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Známé tváře na Břevnovském posvícení: pan arciopat Petr Prokop Siostrzonek a předseda Spolku 
břevnovských živnostníků pan Tomáš Hudera. Právě otevřeli nedělní část posvícení před klášterem.  
A spolek, který je organizátorem posvícení, zvládl velmi náročnou akci bez problému i letos. 

Na snímku z roku 1930 jsou nouzová obydlí v lomech u Ladronky. Jedna vydlabaná místnost, jedna 
postel pro dva, jedny kamna pro tři. Pisoár venku. Vystřídali se zde desítky bezdomovců, ale hlavně ne-
zaměstnaní, kteří neměli na nájem v činžovním domě. Dnes podobnou kolonii v Břevnově najdete pod 
Vypichem v místech bývalé klášterní cihelny. 

11. 11. 2019 byly na Vítězném náměstí a ostatních vojenských pomnících Prahy 6 položeny věnce  
k připomenutí uzavření válečného příměří v listopadu v roce 1918 a na paměť všem vojínům padlým ve 
válce světové. Věnce položili zástupci MČ Praha 6 a Armády České republiky.                       Foto Praha 6
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Uzávěrka příštího čísla jest  Uzávěrka příštího čísla jest  
v pátek 17. ledna 2020v pátek 17. ledna 2020

Lístek z archívu

Než přijde člověk poprvé ke svatému přijímání, 
musí jít ke zpovědi. Děti, které byly od malička 
vedeny k víře, chodily s rodiči do kostela a také 
školy měly své katechety, kteří vedli výuku nábo-
ženství. To byl řádný předmět, takže dospívající 
dítka měla přehled o všech křesťanských svát-
cích, věděla, jaký je rozdíl mezi poutí a posvíce-
ním, kdo byl svatý Josef, P. Marie, Ježíš Kristus, 
kdo byli naši patroni, co byla a jest Bible atd. Vše 
bylo zavedené a mělo svá neměnná pravidla. Ti 
nejmenší školáci, než přistoupili ke knězi pro prv-
ní hostii /oplatku/, museli ke zpovědi a přiznat 
své dětské „hříchy“: že občas zlobí maminku, ne-
učí se apod. Na druhý den přistoupili předpisově 
a svátečně oblečeni ke knězi a dostali do úst po-
prvé hostii. Ke svému prvému sv. přijímání pak  
z farnosti obrázek s údaji, jaký vidíte na obrázku. 
Je z našeho kláštera ze 40. let. 
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  Z kláštera. Z kláštera. • • K bazilice vedou dlažební 
kostky i kočičí hlavy, ale jak čas běží, zdá se, 
že jsou uhlazenější, rovnější, nohy po nich 
kráčí pevněji a s jistotou blízkého cíle. Kdo 
dnes promluví? Pater Václav nebo arciopat 
Siostrzonek? Co přinesl do kláštera letošní 
podzim? • 12. října se uskutečnilo v klášte-
ře další sympozium Opus Bonum. Tématem 
byly inspirace arciopata Anastáze Opaska. 
Promluvili biskup Václav Malý a historik 
Petr Placák. Sympozium bylo zahájeno ran-
ní bohoslužbou v bazilice. – 18. 10. od 19 
hodin v Tereziánském sále zazněl koncert  
k poctě W. A. Mozarta v podání Smyčcového 
souboru Consortium Pragense. – 19. 10. od 
půl osmé večer konal se v bazilice sv. Mar-
kéty koncert jihlavského souboru Melodie  
a břevnovské Scholy za řízení Pavla Saláka. 
Schola též zazpívala při ranní mši nedělní • 
22. 10. v areálu kláštera na Bílé Hoře se kona-
la přednáška Jiřího Grygara nazvaná Pohledy 
do nebe. Týž den večer se uskutečnil koncert 
v Tereziánském sále nazvaný Housle v rukou 
mistrů. Po celý říjen před večerní mší svatou, 
od 17.20 se farníci modlili růženec a to vždy 
v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. • 1. listopa-
du o svátku Všech svatých po mši v 18 ho-
din byla vystavena Nejsvětější svátost oltářní 
do 20.30 s tichou adorací. – 2. 11. o svátku 
Všech věrných zemřelých byly slouženy mše 
sv. v 7 ráno, ve čtyři odpoledne a o šesté ve-
černí. Ve tři odpoledne se na hřbitově konala 
pobožnost za zemřelé. – 3. 11. při farní mši 
sv. účinkovala břevnovská Schola, řízená M. 
Salákovou. – 6. – 7. listopadu pan arciopat P. 
Prokop Siostrzonek dlel po dva dny na kon-
ferenci v Broumovském klášteře benediktinů. 
– 8. – 10. 11. se odbývala v pavilonu Vojtěška 
burza dětského oblečení, sportovních potřeb 
a hraček. Vybráno bylo 7.308 korun, které bu-
dou použity na obnovení farní místnosti. – 8. 
11. od 18.00 v bazilice konán koncert České 
nebe, cyklus kantát o českých patronech pro 

sóla, sbor, orchestr a varhany. Hudbu Hradní 
stráže a Policie ČR dirigoval plk. Jan Zástěra. 
Dobrovolný příspěvek věnován na akci Ces-
ta 121, což jest pomoc stárnoucím kněžím.  
/č. účtu: 210 200 1767/2700, var. symbol: 
1017. Arci ještě ten večer odbýval se v Te-
reziánském sále další koncert od 19.00, kde 
účinkovali J. Čechová, klavír a J. Páleníček, 
violoncello. – 10. listopadu v jedenáct hodin 
při bohoslužbě na Bílé Hoře zpívala břev-
novská Schola, řízená manžely Salákovými. 
Sloužil převor kláštera P. Benedikt Kolaja 
OSB, rektor kostela P. Marie Vítězné. Od 
páté večerní pak slouženy byly slavnostní ne-
špory s ekumenickou bohoslužbou biskupa T. 
Holuba a D. Ženatého. Po bohoslužbě zazněl  
v kostele koncert v podání sestry Marie Ma-
gdaleny Fuxové OSB – housle a varhanice 
Lindy Sitkové. Předvedeny Růžencové soná-
ty H. I. F. Bibera. – 17. 11. v Domově sv. Kar-
la Boromejského při slavnostním koncertu 
duchovní hudby v podání Hornického pěvec-
kého sboru Kladno, pod vedením J. Makaria, 
provázel průvodním slovem náš pan arciopat 

P. Prokop Siostrzonek. – V neděli 17. listo-
padu konala se v bazilice mše zaměřená na 
děti. Zpívala Schola, sloužil P. Snětina. – 18. 
11. od sedmé večerní proběhla Biblická ho-
dina na témata z Knihy Makabejské. O týden 
později, dle kalendáře, nachýlil se katolický 
rok ke svému závěru. Té neděle – 24. 11. – 
slouženy v Čechách a ve světě slavnostní mše 
Kristu králi, jako završení cyklu modliteb  
a konání za celý uplynulý rok. Od devíti ranní 
účinkoval v bazilice Břevnovský chrámový 
sbor a orchestr pod vedením Marka Valáš-
ka. Zazněla Missa brevis A. Říhovského se 
slavným Kristus vítězí. – 30. 11. o 17 hodi-
ně rozsvícen byl Vánoční strom v Břevnově 
U Kaštanu spolu se zpěvem koled dětského 
sboru ze ZŠ Marjánka a za obvyklé velké 
účasti břevnovských sousedů, představitelů 
kláštera a MČ. Večer pokračoval bohosluž-
bou, požehnán adventní věnec. • 1. prosince 
od 17 hodin přenášen Českou televizí z Te-
reziánského sálu kláštera I. adventní koncert. 
O den později zde proběhl benefiční koncert 
známého houslisty Jaroslava Svěceného, kte-

Cesta je u konce. Převozní loď se zastavila v přístavišti naproti Sedlce a co nevidět vyrazí na další plavbu. Stejně jako my brzy vykročíme na pouť do roku no-
vého. Zastavme se v dnešním Kvartetu ještě Na Marjánce, kde 25. října členky spolku Teddy Bear Prague představily stovky krásných medvídků, výhradně 
ruční práce. Byli jako živí. Na následném ilustračním záběru z akce Zažij Břevnov jinak, jsou náhodná tři dítka v jednom: s maminkou, v sochařském provede-
ní a s tatínkem, který spěchá zažít Břevnov jinak. Byl to krásný den. A pak ještě: úžasný koncert v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře 10. listopadu! Zahrála 
na housle sestra benediktinka Mgr. Marie Magdalena Fuxová OSB, která zde žije /na snímku/ a varhanice Linda Sitková. Obě jsou ověnčeny mezinárodními 
cenami. To bylo! 

Zpravodajství 
Břevnovana

Lístek z archívu

PF 2020
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Ke kulturní mozaice podzimního Břevnova rozhodně patří premiéra hry Strašidlo cantervillské, kterou 
zahrál 8. listopadu v Kaštanu Břevnovský divadelní spolek. Nával byl takový, že nošeny byly ještě židle 
z výčepu. S radostí dodáváme, že Kaštan se stal pro soubor domovskou scénou, a jak se zdá, navazuje 
na bohatou tradici břevnovského ochotnického divadla. 

rého doprovázel L. Horák na akordeon. Po 
celý advent v břevnovské bazilice od sedmé 
ranní zpívány při bohoslužbách Staročes-
ké roráty za varhanního doprovodu Mar-
ka Čihaře. – 5. prosince přišel sv. Mikuláš  
s nadílkou pro děti a zaplněná bazilika byla 
naplněna radostným dětským štěbetáním  
a šustěním papírů z dárků. – 13. 12. se ko-
nal od 19 hodin v Tereziánském sále koncert 
v podání dechového kvinteta. Hrána hudba 
z barokních kancionálů. A co čeká našince 
do konce roku? 24. prosince od 16 hodin  
v bazilice mše sv. z vigilie Narození Páně za 
zpěvu vánočních koled břevnovské Scholy  
a rozsvícení Betléma. Skauti přinesou světlo 
a přijde Ježíš Kristus se sv. Marii a sv. Jose-
fem v alegorii členů farnosti. Ve 24.00 bude 
sloužena tradiční půlnoční mše se zpěvem 
koled a s varhanami. – Na Boží Hod vánoč-
ní 25. prosince začíná slavnostní mše Naro-
zení Páně od osmé hodiny ranní, od hodiny 
desáté zpívá při bohoslužbě Chrámový sbor  
a orchestr. – 26. prosince o svátku sv. Štěpá-
na jsou mše jako v neděli: od 7.30, 9.00 a v 
18. 00. V 11 hodin jest sloužena bohoslužba 
na Bílé Hoře. – 27. prosince o svátku sv. Jana 
Evangelisty bude u sv. Markéty požehnáno 
víno. – 29. prosince na svátek sv. Rodiny při 
mších v 7.30, 9.00, a v 18 hodin obnoveny 
budou manželské sliby. – 31. prosince 2019 
bude v bazilice sloužena mše sv. od 16 hodin 
na poděkování – Te Deum k zakončení ob-
čanského roku. 

