v roce 1863 byla zjištěna vydatnost pramene 
Kajetánka ve výši 0,5 l/s. Z Břevnova byla voda vedena dřevěným po-
trubím pravděpodobně přes Strahovskou bránu a Loretánskou ulicí až 
do tzv. Orlí kašny na dnešním III. nádvoří Pražského hradu před vstu-
pem do Starého královského paláce (JÁSEK A KOL. 1997), přičemž 
rozdíl výšek mezi akumulací na Kajetánce a výtokem v kašně činil 20 
výškových metrů. Kašna měla přepad, kterým byla nadbytečná voda od-
váděna do malostranských domů (jako první získal povolení přivádět 
tzv. přepadovou vodu do domu U železných dveří na Malé Straně od 
krále Vladislava královský prokurátor Albrecht Rendl z Oušavy). Od-
padní voda bývala rovněž jímána a zadržována stavidlem a byly jí čas 
od času proplachovány kanalizační stoky, které ústily buď do svahů pod 
domy (Úvoz) nebo do Vltavy či městského příkopu. 
Jediným z dosud prokazatelně dokumentovaných jímacích objektů tzv. 
Břevnovského hradního vodovodu zůstává štola pod Bělohorskou třídou 
pod domem čp. 182 (Bělohorská 171; sídlo Anglo–německé obchodní 
akademie, SOU obchodní, s. r. o.) v délce 27,8 m s ústím na kótě 326 m 
n. m., která byla popsána ŠIMKEM (1959) a kterou rovněž zmiňuje ŘE-
PKA (1985). Tato štola však nebyla v roce 1992, když byla na objednáv-
ku Kanceláře prezidenta republiky zpracovávána studie celé infiltrační 
oblasti potoka Brusnice pro posílení toku Brusnice Jelením příkopem 
Pražského hradu, nalezena (VOJÍŘ 1995). Případný výtok z této štoly by 
ale mohl být ztotožněn s pramenem U Markéty uváděným VEGEREM 
(1993). Rovněž pramen (resp. „prostá kamenná studna po okraj plná 
čiré vody“; KRCHOV 2006) nacházející se v suterénních prostorách 
domu čp. 195/147 na nároží Bělohorské třídy a ulice U kaštanu by mohl 
mít souvislost s některým starým jímacím zařízením (štolou?). Pro tuto 
tezi by mohly svědčit i údaje uváděné HRUBEŠEM – HRUBEŠOVOU 
(1999), kteří v souvislosti s rekonstrukcí budovy hostince U kaštanu ho-

