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15. dubna 2019. V Dejvickém divadle se konala premiéra nově nastudované hry Henrika Ibsena Přízra-
ky. Kdo má rád klasiku, přijde si na své, kdo se těší z herců Dejvického divadla, rovněž. Na snímku při 
děkovačce zleva: Pavel Šimčík, Martin Myšička, Klára Melíšková, Vladimír Polívka a Veronika Khek Ku-
bařová. Každá premiéra v tomto divadle je společenskou událostí. 

Jestli se někdo zajímá o bohatou historii Vydavatelství Melantrich na Václavském náměstí, mohl by 
určit i jména osob na fotografii z roku 1932. Na kuřáckém dvorku tiskárny je denní parta redaktorů  
a tiskařů. Tváře neznáme. Výjimkou je náš člověk – tehdy fotoreportér deníku České slovo Václav Dub 
z Břevnova, pozdější známý fotograf. Je ve světlém plášti první zprava. Chybí nám tady, stejně jako od-
daná parta kolem tehdy váženého deníku České slovo.   

Pěkné léto vinšují členové Spolku břevnovských živnostníků. Do objektivu se sice všichni nevešli, ale 
v široké veřejnosti Prahy jsou jejich akce dobře známy: Novoroční koncerty v bazilice se ZŠ Marjánka, 
masopusty v Břevnově, živnostenské bály, pálení čarodějnic, Pivní 1. máje, Břevnovská posvícení, roz-
svěcení vánočního smrku U Kaštanu, dále neveřejné akce spolkové atd. Naši předchůdci (Živnostenský 
spolek Havlíček v Břevnově), by byli jistě spokojeni. 

Lístek z archívu
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Zajímavost
pro vás 129. 

Zastavte se, milí čtenáři, ke břehu rybníka 
Kajetánka v Břevnově právě přiráží na loď-
ce pan správce zahrady a jistě nám něco 
poví. Na snímku jest ohradní zeď se stříbr-
nými topoly, za ní ulice Boleslavova, dnes 
Radimova. Ryby se zde chovaly odjakživa, 
protože rybník je bohatství. Voda zde byla 
čistá, před čopem hluboká, žila tady různá 
vodní havěť – čolci, škeble, raci, a to až do 
nedávných let, jen se o tom nemělo mluvit. 
Stalo se tu i neštěstí, jak o tom přinesly zprá-
vu Pražské noviny 27. 7. 1902: „Utonul při 
koupání. V sobotu večer koupal se v rybníce 
poblíže Kajetánky ve Velkém Břevnově 35 
letý zámečník Alois Kafka z č. 92 ve Velkém 
Břevnově. Leč zabředl do hlubiny a utonul. 
Mrtvola utopence dopravena do pathologic-
ko – anatomického ústavu.“ Alois Kafka byl 
činným v obecním zastupitelstvu, předse-
dou Občanského politického klubu a dalších 
spolků, řemeslník Ringhofferových závodů 
na Smíchově. Zanechal po sobě rodinu. 
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 Z kláštera V jarních týdnech vracejí se do 
Čech tažní ptáci, nenápadní naši přátelé, kteří nás 
těší svojí přítomností po celou nadcházející letní 
sezónu. O Velikonočním týdnu přilétaly vlaštov-
ky a jiřičky a jen málokdo si v městském ruchu 
povšiml jejich radostného volání nad našimi hla-
vami. Jsou doma. Ale teď spěchají. Posilnit se  
z daleké cesty, postavit hnízda, založit rodinu. 
Zakrouží nad klášterem, ale dole ve dvoře je 
dávno nečekají teplé chlévy s množstvím potra-
vy a místa pro hnízdění, ani pod sýpkou vonná 
maštal, kde je dnes pouhá hospoda. Tak to je. • 
24. dubna 2019. Skupiny skautských oddílů 
Arachné /dívky/ a Jeleni /chlapci/, zorganizo-
valy další Misijní den „Na světe nejsme sami.“ 
Začátek akce byl zahájen mší svatou od 9 hodin  
a pokračoval celodenním programem v areálu 
kláštera. Finanční výtěžek 65 100 korun byl věno-
ván na podporu sirotků ve Středoafrické republice. 
29. 4 . – 30. 4. se konala v Břevnovském klášteře 
Generální kapitula členů slovanské benediktinské 
kongregace sv. Vojtěcha na téma ze života na-
šich klášterů v Břevnově, Broumově, Emauzích, 
Rajhradě, Cokovaci v Chorvatsku, Mariboru ve 
Slovinsku a Venio z Bílé Hory. • 30. 4. se v před-
polí kláštera odehrálo již 18. pálení čarodějnic. 
Nechyběly prodejní stánky, četné atrakce pro děti. 
Hranici sestavili a zapálili skauti, akci tradičně 
organizoval Spolek břevnovských živnostníků. 
K poslechu a tanci hrála ve velkém stanu skupina 
Vitamín. Na druhý den se zde konal 1. Pivní máj, 
ovšem již po páté a v režii spolku. Na louce před 
Prelaturou zvalo 20 větších a menších pivovarů  
k ochutnávkám, stejně jako prodejci jídla k dobré 
svačince. Kolotoče, hudba, atrakce, dětičky. Obě 
akce navštívily tisíce návštěvníků, kteří využili 
ideálního počasí ke špacírům v zahradách kláš-
terních a ke klábosení se známými na trávě. Byla 
to pravá sousedská místních v ideálním prostředí. 
• Od 2. 5. po celý květen, vždy v úterý, čtvrtek  
a v sobotu se v bazilice sv. Markéty po bohosluž-
bách konaly májové pobožnosti s mariánskými 
litaniemi. 8. května pořádána již 20. farní pouť do 
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Trníčku na Jene-
rálce. Pěší trasy byly v délce 11, 9, 8 a 5 km. Mši 
zde ve 13 hodin sloužil Pater Václav Snětina. • 

14. 5. od 19 hod. zazněl koncert v Tereziánském 
sále v podání Prague Philharmonik wind Quinteta 
s recitací herce Jana Čenského. • 15. 5. od osmé 
večerní se konaly v bazilice modlitby se zpěvy 
a meditacemi v duchu ekumenické komunity ve 
francouzském Taize. • 19. května a 25. května při 
mši svaté účinkoval chrámový sbor s orchestrem 
a varhanami. Zazněly Missa Quinta, Missa Loreta 
od V. Říhovského a při pobožnostech májových 
Mariánské Litanie od Jana Hanuše. Dirigoval  
A. Melichar, varhany M. Čihař. • 21. května pořá-
dán v Tereziánském sále klavírní koncert Petra Ji-
říkovského. • 23. května. Od 18 hodin v Centru sv. 
Prokopa ve Stodůlkách hovořil náš pan arciopat 
P. Siostrzonek o svém předchůdci, o arciopatovi 
Anastázovi Opaskovi, u příležitosti letošního 20. 
výročí jeho náhlé smrti. • V pátek 24. 5. za Noci 
otevřených kostelů v bazilice sv. Markéty čekal na 
návštěvníky bohatý program, který připravili be-
nediktini a farníci. Komentované prohlídky bazi-
liky, krypty, klášterní zahrady, kde jest pavilon sv. 
Vojtěcha s pramenem Brusnice, Galerie Entrance, 
Oranžerie, kaple Josefka atd. K pěknému dni při-
spěli i členové Scholy hrou O Milosrdném sama-
ritánovi, zazněl večerní varhanní koncert Marka 
Čihaře, čteny duchovní texty a další. Více jak 830 
návštěvníků bylo jistě spokojeno. • Hned v sobo-
tu 25. 5. pořádány v areálu kláštera Středověké 
slavnosti se stánky, turnaji šermířů, soutěžemi  
a samozřejmě s dobrým jídlem a pitím. V nedě-
li 26. května na ČT 2 v programu Sváteční slovo 
vzpomínal arciopat P. Siostrzonek na Anastáze 
Opaska u příležitosti blížícího se dvacátého vý-
ročí jeho smrti. • 30. 5. o svátku Nanebevstoupe-
ní Páně konána po mši poslední letošní májová 
pobožnost. • 2. června 2019 při mši svaté v 9 
hodin přijalo 17 dětí z naší farnosti I. svaté přijí-
mání. Denně o osmé večerní konaly se modlitby   
k Duchu sv. v rámci Svatodušní novény. • 9. 6. 
O slavnosti Seslání Ducha svatého o deváté do-
polední zazněla Paukenmesse J. Haydna v podání 
chrámového sboru a orchestru za řízení Adolfa 
Melichara a varhanního doprovodu Marka Čiha-
ře. • 16. 6. v 9 hodin při bohoslužbě o slavnosti 
Nejsvětější Trojice opět účinkoval chrámový sbor 
a orchestr, předvedena Missa F. X. Brixiho, var-
hany Marek Čihař, řídil Adolf Melichar. • 18. 6. 
Dva koncerty klasické hudby sešly se toho dne  
v Břevnovském klášteře. Od 19 hodin zazněl v ba-
zilice varhanní koncert profesora Jaroslava Tůmy. 
V Tereziánském sále od 19 hodin konán koncert 
„Ve víru flamenga“. Interprety byli: K. Žmolíková 
– soprán, M. Žára – kytara, L. Juráňová – klavír. 

Dávány skladby De Fally, H. Lobosea E. Grana-
dose. To se povedlo. 
Na sklonku měsíce června – 23. 6. od 9 hodin 
přenášena mše sv. z baziliky na rozhlasové stanici 
Vltava. Celebroval Pater Václav Snětina, účinko-
vala Schola pod vedením M. Salákové. Po skon-
čení se konal závěrečný piknik za Vojtěškou. • 26. 
června bude připomenuto 36. výročí kněžského 
svěcení arciopata P. Siostrzonka. • 28. 6. v 18 ho-
din o slavnosti Božského Srdce Páně bohoslužbu 
doprovodí opět chrámový sbor a orchestr s var-
hanami pod taktovkou Adolfa Melichara. Předne-
sena bude Missa brevis A. Breziny. To už budou 
prázdniny přímo za dveřmi, jen vkročit. 

 Ze spolku. Valná hromada jako výlet. Na 
volný den 8. května podnikli členové Spolku 
břevnovských živnostníků autobusový zájezd do 
Rajhradu u Brna do tamního benediktinského 
kláštera. Prohlídka krásného areálu byla vedena 
místním průvodcem, po které následoval oběd 
a výroční valná hromada spolku. Program hro-
mádky byl obligátní: hodnocení, plán činnosti  
a volba nové revizní komise. V hovoru u stolů 
jaksi zanikla oficiální diskuse, takže byli členo-
vé rádi, že se funkcí někdo ujal, schůze ukončena  
a pokračováno v dalším programu. Tím bylo vy-
dařené ochutnání vín z rajhradských strání. Celý 
zájezd proběhl v dobré mysli. Účastníkem byl 
také arciopat P. Siostrzonek a je jen velká škoda, 
že toho spolek více nevyužil a nepožádal ho bě-
hem jízdy o promluvu. Mnozí jiní lidé by za to 
rádi zaplatili. 