  Z Bílé Hory
• V rámci komplexní stavební obnovy bě-
lohorského poutního místa se podle původní 
historické předlohy dokončuje oprava fasády 
někdejší farní – nyní klášterní – budovy po 
východní straně areálu. Současně probíhá 
revitalizace zatravněné plochy uvnitř areálu  
(v kostelním nádvoří) i v obou předzahrád-
kách – tak, aby pro příští rok, v němž si bude-
me připomínat 400. výročí osudové bělohor-
ské bitvy, bylo vše dokončeno. 
• Dne 17. října se uskutečnil nenáročný 
výlet bělohorských farníků spolu s převorem 
Břevnovského kláštera Otcem Benediktem 
Kolajou OSB na historický Tetín. Přibližně 
patnáct účastníků (převážně seniorů) cesto-
valo autobusem č. 382 Pražské integrované 
dopravy do Berouna a odtud pěšky po turi-
stické značce na nedaleký Tetín. Tamní prů-
vodkyně podala obšírný a velmi fundovaný 
výklad a umožnila prohlídku všech tří tetín-
ských kostelů: farního– zasvěceného kněžně 
svaté Ludmile z rodu Pšovanů, manželce prv-
ního českého historického knížete Bořivoje, 
babičce a vychovatelce svatého Václava, 
která zde na Tetíně byla zavražděna na popud 
její žárlivé snachy Drahomíry pocházející ze 
severoslovanského rodu Stodoranů. 
• Paralelně k tomuto farnímu svatostán-
ku stojí starší, menší kostel sv. Kateřiny se 
zvonicí a vnějším schodištěm na kůr. Tento 
kostelík nezapře svoji původní románskou 
podobu. Poměrně vzdálený je další, nevel-
ký hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého,  
v němž bohoslužby údajně probíhají jen zce-
la výjimečně a slouží spíš jako výstavní síň. 
Před kostelem stojí velký kamenný kříž, kte-
rý původně stával na berounském rynku. 
• Od kostelíka či spíš od hřbitovní zdi – se 
naskýtá romantická vyhlídka do hlubokého 

Vyvrcholením letošního posvícení 5. října 2019 byl nedělní příjezd zpěváka Elvise Presleyho do Břev-
nova. To nikdo nečekal. Diváci nechtěli účinkující vůbec pustit z pódia. Takový to byl pravý rokenrolový 
rachot jako za starých časů. 

Chladné a deštivé počasí nepříznivě ovlivnilo posvícenskou sobotu 4. října. Za to slunečná neděle se vy-
vedla a návštěvníci si mohli vybrat jako jindy: atrakce, posezení, posvícenské husy a kachny, jídla a pití 
dosti. Když se však v hlučné kulise roztočily všechny atrakce, vytvářelo to obrazy plné divů.  
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dolu řeky Berounky, která malebným ob-
loukem obtéká vysoký tetínský ostroh. Řeka 
zde tvoří přirozenou hranici rozdílných geo-
logických útvarů: zatím co při levém břehu 
vidíme třetihorní vulkanické pahrbky, pravý 
břeh je tvořen prvohorními devonskými vá-
penci. Podél říčních zákrutů se vinou koleje 
frekventované železniční trati na Beroun, 
Plzeň a dále na západ. Projíždějící rychlíky 
i předměstské dvoupodlažní „pantografy“  
z té výšky vypadají jako dětské hračky. Jas-
ný den byl „jak vymalovaný“: pestrobarevné 
podzimní barvy hájů po obou stranách údolí 
Berounky vytvářely nádherný obraz přírody, 
která se již pozvolna chystá k zimnímu odpo-
činku. Na té krásné vyhlídce jsme si zazpívali 
starodávnou tesknou píseň z doby obrozenec-
ké: „Nad Berounkou, pod Tetínem, růže již 
se červená…“ 
• V úterý dne 22. října se ve farní místnosti 
uskutečnila velice zajímavá přednáška zná-
mého astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara pod 
názvem „Pohledy do nebe“. Byl o ni pocho-
pitelně velký zájem, a tak místnost doslova 
„pukala ve švech“. Řečník popularizoval růz-
ná odtažitá témata z oboru fyzikálního cho-
vání nebeských těles. Zabýval se pojmy jako 
na příklad sluneční korona, zatmění, sluneční 
bouře, výskyt meteoritů a jeho frekvence, po-
jem kosmických vzdáleností, pohyb planet  
a jejich „měsíců“, poznatky o chemickém  
a minerálním složení blízkých planet, dráhy 
pohybu komet, stáří planet, stálic i celých 
galaxií, historie astronomických bádání – ze-
jména význam astronomických studií jezuit-
ských učenců před staletími v pražském Kle-

mentinu, působení „pražských“ astronomů 
Jana Keplera a Galileo Galilei – a mnoho dal-
ších zajímavých informací. Připomněli jsme 
si také pražského astronoma dvacátého století 
– kněze P. Metyše, faráře chrámu sv. Jindři-
cha, který napsal knihu o nebeských tělesech 
nazvanou „Nebesa vypravují…“ 
• Na 10. listopad byla připravena ekume-
nická pobožnost k 399. výročí první bitvy 
třicetileté války. Na programu byly již v 17 
hodin večerní modlitby–nešpory. Pozvání 
přijali dva ekumeničtí kazatelé: za katolickou 
stranu plzeňský biskup T. Holub a za evange-
lickou církev D. Ženatý. Po pobožnosti byl na 
19. hodinu připravený benefiční koncert pro 
housle s doprovodem varhan. Umělecké duo: 
Mgr. Marie Magdalena Fuxová – významná 
virtuosní houslistka spolu s varhanní virtuo-
skou Lindou Sitkovou připravily interpre-
taci dušičkového koncertu z díla skladatele 
Heinricha Ignáce Franze Bibera „Mysterium 
Sonaten“ – podle jednotlivých růžencových 
tajemství. Určitou zvláštností byla výjimečná 
„skordatura“ s překřížením houslových strun 
při Biberově XI. sonátě „Vzkříšení“. 
Sympatická houslová umělkyně M. M. Fuxo-
vá OSB vystoupila na Bílé Hoře již vícekrát; 
je novickou benediktinského řádu „Venio“ 
a absolventkou konzervatoře i Akademie 
múzických umění. Je oblíbenou pedagož-
kou na hudební škole i na gymnáziu hl. m. 
Prahy. Jako držitelka prestižních tuzemských  
i zahraničních ocenění– m. j. „Wiener Classic 
Preis“– již mnohokrát zahrála na pódiích vr-
cholových světových hudebních síní – na 
příklad v New Yorku na Carnegie Hall,  

v Londýně ve Wigmore Hall, ve Vídni v Wi-
ener Konzerthaus, v Concertgebouve v Am-
sterodamu, či v Cité de Musique v Paříži. 
Dlouhodobě spolupracuje s „Dubai National 
Conservatory“ v Sjednocených Arabských 
Emirátech a je stálou členkou Bayrisches 
Kammerorchester. Její koncert je vždy velkým 
hudebním zážitkem. 

Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal
  Bude mamut před Petynkou? Pozemky 

před koupalištěm Petynka vlastnila naše měst-
ská část, nyní patří její akciové společnosti 
SNEO. Pozemky dále až k ulici Na Petynce 
nyní vlastní společnost Geosan. Bylo vydáno 
územní rozhodnutí na stavbu Hotelu Petynka 
od architektonické kanceláře Znamení čtyř. 
Jedná se o půlkruhový objekt na uliční stra-
ně výškově korespondující s okolními domy 
a směrem ke koupališti výškově expandující 
několika patry do neostrého vrcholu. Nyní ale 
má Geosan zájem postavit zde kompaktní by-
tový komplex vyšší jak sedm podlaží. V pří-
zemí by prý měly být nějaké obchody a pod 
objektem několikapodlažní parkoviště. Minu-
lá rada městské části tento záměr akceptovala 
přes neodsouhlasení v komisi územního roz-
voje. Projekt je nyní v územním řízení. Místní 
občané proti záměru protestují a označují ho 
jako mamuta. Snažme se společně, ať zdravý 
rozum zvítězí nad developerským vytěžením 
území před koupalištěm a jeho zastíněním. 
Antonín Nechvátal, zastupitel městské části

  Na výstavu kantorů z Prahy 6. V sobotu 
9. listopadu se konala v Galerii Omega Vele-
hradská 26, Praha 2 vernisáž obrazů výtvar-
ných pedagogů ze ZUŠ v Praze 6, jejíž zaháje-

Bělohorská 1688/122, Praha 6 Břevnov, tel: 
233 320 466

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

21. 12. – 22. 12. 
pondělí 23. 12. 
24. – 26. 12. 
pátek 27. 12. 
28. 12. – 29. 12.
pondělí 30. 12. 
31. 12. 2019
1. 1. 2020

9 – 12
8 – 20 

ZAVŘENO
8 – 20
9 – 12
8 – 20
9 – 12

zavřeno

POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
PŘEJE KOLEKTIV  

VETERINÁRNÍ ORDINACE

NAŠE
Domácí cukroví 
bramborový salát 
smažený kapr

VAŠE
ŠŤASTNÉ  
A VESELÉ VÁNOCE

MVDr. Josef Kubeček
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel. /fax: 233 352 424
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8. listopadu 1620, tedy před 399 lety, strhla se na Bílé hoře známá bitva. Již řadu let se při té příležitos-
ti konají v areálu P. Marie Vítězné ekumenické bohoslužby ve znamení vzpomínky a usmíření. Na té po-
slední promluvili zástupci protestanské a katolické církve a společně slouženy nešpory. 

Po několika letech opět uspořádali kantoři výtvarné výchovy LŠU v Praze 6 společnou výstavu obrazů, 
a to v Galerii Omega, Velehradská 26. Vernisáž se konala v sobotu 9. listopadu za sympatického dopro-
vodu hudebníků, kolegů z LŠU. Ovšemže pěkné jsou vystavované práce malířské. Připomeňme např. 
mystické obrázky Věry Dubské, které se týkají našeho kláštera. Na redakčním snímku jsou zleva: Kate-
řina Ježková, Iva Vodrážková, Věra Dubská a Jana Čapková. 

Herci Břevnovského divadelního spolku Rebeka Šimková a Zdeněk Vytlačil v epizodě komedie Straši-
dlo cantervillské, která měla velký úspěch. Představení bude 1. února 2020 od 19 hodin v Kaštanu opa-
kováno. Hrají místní a hrají dobře. Sejdeme se. 

ní doprovodili muzikanti z hudebního oboru 
školy. Galerie jest otevřena pouze v pracovní 
dny od 9 hodin do 16 hodin a dostanete se  
k ní nejsnáze ze stanice metra Náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Stojí za zhlédnutí. 