voří o tom, že „…se však objevily další závady, kupříkladu v suterénu 
byla objevena stará vodotěsná štola z pálených cihel, dosud funkční, 
a proto musela být vyčištěna, opravena a nově uzavřena…“, i když se 
vzhledem k popisu štoly spíše jednalo o kanalizační štolu zmiňovanou 
již ZÁRUBOU (1948). Obdobnou indicií by mohla být např. i fontána 
zřízená ve vestibulu budovy na Bělohorské třídě čp. 269/19 nebo vývěr 
vody na pozemku parc. č. 2171/1 v ulici Fastrova v místě bývalého hos-
tince U Štraubů. Pozůstatkem po jímání podzemní vody Břevnovským 
hradním vodovodem by mohla třeba být i zdevastovaná pramenní zídka 
na pozemku parc. č. 3709/1 při patě svahu v Šultysově ulici. Další jí-
mací objekty tohoto starého vodovodního systému by mohly indikovat 
VEGEREM (1993) uváděné prameny Kajetánka a Petynka (o prameni 
tohoto jména s vydatností kolem 1 l/s se v souvislosti s projekční pří-
pravou výstavby sportovního areálu v aplanované cihelně Na Panenské 
zmiňuje HOŠEK v roce 1969; pramen s názvem „Petýnka“ uvádí též 
UREŠ v roce 1987, obdobně i DVOŘÁK 2004a, 2004b). KOVAŘÍK 
(1998) uvádí bez bližšího popisu v Radimově ulici též pramen Radimka 
a stejnou neověřenou informaci od něj přebírají BURACHOVIČ – WIE-
SER (2001); nelze ovšem vyloučit, že jde o jeden z VEGEREM (1993) 
popisovaných pramenů Kajetánka či Petynka. Možná i benediktinský 
pivovar v usedlosti Závěrka mohl využívat vody vytékající z některé 
jímací štoly, stejnou možnost nelze vyloučit ani u bývalé břevnovské 
sodovkárny Jaroslava Vika v Liborově ulici čp. 330/24. I v bývalé Bo-
leslavově (dnešní Radimově) ulici svého času, jak uvádí ve svých vzpo-
mínkách MLADA (2006), pracovala stáčírna limonád a sodovkárna dr. 
Zátky, která vzhledem ke své lokalizaci rovněž mohla využívat vývě-
rů podzemní vody při bázi kolektoru pískovců perucko-korycanského 
souvrství. Protože v povodí Brusnice nebyly nalezeny dostatečné vodní 
zdroje a kvůli stavbě Strahovského tunelu musela být Brusnice u Schlei-
ferky svedena do kanalizace, byla VOJÍŘEM (1995) navržena pouze 
obnova jímacích historických štol tzv. Zámeckého hradního vodovodu 
jímajícího podzemní vodu, sice povětšinou infiltrující na katastrálním 
území Břevnova, již v oblasti dnešních katastrálních území Liboce, Ve-
leslavína a Střešovic. 
S nástupem Habsburků na český královský trůn po roce 1526 se zvýšila 
i spotřeba vody na Pražském hradě, a tak dochází k hledání dalších zdro-
jů vody. V rozmezí let 1540 – 1573 za panování Ferdinanda I. probíhá 
výstavba tzv. Zámeckého hradního vodovodu. Za vlády Rudolfa II. bylo 
již v provozu 7 jímacích štol o celkové délce 655 m. Jejich průzkum 
prováděl v roce 1988 Speleologický klub Praha formou subdodávky pro 
zakázku Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze – Podbabě, 
který řešil na objednávku Civilní obrany otázku náhradního zásobová-
ní obyvatel v případě válečných událostí pitnou vodou (VEGER 1993). 
Protože úkol byl tehdejším Výzkumným ústavem vodohospodářským 
veden v režimu utajení, měla i závěrečná zpráva příslušný stupeň uta-
jení. Nejednalo o náhradní zdroj vody pro Pražský hrad, ale o možný 
lokální zdroj pro místní obyvatele v okolí štol. Pražský hrad nebyl na 
štoly již od doby před II. světovou válkou znovu připojen a namísto toho 
odebíral vodu z veřejné vodovodní sítě. Zbytky tohoto renesančního vo-
dovodu na pitnou vodu byly nalezeny i při rekonstrukci okolí Lumbeho 
vily na reprezentační sídlo hlavy českého státu. Celková délka potrubí 
Zámeckého hradního vodovodu dosáhla 4,73 km. Potrubí bylo z pálené 
hlíny, mělo průměr 2 palce (5 cm) a tloušťku stěny 0,33 palce (0,75 
cm). Jednotlivé trubky byly dlouhé pět stop (1,48 m) a byly spojovány 