 Do vašeho diáře. Na Valné hromadě živnos-
tenského spolku dne 8. května 2019 vyhlášeny 
termíny kulturních akcí v Břevnově, které vás jis-
tě budou zajímat. Dlouhý víkend v říjnu 3. – 6. 10. 
Břevnovské posvícení, 1. prosince 2019 rozsvěce-
ní vánočního stromu U Kaštanu, 25. února 2020 
masopustní průvod, 29. února 2020 Masopustní 
živnostenský bál, ráz: příšery a strašidla. Dosud 
není určeno spolkem, zda se bál bude konat v ho-
telu Pyramida nebo Na Marjánce. 

 Bacha v Malém Břevnově. Stále to platí. Už 
několik týdnů probíhá oprava protihlukové zdi na 
Bělohorské v Malém Břevnově. Silnice je zde zú-
žena a je třeba jezdit opatrně. V současné době se 
sanuje stávající betonová stěna a bude obložena 
tzv. hliníkovými pohltivými panely šedé barvy. 
Potom se bude frézovat vozovka a pokládat níz-
kohlučný asfalt. 

pokračování na straně 4

Kvarteto dnes. Ale co bylo včera? 30. dubna v Břevnově vzplanula hranice s čarodějnicemi, magistrát stačil ještě do termínu ušmiknouti předposlední Kade-
řábkův topol v Markétské ulici a paní Lenka Bartóková se již nemohla dívat více, jak se správce Pivovarského rybníka nestará o narozená káčátka. Ta bez mož-
nosti vyskočit na břeh ve vodě brzy prochladnou a uhynou. Požádala tedy firmu Jasan v klášteře o zhotovení lávky na ostrůvek a generace mláďátek je zachrá-
něna, pokud na ně ovšem nepřijdou krysy, jako na kdysi početnou kolonii špačků ve starých vrbách rybníka. Ti už zde nežijí. A ještě něco: černá parkoviště aut 
ve vnitroblocích domů i před klášterem v Břevnově se nelíbí už mnoha lidem. Uvidíme, jak se pan arciopat Siostrzonek rozhodne.  

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
 Letní kino U Keplera opět zdarma. Ve čtvr-

tek 30. května zahájil provoz letní biograf vedle 
bývalé octárny. Dáván nový český film Chata na 
prodej. Začátky promítání jsou od půl desáté ve-
čer, leží se či sedí na louce, vstupné zdarma. Zda 
jest kouření povoleno, není známo. 

 Zprávy úřední. 23. května vyvěšeno, že  
z důvodu napadení kůrovcem lesním bude v ulici 
Na Ořechovce pokáceno 16 smrků ztepilých a 5 
douglasek k tomu. Během roku proběhne náhrad-
ní výsadba. – 10. června se konal v sokolovně TJ 
Sokol Liboc Dětský den sportu pro děti od 2 – 15 
let ze širokého okolí. Akce propagoval činnost 
Sokola Liboc a umožňuje i dospělým přihlásiti se 
zde k pravidelnému cvičení. – Od 1. května zača-
la letošní sezóna na koupališti Petynka. Vstupné 
zůstává stejné jako vloni, tedy 160 korun na den, 
děti do 15 let, studující do 26 let a senioři nad 70 
let s trvalým bydlištěm v Praze 6 mají celodenní 
vstupné jen za padesátku a dítka do tří let vstup 
zdarma. Po čtvrté odpolední se cena lístků prud-
ce snižuje, takže dospělí platí 140, děti, studující  
a senioři nad 65 let 80 korun. Držitelé průkazů 
ZTP 70 Kč. Koupaliště jest otevřené denně od 
června do 15. srpna od 7 do 21 hodin, od 16. srp-
na do 31. srpna od 7 do 20 hodin, v září pak od 8 
do 18 hodin. Městská část Praha 6 také letos při-
pravila pro seniory tzv. plavenky, lístky gratis na 
koupaliště Petynka. K mání jsou nejsnáze přímo 
v pokladně koupaliště. – Občanské sdružení Bílá 
Hora a Rytíři Koruny České z. s. oznamují, že ve 
spolupráci a veškerou podporou M. Č. Praha 6 
bude ve dnech 21. a 22. září 2019 opět provedena 
celková rekonstrukce bitvy na Bílé hoře. Letos již 
po patnácté. – ÚMČ zavedl komentované vycház-
ky Prahou 6. Konají se jednou za měsíc a prová-
zí průvodkyně H. Čenková. V květnu se zájemci 
prošli osadou Baba a 22. června jest plánována 
vycházka kolem Kulaťáku. Sraz u KFC na rohu 
Vítězného náměstí a Dejvické v 17 hodin. Počet 
účastníků není omezen vstupné samozřejmě zdar-
ma. 

 O Velikonočním pondělí zajeli ročního sr-
nečka na silnici na Vypichu. Ochránci se mu sna-
žili pomoci, ale uhynul. 

 Na sklonku března oslavila paní Marie Či-
hařová, dlouholetá varhanice Břevnovského kláš-
tera významné životní jubileum. Při ranní mši 
svaté to připomenul arciopat P. Siostrzonek a P. 
Václav Snětina a jubilantce popřáli. Hudebníci  
v kostelích slouží denně, stejně jako kněží. Více 
jak stovka přítomných farníků připojila ke gratu-
laci bouřlivý potlesk. 

 Výstavy v pedikúře. Ve známém oddělení 
služeb paní Kořánové, Bělohorská 102 můžete 
shlédnouti ve vestibulu oddělení výstavy malíř-
ky paní Věry Brabcové, která zde vystavuje své 
ucelené práce na různé motivy: květiny, příroda, 
voda atd. V současné době je to soubor obrazů 
s názvem Retro vzpomínky, časově zařazené do 
doby 1. republiky: stará auta, letadla, motocykly 
a samozřejmě lidé kolem. Výstavy jsou vždy pro-
dejní, ceny jsou uvedeny na zvláštním seznamu. 
Do vestibulu můžete vstoupit z ulice a třeba si jen 
prohlížet. Může se vám některý obrázek hodit.  
A koho tlačí bota, využije hned perfektních služeb 
pedikúry. 

 Malá historická připomínka. Letos jest tomu 
rovných sto let, kdy byla k útvaru Českosloven-
sko velmocemi připojena Podkarpatská Rus,  
a vznikl nový stát tří národů: českého, slovenské-
ho a rusínského. Bohužel se o Podkarpatské Rusi 
v současnosti raději moc nehovoří, podobně jako 
o našich krajanech, kteří mají zájem z Ukrajiny 
vrátit se do Čech. O Rusínech vůbec, ani nemluvě. 

 Naše kulturní kapsička. Je poloprázdná. Tím 
hlavním programem jsou totiž PRÁZDNINY, na 

4. dubna se sešli členové České strany sociálně demokratické, aby si připomněli založení své strany, 
právě zde U Kaštanu v Břevnově v roce 1878. Vedly se řeči, hrána hymna i Evropská, zavěšen byl na 
skobu velký věnec. Ale od trpké porážky v následných eurovolbách stranu nezachránila ani krásná 
ministryně Jana Maláčová. Místo velkého věnce hodil by se sem teď spíše malý dušičkový věneček. 

8. května se uskutečnila výjezdní Valná hromada břevnovského živnostenského spolku do benediktin-
ského kláštera v Rajhradu u Brna. Odpoledne strávili účastníci v blízkém vinném sklepě, kde byl sklep-
mistrem podáván odborný výklad výroby vína. 

Koncem května konal se opět koncert žáků a žákyň paní učitelky Marie Čihařové v Tereziánském sále 
Břevnovského kláštera. Větší, i ti nejmenší, sklízeli od početných diváků bouřlivý potlesk. Tyto koncerty 
se konají každý rok a patří zde k nejhezčím akcím. Ovládat hru na klavír se za ta léta naučila již slušná 
řádka mladých adeptů. 
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které se těší školy, dospělí, ale hlavně děti. A těm, 
a kantorům, jest to ze srdce přáno. Do kapsičky 
můžeme tedy sáhnout hlouběji, jakoby za hranice 
všedních dnů: 
– Český čtvrtletník Podkarpatská Rus informuje, 
že v Domě národnostních menšin v Praze 2, Vo-
celova 3, jest od června k mání výpravná kniha 
nazvaná O Československu v Karpatech, autora 
Vladimíra Kušteka, která pojednává o historii na-
šeho společného státu na východě republiky. Blí-
že o knize na: www.rusyn.sk – Kdo má kořínky na 
Podkarpatsku, zajisté už ví, že Světový kongres 
Rusínů, letos v pořadí již patnáctý, bude se konati 
ve dnech 4. – 7. července 2019 ve Staré Lubovni 
na Slovensku. 
– Banátský oběžník Mgr. Ivo Dokoupila sděluje, 
že letošní Festival Banát 2019 se koná ve dnech 
20. – 25. srpna 2019 v české vsi Eibenthal v ru-
munském Banátě. Vedle toho bude v jiné krajan-
ské vesnici Gerníku pořádána 23. srpna Gernická 
festivalová noc. Také letos bude vypraven z Prahy 
zvláštní vlak s turisty ke krajanům. Bližší infor-
mace však nejsnáze na adrese: festivalbanat.cz 
anebo přímo u Mgr. Ivo Dokoupila: tel: 777 787 
927. 
– Ze zločince obrácenec. /K jednomu letošní-
mu výročí./ Farní věstník úřední pro farnost Li-
bockou v č. 4 v říjnu 1911 píše, že v září toho roku 
byly na polovině hřbitova určeného pro trestanky 
v Řepích vykopány staré hroby, ježto užije se této 
části k rozšíření hřbitova ctihodných Milosrdných 
sester kláštera Řepského. Pro trestanky ponechá 
se jen polovina bývalého jich hřbitova. Při této 
příležitosti byly vykopány též kosti jediného 
muže tu mezi trestankami pohřbeného, a sice 
Václava Babinského, kdysi nechvalně proslulé-
ho „loupežníka z českých lesů“. Václav Babin-
ský narodil se r. 1796 v Pokraticích u Litoměřic.  
V jeho domovském listě, který se zachoval, ozna-
čen jest jako dělník. Ocitl se ovšem na zločinné 
dráze, maje na svědomí as 9 vražd. Jelikož se  
k nim nikdy nepřiznal, nemohl býti dle tehdejších 
zákonů k trestu smrti odsouzen, nýbrž stanoven 
mu byl 20 letý těžký žalář v trestnici na Špilber-
ku u Brna. Když se trest Babinskému chýlil ku 
konci, jeho domovská obec ho odmítla přijmou-
ti. Představená milosrdných sester rozhodla vzí-
ti Babinského za zahradníka do nově zřízeného 
ústavu pro chudé a opuštěné dítky v Řepích u Pra-
hy. Babinský toto dobrodiní vděčně přijal a svoji 
službu k plné spokojenosti vykonával. Zde stal 
se velmi nábožným, často se modlil v dlouhých 

nočních hodinách, neboť trpěl nespavostí. Zapo-
mínal, kým kdysi býval, takže jednou s rozhořče-
ním zvolal:“ Ne, to už nelze snésti, jak špatný je 
dnes svět! Poctivý člověk musí se skoro bát jít po 
silnici!“ Zemřel 1. srpna 1879 ve věku 83 let. Jeho 
pohřbu se zúčastnilo nepřehledné množství lidu 
z Prahy. Byl pohřben od Karla Hausmana, faráře 
Libockého na hřbitově pro trestanky u Řep, zápis 
jeho smrti jest na „marasmus. “ V Libocké úmrt-
ní matrice zapsán ve svazku X. str. 538. Zapsán 
jest tam jako „zahradník na odpočinutí. „Farní 
zpráva končí slovy písma: Živť jsem já, praví Pán 
Bůh, nechce smrti bezbožného, ale aby se obrátil 
bezbožný od cesty své a živ byl.“ /Ezech. 33/11/. 
– Loupežník Václav Babinský z Pokratic zemřel 
tedy před 140 lety v Řepích.