  Jak jde život u rybářů v Břevnově.  
V listopadu je již po všem. Rybník Vincek 
tažen 1. 11., vydal 180 kg. kaprů II., šli do Ji-
nonic. Také přes 8 kilo malých okounů a ti to 
vůbec vyhráli: nasypali je do řeky. V Jivinách 
v Ruzyni vyloveno na 50 kg bílé ryby a to 
bylo letos vše. Pivovarský rybník před klášte-
rem má stále malý přítok a vodu ubírá i pivo-
var. Je bez ryb a nemůže a nesmí být vypuš-
těn. V důsledku nedostatku vody nemohl býti 
vyloven ani rybník v Kajetánce. Rybníček Na 
Panenské něco málo snad má, ale dosud ne-
jsou ukončena jednání s městskou částí. Čeká 
se. Spolek má 770 členů, úřední den a hodiny 
jsou neměnné. Kancelář v Břevnově v ulici 
Pod Drinopolem 6, každé pondělí od 16.30 
do 18.00. Běží teď výměna rybářských lístků 
na příští rok. Rybáři sem přicházejí, odcháze-
jí, zdraví se. Všichni se znají. Po stěnách visí 
pěkné plakáty ryb z našich řek a rybníků. Ti 
jsou ze všech nejlepší. Jaká krása!

  Kam se chodí u nás na oběd. Každý, 
kdo zamíří do jídelny U Slávisty na Bělohor-
ské 122, se nají dobře. Polévky, denní nabíd-
ka tuctu znamenitých jídel, pivo, kofola, kdo 
chce sladkou tečku  –  má ji mít. Také chlebíčky  
a pečivo je u pultu a dobré slovo k tomu.  
A jste-li přímo slávista, máte vyhráno, pro-
tože zde se budete cítit jako ve slávistickém 
nebi. Na stěnách jsou obrazy legendárních 
fotbalistů, současné dresy, suvenýry, plakáty. 
Tady je všechno červenobíle jasné: obslou-
ží vás dvě hbité ženské, dáte si dobré jídlo, 
jaké jinde nemají, a jste na pomyslném území 
fotbalové Slávie, na kterou v Čechách konec 
konců také nikdo nemá. 

  Vydařená výstava medvídkářů. Ve 
dnech 25. až 27. října konala se v sále Na 
Marjánce v Břevnově v pořadí druhá prodejní 
výstava Sdružení Teddy Bear Prague, výrob-
ců dětských medvídků. Předsedkyně Sdruže-
ní paní Zuzana Zahrádková sdělila listu, že si 
váží toho, že můžou zde vystavovat. Všechno 
si sdružení financuje z vlastních prostřed-
ků bez sponzorů. Letos se na návštěvnosti 
podepsaly prázdniny a prodloužený víkend, 
ale přes to přišlo na výstavu přibližně 360 
milovníků medvídků a to je hezké. Sdružení 
chce těmito výstavami ukázat návštěvníkům 
skutečně autorské medvídky a mnozí pocho-
pili rozdíl mezi plyšovým medvídkem vyro-
beným v továrně a medvídkem vyrobeným 
ruční prací. Vystavovatelky byly spokojené, 
protože prodaly mnoho krásných svých vý-
robků. V soutěži a laickém hlasování o nej-
krásnějšího medvídka a nejkrásnější stánek 
výstavy vyhrála v obou kategorií stejná vy-
stavovatelka Iveta Raková. V návštěvní knize 
jsou krásné vzkazy podpory. Všichni, co nás 
navštívili, byli nadšeni, včetně vystavovate-
lek, dodává paní Zahrádková. Určitě tu ne-
jsou naposled. 
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Milí břevnovští sousedé, 
až do konce listopadu máte možnost 
hlasovat v již třetím ročníku Nápadu 
pro Šestku a vybírat projekty, které 
pak budeme podle návrhu občanů 
realizovat. I když se jako radnice 
snažíme ve veřejném prostoru stá-
le něco zlepšovat a opravovat, to-
hle je sympatický způsob, jak spolu  
s místními obyvateli posouvat věci zas  
o něco dál. Jako třeba projekt Plivát-
ko žije, který má oživit odpočinkovou 
plochu v parku Smiřického za ulicí 
Za Strahovem. Po víc než roce pří-
prav společně s místní sousedskou iniciativou jsme teď v Radě 
schválili vybraného dodavatele stavby a tak se těším, že už na 
jaře se v blízkosti Plivátka – tedy bývalého brouzdaliště – obje-
ví lavičky, grilovací místo, stromový domeček i pítko, a do místa 
přivedeme i elektřinu pro pořádání různých akcí. Realizaci další-
ho Nápadu pro Šestku jste také mohli zaregistrovat na schodech 
mezi školami Marjánka a Pod Marjánkou. Tam jsme před pár dny 
také díky sousedské iniciativě doplnili lavičky, upravili terén a od-
stranili zábradlí, aby z toho vzniklo příjemné místo pro čekání. 
To byly ty lepší zprávy, a teď z druhého konce. Asi nejhorší zpráva, 
která nás v posledních týdnech potkala, je rozhodnutí o kolaudaci 
tunelu Blanka. Může se vám zdát, že jde jen o jakýsi administra-
tivní proces, když už tunel stojí a používá se. Jenže! V minulosti, 
v době, kdy Praha 6 debatovala s magistrátem, kudy má městský 
okruh vést, prosazovalo vedení šestky tunel Dana, který měl vést 
z Podbaby na Prahu 7 a ochránit Šestku před náporem dopravy. 
To sice nedopadlo, ale vymohli jsme si závazek, že Blanka nebu-
de zkolaudovaná, dokud nebude postaven vnější okruh kolem 
Prahy. A nyní hlavní město, aniž by udělalo cokoliv pro zlepšení 
současného stavu, a dokonce bez toho, aby rozhodnutí komuni-
kovalo s Prahou 6, takto zásadní podmínku škrtnulo. Myslím, že 
nepřeháním, že tím magistrát v podstatě legitimizoval, že vnitřní 
okruh slouží jako náhrada vnějšího okruhu, a že auta, která měla 
jezdit tunelem přes Suchdol, tak jezdí přes Patočkovu. S tímto 
postupem absolutně nesouhlasím. Vyzvali jsme radní hlavního 
města, aby vyjádřili jasnou podporu stavbě Pražského okruhu  
v aktuálně připravované severní variantě, aby zahájili přípravu ra-
diál navazujících na Blanku a také okamžitě přehodnotili stávající 
provozování tunelu ve špičce a neuzavírali jen vjezdy, ale ve větší 
míře i příjezdy v jeho koncových polohách, a tím by regulovali 
neúnosnou situaci na Patočkově. Současně proti kolaudačnímu 
rozhodnutí povedeme právní kroky. Nejde totiž jen o razítko, ale 
o to, zda chceme nebo nechceme řešit problémy, které Blanka 
přinesla. 
To, jak dopravní systém nefunguje, se obvykle v plné nahotě uká-
že na začátku školního roku. A spadá do toho i doprava před ško-
lami. Problematické je to na Marjánce i Pod Marjánkou. Dochází 
ke kolizím, systém kolabuje, rodiče se strachují, aby se někomu  
z dětí něco nestalo… Posíláme před školy strážníky, ale chce to 
systémové řešení. Nedělejme si iluze, že by rodiče přestali vozit 
děti do školy autem, když tu možnost mají. Proto nyní probíhá 
analýza, která má spolu s řediteli, žáky i rodiči zmapovat problé-
mové oblasti a navrhnout nějaká opatření. S dopravními experty 
hledáme příklady i v zahraničí. Uvažujeme například o tom, že by 
se na nejexponovanější dobu kolem školy uzavřela ulice a pomocí 
bariér by se z ní improvizovaná pěší zóna. Rodiče by zastavovali 
na jejím kraji a děti by mohly bezpečně dojít až ke škole. Uva-
žujeme i o změně dopravního režimu a propojení mezi oběma 
školami, dopravu bychom pak v ranních hodinách odvedli jinudy 
a vznikla by bezpečná zóna. Přidala by se dočasné K+R parkovací 
místa, aby s e dalo rychle vystoupit a nastoupit. Na všem se pra-
cuje tak, aby to nakonec fungovalo. 
Těším se s vámi na osobní setkání při některé z nejbližších příleži-
tostí při rozsvěcení našich vánočních stromů, ať už u Kaštanu, na 
Malém Břevnově nebo na Vítězném náměstí, nebo na některé z 
předvánočních akcí, které jsme pro vás připravili v Písecké bráně 
nebo Šabachově parku. 

Váš Jakub Stárek, místostarosta Šestky

…s paní radní Evou Smutnou
Paní architektko, je něco, co se na 
nás v Břevnově úředně chystá, co 
bychom měli vědět? Nějaké straši-
delné novinky jako Kaštan či bou-
rání polikliniky? 