Břevnovské 
podzemní 

vody

RNDr. Jan Čurda
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tzv. přesuvkou, zatěsněnou konopím a tmelem z prachu pálených cihel, 
hašeného vápna a dalších příměsí. Potrubí bylo uloženo v hloubce pěti 
až šesti stop (1,5–1,8 m) a bylo zatěsněno dusaným jílem (BUCHTÍK 
1973). 
V roce 1992 byla navržena obnova jímacích historických štol Zámec-
kého hradního vodovodu, jejich připojení na provozovaný užitkový vo-
dovod a tím jeho posílení, které by umožnilo vrátit do koryta Brusnice 
v areálu Pražského hradu dostatek vody, jinak bez užitku tekoucí do 
kanalizace. Navíc bylo navrženo i po novém přemostění Chotkovy sil-
nice přivést užitkovou vodu pro závlahu Letenských sadů. Z historic-
kých štol Zámeckého hradního vodovodu, jak byl postupně z vyšší vůle 
panovnické postaven a doplňován až do zakreslení na plán geometra 
F. A. L. Klose z roku 1723 (VÁVROVÁ 1997), se zachovaly: štola I. 
– Královka (pozor na záměnu s Královkou – Königsmankou – břev-
novskou) – vchod do štoly dlouhé 97 m leží v zahradě mateřské školky  
v ulici Sbíhavá II (čp. 360/2 v k. ú. Liboc), štola je hydraulicky propo-
jena s veřejnou studnou na ulici V domcích, přetok s vydatností kolem 
5 l/s je odveden do Libockého rybníka; štola II. – U Klapků (U Lavků) 
– vchod do štoly 21 m dlouhé je z šachtice za ohradní zdí pozemku v 
ulici Pod novým lesem (čp. 84/32 v k. ú. Veleslavín) na kótě 318,60 m 
n. m., přetok s vydatností kolem 1,5 l/s odtéká do kanalizace; štola III. –  
U Bahenského – vchod do dvoupatrové štoly je za vozovkou ve svahu  
v ulici Pod novým lesem proti čp. 170/74 v k. ú. Veleslavín na kótě 314, 
52 m n. m., délka horního patra je necelých 133 m a štola tak zasahuje 
pod severozápadní cíp Ústřední vojenské nemocnice, spodní patro se ne-
podařilo vyčerpat, jeho předpokládaná délka je 20 m, po opravě odtéká 
cca 5 l/s vodovodním potrubím o světlosti 150 mm; štola IV. – Pod Str-
nadem (tzv. Teplá) – celková délka štoly, jejíž masivní portál s železný-
mi dveřmi leží na rozhraní pozemků parc. č. 522/1 a 532/1 za domem čp. 
420/29 (vše v k. ú. Veleslavín) v ulici Pod novým lesem na kótě 314,80 
m n. m., je 59 m, do štoly s vydatností přes 4 l/s prosakovala teplá voda 
z prádelny Ústřední vojenské nemocnice; štola V. – Proti Strnadovi (tzv. 
Srpeček) – vchod do štoly dlouhé 20 m je umístěn přibližně proti čp. 
137/52 za krajním řadovým domem čp. 417/27 (vše v k. ú. Veleslavín) 
v ulici Pod novým lesem na kótě 314,45 m n. m., provedení i vstup do 
štoly V. s vydatností do 1 l/s jsou stejné jako u štoly IV. ; štola VI. – Před 
Bůzkem – štola o údajné délce 59 m, z níž většina je profilem 180 × 80 
cm vyražena v pískovci, je nepřímo indikována prostřednictvím šachtice 