 Na vědomost čtenářům. Spolek Pro Břev-
nov odeslal 31. května 2019 Městské části Praha 
6 otevřený dopis, kde jest žádáno o řešení bezpeč-
nosti pro občany v okolí parku mezi ulicemi Pod 
Marjánkou a ulicí Kolátorovou. V Kolátorově uli-
ci je vyznačeno parkování polovinou aut na chod-
níku, ale auta tam parkuji všechny celým vozem, 
takže chodník je pro chodce nepoužitelný. Auta, 
která projíždějí ulicí Pod Marjánkou, často pře-
kračují povolenou rychlost 50 km, není zde žád-
ný zpomalovací práh. Přitom přilehlý park hojně 
využívají děti, kteří tudy chodí do škol, kroužků, 
park využívají maminky s kočárky, senioři, chodí 
se tudy do polikliniky. Chybí přechody pro chod-
ce. – Co na to zvolení zastupitelé, rádi napíšeme. 

 Zájezd Břevnovského chrámového sboru 
do Karlových Varů. Letošní poslední dubnová 
neděle byla pro Břevnovský chrámový sbor ná-
ročná, ostatně jako každý rok v tuto dobu. Již  
v brzkých ranních hodinách odjížděl objednaný 
autobus se zpěváky a sólisty Státní Opery Praha 
do Karlových Varů, kde v 8.30 hod. je čekal míst-
ní organizátor pan B.Hájek, aby se s nimi přivítal 
v hotelu Pupp. Pak spolu s místním orchestrem  
v 9 hod. začali zpěváci zkoušet a připravovat se na 
slavnostní provedení mše J. Haydna: Mariazeller 
Messe. Po hodinové generální zkoušce zbyla jen 
chvíle si dát kávu, aby se pak účinkující přemístili 
na kůr krásného barokního kostela sv. Máří Mag-
dalény nad vřídlem od slavného architekta Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Tam už všichni soustředě-
ně a s elánem provedli úspěšně pod taktovkou di-
rigenta pana A.Melichara Haydnovu mši. Letošní 
ročník sjezdu šlechtických evropských rodů se 
možná díky pochmurnějšímu počasí jevil méně 
okázalý nežli v minulosti, ale rozhodně potlesk 

špičkový řezník z Břevnova
Každý všední den, už kolem půl třetí z rána, 
rozsvítí se světla v obchodě Jiřího Havelky 
na Bělohorské 76. Venku již čekají dodávky, 
řidiči spěchají, dokud se dá ještě parkovat 
a ulice jsou volné. Panu Jiřímu Havelkovi 
začíná běžný pracovní den. Je rodákem  
z Kolína, ročník 1969, ženatý, má rodinu, 
v Břevnově vede řeznictví už 23 let. Vyučil 
se řezníkem a navázal na rodinnou tradici, 
neboť je vnukem kolínského řezníka Fran-
tiška Ekrta. Zdědil tak i rodinné recepty  
a domácí tajemství každého dobrého řezní-
ka. K tomu složil maturitu a brzy se vypraco-
val jako schopný a oblíbený obchodník v ši-
rokém okolí. To proto, že jeho zboží je velmi 
kvalitní. Vše si dělá sám, produkty odebírá 
výhradně z českého chovu od ověřeného 
dodavatele z České Skalice, kde pěstují 
všechno potřebné: vepřové, hovězí, králíky, 
drůbež. Pro svoji práci si vymyslel poučku: 
Dal bys to svým dětem? Když ne, nesmí to 
do prodeje. V půl osmé ráno už musí býti 
zpracované zboží připravené na pultech. 
Výborná tlačenka, jitrnice, buřty a řada ji-
ných pochutin. To ale není vše, co vytváří 
přitažlivé kouzlo místa. Jiří Havelka umí jed-
nat s lidmi, je úslužný, stejně jako dvě jeho 
prodavačky. Vždy vyjde lidem vstříc. Ani ho 
nenapadne porcovat maso sekyrou, aby 
po ránu budil sousedy. Naopak: bere lidem 
poštu, balíky, listonoši zde mají spolehlivý 
kontakt. Jako správný obchodník se vše-
mi dobře vychází. Umí to i s dětmi. V rohu 
obchodu nechal udělat velké akvárium. 
Maminky přijdou, v klidu si nakoupí, děti se 
nahrnou k akváriu, kde plave jejich známý 
sumeček Bohoušek. Děti neutečou ven. 
Nedávno mu jeden kluk přinesl svůj výkres  
s namalovaným panem řezníkem v krámě  
a sumečkem Bohouškem. Oblíbený per-
sonál, vyhlášený obchod, kvalitní zboží. – 
Český král Jan Lucemburský udělil cechu 
řeznickému za věrnost státu právo použí-
vat jako svůj znak českého lva se sekerou, 
ovšem bez královské koruny. To žádný jiný 
cech nedostal a znak platí dodnes. Řez-
níci tradičně chodívali jako první ze všech 
cechů za králi a potentáty při průvodech  
a slavnostech. To byla velká čest. Dnes by 
v čele slavnostního průvodu cechů neměli 
chybět takoví živnostníci jako je pan Jiří Ha-
velka z Břevnova. 

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Jiří Havelka 

pokračování na straně 6

Oddechové zelené místo pro rodiče a děti zvané Plivátko v Břevnově dostává finální obrysy. Pro bliž-
ší představu otiskujeme řešení místa. Vlevo dole jest původní brouzdaliště z 50. let, které musí býti 
samozřejmě zachováno a zprovozněno. Místo je zde pro děti ideální. Naleznete ho v ulici Smiřického. 
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Na tradičním setkání evropské šlechty v Karlových Varech dne 28. 4. nemohl chybět náš chrámový 
sbor a orchestr, tak jako mnohokrát v minulých letech. Na snímku z kůru kostela sv. Máří Magdalény 
jsou členové a dirigent Adolf Melichar v bílé košili první zleva. 

po skončení slavnostní mše vyjadřoval obdiv  
a poděkování.

 Plivátko ještě žije! Aneb projekt revitalizace 
parku pod Plivátkem před realizací Ano je to tak, 
Plivátko stále žije, jak znělo motto party Břevno-
váků, kteří spolupracují na projektu revitalizace 
části parku u Plivátka. Zdánlivě se poslední rok 
s projektem, který uspěl v hlasování v rámci par-
ticipativního rozpočtu MČ Praha 6 a získal tak 
finance na realizaci, nic nedělo, ale opak je prav-
dou. Současnou situaci lze shrnout takto:
a) Stavební povolení se blíží ke svému schválení.
b) Zakládá se Spolek Plivátko, který bude  
     zajišťovat komunikaci s MČ Praha 6.
c) Realizace se pak předpokládá ještě  
     v letošním roce.
Projekt bude ještě před realizací naposledy před-
staven veřejnosti. Stane se tak, jak jinak, opět na 
Plivátku, a to formou sousedského setkání. Kdo 
o projektu ještě neslyšel, přijďte určitě pomoci 
s úklidem Plivátka, seznámit se s finálním návr-
hem úprav a vezměte s sebou něco na gril. Termín 
ještě není znám, ale bude to některý ze všedních 
dnů navečer na přelomu května a června. Termín 
akce se včas objeví na www.plivatko.com nebo 
na facebooku Plivátka https://www.facebook.
com/plivatko.

 Z Bílé Hory. (Karel Voplakal) Při bohoslužeb-
ných obřadech velikonočního Tridua vedených 
rektorem bělohorského kostela - břevnovským 
převorem P. Benediktem Kolajou OSB – se kromě 
řeholních sester – benediktinek účastnila celá řada 
laiků- bělohorských farníků; ve velikonoční ok-
távě byla zařazena i velmi zdařilá bohoslužba se 
zpěvem dětí. Po mši svaté na Velikonoční pondělí 
proběhla tradiční pomlázka v kostelním nádvoří 
obklopeném ambity. Nadále se pokračuje ve sta-
vebních pracích na bělohorském bohoslužebném 
prostoru: bylo přikročeno k opravám částečně 
opadané a celkově narušené omítky na dolní čás-
ti pilířů a na vnitřní straně ambitní obvodové zdi 
včetně interiéru kaple Božího hrobu. Opadávající 
zvětralá omítka poničená vlhkostí a vzlínajícími 
solemi byla odstraněna asi do výše jednoho metru 
a obnažené zdivo bylo po nějakou dobu ponechá-
no, aby vyschlo – a pak se započalo s postupným 
omítáním tohoto soklu sanační omítkou. Bylo 
přikročeno i k opravě omítky na zdi předzahrád-
ky. Obdobná práce na vnější straně ambitních zdí  
i stěn rohových kaplí z finančních důvodů na sebe 
zřejmě ještě nechá nějaký čas čekat.

 Dne 4. dubna se ve farní místnosti kona-
la zajímavá přednáška na téma včelařství, která 
se setkala s velkým zájmem; přednášející je ne-
jen vynikajícím odborníkem na chov včel, ale  
i na právní záležitosti spojené se vztahy včelařů  
a jejich sousedů. Přednášku si vyslechlo přibližně 
třicet posluchačů převážně z bělohorské farnos-
ti, ale i z přizvaných hostů a zájemců z blízkého 
okolí; po přednášce proběhla velice živá diskuse, 
které se zúčastnilo mnoho přítomných a dotazy na 
přednášejícího i připomínky posluchačů nebraly 
konce. 

 Dne 16. května se v bělohorském kostele 
uskutečnil benefiční houslový koncert koncertní 
mistryně a hudební pedagožky sestry-benediktin-
ky Marie Magdaleny Fuxové na podporu filmu  
o bělohorském poutním místě; na programu kon-
certu byla mistrovská intepretace z barokního díla 
G. Tartiniho (1692 – 1770), „Piccolo Sonate in 
G a F-dur sonáta Op.1“, Johanna Sebastiana Ba-
cha (1685 – 1750) – Suita č. 1 D-dur BWV 1007  
a Louise Gabriela Guillemaina (1705 – 1770) – 
variace „La Fűrstenberg“ a J. J. Walthera (1650 
– 1717) „XV. Scherzo de Augelli noc il cucco“. 
Krásným a milým překvapením bylo přidané mo-
numentální „Ave Maria“ Franze Schuberta, které 
umělkyně věnovala manželům – jubilantům Karlu 

a Marii V. Po koncertu následovala ukázka připra-
vovaného a již rozpracovaného dokumentárního 
filmu o mariánském poutním místě na Bílé Hoře. 