Břevnov patří mezi atraktivní a žá-
dané lokality Prahy 6, a tak se tady 
opravdu stále něco děje. Kromě 
Vámi zmíněných akcí jsou v procesu 
projednávání změny územního plánu 
pro budoucí tramvajovou trať na Stra-
hov namísto autobusových linek, plánuje se revitalizace konečné 
tramvají na Dlabačově, což může Břevnovu přinést zajímavě kon-
cipovanou technickou stavbu. Trvá projednávání projektu na mís-
tě břevnovského mrakodrapu či polyfunkčního domu u Petynky.  
O objektu Kaštanu jako centra společenského a kulturního života 
se mluví a jistě si rekonstrukci včetně dotvoření okolí zaslouží. 
Jedná se o nemovitou kulturní památku, proto jsem přesvěd-
čená, že jeho charakter bude zachován. Za velmi nepříjemnou  
a dnes již zbytečně zpolitizovanou považuji kauzu polikliniky Pod 
Marjánkou, která se dostala do skutečně složité situace. Po le-
tech vzniku, kdy byla vzorem zdravotního zařízení nejen Prahy 6, 
se již téměř třicet let stala předmětem nejrůznějších spekulací, 
které dostaly objekt až do dnešního stavu. Postupná likvidace 
kvalitních pracovišť, jako bylo například separované dětské od-
dělení, započala v průběhu 90. let úpadek úrovně tohoto zařízení. 
Následovalo zrušení pracoviště nadstandartních rehabilitačních 
služeb, které ustoupilo části pracovišť Úřadu městské části při 
rekonstrukci radnice a následně se již nevrátilo. Bohužel nevím, 
proč tehdejší vedení radnice přestalo mít o polikliniku zájem, a to 
přesto, že finanční situace Prahy 6 byla díky privatizaci obecních 
bytů více než dobrá a rozhodlo se o jejím pronájmu. Následné vý-
běrové řízení, jehož vítězem se stala společnost Comitia. a. s., ne-
přineslo zařízení žádný vzestup. Není se čemu divit, byla vybrána 
společnost, která nesplnila podmínku výběrového řízení 10 leté 
praxe v oboru (ke dni zahájení řízení existovala totiž jen 1,5 roku), 
a patrně i proto nebyla schopna zajistit poliklinice její opětovnou 
kvalitu. Ačkoliv stavební povolení bylo vydáno v roce 2012, pro-
jekt nepočítal s rostoucími nároky na zvyšující se úroveň zdravot-
nických služeb. Během pěti let pronájmu došlo pouze k dílčím 
nejnutnějším opravám a řada lékařů si pro zachování standardu 
poskytovaných služeb byla nucena své ordinace rekonstruovat 
sama, řada jich také odešla a zřídili si ordinace jinde. Technický 
i provozní stav budovy se natolik zhoršoval, že jeho převzetí zpět 
do správy Prahy 6 bylo v roce 2015 nezbytné. To, co se začalo ná-
sledně kolem polikliniky dít a děje se doposud, je jen politikaření, 
které poškozuje pacienty i lékaře a polikliniku jako celek. Ptáte–li 
se mě jako radní, která je odpovědná za strategii a památkovou 
péči, tak bych rozhodla jednoznačně ve prospěch kvalitní lékař-
ské péče, kdy preferuji stavbu, která splní všechny normy zdra-
votního zařízení. Bohužel i tak nadčasová stavba, jakou poliklini-
ka byla, dnes těmto nárokům nemůže v plném rozsahu vyhovět,  
a tak se nabízí využití poměrně velké plošné rezervy navazující na 
objekt polikliniky, ve funkční ploše veřejného vybavení, pro stav-
bu nového, moderního objektu včetně podzemního parkování. 
Musím říci, že žádání památkové ochrany jako nástroje záchrany 
objektu, je často u staveb veřejného vybavení tohoto typu, na-
opak likvidační. Zároveň je velmi složité najít vhodné využití, kdy 
nebude městská část riskovat žaloby z hlediska předmětné funk-
ce v takovémto objektu, a to hlavně z hlediska bezpečnosti jejího 
provozu. V tuto chvíli musím říci, že i naší poliklinice vzala doba 
kolem diskuzí nad památkovou ochranou několik let života, a tak 
vítám rozhodnutí Ministerstva kultury o neprohlášení objektu kul-
turní památkou a věřím, že nakonec již nic nebude bránit realizaci 
moderní polikliniky. 

Místostarosta pro Břevnov O čem se mluví 
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Vážení čtenáři,Vážení čtenáři,

prosinec přináší atmosféru adventu prosinec přináší atmosféru adventu 
a vánočních svátků, kterou zpravidla a vánočních svátků, kterou zpravidla 
prožíváme hekticky a často s neleh-prožíváme hekticky a často s neleh-
kým úkolem, jak vhodně obdarovat kým úkolem, jak vhodně obdarovat 
své blízké. Žijeme v době dostatku  své blízké. Žijeme v době dostatku  
a relativní hojnosti, i když si to má-a relativní hojnosti, i když si to má-
lokdy připouštíme. Letošní rok byl  lokdy připouštíme. Letošní rok byl  
v něčem přece jenom výjimečným v něčem přece jenom výjimečným 
– připomněli jsme si 30 let svobody, – připomněli jsme si 30 let svobody, 
kterou jsme získali tak trochu levně, kterou jsme získali tak trochu levně, 
bez větších obětí. Na jednu stranu bez větších obětí. Na jednu stranu 
je dobré, že revoluce byla sametová, je dobré, že revoluce byla sametová, 
nicméně po třech desetiletích mám někdy obavu, že svoboda nicméně po třech desetiletích mám někdy obavu, že svoboda 
lehce nabytá přináší nebezpečí, že ji můžeme také krůček po lehce nabytá přináší nebezpečí, že ji můžeme také krůček po 
krůčku ztrácet. Proto je důležité zejména pro nás starší mluvit krůčku ztrácet. Proto je důležité zejména pro nás starší mluvit 
o tom, že svoboda není jenom možnost cestovat po světě nebo o tom, že svoboda není jenom možnost cestovat po světě nebo 
koupit si nejnovější typ mobilu, ale především možnost projevit koupit si nejnovější typ mobilu, ale především možnost projevit 
názor, spoluvytvářet a ovlivňovat své blízké i vzdálené okolí po-názor, spoluvytvářet a ovlivňovat své blízké i vzdálené okolí po-
zitivním směrem. Často se dnes mluví o rozdělené společnosti,  zitivním směrem. Často se dnes mluví o rozdělené společnosti,  
o bublinách, ve kterých žijeme uzavření bez vědomí toho, jak vy-o bublinách, ve kterých žijeme uzavření bez vědomí toho, jak vy-
padá svět v bublině vedlejší. O to více si cením mnoha aktivit, padá svět v bublině vedlejší. O to více si cením mnoha aktivit, 
které se rozvíjejí nejenom na Břevnově. Obnovený Břevnovský které se rozvíjejí nejenom na Břevnově. Obnovený Břevnovský 
klášter jako pevné jádro a množství akcí skautů, Břevnovských klášter jako pevné jádro a množství akcí skautů, Břevnovských 
živnostníků, spolků, škol nebo aktivních skupin ukazují, jak pestrý živnostníků, spolků, škol nebo aktivních skupin ukazují, jak pestrý 
a přitažlivý může být komunitní život. Na setkání „Zažít Břevnov a přitažlivý může být komunitní život. Na setkání „Zažít Břevnov 
jinak“ před poliklinikou bylo možné vidět skutečně sousedskou jinak“ před poliklinikou bylo možné vidět skutečně sousedskou 
atmosféru a člověk měl chuť přidat se k lidovkám dětského sou-atmosféru a člověk měl chuť přidat se k lidovkám dětského sou-
boru. I když jsem si jako radní vyslechl mnohé připomínky k práci boru. I když jsem si jako radní vyslechl mnohé připomínky k práci 
radnice a mohl jsem s lidmi o tom diskutovat, uvědomil jsem si, radnice a mohl jsem s lidmi o tom diskutovat, uvědomil jsem si, 
jak je to zásadní kontrast s obdobím předlistopadového režimu, jak je to zásadní kontrast s obdobím předlistopadového režimu, 
kdy jsme zažívali zcela jinou reakci, kupř. na masovou účast na kdy jsme zažívali zcela jinou reakci, kupř. na masovou účast na 
pohřbu profesora Patočky nebo na jiný svobodný projev občanů. pohřbu profesora Patočky nebo na jiný svobodný projev občanů. 

Jistě, řešení ožehavých dopravních problémů, rekonstrukce Bě-Jistě, řešení ožehavých dopravních problémů, rekonstrukce Bě-
lohorské nebo vleklá a složitá situace přípravy rekonstrukce poli-lohorské nebo vleklá a složitá situace přípravy rekonstrukce poli-
kliniky Pod Marjánkou jsou ožehavými tématy a nutí nás hledat kliniky Pod Marjánkou jsou ožehavými tématy a nutí nás hledat 
takové kroky, které v rámci našich možností a kompetencí přine-takové kroky, které v rámci našich možností a kompetencí přine-
sou zlepšení situace. Právě polikliniku se snažíme udržet v tako-sou zlepšení situace. Právě polikliniku se snažíme udržet v tako-
vém stavu, aby v ní lékaři mohli pracovat do doby, než se nalezne vém stavu, aby v ní lékaři mohli pracovat do doby, než se nalezne 
takové řešení, které jim umožní pokračovat v činnosti bez pře-takové řešení, které jim umožní pokračovat v činnosti bez pře-
rušení i v době rekonstrukce. Úkol stavebně–architektonického rušení i v době rekonstrukce. Úkol stavebně–architektonického 
řešení převzala ing. arch. Eva Smutná a spolu se snažíme v rámci řešení převzala ing. arch. Eva Smutná a spolu se snažíme v rámci 
k tomu založené pracovní skupiny urychleně předložit návrhy ve k tomu založené pracovní skupiny urychleně předložit návrhy ve 
variantách tak, aby se mohly veřejně projednat, politicky rozhod-variantách tak, aby se mohly veřejně projednat, politicky rozhod-
nout a urychleně rozjet přípravu této náročné stavby. Stejně tak nout a urychleně rozjet přípravu této náročné stavby. Stejně tak 
se budeme podílet na řešení opuštěného trojdomí v Šolínově uli-se budeme podílet na řešení opuštěného trojdomí v Šolínově uli-
ci, které se stalo zpátky majetkem hl. m. Prahy za účelem vybudo-ci, které se stalo zpátky majetkem hl. m. Prahy za účelem vybudo-
vání seniorského domu s celou škálou služeb pro seniory včetně vání seniorského domu s celou škálou služeb pro seniory včetně 
pobytové péče. Na další potřeby narůstajícího počtu starších se-pobytové péče. Na další potřeby narůstajícího počtu starších se-
niorů budeme reagovat rozšířením pečovatelské služby. niorů budeme reagovat rozšířením pečovatelské služby. 

Stav naší společnosti není zdaleka tak špatný, jak se to někdy Stav naší společnosti není zdaleka tak špatný, jak se to někdy 
navenek jeví. Jako příklad mohu uvést nenápadnou akci pojme-navenek jeví. Jako příklad mohu uvést nenápadnou akci pojme-
novanou „ Pošli aktovku dál“ pro školní děti, na kterou reagovalo novanou „ Pošli aktovku dál“ pro školní děti, na kterou reagovalo 
hodně lidí a přineslo ke mně na radnici aktovky a školní potřeby hodně lidí a přineslo ke mně na radnici aktovky a školní potřeby 
pro ty, kteří je potřebují. Těch bylo méně a přebytek jsme darovali pro ty, kteří je potřebují. Těch bylo méně a přebytek jsme darovali 
Klokánku a pěstounskému skladu. Stejně tak se připravují vánoč-Klokánku a pěstounskému skladu. Stejně tak se připravují vánoč-
ní dárky pro potřebné v rámci břevnovské farnosti nebo farnosti ní dárky pro potřebné v rámci břevnovské farnosti nebo farnosti 
u sv. Gotharda v Bubenči i za spolupráce s radnicí nebo s pečo-u sv. Gotharda v Bubenči i za spolupráce s radnicí nebo s pečo-
vatelskou službou. vatelskou službou. 

Vánoce voní za dveřmi a chtěl bych popřát všem čtenářům Břev-Vánoce voní za dveřmi a chtěl bych popřát všem čtenářům Břev-
novana, aby advent i samotné svátky prožili v radosti a klidu. Aby novana, aby advent i samotné svátky prožili v radosti a klidu. Aby 
největším dárkem těchto Vánoc byl pokoj a radost z toho, že mů-největším dárkem těchto Vánoc byl pokoj a radost z toho, že mů-
žeme uprostřed našich rodin žít v naději a že můžeme nejenom žeme uprostřed našich rodin žít v naději a že můžeme nejenom 
dostávat, ale také obdarovávat. dostávat, ale také obdarovávat. 