s litinovým poklopem v rohu zahrady na křižovatce ulic Na Petřinách  
a Pod novým lesem, v níž vytéká z ústí potrubí voda a vtéká do dalšího 
odtokového potrubí, v roce 2000 bylo toto potrubí připojeno na užitkový 
vodovodní řad, přetok s vydatností okolo 2,2 l/s byl využíván pro saunu, 
ale kvůli zanášení bazénu jemnou písčitou frakcí bylo toto jímání ukon-
čeno; původní portál štoly byl údajně zavalen v létě roku 1940 sesuvem 
boku vozovky dnešní ulice Na Petřinách; štola VIII. – Nad chaloupkou 
(též V chaloupce) – vstup do štoly leží na pozemku parc. č. 150 v k. ú. 
Střešovice, ve vyzděném výklenku je osazena ruční pumpa a výtok ze 
štoly o vydatnosti kolem 5 l/s sloužil jako zdroj vody pro kolonii domků 
při úpatí tzv. Střešovických skal. Mezi jímací objekty Zámeckého hrad-
ního vodovodu patřila i štola VII. – Zasypaná (tzv. U filtrační stanice) 
– štola s délkou odhadovanou na 60 – 80 m ležela severně od vodoje-
mu Andělka mezi ulicemi Střešovickou a Nad hradním vodojemem, cca 
370 m východně od štoly Nad chaloupkou v k. ú. Střešovice, výkopem 
sondy byl zastižen vstupní portál štoly, která byla znehodnocena, když 
byla do štoly položena uliční trubní kanalizace na počátku II. světové 
války (tato štola by pozičně nejlépe odpovídala lokalizaci tzv. Winkle-
rovy štoly, která měla ležet „…na konci hřbetu střešovické vysočiny,  
v místech, kde byla vinice Andělka, později přeměněná v klášterní dvo-
rec“; STREIT 1960). V roce 1930 přibyla k jímacím štolám ještě štola 
Světluška ležící v oboře letohrádku Hvězda, kterýžto vývěr mohl být již 
využit zřejmě dříve pro zásobování letohrádku Hvězda, jak naznačují 
údaje uváděné MORÁVKEM (1954): „…vykopány byly i jámy pro po-
ložení 50 vodovodních rour studničních až ke zdi…“ a v poznámce 17 
„…patrně kámen s tesaným arciknížecím znakem, jakým byla označena 
také studně pod letohrádkem ještě při její pozdější opravě r. 1612…“. 
Kruhová věžička ve stylu staveb hradního archi¬tekta Josipa Plečnika 
(LUKEŠ 2001) jihozápadně od letohrádku Hvězda je vstupní objekt do 
293 m dlouhé štoly Světluška, vyražené ve 20. letech dvacátého století 
a dokončené v roce 1930 jako jímací štola pro posílení historického tzv. 
Zámeckého hradního vodovodu. Světluška je od roku 1997 vyhlášena 
technickou památkou.  Protože spotřeba vody stoupala od okamžiku 
zřízení Královské zahrady a Bažantnice, vedlo to v letech 1583 – 1585  
k založení dalšího vodohospodářského díla, za jehož autora je považován 
Tycho de Brahe – vznikl tzv. Užitkový hradní vodovod. Jeho zdrojem 
byla soustava původně sedmi rybníků (dodnes zachovány ornitologicky 
cenné pramenné rybníky Bašta, Břevský, Kala a Litovický s botanicky 