 Dne 20. května ve farní místnosti proběh-
la zajímavá přednáška literárního znalce – (zeye-
rologa) Dr Jiřího Turoně o básníkovi Juliu Zeye-
rovi – rozbor básníkova díla a nevšední pohledy 
na jeho umělecký vývoj. 

 Dne 18. května proběhl den otevřených 
dveří v areálu poutního místa Panny Marie Ví-
tězné na Bílé Hoře. V poutním areálu a v klášter-
ní zahradě po celé odpoledne probíhala výstava 
„patchworku“, ve farní místnosti byl prezentován 
krátký film o bělohorské bitvě, v kostelní předza-
hrádce studenti Akademie výtvarných umění na 
živo prezentovali, jak vznikala freska v barokní 
době, konaly se komentované prohlídky areálu  
a v kostele proběhl pěvecký koncert Řepského 
sousedského sboru. Na závěr řeholní sestry po-
zvaly návštěvníky do kostela na svou pravidelnou 
večerní modlitbu –na nešpory. 

 Z Liboce. (Emil Morys Stálou a neutuchající 
aktivitu vytváří v Liboci společnost ARCHAIA. 
Tentokrát ve spolupráci s Regionálním muzeem 
z Jílového u Prahy, uspořádala v areálu Archeolo-
gického parku, nedaleko libockého kostela, v so-
botu odpoledne, dne 4. května „Jarní středověkou 
slavnost“. Slavnosti se nejvíce zúčastnili rodiče  
s dětmi. Po celou dobu slavnosti. Po celou dobu 
konání vyhrávala hudební skupina JAGAB-
AB středověkou hudbu. Pro chut´ové zpestření 
pečovala kuchyně grilovaným masíčkem, do-
bovými zelňáky, koláčky a preclíky. Ochut-
návka byla v ceně vstupného a bylo možno 
vše zapít limonádou nebo pivním speciálem. 
V průběhu velmi bavil účastníky středověký 
šerm a scénky ze života našich předků. Vel-
mi bavilo rodiče i děti ohmatávání středově-
kých zbraní a zbroje, jakož i ukázky střelby  
z luků. Ženy se více zajímaly o výrobu keramiky 
na hrnčířském kruhu. Děvčata velmi zaujala la-
zebna u ledové kádě. Část chlapců projevovalo 
své zaujetí v dílničkách. Účast byla poměrně vel-
ká a možno se zpětně podívat na www.archaia.cz

 Liboc nemá žádné náměstí. Díky Nové 
Liboci se stal procházkovým centrem Libocký 
rybník. Při obchůzce v polovině května jsem uvi-
děl při příchodu z Fabiánské ulice pana Moráv-
ka, jak vkládá do betonového odpadového koše 
chcíplého kapra, délky asi 45 cm a váhy asi 6 kg. 
Řekl mi, že kapra vložil do odpadového koše již 
včera a dnes ho opět našel vyndaného na břehu 
hnít a páchnout. Celkem v tomto týdnu chcípli tři 
takto velcí kapři. Jednoho někdo vytáhl z vody na 

břeh a můj pes se mi v něm vyválel. Tomu voněl. 
Vykoupal jsem ho ve vaně, ale druhý den jsem to 
musel zopakovat, aby se zápachu zbavil.

Emil Morys
 V Praze 6 existuje občanské sdružení ŽIVÉ 

MĚSTO (www.zive-mesto.cz), které usiluje  
o oživení kulturního dění a sousedských vztahů na 
Šestce. Sdružení funguje na dobrovolnické bázi. 
V sobotu 18. května od 10 do 18 h zorganizovali 
v Liboci dvě místa konání „Dvorkových bleších 
trhů a restaurant day“. Konalo se to v Úzké ulici  
a v Sestupné ulici č. 12. Bleší trhy měly jen malou 
návštěvnost, neboť zveřejnění bylo slabé. Počet 
plakátků po Liboci byl malý a na internetu si lidé 
reklamy všimli jen málo. Totalitní zákaz vylepo-
vání letáku má vysokou účinnost.

  24. května proběhla v ČR v 1614 kostelích 
NOC KOSTELŮ (www.nockostelu.cz). Nejinak 
tomu bylo v Liboci v kostele sv. Šebestiána a Fa-
biána, v Břevnově v bazilice sv. Markéty a v kapli 
Šlajferka. V libockém kostele se účastnilo velké 
množství lidí. Akce probíhala od 20 do 22 hodin  
a kavárna pracovala po celý večer. Kostel sv. Fa-
biána a Šebestiána je dominantou Liboce. Traduje 
se, že historie kostela sahá až do r. 922. Spolehli-
vě písemně je doloženo založení až ve 14. století. 
Roku 1842 byl kostel zbořen a postaven nový, 
setrvávající do dneška. Od roku 1996 je kostel  
v péči řádu karmelitánů.

 RESTAURANT DAY V BŘEVNOVĚ DNE 18. 
KVĚTNA JAKO VYMALOVANÝ. (Marek Šálek)
 Myšlenka, pro kterou se vžil název Restaurant Day, 
vznikla před pár lety ve Finsku, odkud se začala 
šířit po celém světě. K průkopníkům těchto jed-
nodenních restaurací v Břevnově patří rodina To-
larova ze Šlikovy ulice, která už poněkolikáté na-
bídla široké veřejnosti svůj dvorek ve vnitrobloku  
a podávala na něm vybrané speciality své domácí 
kuchyně. K Tolarovým se letos přidali Nováko-
vi a Aschenbrennerovi – obě rodiny otevřely své 
dvorky a zahrádky v ulici Za Strahovem na území 
památkové zóny Tejnka, kterou oživil také pala-
činkový stánek slečen Flekových a Chylíkových 
a bazárek s knihami a oblečením, o který se posta-
rali Šálkovi, Kudláčovi a Cahynovi. Návštěvníci, 
kterých letos dorazilo rekordní množství, mohli 
posedět a ochutnávat polévky, klobásky, koláče 
a dorty, samozřejmostí byly nápoje všeho druhu. 
Zájemci mohli rovněž prozkoumat neznámá či 
jindy nepřístupná zákoutí a popovídat si s majiteli 
příslušných nemovitostí, případně si odnést domů 
suvenýr z blešáku. 
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ZKUŠEBNÍ PROVOZ  
NA VĚČNÉ ČASY  
A NIKDY JINAK?
V rámci interpelací občanů bě-
hem 4. zasedání zastupitelstva 
MČ Prahy 6 dne 26. dubna 
2019 jsem mimo jiné vznesl po-
žadavek, aby kontrolní výbor 
zastupitelstva MČ provedl kon-
trolu plnění platných usnesení 
zastupitelstva, která se vztahují 
k Břevnovské radiále. Vzhledem 
k tomu, že jsem 12 let působil jako člen zastupitelstva, 
na tvorbě řady z nich jsem se podílel, znám jejich obsah  
a mám za to, že nejsou v potřebné míře plněna. Společným 
jmenovatelem těchto politických rozhodnutí samosprávy 
Prahy 6 je požadavek vést tuto radiálu pod povrchem. Jak 
ukazuje poslední vývoj, jsou tato usnesení vedením Prahy  
v mnoha směrech přehlížena. Přestože složení zastupitelstva 
HMP se do značné míry politicky překrývá s tím, které bylo 
zvoleno v Praze 6, politická reprezentace města v tomto vo-
lebním období dokonce ani nepočítá s přípravou takovéto 
stavby. 

Kde hledat příčiny? Odpověď dává pohled o několik let zpět. 
Stavební povolení před započetím budování tunelu Blanka 
v roce 2006 stanovilo mimo jiné podmínku, že stavby Praž-
ského okruhu č. 518 Ruzyně – Suchdol a č. 519 Suchdol 
– Březiněves musí být dány do provozu nejpozději se zpro-
vozněním staveb Městského okruhu Myslbekova – Prašný 
most a Prašný most – Špejchar. Je zřejmé, že do stavebního 
povolení se promítly požadavky odborníků a do jisté míry 
i samosprávy Prahy 6 k eliminaci nežádoucích rizik. Vývoj 
ale nakonec nabral jiný směr, výstavba zmíněných úseků sil-
ničního okruhu kolem Prahy nebyla dosud ani zahájena a je 
předmětem odkladů. Důvodem je mnohaleté úsilí několika 
MČ proti trasování silničního okruhu kolem Prahy v připravo-
vané stopě, tedy proti stavbám č. 518 a 519. Do čela odporu 
se postavil starosta Suchdola Ing. Petr Hejl (STAN), který na 
tom opakovaně postavil svůj politický program. 

A tak byly desítky miliard investovány do Blanky, aniž by na 
severním okraji Prahy vznikal silniční okruh. Když pak ne-
bylo možno mimo jiné pro přetrvávající překážky v povole-
ních stavbu tunelu řádně zkolaudovat, byla dána do užívání  
v rámci zkušebního provozu. Ten ale podle soudních rozhod-
nutí nemůže být neúměrně prodlužován. Jak přitom celá 
věc souvisí s oním podpovrchovým vedením radiály, tedy 
s ochranou života obyvatel Břevnova? Mnoho let jsem od 
dopravních odborníků slyšel, že až bude dokončen silniční 
okruh na severu Prahy, dojde ke zklidnění situace a že pod-
povrchovou variantu v Břevnově proto není třeba budovat. 
Proti tomu jsem požadoval naplnění usnesení zastupitelstva 
MČ Prahy 6 usilující o podpovrchové řešení. Za současné 
situace máme jako občané důvod se ptát, jak dlouho bude 
zkušební provoz Blanky pokračovat, jak dlouho bude chybět 
Praze silniční okruh na severu Prahy, proč právě obyvatelé 
Břevnova a Střešovic mají nést následky zhoršení životního 
prostředí v důsledku nedokončených investičních záměrů? 
Co k překonání nečinnosti města ve věci radiály koná a hodlá 
učinit samospráva MČ Prahy 6? 

JUDr. Ivan Hrůza

Milí sousedé,

nejprve mi dovolte, abych vás 
jménem radnice pozval na seriál 
architektonických procházek po 
Praze 6. Ještě před volbami, když 
jsme s kolegy z ODS pořádali 
procházky jako součást kampa-
ně, jsem sliboval, že se zasadím 
o to, aby se v nich pokračovalo. 
Jsem rád, že se to podařilo. Ko-
mentované procházky s průvod-
kyní nyní pořádá městská část  
a konají se každý měsíc. Ta nejbliž-
ší se koná 22. června od 17 hodin (sraz je na rohu u Šesťáku)  
a půjdeme dokola kolem Kulaťáku. Prohlédneme si zástav-
bu, pomníky, povíme si o tom, co tu bylo a není, nebo co tu 
může být a ještě není. 

Procházky mě naučily dívat se pozorně kolem sebe a mimo 
jiné také vnímat, jak stavěli naši předkové, jak prozíravě po-
čítali s teplotními výkyvy a jejich kompenzací tím, že stavěli 
podloubí, pasáže, kam se lidé mohli ukrýt před horkem. Ale 
také fontány a pítka, které dříve byly běžnou součástí veřej-
ných míst, za to v posledních desetiletích se staly luxusem, 
se kterým se příliš nepočítá. 