MUDr. Marián Hošek MUDr. Marián Hošek 
Radní za KDU–ČSL pro sociální a zdravotní oblastRadní za KDU–ČSL pro sociální a zdravotní oblast

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

QUO VADIS, POLIKLINIKO?QUO VADIS, POLIKLINIKO?

Budova břevnovské Polikliniky, která Budova břevnovské Polikliniky, která 
je charakteristickou a nepřehlédnu-je charakteristickou a nepřehlédnu-
telnou stavbou ovlivňující i své širší telnou stavbou ovlivňující i své širší 
okolí, je bezesporu kvalitní a cennou okolí, je bezesporu kvalitní a cennou 
stavbou, navazující svým dokonalým stavbou, navazující svým dokonalým 
funkčním řešením i výrazem na funk-funkčním řešením i výrazem na funk-
cionalistickou architekturu 30. a 40. cionalistickou architekturu 30. a 40. 
let, jejíž tehdejší vývoj byl přerušen let, jejíž tehdejší vývoj byl přerušen 
obdobím tzv. „socialistického realiz-obdobím tzv. „socialistického realiz-
mu“. Stavba Polikliniky, jejímiž auto-mu“. Stavba Polikliniky, jejímiž auto-
ry jsou významní architekti Richard ry jsou významní architekti Richard 
Podzemný a Antonín Tenzer /mimo-Podzemný a Antonín Tenzer /mimo-
chodem arch. R. Podzemný je auto-chodem arch. R. Podzemný je auto-
rem tzv. „Skleněného paláce“ na Čs. rem tzv. „Skleněného paláce“ na Čs. 
Armády v Dejvicích a plaveckého areálu v Podolí/, se vyznačuje Armády v Dejvicích a plaveckého areálu v Podolí/, se vyznačuje 
dokonalým provozně dispozičním řešením i návrhem výrazné fa-dokonalým provozně dispozičním řešením i návrhem výrazné fa-
sády a hmotové kompozice. sády a hmotové kompozice. 
Ministerstvo kultury stavbu Polikliniky opakovaně z těchto všech Ministerstvo kultury stavbu Polikliniky opakovaně z těchto všech 
důvodů prohlásilo kulturní památkou /rozhodnutí bylo podloženo důvodů prohlásilo kulturní památkou /rozhodnutí bylo podloženo 
mnohonásobnými fundovanými posudky a hlubokým opakova-mnohonásobnými fundovanými posudky a hlubokým opakova-
ným vyhodnocením všech aspektů/. ným vyhodnocením všech aspektů/. 
Pod vytrvalým tlakem Městské části P6 nakonec ministerstvo Pod vytrvalým tlakem Městské části P6 nakonec ministerstvo 
rozhodlo, že Poliklinika není kulturní památkou. Toto několikaleté rozhodlo, že Poliklinika není kulturní památkou. Toto několikaleté 
snažení Městské části se dá spekulativně vysvětlit pouze snahou snažení Městské části se dá spekulativně vysvětlit pouze snahou 
budovu případně zbourat!budovu případně zbourat!
„Kromě nadčasového výrazu fasády a hmotové kompozice se „Kromě nadčasového výrazu fasády a hmotové kompozice se 
kvalita polikliniky nachází především uvnitř. Prosluněné čekárny kvalita polikliniky nachází především uvnitř. Prosluněné čekárny 
a celé provozní schéma polikliniky – tedy funkční a prostorové a celé provozní schéma polikliniky – tedy funkční a prostorové 
řešení chodeb a chodišť – je navrženo velmi promyšleně . Samo-řešení chodeb a chodišť – je navrženo velmi promyšleně . Samo-
statnou kvalitou z hlediska vybavení objektu jsou bývalé prostory statnou kvalitou z hlediska vybavení objektu jsou bývalé prostory 
jídelny a rehabilitačního centra. jídelny a rehabilitačního centra. 
Kvalita polikliniky v Břevnově je tedy nepopiratelná a nic na tom Kvalita polikliniky v Břevnově je tedy nepopiratelná a nic na tom 
nemění fakt, zda je nebo není prohlášena památkou“ uvádí archi-nemění fakt, zda je nebo není prohlášena památkou“ uvádí archi-
tekt Michal Volf ze spolku Pro Břevnov. Ovšem ani v době, kdy tekt Michal Volf ze spolku Pro Břevnov. Ovšem ani v době, kdy 
byla Poliklinika dočasně kulturní památkou, anebo se o tom jed-byla Poliklinika dočasně kulturní památkou, anebo se o tom jed-
nalo – tzn. již před cca 2,5 lety – nic nebránilo tomu, aby MČ, do nalo – tzn. již před cca 2,5 lety – nic nebránilo tomu, aby MČ, do 
jejíž správy Poliklinika patří, okamžitě a citlivě nepřistoupila k její jejíž správy Poliklinika patří, okamžitě a citlivě nepřistoupila k její 
rekonstrukci a opravě v původním vzhledu i s původním dispozič-rekonstrukci a opravě v původním vzhledu i s původním dispozič-
ním řešením, které v podstatě vyhovuje i současným zdravotnic-ním řešením, které v podstatě vyhovuje i současným zdravotnic-
kým požadavkům. Neustálým odkládáním zahájení rekonstrukce kým požadavkům. Neustálým odkládáním zahájení rekonstrukce 
a oprav se stav budovy jeví nyní opravdu kritickým!a oprav se stav budovy jeví nyní opravdu kritickým!
Všichni – t. zn. pacienti, lékaři i občané mají za to, že by se ob-Všichni – t. zn. pacienti, lékaři i občané mají za to, že by se ob-
jekt měl opravit, zrekonstruovat a uvést do takového stavu, aby jekt měl opravit, zrekonstruovat a uvést do takového stavu, aby 
zajistil a doplnil všechny nutné a dnes potřebné zdravotnické zajistil a doplnil všechny nutné a dnes potřebné zdravotnické 
služby neméně tak, jako tomu bylo v minulosti. Místo toho MČ služby neméně tak, jako tomu bylo v minulosti. Místo toho MČ 
P6 nevhodnou politikou pronájmů a oddalováním rekonstrukce P6 nevhodnou politikou pronájmů a oddalováním rekonstrukce 
způsobila odchod řady lékařů z objektu polikliniky do úplně jiných způsobila odchod řady lékařů z objektu polikliniky do úplně jiných 
prostor, takže poliklinika již zdaleka nefunguje tak, jak by měla,  prostor, takže poliklinika již zdaleka nefunguje tak, jak by měla,  
a neplní již svůj účel. Radnicí byly zřízeny 2 specielní komise pro a neplní již svůj účel. Radnicí byly zřízeny 2 specielní komise pro 
Polikliniku, ale nikdo neví, co zatím vyprodukovaly. Údajně exi-Polikliniku, ale nikdo neví, co zatím vyprodukovaly. Údajně exi-
stují 2 statické posudky z nichž jeden říká, že je možno objekt stují 2 statické posudky z nichž jeden říká, že je možno objekt 
zrekonstruovat a druhý posudek praví, že monolitická betonová zrekonstruovat a druhý posudek praví, že monolitická betonová 
konstrukce je natolik narušena, že je třeba objekt zbourat. Dle konstrukce je natolik narušena, že je třeba objekt zbourat. Dle 
mého názoru architekta objekt z r. 1963 nemůže být v tak žalost-mého názoru architekta objekt z r. 1963 nemůže být v tak žalost-
ném stavu, aby muselo dojít k jeho demolici. ném stavu, aby muselo dojít k jeho demolici. 
Kromě toho je stále ve hře nevhodný záměr do areálu zabudovat Kromě toho je stále ve hře nevhodný záměr do areálu zabudovat 
objekt LDN, což je z hlediska provozu, z hlediska názoru lékařů  objekt LDN, což je z hlediska provozu, z hlediska názoru lékařů  
i okolních obyvatel myšlenka z mnoha důvodů nepřijatelná, a to i okolních obyvatel myšlenka z mnoha důvodů nepřijatelná, a to 
také proto, že na Praze 6 jsou mnohem vhodnější pozemky pro také proto, že na Praze 6 jsou mnohem vhodnější pozemky pro 
vybudování LDN. Radnice jistě dobře ví co si přejí pacienti, dokto-vybudování LDN. Radnice jistě dobře ví co si přejí pacienti, dokto-
ři i občané – chtějí totiž aby Poliklinika opět sloužila dobře svému ři i občané – chtějí totiž aby Poliklinika opět sloužila dobře svému 
účelu a zajišťovala na současné úrovni veškeré potřebné zdravot-účelu a zajišťovala na současné úrovni veškeré potřebné zdravot-
ni služby. Aby dosáhli tohoto výsledku nakonec zřejmě nezbyde ni služby. Aby dosáhli tohoto výsledku nakonec zřejmě nezbyde 
občanům, pacientům spolu s doktory nic jiného, než obnovit ob-občanům, pacientům spolu s doktory nic jiného, než obnovit ob-
čanskou aktivitu a iniciativu a tohoto všemi žádaného výsledku čanskou aktivitu a iniciativu a tohoto všemi žádaného výsledku 
dosáhnout.     dosáhnout.     akad. Arch. Ing. Petr Krejčíakad. Arch. Ing. Petr Krejčí
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Toto moje angažmá mi umožnilo vhled do zákulisí politiky na 
místní úrovni. Ne vždy jde o pohled pěkný, a to napříč všemi po-
litickými stranami. Za vším jsou reální lidé se svými schopnost-
mi, ale i slabostmi, chybami a vazbami. Bez ohledu na politic-
kou příslušnost jsem měl možnost se potkat s lidmi schopnými, 
čestnými a pracovitými a zároveň i s těmi, jejichž charakteristika 
je, bohužel, zcela opačná. Navíc rozhodnutí přínosná pro jednu 
část společnosti se mohou jevit zcela opačně pro část jinou. Ob-
last dopravy, kde jsem jako radní působil na místní úrovni 2 roky, 
je toho ukázkovým příkladem. I v takových záležitostech jako 
jsou úpravy směru jízdy nebo přednosti v jízdě jsem narážel na 
minimálně dva nesmiřitelné tábory, které pro tu svoji prosazo-
vanou variantu řešení měly většinou vždy logické zdůvodnění, 
samozřejmě považované za nadřazené jinému. Při rozhodování 
jsem proto zastával zásadu vyslechnutí argumentace všech zú-
častněných a rozhodl se pro tu, kterou jsem považoval za lepší. 
Bohužel v kontaktu pak s politiky zůstávají většinou jen ti, kterým 
se dané rozhodnutí nelíbí. Rádi Vás o svém nesouhlasu informují, 
někdy nejraději v pozdních nočních hodinách. Zprvu překvapen, 
využitím funkce vypnutí zvuku telefonu, jsem se i těmto novým 
součástem svého života v politice přizpůsobil. Rovněž kritika za 
problémy, které ze své pozice nemáte možnost ovlivnit, je nepří-
jemná součást politiky. Mrzí zvláště od těch, kteří touto informací 
navíc disponují, jen v rámci politického soupeření tento fakt tak 
nějak při veřejné kritice opomenou zmínit. Samozřejmě mám  
i celou řadu pozitivních zkušeností a dobrý pocit z řady dodnes 
fungujících věcí. Například dosadba zeleně v ulici Patočkova, kte-
rou se mi podařilo prosadit i proti nevoli TSK. Možnost spolu-
práce s opravdu profesionálním týmem úřadu odboru životního 
prostředí, ale i řadou dalších schopných úředníků, považuji za 
pozitivní zkušenost. 
Mé současné veřejné angažmá je oproti předchozímu funkční-
mu období zúženo. Stále se ale snažím pracovat jako opoziční 
politik jak v rámci Zastupitelstva, tak různých výborů a komisí. 
Vnímám–li něco negativního, považuji za povinnost na to upo-
zornit. Mám–li podnět v určité záležitosti od občanů, kteří mě 
volili nebo i nevolili a požádají o moji podporu, snažím se v rámci 
svých možností angažovat. 
Nyní jsem se také, a to zejména z pozice občana, aktivně zapojil 
do diskuze k vybranému řešení modernizace železničního spoje-
ní v úseku Veleslavín Masarykovo nádraží. Stal jsem se členem  
a předsedou nově založeného Spolku za ochranu Střešovic  
a Břevnova. Jeho současným hlavním cílem je otevření veřejné 
debaty ohledně úseku zmíněné stavby přes území zahrnující Vo-
jenskou nemocnici, Baterie a Norbertov označované jako Jižní 
varianta. Věřím ale, že spolek může sloužit do budoucna i jako 
prostředek k podpoře jiných zájmů obyvatel v dané oblasti. 
K samotnému problému Jižní varianty chci uvést, že mimo jistě 
celospolečenská pozitiva modernizovaná trať přinese samozřej-
mě i negativa těm, kterých se bezprostředně trasa železnice do-
tkne, a to zejména v podobě stále nevyvrácených možných rizik. 
V nynější variantě vede trasa tunelu oblastí, kde sám bydlím,  
a tedy jak ve svém zájmu, ale i za ostatní zde žijící jsem považoval 
za správné se ozvat a nesmířit se s rozhodnutím tzv. o nás bez 
nás. Rozhodně nejde o variantu zcela bezproblémovou. Jedná 
se již o pátou variantu, což naznačuje složitost celého problému. 
V této souvislosti čelím nejintenzivněji negativním důsledkům 
zapojení do veřejného života. Vlna ataků, s kterou se nyní setká-
vám, je neuvěřitelná vzhledem k mé relativně malé společenské 
důležitosti a vlivu. O opravdové ochotě diskutovat o rizicích ze 
strany SŽDC, tj. investora stavby, svědčí i odpovědi na mnou 
předložené dotazy (viz. ukázka reakce SŽDC na jednu z předlo-
žených otázek). 
Předložená otázka:
Lze predikovat úroveň vibrací z dopravy v tunelech a s tím sou-
visejícího strukturálního hluku ve stávajících objektech a s jakou 
nejistotou. Jaká bude v tomto ohledu právní odpovědnost sta-
vebníka? Jaké budou očekávané hodnoty při výstavbě a během 