významnými mokřady v místě zrušených rybníků Nekejcov a Chobot), 
ze kterých vytéká Litovický potok. Litovický potok pod libockým koste-
lem sv. Fabiána a sv. Šebestiána přitékal do zřízeného oddělovače vody 
pro zásobení Pražského hradu a dále pokračoval jako Šárecký potok do 
Šárky. Z oddělovače vody byl tzv. Královskou strouhou plněn jako re-
zervoár rybník zvaný Markétský (později Libocký rybník; od počátku 
funkčního období břevnovského opata Wolfganga Selendera z Prošovic, 
tj. od roku 1602, se až do roku 1872 vlekl spor mezi Břevnovským kláš-
terem a Pražským hradem o vlastnictví této vodní nádrže, který po mno-
ha stoletích skončil smírčím verdiktem, že voda patří Pražskému hradu, 
zatímco ryby klášteru; HOLUB 1890). Z tohoto rybníka byla přes česla 
vedena voda v otevřeném příkopu po vrstevnici. Na pozemku dnešního 
parc. č. 902/1 (k. ú. Střešovice) nad tehdejší Clam–Martinicovou ulicí 
(částečně dnešní Myslbekova) byla strouha ukončena u prvního praž-
ského zemního vodojemu a na Pražský hrad byla užitková voda již ve-
dena rourou do zásobního rybníku v Bažantnici. V letech 1924–1926 
byl zřízen na pozemku dnešního parc. č. 876/1 (k. ú. Střešovice) nový 
vodojem na užitkovou vodu a do něj vedena voda z Libockého rybníka 
nově položeným litinovým potrubím o průměru 300 mm. Souběžně bylo 
pokládáno i potrubí o průměru 150 mm pro vedení vody pitné ze štol, 
avšak bylo přivedeno pouze do přívodní šachty u vodojemu na vodu 
užitkovou a dále směrem k Pražskému hradu nepokračovalo. 
Jaroslav BULÍČEK ve svém článku v časopise Voda (1950) dokonce  
v souvislosti se starými pražskými vodovody zmiňuje přímo břevnovský 
hospodářský dvůr Závěrku, když vytýká staršímu mapování pražských 
pramenů, provedenému Františkem PODVOLECKÝM (1934), to, že 
nevzalo v potaz „v Břevnově na Závěrce 12 pramenů a 1 v zahradě  
v Tejnce a vývěry v rybníku Na Kajetánce, z nichž ze všech býval zá-
sobován vodovod zvaný Königsmanka pro Hradčany a Malou Stranu, 
zrušený r. 1904“. 
Tímto sdělením však BULÍČEK (1950) nepřináší žádnou novou infor-
maci, neboť pouze opakuje údaje publikované již dříve PAVLANSKÝM 
(1928). Ten konstatuje, že „vodovod pramenitý, zvaný Königsmanka, na 
pitnou vodu pro zásobení Hradčan a Malé Strany, jímal vodu v Břevno-
vě na Závěrce a sice z 1 pramene z vinice Königsmanky, ze 7 okolních 
pramenů, ze 4 pramenů východně od této zahrady založených a konečně 
z 1 pramene v zahradě v Tejnce“. Jímaná voda byla vedena přibližně 
z výškové úrovně dnešní Bělohorské třídy příčnou strouhou do dnešní 
Radimovy (dříve Boleslavovy) ulice, kde byla v pozdějších dobách při-
pojena větev přivádějící vodu z rybníka na Kajetánce. Bývalou Bolesla-
vovou ulicí byla voda vedena na Hradčany a na Malou Stranu – a sice do 
jednoho stojanu, do dvou kašen na Pohořelci a do dvou kašen v dnešní 
Nerudově ulici jakož i do některých veřejných budov na Hradčanech. Po 
uvedení tzv. Zámeckého hradního vodovodu do provozu byl tzv. Břev-
novský hradní vodovod dán k dispozici hraběti Šlikovi pro jeho palác 
na Pohořelci (STREIT 1960). V roce 1880 následkem zhoršení jakosti 
vody přiváděné z Kajetánky fungoval již pouze vodovod Königsmanka 
a jeho vydatnost nepřesahovala 18 m3 denně, tj. cca 0,2 l/s. Kvalita jí-
mané vody se zhoršovala a vydatnost klesala v souvislosti se stavebním 
ruchem v Břevnově po zbourání hradeb v roce 1893, až byl v důsledku 
toho vodovod Königsmanka v roce 1904 zrušen. 
Rovněž RUTH (1903) dobovým jazykem výslovně zmiňuje, že: „Celá 
krajina tato, ač vysoko položená, má všude hojnost dobré pitné vody; 
tak i »v uličkách« na stráních k Břevnovu na mnohých místech vyvěrají 
prudké praménky, jež se rozlévají po cestách. I vyskytl se též návrh, 
zde v Podbělohorsku hledati a sváděti pitné vody pro Prahu. Na tento 
fakt – totiž hledat „v okolí Tejnky, Hvězdy či Břevnova čistou pitnou 
vodu pro Prahu“ – se odvolává ve svých vizích budoucnosti hostince Na 
Marjánce, Tejnky jakož i celého Břevnova též FILIP (1903). 
Tato idea má racionální geologické jádro, když vezmeme v potaz sku-
tečnost, že křídové sedimenty v Praze a jejím západním okolí spočívají 
na podložním spodním paleozoiku a proterozoiku s mírným úklonem 
do 0,5° k severovýchodu. Tyto úložné poměry mají za následek, že  
v místech, kde jsou křídové sedimenty proříznuté údolími potoků jako 
např. Brusnice, vystupují na severních svazích při bázi průlinovo-pukli-
nového kolektoru pískovců perucko–korycanského souvrství vrstevní 
prameny (Vidoule, břevnovský svah, Liboc a Veleslavín s dochovanými 
štolami Zámeckého hradního vodovodu). 
Provedený rozbor literárních podkladů ukazuje, že hydrogeologický 
význam břevnovského území se v minulosti zdaleka neomezoval jen 
na památný pramen Vojtěška, při němž byl před více než tisícem let 
založen Břevnovský klášter. Skoro až do povýšení obce Břevnova na 
město sloužila svému účelu rozličná jímací zařízení, která z dnešního 
katastrálního území Břevnova nebo z jeho bezprostředně navazujícího 
okolí dodávala pitnou jakož i užitkovou vodu Pražskému hradu. 
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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!