Klimatické změny a způsob, jak se s nimi vyrovnat ve měs-
tě, jsou teď trochu módní téma. To by mu ale nemělo ubí-
rat na vážnosti. Mám rád praktická a funkční řešení a mys-
lím si, že někdy se ve své zaslepenosti pokoušíme vymýšlet 
vymyšlené. To mne přivedlo na myšlenku zmapovat staré 
ruční pumpy v Praze 6 a vyzval jsem pamětníky i návštěv-
níky Šestky, aby se zapojili do jejich mapování. Společně 
jsme objevili 28 pump, z toho tři jsou v Břevnově. Pumpy 
jsou v různém technickém stavu a bohužel nefunkční. Chci 
je všechny prověřit a udělat všechno pro to, aby z nich zno-
vu tekla voda. Pokud ještě o nějaké víte, pošlete emal i s 
popisem místa na pumpy@praha6.cz. 

S klimatickou změnou souvisí i péče o trávníky. Pro leto-
šek je naplánován nižší počet sečí, které budeme regulovat 
dle uvážení. Po prvním kole jsme seče dočasně pozastavili, 
dokud nepřišly deště. Po nich byl vydán pokyn k nastavení 
nejvyššího zdvihu u všech sekaček a posekaný trávník by 
neměl být nižší než 7 cm. Na vytipovaných plochách se 
bude sekat jen dvakrát za rok, počítáme s realizací květino-
vých pásů podél komunikací a při okrajích parků. Na dru-
hou stranu v okolí dětských hřišť a na pobytových loukách, 
které plní další funkci, se bude sekat s obvyklou frekvencí. 

V této souvislosti bych byl rád, kdyby magistrátní odbor 
investic nechal prodloužit stavební povolení na projekt Ze-
lené Malovanky, jehož platnost vyprší letos v září. Před dvě-
ma lety hlavní město vysadilo v oblasti křižovatky několik 
stromů a popínavé rostliny u stěn. Tím se částečně poda-
řilo zlepšit okolí Malovanky pro lidi žijí v jejím okolí, nicmé-
ně si myslím, že bychom výhledově od realizace Zelených 
stěn podle připravovaného projektu neměli ustupovat. I za 
tu cenu, že by to znamenalo velká dopravní omezení bě-
hem výstavby. 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ



8

BŘEVNOVAN

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

BROUMOVSKO A POLSKÉ KLADSKO  
PŘIVÍTALY LETOŠNÍ JARNÍ VÝLET  
BŘEVNOVSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

Už snad 50 let platí pro břevnovské zahrádkáře neměnný ryt-
mus: Na jaře (zpravidla v květnu) a na podzim (obvykle v říjnu) 
vyjíždí autobus s břevnovskými zahrádkáři na jednodenní vý-
let za památkami naší vlasti, ale občas i „skokem“ do přilehlé-
ho příhraničí našich sousedů. 

V samých počátcích této bohulibé činnosti se musely termí-
ny výletů přizpůsobovat volné kapacitě tehdejších dopravců. 
kdy víkendové zájezdy byly obsazeny cestovními kancelářemi,  
a tak organizátoři museli využít některý všední den, což zna-
menalo, že v autobuse se vyskytovali pouze důchodci, maxi-
málně s několika vnoučaty. Po Listopadu se poměry změnily, 
ale náš osvědčený šofér, pan Šperl, nám zachoval i nadále 
přízeň a pokud náhodou nemohl, sehnal za sebe většinou 
kvalitní náhradu. Tento trend vyvrcholil v tom nejpozitivnějším 
slova smyslu právě letos, kdy nás od volantu vítal mladší řidič. 
Milý, vstřícný, perfektně připravený mistr volantu, pro nějž to 
není hlavní profesí, ale rád sám cestuje a poznává i méně zná-
má místa a vždy se při zastávce šel podívat do uliček města…

Sobota 18. května 2019 byla tentokrát dnem D. To se kolem 
sedmé hodiny ranní začali scházel účastníci zájezdu, zbytek 
jsme nabrali tradičně u Lihovaru a mířili na D11. Vzhledem 
k tomu, že tato dálnice vede převážně rovinou, bylo se na co 
dívat do dáli! Počasí nám opět přálo (po pondělním ataku le-
dových mužů se v sobotu nádherně vyčasilo, a tak opět patří 
náš veliký dík svatému Petrovi!!!. Kolem Poděbrad a Chlumce 
jsme využili obchvat, stejně jako OKOLO HRADCE (kde jsou 
doby, kdy se na podobných zájezdech i zpívalo…) a přes Jaro-
měř a kdysi pevnostní město Josefov jsme pokračovali dále 
na severovýchod. I okolo Náchoda vede obchvat, centrum 
stejně podléhá opravám a tak jsme ze „zámečku vršku kulatý-
ho“zahlédli jen minimum. Hronov se může pyšnit krásným kul-
turním domem, ale to jsme již přijeli do oblasti České Skalice, 
již mimo jiné charakterizuje východočeské moře – přehradní 
nádrž Rozkoš. Ale my jsme odbočili do Ratibořic ke krásnému 
zámku a nad populární Babiččino údolí. To už se rozzářil den 
do skoro letních parametrů. 

Málokomu asi unikl ukazatel na odbočení do Červeného Kos-
telce (to by žel už znamenalo zajížďku, kterou bychom jen stě-
ží stíhali). Tam, na krásném klidném hřbitůvku nad městem 
sní svůj poslední sen umělec vskutku národní Martin Růžek, 
který dokázal svoje vlastenectví v nádherně zpracovaném se-
riálu F. L. Věk v roli profesora Vydry, jenž vznikal v době ko-
lem roku 1968. Připomínal někdejší vlastence (ve velké míře 
z tohoto kraje) zachránili náš krásný a bohatý jazyk. A v uších 
člověku zněla jím interpretovaná věta: „Neumřelať, jen spí!“ 
On byl mimo jiné i velkým slávistou a spolu s přáteli se za-
čátkem 60. let o záchranu nejstaršího českého klubu! Bylo až 
symbolické, že rozhodující zápas o titul sehrála „jeho“ Slavia 
o víkendu našeho zájezdu. A kolikrát jen za svého života bur-
coval fanoušky svým: „Neumřelať, jen spí!“ Tam už jsme po-
malu ťukali na symbolické brány historického města Broumov 
s prostorným a zachovalým náměstím. A dalšími stavbami 
historického jádra!

Zdejší benediktinský klášter sv. Václava byl založen v polovině 
14. stol. na místě staršího hradu a obnovován byl po požárech 
v letech 1559, 1664 a 1684. Dnešní stav je výsledkem vr-
cholně barokní přestavby z let 1728 – 1733, provedené pod-
le projektu K. I. Dientzenhofera. Ten je také autorem návrhů 
výzdoby vnitřních prostor – prelatury, refektáře a knihovny, 
realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka – štuka-
térem B. Spinettim, freskaři J. K. Kovářem a J. Hagerem, malíři 
J. P. Molitorem a F. A. Schefflerem. Klášter se může právem 
nazývat sesterským našeho kláštera břevnovského a všechny 
dojmy ještě prohloubil vynikající průvodce při prohlídce!

Broumov leží prakticky na hranici, a tak jsme v Otovicích pře-
kročili hranici a kolem Kladska jsme mířili územím, které kdy-
si patřilo k Českému království, do Paczkówa. Ten byl prvně 
zmíněn r. 1251. Město jako tržní osadu na oválném půdorysu  
s pravoúhlou uliční sítí vysadili němečtí kolonisté, zakládací 
listinu dne 8. března 1254 vystavil vratislavský biskup Tomáš 
I.. Od roku 1342 naležela do svazku zemí Koruny české, od 
roku 1526 pod vládu Habsburků. Po první slezské válce roku 
1742 město připadlo Prusku. Po roce 1945 je polské. Proč 
má ale přezdívku polské Carcassone? Gotické náměstí, hrad-
by s 19 věžemi, založené r. 1350, pobořené husity, dostavě-
né v 15. a 19. století; Symbolem je Nyská brána z r. 1573. 
Farní kostel sv. Jana Evangelisty – gotické halové trojlodí  
z let 1361 – 1389, zbudované z cihel, na místě staršího chrá-
mu, zmíněného roku 1285. Roku 1529 byl kostel před Tur-
ky opevněn. Interiér: gotická dřevořezba Panny Marie (1496; 
renesanční oltář z pískovce tesal Georg Gebracher z Nysy 
(1588); několik epitafů ze 16. století, tzv. Tatarská studna 
ze 14. /15. století; hlavní oltář neogotický (1858) Radnice  
s věží, renesanční stavba (1542 – 1552) v letech 1821 – 
1822 a 1911 – 1912 přestavěna. Měšťanské domy ze 16. – 
19. století. Bývalá Katovna – dnes regionální muzeum. Bývalá 
Plynárna (1900) – muzeum. 

A nastal čas návratu. Trochu jsme se zdrželi a bylo nutné po-
čítat i s hygienickou přestávkou na dálnici (menší pumpa by 
způsobila zácpu kolem WC). Diskutovalo se i o dalších mož-
nostech na podzim. Hodně zálež na zdravotním stavu orga-
nizátorů. Ale Liberecko a Jizerské hory nepatří k nejhorším 
nápadům! Případné informace se objeví v průběhu září!

Dr. Michal Dobiáš. Na snímku břevnovští turisté na postupu k Broumovskému klášteru.
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Na pohlednicích, které vydal Spolek pro obnovu Českého království, jsou od 
shora: císař Karel I. Habsburský, jeho manželka císařovna Zita a přímý po-
tomek Karel Habsbursko – Lotrinský, teoreticky český král. Vlevo jeho bratr 
Jiří při předávání pamětních plaket zástupcům českých historických pluků.

LETOŠNÍ AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA 
Tato strana listu je věnována poslední české císařovně 
Zitě, která zemřela před 30. lety 14. 3. 1989./Lukáš Pavlík/ 
V sobotu 4. 5. 2019 se v Brandýse nad Labem uskutečnila 
každoroční slavnost zvaná Audience u císaře Karla I. Letošní-
ho setkání příslušníků starých šlechtických rodů, významných 
osobností veřejného života a zástupců tradičních vojensko–
historických jednotek z celé Evropy se zúčastnil i pražský spo-
lek C. k. Zeměbranecký pěší pluk č. 8, představující rakousko–
uherskou jednotku působící v Praze a sídlící v kasárnách na 
Pohořelci. Letošní ročník slavnosti byl zahájen příjezdem par-
ní lokomotivy na brandýské nádraží, která s sebou přivezla do-
chovaný salonní vagon č. 22 arcivévody Františka Ferdinanda 
Rakouského–Este, jejž pro tuto příležitost zapůjčilo Národní 
technické muzeum v Praze. Zmiňovaným vozem přicestovali 
v doprovodu osobních pobočníků čestní hosté – arcivévoda 
Jiří Habsbursko–Lotrinský, vnuk posledního císaře Karla I.,  
a habsburský arcivévoda Jiří z větve toskánské. 