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

Školství v Břevnově tvoří tři základní 
školy, které jsou zajímavé svým ši-
rokým záběrem činností. Začneme 
-li od jihu, první je základní škola 
Marjánka. Tato škola se dlouhodo-
bě věnuje výuce českého jazyka pro 
děti cizinců. Za tento svůj jedinečný  
a propracovaný systém získává řadu 
ocenění. Proto je považována za me-
todické pracoviště, které je vzorem 
pro další školy z celé České republi-
ky. Škola rozvíjí hudební i sportovní 
talent dětí. Spolupracuje se Spartou 
a její fotbalisté mají ve škole speciál-
ně nastavený režim, který jim umož-
ňuje podávat kvalitní sportovní i studijní výkony. Paní ředitelka 
Niklová byla letos finalistkou ocenění Ředitel roku. Ve škole po-
užívá formativní hodnocení žáků. Obzvlášť velkou radost mám  
z toho, že se letos v zimě děti i učitelé konečně ohřejí. V celé 
škole se nám totiž podařilo instalovat nové topení. 

O ulici níže najdeme Základní školu Pod Marjánkou. Ta se před 
nedávnem v žebříčku oblíbenosti škol umístila na 19. příčce, a je 
tedy jednou z nejžádanějších základních škol v Praze a to i v kon-
kurenci soukromých škol a osmiletých gymnázií. Její úspěšnost 
je vidět zejména u přijímacích testů na gymnázia, kam se většina 
dětí hlásí. Úspěch je patrný i v testech Scio, které ukazují kvalitu 
výuky základních předmětů. Tato škola patří již pět let po sobě 
mezi excelentní jazykové školy Prahy 6. Její žáci získávají mimo-
řádné jazykové vybavení i díky metodě CLIL. Před nedávnem 
bylo opraveno sportovní hřiště a tak děti budou nejen úspěšné, 
ale i sportovně zdatné. V areálu školy rovněž působí Lyceum, kte-
ré poskytuje vzdělání handicapovaným dětem a nasazení jeho 
speciálních pedagogů je obdivuhodné. 

Třetí břevnovská škola nese jméno Jana Ámose Komenského. 
Děti se zde orientují na ekologii a přírodní vědy, proto nese statut 
Ekoškoly. Jejím územím protéká potok Brusnice, okolo kterého 
nalezneme jedinečný ekosystém, který je výborným studijním 
prostředím. Škola se zapojuje do řady charitativních projektů, 
jako je třeba běh Teribear. Uspěla i v každoroční soutěži Příběhy 
našich sousedů a děti odjely za odměnu na návštěvu Berlína. 
Chystáme se vybudovat nové třídy i kabinety v prostorách půdy, 
protože dětí bude na Břevnově i v celé Praze 6 neustále přibývat. 

Ing. Marie Kubíková, radní pro školství v Praze 6

Důvody vzniku nového spolku  
na území Střešovic  
a Břevnova
Jsem člověkem, který se neměl dů-
vod a potřebu do veřejného dění 
dříve vměšovat. Nicméně tak jako 
mnohým dalším i mně postupně 
čím dál víc vadily pozdější prakti-
ky části po revoluci nově vzešlých 
neviditelných mocných, kteří si po-
stupně navíc budovali postavení 
nedotknutelnosti. To bylo impulzem, 
který mě přiměl se do politiky za-
pojit aktivně, a zaregistroval jsem 
se mezi podporovatele hnutí ANO 
2011, které se tehdy objevilo jako 
kritik tehdejších poměrů. Tak za-
čala má etapa života, kdy jsem se stal následně členem, poz-
ději i na jedno funkční období předsedou oblastní organizace, 
koaličním zastupitelem a radním a dnes opět řadovým členem  
a zastupitelem opozičním. pokračování na straně 10

TŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BŘEVNOVĚ
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Co je u vás nového?
Na 5 minut s předsedou Břevnovské-
ho živnostenského spolku Tomášem 
Huderou

Pane předsedo, jak vidíte rok letošní 
v činnosti spolku?
V letošním roce se spolek snažil udr-
žet všechny tradiční akce v Břevnově 
a musím říci, že se nám to daří. Někdy 
lépe někdy hůře. Někdy to bylo, jak se 
říká, opravdu „na krev“. Pokud zjistíme 
nebo jsme upozorněni, že je něco špat-
ně snažíme se to na další rok zlepšit. 
Důležité je neusnout na vavřínech, stá-
le je co zlepšovat. Povedlo se nám tře-
ba dotáhnou Masopustní průvod do areálu Břevnovského kláštera  
a bude tomu tak i příští rok. Podařilo se nám zaregistrovat Ochranné 
známky na akce První Pivní Máj a Břevnovské posvícení. 
Podařilo se nám vyvolat setkání pro všechny živnostníky s vedením 
radnice o problému Bělohorské a Břevnova. Také mě těší opětovné 
navázání spolupráce s Břevnovanem, takže se na jeho stránkách bu-
dete dovídat ze spolkového života ještě více. Spolek dělá také dobro-
činnou činnost, akce ,,Kolotoče bez bariér,“ která je stále oblíbenější 
mezi handicapovanou mládeží a to i díky spolupráci s NROS, spíše 
známým Kuřetem. Radost těchto dětí na začátku posvícení vždy za-
hřeje u srdce. Připravujeme vydání několika turistických vizitek. 

V jaké sestavě pracuje představenstvo spolku?

Představenstvo spolku má nyní 8 členů, ale samozřejmě na schůze 
představenstva, které se konají zpravidla jednou za měsíc, dochází 
a mohou docházet všichni členové spolku, kterých je k dnešnímu 
dni 32. 

Co by měl případný zájemce o vstup do spolku udělat, aby se stal 
členem?

Pokud je nějaký zájemce o vstup mezi nás, stačí vytisknout a vyplnit 
přihlášku na stránkách spolku www.spolekbrevnovskychzivnostni-
ku.cz, naskenovat a poslat na mail nebo ji předat někomu ze členů. 

A co spolek dělá pro své členy? 

Spolek nedělá akce jen pro veřejnost, ale i pro své členy a jejich 
partnery. Pořádáme spoustu společných akcí, ať už je to každoroční 
bowling, degustace vín, návštěvy pivovaru, společné večeře, výjezd-
ní valné hromady, výlety na vánoční trhy mimo ČR. Vloni jsme uspo-
řádali první společný víkendový teambuilding na Lipně, který měl 
obrovský úspěch. Letos jsme na pozvání pana arciopata Siostrzon-
ka navštívili klášter v Rajhradu u Brna s prohlídkou vinných sklepů. 
Chceme, aby se členové a jejich rodiny scházeli mezi sebou, užívali 
si volného času a abychom si byli všichni bližší. V dnešní době je 
toto dost důležité. 

Jaká je Vaše spolupráce s úřadem MČ? 

S radnicí Prahy 6 je spolupráce celkem v pořádku, i když bychom 
na některé společenské události, jako třeba masopust, potřebovali 
větší podporu. Snažíme se, aby akce, které děláme, byly soběstačné. 
Bohužel ne vždy se nám to daří jako třeba u rozsvícení vánočního 
stromu v Břevnově. 

Jak tráví spolek svátky Vánoční a Novoroční?

Členové spolku tráví Vánoce a Nový rok se svými rodinami, ale hned 
na začátku roku, 7. ledna, pořádáme už 6. novoroční koncert v Břev-
novském klášteře. Přijďte!

Máte přání do nového roku? 