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Marie Klausová, Břevnov  11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov  3. 7. 1974
Roman Pýcha, Břevnov  23. 8. 1934
Olga Vašáková, Bílá Hora 13. 9. 1924
Irina Semizorová, Břevnov  10. 9. 1933
Hana Kosová, Břevnov  14. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice 19. 9. 1949

Červenec – Září

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

Za Petrem Čížkem
* 29. 5. 1942 + 21. 4. 2017

Na hřiště Břevnova přišel v roce 1974. 
Hrával v prvním i druhém mužstvu, pozdě-
ji za Starou gardu, která v té době v Praze 
měla výborný zvuk. Svůj čas věnoval také 
mládežnickým družstvům naší TJ, staral 
se o hřiště a veškeré práce s ním souvi-
sející. 

Jeho činnosti si členové TJ Břevnov brzy 
povšimli a zvolili jej za svého předsedu. 
Na téže schůzi jsem byl zvolen i já, nový 
člen výboru. Petr mne začal trpělivě učit 
základům funkcionářské práce, sám zvlá-
dal problematiku přestupu hráčů, termíno-
vých listin turnajů, spolupráci s PFS atd.  
s nadhledem, a optimismem. 

V roce 1628 byl v přítomnosti císaře Ferdinanda II. na Bílé hoře položen základ stavby kláštera Servitů ku cti a poděkování P. Marii za vítězství 
v bitvě v roce 1620. V důsledku válek nakonec stavba nebyla dokončena a dnes ji připomíná jen bývalá kaple sv. Martina za objektem Velké 
hospody. Tehdy do základního kamene zamýšleného kláštera Servitů byla uložena pamětní medaile s textem, který vyluštíte v dnešní tajence.

Po práci, trénincích nebo zápasech rád poseděl v naší klubovně na hřišti 
spolu s hráči, někdy se zúčastnila i jeho paní. Byl výborný společník!

Petře, doufám, že tam kde jsi, funguje Stará garda s Vencou Radou, Pe-
pou Hájkem a dalšími Břevnováky a zase vítězíte!

P. S. Ale tady, tady nám budeš moc chybět.  
Ještě jednou Ti děkuje Tonda Matějka

Poděkování 
Rád bych prostřednictvím vašeho časopisu veřejně  

poděkoval panu Radku Pechovi, provozujícímu trafiku  
na Bělohorské 231/99 v Břevnově. Dne 24. 5. jsem v jeho  

obchodě zapomněl obálku s relativně vysokou finanční  
hotovostí. Pan Pech obálku s penězi bez zaváhání odevzdal  
v informační kanceláři MČ P6 Bělohorská. Tam mi peníze  

pracovnice informační kanceláře následující den v plné výši 
vrátily. Dík patří i jim. Kéž by takových poctivých občanů,  
jako je pan Pech, bylo co v naší vlasti co možná nejvíce! 