Na nádraží přivítali hosty a návštěvníky Audience nastoupení 
vojáci v uniformách z období první světové války a dob dřívěj-
ších. Poté se všichni účastníci odebrali v průvodu do zámecké 
zahrady, kde byla za hudby městského dechového orchestru 
z maďarského Gödöllö vykonána přehlídka vojsk Ing. Vlastimi-
lem Pickem, generálem v. v. a starostou města Brandýsa nad 
Labem. Po následných proslovech, které přednesli dr. Milan 
Novák, organizátor akce, Ing. Vlastimil Picek a arcivévoda Jiří 
Habsbursko–Lotrinský, pokračoval program audienční mší  
v kostele Obrácení sv. Pavla. Pro návštěvníky byl připraven ale 
i odpolední program, během něhož si mohli prohlédnout do-
bové vojenské tábory z obdobní středověku, sedmileté války, 
napoleonských válek, prusko–rakouské války a první světové 
války anebo shlédnout komentované ukázky sokolníků a akč-
ní bojové střety se střelbou a šermířskými souboji. 



10

BŘEVNOVAN

Známe se?

V roce 1900 na 30 nadšenců, jak chovatelů tak cvičitelů psů, 
uskutečnilo svůj sen. Byl založen Zemský spolek pěstitelů ušlech-
tilých psů v Praze. Práce spolku byla zaměřena na výcvik psů, 
chovatelství, vystavování rodokmenů, vydání spolkového řádu, 
příprava zkušebního řádu pro psy a v neposlední řadě propagace. 
Již v roce 1914 se měli konat první interní zkoušky policejních 
psů. Mobilizace a následně válka překazila tento záměr. Zemský 
spolek musel přerušit svojí činnost a došlo k jeho rozpadu. 
Po skončení války dochází k obnově organizované kynologie  
v Praze. Z trosek bývalého Zemského spolku se začíná budovat 
klub pěstitelů psů policejních a ušlechtilých v Praze. 
 První pražský kynologický klub vznikl 21. 1. 1919 ustavující schů-
zí v hostinci U Šramotů na Václavském náměstí, pod názvem 
Klub policejních a ušlechtilých psů v Praze. Ustavující schůze se 
účastnilo 40 členů. U zrodu tohoto klubu je několik tehdejších 
odborníků pro výcvik, chovatelství a zvěrolékařství. Známé osob-
nosti kynologie jako: Emanuel Libý, JUDr. Eduard Just, inspektor 
Václav Matoušek – autor první české knihy o výcviku policejních 
psů, MVDr. Alois Slavík, který byl zvolen prvním předsedou klubu. 
Tento klub byl prvním klubem v Praze a pravděpodobně i v teh-
dejším Československu, neboť neexistují informace o tom, že by 
na území nově vzniklého Československa byl nějaký klub založen 
dříve než tento. 
Po dvou letech trvání byl přijat za člena nestor československé 
kynologie ppl. Oldřich Pinkas a postupně další dodnes známé 
osobnosti naší kynologie. Po roce trvání měl klub již 210 členů,  
v roce 1922 – 300 členů.
První cvičiště našeho klubu bylo od roku 1921 vedle Olšan na 
Floře. V roce 1922 byl pronajat pozemek na Pankráci. V břez-
nu 1923 bylo cvičiště z Flory přesunuto na pozemek Na Skalách 
na Strahově. V dubnu téhož roku bylo zřízeno další cvičiště na 
Klusáckém stadiónu na Letné. V roce 1933 byla obě cvičiště zru-
šena a přemístěna, jako jedno cvičiště do Břevnova, kde je do-
dnes! 
V roce 1975 došlo k začlenění kynologického klubu do Svaza-
rmu. Po revoluci v roce 1990 vznikl Český kynologický svaz a Prv-
ní kynologický klub se stal Základní kynologickou organizací ČKS 
č. 370 s názvem ZKO IPK Břevnov. V součastné době dle NOZ je 
ZKO IPK Břevnov pobočným spolkem ČKS. 
Dodnes je zachovaná původní klubovna, která dnes slouží jako 
sklad. Současná klubovní budova, byla vystavěna svépomocí za 
přispění tehdejších členů konce 80. let minulého století. 

100 let  
prvního pražského kynologického klubu 

– IPK ZKO IPK Břevnov 1919 - 2019

Náš klub se do posledních let propagoval významnými úspěchy, 
které dosáhli naši členové na významných soutěžích ve výkonu 
psů, ať to byly přebory, mistrovství Československa, mistrovství 
Evropy a Světa. Stejně tak mistrovství plemen, stopařů či mist-
rovství mládeže. Také v našem klubu nebyla nikdy nouze o dosta-
tek zkušených odborníků z řad výcvikářů, chovatelů, rozhodčích, 
figurantů a schopných organizátorů. V minulých letech se na 
našem cvičišti pořádali závody se zadáním titulu CACIT a CACT. 
Tyto soutěže se těšili značnému zájmu a to nejen tuzemských zá-
vodníků, ale i závodníků ze zahraničí. 

Čas běží, mění se lidé, psi, prostředí i výcvikové metody. Co 
se ale nemění je lás-
ka a obdiv k tak úžas-
nému zvířeti jakým je 
pes a také kamarádský  
a přátelský duch mezi čle-
ny našeho klubu. Každý 
stejně naladěný nadšenec 
je u nás vítán, ať už jako 
člen, kynolog, kamarád 
nebo jen návštěvník, co 
jde kolem a zaujme ho čin-
nost u nás na cvičišti. 

 Marcela Wendlová 
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Milan Mikeš, zaměstnanec DP sl. č. 30661: 

Bejvávaly… samoobsluhy v tramvajích
Kolem šedesátého roku minulého století se v Dopravním podni-
ku začal projevovat nedostatek pracovních sil, který vedl ke zru-
šení míst průvodčích na tramvajích. Byl zaveden termín „jedno-
služný provoz“ a průvodčí byl nahrazen modrou pokladnou. Na 
čele tramvaje se objevila tabulka s písmenem „S“. Zavádění bylo 
postupné a shodou okolností začalo ve Střešovické vozovně na 
podzim roku 1961. Důvodem pro to byla skutečnost, že zde byly 
jednosměrné vozy typu „ponorka“ a „mevro“. Celkem se jednalo 
asi o 30 vozů, z čehož byla většina „mever“. Ty měly oproti ponor-
kám výhodu, byly vybaveny akumulátory a disponovaly napětím 
24 V. Řidič tohoto vozu měl možnost, vypínačem na přístrojové 
desce, ovládat klapku v násypce pokladny. Klapka zabraňovala 
propadu peněz do pokladny, tak aby se dala zkontrolovat částka 
vhozená cestujícím. Instalaci ovládání elektromagnetické klapky 
provedli techničtí zaměstnanci vozovny. U „ponorek a obousměr-
ných vozů“ byl pokladny bez dálkového ovládání. Zavedení po-
kladen bylo založeno na poctivosti cestujících, a to v případě 
obousměrných vozů. Zaplacení jízdného nebylo nijak dokladová-
no a vše se odehrávalo mezi řidičem a cestujícím, případně dal-
ším cestujícím. V ranních špičkách, kdy na plošinách viseli ces-
tující, probíhalo placení tak, že si lidé vzájemně podávali hrstičky 
peněz, pokud se to vůbec povedlo. Zavedení pokladen s sebou 
přineslo i možnost, jak se obohatit. Vykrádání pokladen na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Hned prvé dny provozu ukázaly naivitu 
konstruktérů. Ti průhlednou násypku zajistili pouze dvěma snad-
no přístupnými šroubky. To nemohlo ujít pozornosti cestujících, 
řidičů či technického personálu vozovny. Povolením zmíněných 
šroubků hříšník sejmul násypku, přemohl klapku a cesta do ni-
tra pokladny byla otevřena. Je pravda, že ne každá ruka oním 
prostupem pronikla. To pak zapracovaly různé pomůcky, které 
často zůstaly jako němí svědci v pokladně. Aby ztráty se zavede-
ním pokladen byly co nejmenší, byly prováděny různé kontroly 
a technické úpravy. Revizoři byli vybaveni speciální vložkou, kte-
rou vkládali do násypky. Cestující, který vhodil do pokladny jinou 
částku, knoflík či jinou náhradu platné měny, byl odhalen po tom, 
co revizor vhozenou částku či předmět vyjmul. Časem pokladny 

Ze vzpomínek nejstarší generace

doznaly řadu změn a úprav. Pokladny měly i jiné nedostatky. Je-
den takový nedostatek se projevoval při vyprazdňování pokladen 
do sběrného pytle. Pokladna měla podobný systém jako poštovní 
schránky. Sběrný pytel byl vybaven mechanizmem, který umožnil 
vysypání obsahu. Leč mnohdy se tak nestalo. Někteří výběrčí po-
kladen si nedělali hlavu s tím, zda se obsah pokladen vyprázdnil. 
Měli jiný zájem a to, aby měli všechny vozy proběhnuté a práce 
rychle skončila. Tak se stalo, že některá pokladna byla po několi-
ka dnech plná k prasknutí. Jednou z výběrčích byla také dřívější 
agilní průvodčí soudružka Jindřiška, zcela určitě nejmenší členka 
Lidových milicí v Praze. Měla plnou důvěru a to ji předurčovalo  
k tomu, aby zmíněnou funkci mohla zastávat. Přes zmíněnou 
vadu se jednalo o velice veselou paní v letech, která nezkazila 
žádnou legraci. Ta také při mé noční směně spustila opakovaně 
obligátní volání „zááámečník!“ A ječivé volání do ticha noci do-
plnila :„ Nejde mi tam pytel!“ Byl jsem nablízku a opravy pokla-
den a montáže do vozů patřily do mé pracovní náplně. Okamžitě 
jsem přispěchal do „ staré ponorky“ a poznal, v čem je zádrhel. 
Pokladna byla přecpaná až tak, že mince zatarasily uvolňovací 
mechanizmus. Stačilo uvolnit jistící západku a to bez sběrného 
pytle. To, co následovalo, jsem očekával, ale přesto mě to ohromi-
lo. Nahromaděné a natěsno setřesené mince jakoby z pokladny 
explodovaly. V tu ránu jsme byli s výběrčí po kotníky v drobných, 
které se vysypaly na plechovou pokladnu ponorky. Uklízeči od-
stranili z podlahy dřevěné rohože a tak drobným nic nebránilo, 
aby padaly do pracovní jámy. Dole ve tmě pod vozem se v mžiku 
seběhla mela. Celá noční směna bez ohledu na stranickou pří-
slušnost si za svitu karbidek cpala do kapes a pracovních basiček 
drobné. Jakoby s největší ochotou posléze v hrstičkách přinášeli 
drobné a sypali je zpět do pokladny. Tak se alespoň mrzký zlomek 
tržby vrátil. Výběrčí pokladnu vyprázdnila a spěchala spokojeně 
na další vůz a já jen mlčky přihlížel, byl jsem výběrčí na očích. 
V noční přestávce, která záhy na to začala, nikdo z kolegů moje 
zásluhy neuznal. Naopak, vychytrale se usmívali. Za to je bylo po-
třeba alespoň vystrašit a k tomu tenkrát stačilo málo. Nenápadně 
jsem se zmínil, že výběrčí Jindřiška dělala na oko jakoby nic, ale 
ve výpravně nahlásila, co se stalo. A dodal jsem, „nedivil bych se, 
kdyby přijel někdo z SNB“. Z počátku to brali s humorem, ale krát-
ce na to někteří znejistěli. Během chvilky se jídelna až na malé 
výjimky vyprázdnila. Hříšníci spěchali uschovat lup na nejrůznější 
místa po vozovně. Některý z nich dostal nápad a zahrabal kra-
bičku od pasty „Bisavon“ plnou mincí do zásobníku s pískem. Po 
čase nezůstalo utajeno, že jistý pomocník byl šokován, když se 
z násypky společně s pískem sypaly i peníze ze špatně zavřené 
krabičky. Událost prošla bez následků vyjma toho, že svačinářky 
nesly z nelibostí množství drobných, které jim na jatkách odmítali 
brát. Na to dostávali stejnou odpověď „ jo, to je z mariáše. “ Mari-
áš totiž patřil ke koloritu každé vozovny, hrál se od haléřového až 
po desetníkový. S odstupem doby v tom shledávám prvý pokus  
o praní špinavých peněz. 