Aby všechny spolkové akce fungovaly alespoň tak jako dodnes  
a scházelo se na ně hodně spokojených návštěvníků. V Břevnově, 
aby Bělohorská zůstala obchodní a komunikační třídou, ale bylo kde 
zaparkovat, když si někdo chce jít nakoupit k místním živnostníkům. 
Aby její rekonstrukce se řešila s rozmyslem pro všechny. A z ostat-
ních hlavních ulic v Praze 6 nebylo parkoviště, jako je dnes. Ale to 
je spíš na vedení magistrátu Hlavního města, který také dělá vše, 
aby se konalo co nejméně kulturních pouličních akcí na území Prahy. 
Všem čtenářům Břevnovanu bych chtěl jménem našeho Spolku po-
přát klidné prožití vánočních svátku a v novém roce hlavně hodně 
zdraví, klidu a pohody. 

Děkuji za rozhovor. Pavel Krchov

ZE SPOLKU

provozu? Vlastníci objektu jsou připraveni ve svých objektech 
provést úřední měření hluku a vibrací dokumentující stav před 
stavbou. Jakým způsobem bude provedena náprava, pokud 
dojde v objektech k nárůstu hluku nad hygienické limity? Poža-
dujeme mezirezortní komisi na úrovni pracovišť AV a VŠ v ob-
lasti hygienických vlivů šíření vibrací prostředím (ÚSMH, GFÚ, 
Kloknerův ústav, MFF ÚK) oponovaný renomovaným evropským 
ústavem. Jaký kontrolní systém při výstavbě a provozu investor 
(provozovatel tratě) zaručuje a upraví případně provoz na trati, 
aby tyto podmínky dodržel?

Odpověď SŽDC na tuto komplexní otázku zveřejněná na jejich FB 
stránkách:
Ano, lze predikovat s chybou určení 3–5dB. 

Chci uvést na pravou míru, že nejde jen o mou osobní sobeckou 
aktivitu, jak je mi podsouváno. Jsme spolek vítající a nasloucha-
jící názory svých členů a podporovatelů. I náhled na strategii ko-
munikace této otázky je mezi členy rozdílný. Já bych považoval 
za nejrozumnější a navrhoval jsem posunutí trasy tunelu pod 
pozemky s mnohem menší zastavěností soukromou zástavbou, 
hlavně vyhýbající se areálu Vojenské nemocnice a z velké části 
procházející pozemky v obecním vlastnictví, namísto přenesení 
možných rizik na majitele pozemků soukromých. Setkal jsem se 
s řadou kladných reakcí na tuto variantu, ale z pohledu SŽDC, tj. 
investora stavby jde prý o variantu nerealizovatelnou. V současné 
době podali obyvatelé Břevnova a Střešovic petici, pod kterou je 
podepsáno přes 350 občanů a vyjadřuje nesouhlas obyvatel se 
zvolenou variantou. Tento nesouhlas byl zcela zřejmě vyjádřen 
i na setkání SŽDC a zástupců radnice s občany v říjnu tohoto 
roku.                 

 Ing. Roman Mejstřík

Naše radost v Břevnově - Plivátko bude! Právě včera - 12. 11. schválila Rada 
MČ Praha 6 projekt obnovy dětského brouzdaliště ve Smiřického ulici  
v Břevnově, tak, jak je patrné na vizualizaci. Samotná vodní hladina jest 
mezi původními sloupky a není vidět. Je to však v ideálním prostředí ta po-
věstná třešnička na dortu. Práce začnou na jaře 2020 a budeme rádi čte-
náře informovat.  
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

MUDr. Dagmar

JANDÁČKOVÁ

Stomatologick á

ordinace

Břevnovská 1088/5, Praha 6
tel.: 233 353 309

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142,  tel. 233 354 185
Bělohorská 148,  tel. 220 514 901

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

  pneuservis

opravy a údržba
motorových

vozidel

příprava na STK,
emise

včetně zajištění

odtahová služba nonstop

likvidace autovraků

tel.: 603 469 715

Ing. Václav JANDÁČEK
4

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
A INŽENÝRSKÁ

kancelář v Břevnově
4

Přejeme našim
spolupracovníkům, 

zákazníkům a čtenářům listu
vše nejlepší v roce 2014

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za stálou přízeň

a zároveň
si dovolujeme

popřát hodně zdraví
v roce 2015

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Přejeme všem zákazníkům  
vše nejlepší v novém roce 2020

tel. /fax: 233 356 236

Praha 6 • Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul. 

Servis Piloun
spol. s r. o. 

Stálé zdraví  
v nadcházejícím roce 2020 přeje  

svým zákazníkům 
a čtenářům Břevnovana

Ž E L E Z Á Ř S T V Í  V .  O .  S . 

Železářství Mrázek

Bělohorská 142, Praha 6  
602 318 135, 607 744 635

Děkujeme 
všem zákazníkům 
za stálou přízeň  

a zároveň  
si dovolujeme  

popřát hodně zdraví  
v roce 2020
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Mezi námi
v Břevnově 55. 

Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
sedmá část. 
Úvodem vám chci splatit malý 
dluh a uvést odstavec, kterým 
měla – spolu s obrázkem z pl-
zeňského Muzea loutek – končit 
v minulém čísle Břevnovana 6. 
část vyprávění. 

Za války bylo všeobecně (až na jisté výjimky) hluboko 
do kapsy. Moji rodiče si k finančnímu přilepšení jednou 
našli i zvláštní domácí práci – výrobu sádrových omalo-
vaných polotovarů hlaviček a končetin figurek pro lout-
kové divadlo. Objednatel poskytl formy, které se plnily 
sádrovou kaší, vzniklé odlitky bylo po ztuhnutí nejdřív 
třeba řádně vysušit a obrousit, aby je bylo možno nabar-
vit a opatřit krycím bezbarvým lakem. Pochopitelně mě 
každá etapa procesu velmi zajímala a také jsem – seč 
síly stačily – „pomáhal“. Ručičky a nožičky byly výrobně 
jednoduché, s hlavičkami to bylo samozřejmě složitější 
– ovšem pro mne zajímavější. Na rozdíl od stereotyp-
ních tvarů a barev končetin se k dotvoření nabízely celé 
soubory hlaviček různých pohádkových postav – prince-
zen, princů, králů, loupežníků a dalších herců (asi tak 25 
cm velkých), a tak byla každá svým barevným pojedná-
ním unikátem dle fantazie rodičů. Hlavní slovo měl zde 
možná tatínek – každopádně mě k nabarvení každé hla-
vičky přizval coby odborného poradce. Byla to zkrátka 
jeho metoda výtvarné výchovy (a ještě slůvko k čertíkovi  
z obrázku: pokoušel jsem se najít na internetu tvůrce 
jeho originálu i dalších postaviček, leč kromě úsměvné-
ho pekelníka jsem obrázky dalších sádro-
vých hrdinů ani jméno jejich autora nena-
šel – snad mi někdo z čtenářů pomůžete). 

Začátkem roku 1948 mě maminka zapsa-
la do Sokola na Dlabačově mezi „žáky“. 
Tělocvična Župy Podbělohorské pod 
hradbami byla prostorná a výborně vyba-
vená a vedle ní byla i hřiště. Naši „bratři“ 
cvičitelé byli na nás velmi hodní a hezky 
se o nás starali. Pamatují se na štíhlého 
a opáleného postaršího „bratra“ Vaníčka 
(Vaniše?) s věnečkem bílých vlasů a na  
o něco mladšího nosatého „bratra“ Sedlá-
ka, oba byli vždy v sokolském cvičebním 
úboru a udivovali nás hlavně perfektní-
mi cviky na nářadí. Kromě pestré náplně 
cvičebních hodin jsme také nacvičovali 
skladbu na Všesokolský slet, kde jsem 
pak i cvičil. Tady se vám musím svěřit  

11 let  
v břevnovských 

školách  
1945 – 1956

s nevšední příhodou: před naším vystoupením pršelo, 
písek na stadionu byl samé bláto a já jsem měl svo-
ji „značku“ úplně vpředu před hlavní tribunou skrytou 
v louži. Do dřevěných šaten pro cvičence nás přivedly 
naše obětavé mamky a moje pro mne prozíravě vzala 
sebou holinky. Byl jsem pak prý centrem pozornosti 
osobností na velitelském můstku i na čestných místech 
tribuny a jeden vysoký funkcionář z vládnoucí elity údaj-
ně poznamenal že “ten hoch v holinkách na to vyzrál“ 
(takhle to mamince –Sokolce později prozradila její zná-
má – náčelnice Provazníková). 

Ve 4. třídě (nyní už „národní“ školy) jsme – co se pama-
tuji tak hlavně zpočátku – postrádali bývalé spolužáky, 
polovina třeťáků byla přesunuta jinam a přesazené „hol-
ky“ z dívčí školy je rozhodně zatím nenahradily. Měly 
svůj svět a v něm pro nás zkrátka nebylo místo a platilo 
to, myslím, i naopak. Časem však jejich vpád do škamen 
znamenal pro nás celkem příjemnou změnu – semtam 

jsme si váhavě některou z nich mezi sebou hodnotili, ale 
kriteria byla nejasná a v následujících letech se postup-
ně a zásadně měnila. Na prvním snímku ze září je men-
ší skupina žáků zachycena na cestě mezi Bělohorskou 
třídou a branou klášterního areálu při jedné z prvních 
společných vycházek. Druhý snímek už je klasickou byť 
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neúplně obsazenou školní fotkou – ani k jednomu sním-
ku neuvádím jména účastníků – na všechna jsem si ne-
vzpomněl a tak je uvedu s další fotkou příště. 

Na stmelení naší bipolární třídy měla velikou zásluhu 
naše skvělá třídní učitelka a češtinářka paní Marie Pe-
routková (rád jsem se s ní občas setkával i v průběhu 
následujících let – až vlastně do promoce). Byla svobod-
ná, věku asi tak našich rodičů, a měla v oblibě recita-
ci – hlavně sborovou, kterou s námi pilně provozovala. 
Nacvičila s celou třídou několik recitačních čísel – vzpo-
mínám si na dvě z nich: jedno zvané „Leningrad“ bylo  
o malém děvčátku za blokády města ve II. světové vál-
ce, jak kolem ní hlady umírali lidé včetně její rodiny, až 
zůstalo ve zbořeništi města samo. Bylo to moc dojemné 
a tak jsme toto vystoupení velmi prožívali. Druhé pásmo 
z rozmarných veršíků a říkadel pro děti se jmenovalo 
prostě „Ptáčci“ a prožívali jsme je naopak velmi radost-
ně. Bylo totiž zpestřeno napodobováním zpěvu různých 
opeřenců, což jsme jako kluci ze čtvrti plné zahrad blíz-
ko obory Hvězda brzy mistrně zvládli. Naše paní učitelka 
s námi vystoupení propilovala, navrhla našemu malému 
souboru s pomocí maminek jednoduché oblečení s čer-
venými radiovkami a pak nás pod jménem „Rudé čapky“ 
přihlásila do tehdy vzniklé „Soutěže tvořivosti mládeže“ 
v kategorii sborové recitace. Inu, rudá byla tehdy „in“.  
V celostátním kole jsme obsadili 3. místo. 