MUDr. Martin Neumann

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka: Dávejte císaři, co je císařovo a Bohu co je Boží
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

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.

161
Mgr. Renáta Kalašová

Tam kde leží Královka
Dnešní Břevnované si pod označením Královka vybaví prav-
děpodobně park, popř. tramvajovou točnu, nacházející se jižně 
od Bělohorské ulice naproti hotelu Pyramida. Někteří z pamět-
níků si možná rovněž vzpomenou na dříve známý hostinec „Na 
Královce“, který pod tímto názvem úspěšně fungoval po celé 
20. století, než v jeho prostorách nechali noví majitelé zřídit 
italskou restauraci Picollo Mondo. Její vnitřní interiér a vý-
zdoba má zřejmě navodit pocit, že se nacházíte v historické 
lokalitě nedaleko Pražského hradu, s místní historií má však 
toto pojetí pramálo společného. Odkud se označení Královka 
vůbec vzalo, k čemu se pojí a jaká je jeho minulost?
Místní název Královka pravděpodobně vznikl přenesením vý-
znamu slova z původně německého označení Königsmanka. 
Königsmanka (lidově též Königsmarka nebo Kylismonka) bý-
vala kdysi známou břevnovskou usedlostí a nacházela se na 
severním svahu petřínského hřebene poblíž dnešní Bělohorské 
ulice v osadě Tejnka čp. 10. Pomocí historických map ji lze 
poměrně přesně lokalizovat do současného vnitrobloku domů, 
jehož hranice tvoří ulice Bělohorská, Liborova, Šlikova a He-
leny Malířové. V těchto místech původní usedlost stávala pro-
kazatelně ještě na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy ji 
na své fotografii zachytil místní rodák a fotograf Václav Dub. 
Dnes byste ji však hledali marně. 
Název získala podle svého majitele šlechtice a doktora práv 
Mikuláše Königsmanna, který v těchto místech vlastnil v první 
polovině 18. století vinici s přilehlým dvorem. V této době se 
zde rovněž nacházela studna, z níž se přiváděla voda do hrad-
čanských a malostranských kašen. Zdejší pramenné vývěry 
zásobovaly vodou zmíněné lokality až do 60. let 19. století. 
Původ vinice je však mnohem starší a sahá až do 14. století, do 
doby, kdy okolí Prahy bylo z popudu císaře Karla IV. osazová-
no vinnou révou. Někteří badatelé ji označují za vůbec první na 
území dnešního Břevnova. Jan Kalhous (Stručné dějiny Břev-
nova, s. 6) zmiňuje existenci dochovaného osvědčení ze dne 
14. 6. 1399, jímž mistr hor viničních Šimon dosvědčuje Ond-
řeji Jitrničkovi, měšťanu pražskému, že založil novou vinici na 
pozemcích břevnovského kláštera, pozdější Königsmanku. Vi-
nice se později proměnily v zahrady osázené ovocnými stromy. 
Jejich rozlohu si můžeme podrobně prohlédnout na mapě stabil-
ního katastru z roku 1842, tehdy sahaly až Liboreckému dvoru, 
který tvořil jádro obce Tejnka (v místě dnešních ulic U dvora  
a Za Strahovem). 

Dnešní Královka vlevo a původní vpravo, zastavěná – ze 60. let minulého 
století, jak ji zachytil břevnovský fotograf Václav Dub.