Jak se dříve nastupovalo a vystupovalo za jízdy z tramvají si mnozí ještě 
dobře pamatují. Muselo se to ale umět, což Pražáci zvládali s přehledem. 
30. léta min. století. foto Václav Dub, archiv listu. 
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
pátá část. 
Než budu pokračovat školním 
rokem 1947/1948, rád bych 
odbočil z časové linie svého vy-
právění do různorodého balíčku 
všelijakých vzpomínek a zážitků 
z tehdejších let (současná čeština pro to má oblíbená slov-
ní spojení „autdórové a indórové aktivity“, my jsme říkali jen 
„půjdu ven“ nebo „budu doma“ – náplň se vždycky nějaká 
našla). Než jsem začal chodit do školy, tak jsem měl hraček 
na doma jen málo – většina z nich se vešla do překližkové be-
dýnky, kterou pro tento účel zhotovil všeuměl tatínek. Měla 
místo dole v kredenci a byly do ní postupně ukládány věci 
jako malá dřevěná stavebnice, stolní hry „Člověče nezlob 
se“ či později šachy + „dáma“, pytlík s kuličkami (1 duhová 
skleněnka měla mezi kluky cenu deseti barevných hliněnek), 
dřevěné autíčko (opět tatínkovo dílo – polotovar délky asi 25 
cm polepil barevnou vystřihovánkou modelu Z6 „Hurvínek“ 
z nějakého předválečného časopisu a přidělal i jakási kola). 

Byly to automobily nejen pro doma, ale i pro silnici či terén 
– hlavně uplácaných na hromadě písku, který musel být po-
vinně uložen u každého domu pro případ požáru (hraní „na 
písku“ patřilo ovšem k „autdórům“ – ať to bylo na domácí 
nebo sousedovic zahradě). Vzadu v bedýnce dlouho odpočí-
val „vlk“ – nevím, jestli si dnes někdo z mladších generací na 
tuhle hračku vzpomene – já na ni vzpomínám dodnes s ne-
libostí. Tenkrát jsem ji od někoho dostal (možná od Ježíška) 
– byl to dutý plechový buclatý disk s otvory v plášti, velký asi 
jako talířek. Skrz procházela osička, nad tělesem protažená  
a pod ním ukončená trnem – byla to vlastně kombinace setr-
vačníku, sirény a svidříku (to asi víte co to je), kterým se „vlk“ 
roztáčel. Po hladké podlaze se „vlk“ točil, kolébal a poměrně 
rychle cestoval. A hlavně vydával táhlé vytí, čehož jsem velmi 

Mezi námi
v Břevnově 53.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

bál. Později se mi tohle strašidlo vybavilo vždy, když venku 
houkaly sirény, ohlašující nebezpečí leteckého náletu nebo 
výjezd hasičů. Ještě na jednu hračku pro doma vzpomínám 
dodnes – byla to kovová stavebnice „Märklin“ č. 3 – tedy pro 
mírně pokročilé (kolik bylo dílů už nevím – snad 7). Čekala na 
mně jednou pod vánočním stromkem v nádherné překližko-
vé skříňce se třemi zásuvkami s přihrádkami – zhotovené Je-
žíškem tatínkem. V tlusté instrukční knížce s návody (pocho-
pitelně v němčině) jak zhotovit různé artefakty jsem si moc 
rád listoval a přemýšlel, jak asi zobrazené stroje či konstruk-
ce fungovaly a vypadaly ve skutečnosti. Podotýkám, že jsem 
uměl číst už jako pětiletý a tak jsem občas příslušný výraz  
v mateřštině pracně hledal v rodinném slovníku – co v něm 
nebylo, vysvětlil tatínek (pro oba rodiče byla totiž znalost 
němčiny předpokladem pro získání zaměstnání – maminka 
v Janáčkově nakladatelství na Národní třídě a tatínek v Prv-
ní české vzájemné pojišťovně ve Spálené ulici). Z různých 
školních učebnic si vzpomínám jen na tzv. Poupata – sloužila 
hlavně pro výuku čtení a memorování říkánek a měla skvěle 
vyvedené ilustrace paní Marie Fischerové–Kvěchové . 

Čtení bylo a vlastně dodnes je mojí hlavní náplní volného 
času doma. Pro moje knížky, jichž pomalu přibývalo, byla  
v kredenci uvolněna jedna polička nad hračkami. Samo-
zřejmě jsem nerozuměl všemu, co jsem zhltal, ale miloval 
jsem pohádky – měly svůj vlastní svět fantazie a slovník byl 
vlastně dost prostý a srozumitelný. Občas jsem si dokonce 
i tajně večer četl pod peřinou za svitu krásné železničářské 
baterky se třemi předsuvnými průsvitkami (červenou, zele-
nou a modrou). Pěkně jsem si takhle začal kazit oči. Později 
mi baterka sloužila k účelu, pro který byla původně určena 
– k řízení vlakového provozu elektrického vláčku, který jsem 
dostal pod stromeček až po válce. Byla to tříkolejnicová trať 
„do osmičky“, obsazená mašinkou s pantografem a jediným 
vagonkem. Různé doplňky jsem sestavoval z „Märklina“ – 
mimo jiné i miniaturní nákladní auto. Tak jako jsem si nadlou-
ho oblíbil auta (i motocykly), stalo se tak i s „mašinkami  
a tramvajkami“. Ze stavebnice jsem si tehdy postavil vlast-
ní typ električky, jehož vzorem byl motorový vůz linky č. 22 
předválečného typu M (tahle linka totiž jezdila spolu s „jed-
ničkou“ nedalekou Bělohorskou třídou) – velikostí se ovšem 
k vláčku nehodila. 

 Koleje jsem sice nezvládl a tak pojížděla po podlaze kuchy-
ně z linolea na kolech s gumou z Märklina. Hlavní problém 
nastal ale s napodobením vrchního vedení proudu síti pro-

vázků mezi nohami stolu a židlí – přes 
uzlíky nemohla přejíždět kladka s ko-
lečkem, tlačeným zespodu na „drát“. 
Vyřešil jsem to tak, že jsem vůz vybavil 
kladkou vlastní konstrukce s vidlicí pro 
vyjímatelné kolečko, pomocí kterého 
byla kladka na vrchním vedení zavěše-
na. Místo přehazování jazýčku kolejové 
výhybky řidičem pomocí „tága“ jsem 
já jednoduše sundal kolečko kladky  
z vidlice, kladku sklopil na střechu, pře-
sunul tramvajku pod „drát“ odbočky  
a ta mohla po opětném usazení ko-
lečka shora do vidlice odjet třeba do 
vozovny. Avšak i tak jednoduchá tram-
vajová trať byla překážkou maminčina 
pohybu po kuchyni, většinou ale něja-
kou chvíli traťové schema strpěla a mís-
to vaření třeba pletla. Ó, jak jsem byl na 
sebe pyšný – bohužel jen do chvíle, než 
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jsem někde o vrchní vedení nebo židli zakopnul. 

Mezi mimoškolní „zábavy venku“ patřily i (kromě zimního 
období) hlavně míčové hry. Výhradně klučičí záležitostí byla 
kopaná – čutali jsme kde se dalo, na ulici nebo na náměstíč-
ku, kde se na asfaltu daly kouskem opuky načmárat branky 
a vymezující lajny, nebo na travnatých plochách na Vypichu. 
Nářadím byly zprvu po domácku rodiči vyrobené „hadráky“, 
později Ježíšek sem tam někomu nadělil gumový pumlíč  
a mně dokonce jednou pardubický dědeček daroval pra-
vý kožený balón na kopanou. Byl (balon) sešívaný z šedých  
a okrových proužků kůže, na jednom z „pólů“ měl škvíru, kte-
rou se dovnitř vkládala „duše“ s ventilkem a otvor se po na-
fouknutí zašněroval koženou tkaničkou. Když se někdy „pích-
lo“, zalepila se duše záplatou z výbavy na velociped (plechová 
krabička značky Barum obsahovala vše potřebné). Po delším 
používání balonu se v některém ze švů prodřela kůže a bylo 
třeba proužky nahradit novými. Bylo tudíž nutno zajít k sedláři 
až na Bělohorskou ulici (za ústím ulice 8. listopadu), na jehož 
živnost zdálky upozorňovaly dvě koňské hlavy – bílá a hně-
dá. Další míčovou hrou byla „vybíjená“ čili „vybika“ – tady už 
byla družstva smíšená. Mnohdy přihlížely i maminky (jedna 
z nich kdysi utrpěla – ještě než bylo hřiště vytyčeno – mírný 
šok, když dobře vychovaný synek suverénně oznámil: „tohle 
hovno (psí) bude lajna“ ). Další míčovkou byla napodobenina 
tenisu, zvaná „pinkaná“. Místo pálky či rakety sloužila dlaň, 
později jsme měli pálky z prkénka. Síť nebyla. Hráli jsme vět-
šinou jen dva, zřídka se nás sešlo víc na menší turnaj – byla to 
výlučně mužská záležitost. Hrálo se povětšinou na ulici – vo-
dorovný povrch se ovšem našel jen zřídka – proto jsme cho-
dili do nedaleké obory Hvězda, kde byly podmínky ideální. 
Mým nejčastějším soupeřem byl Slávek Jelínek, bydlící hned 
za rohem obory v ulici „Na Klášterním“. 

A teď zpátky do školního roku 1947/48. Z toho, co se dělo 
ve škole, si skoro nic nepamatuji – jen pár důležitých udá-

lostí: naší třídní učitelkou se stala paní Marie Peroutková; 
vysvědčení – za obě pololetí samé „1“; poslední rok výuky 
katolického náboženství; o velké přestávce jsme dostávali do 
přinesených hrnků sběračku teplého mléka (někdy i kakaa – 
snad díky akci UNRRA) – připravovali školníkovi a rozlévali ně-
kdy s pomocí některé maminky; byli jsme vypraveni na školu  
v přírodě do Lesné u Tachova (prvně jsem okusil květák  
a rajské jablko – po obojím mi bylo špatně a dalších asi 8 let 
jsem tyto potraviny odmítal v jakékoli podobě); povinně jsme 
nosili „do sběru“ v bývalé cihelně starý papír, hadry a kos-
ti – stvrzenky jsme museli ve škole odevzdávat; třídní fotku 
nemám; po prázdninách bude naše klukovská třída rozdělena 
na půl, k těm , co zůstanou 
„U Markéty“, přibudou hol-
ky – no, byli jsme zvědavi 
jak to bude v „Národní ško-
le“ fungovat. 

(pokračování) 

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.

Pøejeme
všem zákazníkùm

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!

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel. : 233 357 071, 233 352 063

mobil: 602 361 733, 602 611 205
e–mail: info@solork.cz • internet: www. solork.cz



14

BŘEVNOVAN

Pomůcka 
ASL, ORE, 
TAA YAK

Dojeti dolů chemický 
prvek

sibiřská 
řeka opak světla Anna • výzva 2. část 

tajenky
anglicky 

ruda pohodlný • léčiva plošná míra Naďa desková 
hra

sladkovodní 
ryba

duševní 
otřes

přemety
bůh 
lásky
oč

část 
střechy

pres

žiji
lékař 

provád. 
operaci

čidlo 
zraku
Marie

sicilská 
sopka

1. část 
tajenky

pánský oblek

chem. zn.  
draslíku
cestovní 
doklad

řím 1000
zdroje  

informací

ozn. čs.  
letadel
kuřecí  
Hlásek

st. SPZ 
Tábora

hudeb. styl
Valentovo 

jméno
patřící 
Raulovi

květ.  
prášek
zápor

pohád.  
medvídek
rest. na 

Hradčanech
typ domu

inform. 
techn. 

plošná míra
zkratka 

společnosti
Zichova 
píseň

schránka 
na popel patřící Evě

• umělá 
hmota jez

náš 
spisovatel

dět. panenky

řím. 11
šicí vlákno

Oleg
Katka
silné 

provazy

Pavel
druh 

ořechu
nej. karta

naše 
univerzita

ženské 
jméno
mul

mužské 
jméno

Heyarch. vor
Nerudovo  

jméno

nauka  
o uvažování

Kamila
chem. zn. 

hliníku

st. SPZ 
Prahy

3. část 
tajenky

slov. zvr. záj. 
Nataša přitakání

slov. 
předložka

sety
Karel

podívej se
Norbert

iniciály 
Konvalinkové

zn. naší 
kosmetiky

Klára

tuna park. 
rostlina

druh 
hvězdy tur v Asii Alois

Věra Musilová, Břevnov 17. 6. 1924
Věra Chvojková, Břevnov 30. 7. 1939
Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974
Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934

Červen – Červenec – Srpen

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

V zahradě Kajetánce nebo–li také Kolátorce, stálo před léty několik uměleckých soch známého českého sochaře Vojtěcha Suchardy. Nechal 
je zhotovit a sem osadit tehdejší majitel a starosta Břevnova Jan Kolátor. Břevnováci, kteří sem chodili bruslit na rybník nebo randit, si sochy 
jistě dobře pamatují. Po převratu je odvezli potomci Jana Kolátora a dnes zde po nich není památky. Vzpomenete si na jména některých soch? 
Vyluštíte je v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka: Ceres, Merkur, Jan Kolátor 

Různé

Stále hledám Jarku Havlovou z Břevnova, se kterou jsem byla na internátě 
v Aši v letech 1956 – 1957. Květa Hmírová 731 759 829 

– Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší 1+1  
v Břevnově, státní 2. patro, I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo Praze 

5. Tel. : 608 070 899

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu z polo-
viny let šedesátých. Setkání „55 let The Undertakers 1964 – 
1968“ se konají každé první pondělí v měsíci v restaurantu  

U Holečků, Libocká 6, Praha 6 (Petřiny – konečná). 

Opět vychutnáte skladby Rolling Stones, Beatles, Hendrixe, 
Orbisna, Doors, Pretty Things, Hollies, Manfred Man, Move,  
Troggs, Animals, Kinks, Who, Searchers, Byrds, Fortunes,  

Yardbirds, Procol Harum, Cream, Traffic, Small Faces a dalších. 

1. 7. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků 
 – 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

5. 8. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

2. 9. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

7. 10. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

4. 11. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

2. 12. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968

Pozvání – 55 let The Undertakers

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

Adolfa Melichara.  
Bližší informace: pí Stanková, tel. : 608 623 487, e–mail: hana.stank@seznam.cz

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

N E P Ř E H L É D N Ě T E !
 Program Břevnovského chrámového sboru (do 30. 6. 2019) 

V Břevnově u sv. Markéty při bohoslužbách: 

28 . 6. 2019 – 18 hod. – A. Brezina: Missa brevis 

Samostatné koncerty duchovní hudby v kostele  
sv. Mikuláše na Staroměstském nám.: 

30. 6. 2019 – v 17 hod. 
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BŘEVNOVAN

Dnes v bývalé cukrárně a výrobně dortů, cukrářských las-
komin, zmrzlin a pohárů Josefa Lexy na Bělohorské 131 je 
pobočka Komerční banky a cukrárna se přestěhovala přes uli-
ci. Tu vedli dlouho manželé Novákovi z Břevnova, cukráři  
z oboru, ale před časem i jejich Břevnovská cukrárna osiře-
la. Novákovi odešli do důchodu. Připomínkou na vyhlášenou 
cukrárnu v Břevnově a výraznou osobnost Josefa Lexu je zde 
rozměrný obraz malých cukrářů, kteří zdobí velký dort. Visí  
v nové cukrárně Emily. Cukrárna U Lexů si ještě po dlouhá 
léta držela dobrou pověst, kterou Josef Lexa vybudoval a za-
vedl poctivou prací a kam se vracelo mnoho lidí. 

 Zpracoval Pavel Krchov
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BŘEVNOVAN

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.

171
Josef Lexa, majitel cukrářského závodu v Břevnově
Od dětských let patří obchod cukrářský k nejoblíbeněj-
ším zastavením všech dětí a po celý život nezapomenou na 
místo, kam chodili mlsat s maminkou či později sami. Od 
cechovních zřízení patří také živnost cukrářská k váže-
ným a uznávaným oborům. V Čechách, ve větších vesni-
cích, městečkách a velkých městech jsou cukráři se svými 
výrobky vyhledávanými personami. A ovšem také v Břev-
nově, kde bylo cukrářů několik. Jedním z nejznámějších 
byl pan Josef Lexa na Bělohorské 131, jehož obchod na-
vštěvovaly celé generace. Životní cestu pana Josefa Lexy 
nejlépe přiblížila jeho dcera paní Alena Lexová – Špolco-
vá, ročník 1936. 
Můj tatínek se narodil 24. 5. 1900 ve Svinišťanech u Čes-
ké Skalice v rodině venkovského krejčího a měl dva souro-
zence. Jeho maminka měla moc ráda sladké, a snad proto se  
v rodině rozhodlo, že půjde k cukrářskému řemeslu. Po ab-
solvování základního vzdělání – tehdy to byla obecná škola + 
jedna třída měšťanské školy, šel do učení do Jaroměře k panu 
Vernerovi, po vyučení pracoval krátký čas v Hradci Králové  
u cukráře pana Černého a po té v České Skalici u paní Šimkové. 
Začátkem roku 1924 přešel do Prahy k věhlasné firmě Myšák, 
kde pracoval do roku 1932, kdy se oženil a také osamostatnil  
a otevřel si cukrářskou firmu v Břevnově, Bělohorská 
210/131. Moje maminka pocházela od Jindřichova Hradce a s 
tatínkem se poznala právě u Myšáka, kde také pracovala. Za-
čátky nebývají příliš lehké, také oni to neměli vůbec snadné. 
Všechny našetřené penízky padly do firmy, takže dva roky 
žili v dílně, kde i přespávali, než si pořídili byt. Začínali tedy, 
jak se říká, od píky. Vypracovali se ale velmi dobře, zákazníků 
bylo stále více a byli nejen z Břevnova, ale i z vnitřní Prahy. 
V krátké době šel k tatínkovi do učení maminčin bratr, který 
u nich pracoval i po vyučení. Přišel další chlapec do učení 
a zásluhou tohoto týmu cukrářská firma prosperovala velmi 
úspěšně. Tatínkovi moc záleželo na spokojenosti zákazníků, 
takže postupně vytvářel příjemné prostředí v prodejně – po-
slední vybavení bylo převážně z mramoru. Opravdu dobře se 
dařilo do roku 1950, kdy byl tehdejšími známými okolnostmi 
nucen vstoupit do spotřebního družstva Bratrství, a po dvou 
letech, v září 1952, došlo k znárodnění a převedení majetku 
pod národní podnik Pramen a tím konec podnikání. Po té tatí-
nek pracoval jako vedoucí výrobny a prodejny nějakou dobu 
v Břevnově, což se ale “pánům“ moc nelíbilo,  
a tak byli oba s maminkou převedeni do Dejvic, 
kde pracovali až do důchodu. Minulý režim je 
připravil o vše, co pracně budovali. Po celý ži-
vot byla maminka tatínkovi velkou oporou. Po 
tzv. sametové revoluci se syn snažil najít, kam 
bylo umístěno mramorové vybavení prodejny, 
ale soudruzi to tak dobře uklidili, že se nenašlo. 
Co se týká koníčků, na ty nebyl v obchodě čas. 
Tatínek nikdy nesportoval, ale finančně podpo-
roval fotbalový klub SK Břevnov, jejichž zápa-
sy navštěvoval a byl také velký fanda Sparty.  
V roce 1943 byly v našem domě nalezeny 
zbraně, které jeden nájemník odnesl na policii  
a tatínek žil 14 dní v nesmírném stresu – tehdy 
se střílelo za daleko menší prohřešky. Tento stres 
v něm nastartoval cukrovku, která ho pak prová-
zela až do smrti. Zemřel 25. 11. 1974. 

Na spodním snímku jsou zaměstnanci firmy Myšák, starý pan Myšák sedí uprostřed, ve 
stejné řadě první zleva je Josef Lexa. 



V katalozích akademických malířů jest Jan Herink /1918 – 2012/, veden jako žák Cyrila Boudy a Oldřicha Blažíčka. Byl výborným malířem, grafikem, ilustráto-
rem, redaktorem Supraphonu, kde vytvářel obaly desek, ilustroval knihy, kalendáře, časopisy, maloval plakáty. Známá je jeho úzká spolupráce se skladatelem 
Janem Hanušem. Po léta učil výtvarnou výchovu, byl dlouholetým členem břevnovského chrámového sboru. Většinu života prožil v Liboci. Pro nás však byl od 
počátku blízkým spolupracovníkem časopisu Břevnovan, pro který kreslil, ale hlavně psal stati místopisné, neboť místopis byl jeho koníčkem a Prahu 6 dobře 
znal. Proto byl také jedním z malířů, kteří malovali své okolí, ať už to byla Šárka, Hvězda či různá zákoutí. V rané jeho tvorbě se objevují dvě kresby, které otisku-
jeme pro vaše potěšení. Na prvém obrázku je klášterní cihelna v Břevnově v roce 1936, dnes je tu po vytěžené cihlářské hlíně pod Vypichem jen zarostlá rokle 
a druhým obrázkem je částečný pohled na zázemí kolotočářů na Matějské pouti na Kulaťáku v Dejvicích v roce 1938. 

TO NEJLEPŠÍ 
NAKONEC