Od poloviny 19. století usedlost vystřídala řadu majitelů. Žil 
zde také Emanuel Hercik, český spisovatel a malíř, který se 
mimo jiné věnoval průzkumu pohanských pohřebišť v Šárce. 
Když v roce 1882 zemřel, obec mu vystrojila slavný pohřeb, 
jehož se účastnilo v hojném počtu učitelstvo i školní mládež  
z Břevnova. V roce 1893 koupil nemovitost s přilehlými po-
zemky i s Liborkou pozdější starosta města Břevnova Jan Ko-
látor. Tato koupě se ukázala býti časem velmi dobrou investicí. 
Kolátor nechal pozemky rozdělit na stavební parcely, které 
prodával s několikanásobným ziskem. Na území Tejnky tak 
zavládl na přelomu 19. a 20. století čilý stavební ruch a začala 
zde vyrůstat souvislá zástavba činžovních domů, která postup-
ně pohltila původní usedlost Königsmanku. V této době se je-
jím majitelem stává František Tylle. Podobně jako Kolátor byl 
známým sokolským činovníkem v rámci TJ Sokol Břevnov  
a rovněž zastával významné politické funkce v místní břev-
novské samosprávě a nejen to. S Janem Kolátorem ho pojily 
blízké příbuzenské vazby. 
František Tylle nechal v roce 1896 postavit podle plánů míst-
ního stavitele Ant. Dobra na Bělohorské třídě čp. 150 v Tejnce 
(dnes čp. 274, Břevnov) novorenesanční obytný dům s později 
vyhlášeným hostincem Na Královce. Místní průkopník české 
kinematografie Josef Jandáček tu v hostinském sále na začát-
ku minulého století přechodně provozoval svůj biograf a v 30. 
letech minulého století zde také sídlil místní spolek Občanské 
besedy, hrávalo se zde divadlo a probíhal zde čilý kulturní ži-
vot. 
Bezesporu nejvýznamnějším dnem v historii existence Krá-
lovky se stal 27. duben 1907, kdy před hostincem na Královce 
došlo nejvyšším nařízením císaře Františka Josefa I. k pový-
šení Břevnova na město. Stalo se tak u příležitosti několika-
denní návštěvy Prahy, v jejímž rámci císař zavítal rovněž do 
břevnovského Vincetina, ústavu pro nevyléčitelně nemocné  
a zmrzačelé, jak zněl původní název. Samostatným městem 
byl Břevnov až do roku 1922, kdy se stal součástí Velké Prahy. 
Název Královka se po roce 1945 přenesl na okolní park, v je-
hož severní části při Bělohorské ulici byla v roce 1948 zří-
zena tramvajová smyčka pro účely XI. všesokolského sletu. 
Ta byla pak od roku 1955 využívána zejména při socialistic-
kých spartakiádách. Na rozdíl od dolní tramvajové smyčky na 
Dlabačově je Královka stále v provozu. Slouží jako konečná 
stanice nostalgické tramvajové linky 23, obsazovaná vozy T3, 
typickými pro pražskou tramvajovou dopravu druhé poloviny 
20. století. 



TO NEJLEPŠÍ NA KONEC! 

V okně Hazmburské kaple v katedrále sv. Víta na Pražském hradě je vitráž podle návrhu Cyrila Boudy z r. 1934, která představuje po-
svěcení základního kamene k dostavbě druhé části katedrály v roce 1873. Je na ní zobrazena řada tehdejších významných mužů – ar-
cibiskup Schwarzenberg, Riegr, Palacký, Mocker, Škroup, Tomek a mnoho dalších. Nejmladší muž stojící vlevo od zakládajícího kamene  
s letopočtem 1873 je panoš, pozdější starosta Břevnova Jan Kolátor. I když s povýšením Břevnova na město v roce 1907 to bylo jinak, než 
jak báchorky vyprávějí o přeřeknutí císaře, Jan Kolátor byl mecenáš a místo v české historii si uměl zařídit. Celou vitráž tenkrát zaplatil.  
Správa Pražského hradu, © foto Jan Gloc