(pokračování příště)

     

Všem čtenářům časopisu Břevnovan  
přejeme hodně zdraví  
i osobní spokojenosti 

v roce 2020 
a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 
děkujeme za projevenou důvěru

Pořad koncertů Břevnovského chrámového sboru  

8. 12. 2019 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
J. Vyskočil: Missa Gregoriana (hudební produkce při mši)

10. 12. 2019 – 19 hod – Břevnovský klášter 
Tereziánský sál, Břevnov 

Koncert duchovní hudby – (Břevnovská nocturna)

14. 12. 2019 – 18 hod. – Jílové u Prahy, Husova 302 
kostel církve Československé husitské – adventní koncert  

– vánoční a duchovní písně

21. 12. 2019 – 18 hod – Tuchlovice, kostel sv. Havla,  
Karlovarská (naproti č. p. 458, Tuchlovice) 

koncert duchovní hudby 

22. 12. 2019 – 15 hod – nám. Jiřího z Poděbrad Vinohrady 
Praha, před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně 

Vánoční koncert duchovní hudby  - koledy a pastorely

22. 12. 2019 – 18 hod – kostel sv. Rodiny – Domov Řepy 
K Šancím 50/6, Praha 17 

Koncert duchovní hudby: J. J. Ryba: Česká mše vánoční

24. 12. 2019 – 24 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
Půlnoční mše – K. Stecker: Koledy

25. 12. 2019 – 10 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
R. Fúhrer:  Missa pastoralis in A (hudební produkce při mši)

25. 12. 2019 – 16 hod – kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
Rudná – Hořelice, Molákova 311, Rudná  

Koncert duchovní hudby: J. J. Ryba: Česká mše vánoční

26. 12. 2019 – 15 hod. kostel sv. Remigia  
Čakovice – nám. 3/17, Praha 9 

26. 12. 2019 – 17 hod. kostel sv. Alžběty  
Kbely, Železnobrodská, Praha 19 

koncert duchovní hudby – L. Fišer: Vánoční koledy  
(stejný program v obou blízkých kostelích)

1. 1. 2020 – 10 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
I. Reimann: Missa pastoralis in G (hudební produkce při mši)
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Oznámení
Za paní Irinou Semizorovou
Ve Společenské kronice minulého dvojčísla 
Břevnovanu jste si mohli přečíst gratulaci k 
narozeninám Ing. Irině Semizorové. Bohu-
žel se narozenin už nedožila. Zemřela 25. 
srpna t. r. ve věku 86 let. 

Narodila se 10. září 1933 v národnostně 
smíšené rodině. Matka Milada pocházela z 
české lékařské rodiny a otec Boris patřil k 
těm Rusům, kterým ČSR ve 20. letech mi-
nulého století nabídla nový domov a možnost vysokoškolského studia. 
Tato možnost byla beze zbytku využita. Irinin otec dokázal vystudovat ne-
jen Vysokou školu báňskou v Příbrami, ale i právnickou fakultu pražské 
univerzity. Po svých rodičích zdědila Irina Semizorová lásku ke vzdělání, 
houževnatost a pracovitost. Úspěšně vystudovala Vysokou školu země-
dělského a lesního inženýrství a nastoupila do Výzkumného ústavu lesní-
ho hospodářství a myslivosti na Zbraslavi. Ke svému inženýrskému titulu 
připojila v r. 1983 i titul CSc. Paní Semizorovou mnozí v Břevnově znali  
z vycházek s foxteriérem Batulem. Ale ne všichni věděli, že paní Irina byla 
velmi sečtělá, pravá intelektuálka. Bavit se s ní člověk mohl o čemkoliv. 

Pomůcka 
Ake, moa

novoroční 
zkratka polní míra

vypoukle 
broušené 
polodrah. • mužské 

jméno
značka 
bizmutu • různo- 

barevně
severské 
mužské 
jméno

televizní 
zkratka

tvor bez 
pigmentu • domácí 

zvíře
značka 
českých 
aerolinií • zřítit se 2. část 

tajenky

později
sibiřský 
veletok

tmavé části 
dnů

část nohy
velitelský 

sbor

poté
polní láhev

dopisní 
douška

1. část 
tajenky

značka  
astatu
zápor

• značka 
zubní pasty

vyhynulý 
pštros

citoslovce 
naříkání

citoslovce 
opovržení

úřad

zkráceně 
autobus

ploutvonožec

zkratka býv. 
evrop. státu
miliampér

vesnice
strachovat

neklid

nalévat
značka 

elektrosp.

pořad jídel
uvnitř

3. část 
tajenky

sázková  
otázka
pokrást

od  
název  

poloměru
kupa slámy

rusky toto
značka 
rádia

karetní  
odpor

anglicky 
láska

obyvatel 
Kartága
Pražská 

energetika

solmizační 
slabika

pře
satirická 
scénka

slavnostní  
síň

řadová 
číslovka

potom
svařený 

spoj

• pohodný
základní 
číslovka

řídící tyče

snad
horská 
jezírka

hovorový 
souhlas
orgány 
sluchu

Jihoslovan
rodový 
znak

sloní zuby knižní 
zkratka

umělecký 
sloh

zde
zn. přiroz. 
logaritmu

malé lesní  
zvíře

knižní čínský 
soudce

4. část 
tajenky ženský hlas

krvavý boj
mužské 
jméno 
24. 6.

římská 
dvojka

značka 
bromu

výrobek  
s charakt. 
parametry

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Listopad – Prosinec

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

Občanská beseda v Břevnově patřila k nejstarším spolkům v Praze. Založena byla v roce 1868 a jeho členy byla řada místních osobností, které určovaly 
kulturní a osvětový směr spolku: ochotnické divadlo, loutková scéna, zábavní akce, vydavatelská činnost atd. V roce 1941 vydala Občanská beseda 
drobnou, ale cennou publikaci, která by mohla býti pro zdejší žáky devátých tříd povinnou četbou. Její název vyluštíte v tajence. 

Snad proto se nikdy nevdala. V Břevnově ji však měli lidé rádi pro její 
přátelskou povahu a noblesu, která byla zřejmě po předcích. Její dědeček 
z maminčiny strany byl venkovský lékař, pan doktor Škvor, kterého dobře 
znal malíř Josef Lada a zařadil jako skutečnou postavu do svých pohádek 
o zvířátkách a o kocouru Mikešovi. 
Ing. Irina Semizorová v Břevnově žila až do svých osmdesáti let v ulici Pod 
Drinopolem 6, kdy byla ze zdravotních důvodů nucena odejít do domova 
důchodců. Mnoho lidí si na ní rádo vzpomene. Redakce listu a přátelé

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK

Tajenka: František Vlček – Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera 

Alena Drtilová, Břevnov  24. 11. 1925Alena Drtilová, Břevnov  24. 11. 1925
Zdenka Benešová, Břevnov 3. 11. 1939Zdenka Benešová, Břevnov 3. 11. 1939
Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1945Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1945
Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933

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!

Různé

Z L A T N I CT V Í 
 Miroslava Dvořáková, tel. 602 277 480, 220 510 804, 8. listopadu 57,  

Praha 6 – Břevnov 

 MÁ OPĚT OTEVŘENO 

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
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lo tady družné prostředí. Vrácena byla původním majitelům  lo tady družné prostředí. Vrácena byla původním majitelům  
v říjnu 1990. Dnes jsou hostinské místnosti součástí bytů, kde v říjnu 1990. Dnes jsou hostinské místnosti součástí bytů, kde 
bydlí potomci. Ale pan Karel Lankaš se natrvalo zapsal do bydlí potomci. Ale pan Karel Lankaš se natrvalo zapsal do 
místopisné historie Břevnova a zůstal v povědomí několika místopisné historie Břevnova a zůstal v povědomí několika 
generací.          generací.          Pavel KrchovPavel Krchov

Fota z rodinného alba: portrét břevnovského hostinského Fota z rodinného alba: portrét břevnovského hostinského 
Karla Lankaše /1888 – 1950/, terasa restaurace z třicátých Karla Lankaše /1888 – 1950/, terasa restaurace z třicátých 
let, kde je vlevo paní Lankašová s dcerou Zdenkou, pozdě-let, kde je vlevo paní Lankašová s dcerou Zdenkou, pozdě-
ji maminkou Stanislava Hrdého. Dále snímek z vojenské-ji maminkou Stanislava Hrdého. Dále snímek z vojenské-
ho lazaretu z války světové, kde sedí Karel Lankaš upro-ho lazaretu z války světové, kde sedí Karel Lankaš upro-
střed v civilu. Na fotografii z roku 1944 jest fronta lidí na střed v civilu. Na fotografii z roku 1944 jest fronta lidí na 
pivo. Vlevo šťastlivec už uhání domů se džbánkem. Vedle pivo. Vlevo šťastlivec už uhání domů se džbánkem. Vedle 
restaurace byly potraviny družstva Rovnost a prodejna restaurace byly potraviny družstva Rovnost a prodejna 
obuvi. Ze všech tří živností jsou dnes obytné místnosti. obuvi. Ze všech tří živností jsou dnes obytné místnosti. 
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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.

173
Když se chodívalo k Lankašům Když se chodívalo k Lankašům 

Po roce 1989 zmizely celorepubli-Po roce 1989 zmizely celorepubli-
kové značky podniků – Potraviny, kové značky podniků – Potraviny, 
Ovoce a zelenina, Drobné zboží, Ovoce a zelenina, Drobné zboží, 
Restaurace a jídelny /Raj/ a mnohé Restaurace a jídelny /Raj/ a mnohé 
další. Jednotlivé obchody často vy-další. Jednotlivé obchody často vy-
dražili bývalí jejich vedoucí, jiné dražili bývalí jejich vedoucí, jiné 
obchody spadly do restituce, jejich obchody spadly do restituce, jejich 
využití začalo jiné, další zanikly úpl-využití začalo jiné, další zanikly úpl-
ně, i když jejich historie zasahovala ně, i když jejich historie zasahovala 
nezřídka mnoho desítek let zpátky. nezřídka mnoho desítek let zpátky. 
Živností s takovou dlouhou tradicí Živností s takovou dlouhou tradicí 
byla velmi známá restaurace U Lankašů v Břevnově, za mi-byla velmi známá restaurace U Lankašů v Břevnově, za mi-
nulého režimu se změněným názvem Na Výšince. Základy  nulého režimu se změněným názvem Na Výšince. Základy  
k vyhlášenému místu udělal její zakladatel a původní majitel k vyhlášenému místu udělal její zakladatel a původní majitel 
pan Karel Lankaš. pan Karel Lankaš. 
V roce 1888 se v Praze pekařskému mistru Václavu Lankašo-V roce 1888 se v Praze pekařskému mistru Václavu Lankašo-
vi narodil syn Karel, který se vyučil číšníkem. Než vypukla vi narodil syn Karel, který se vyučil číšníkem. Než vypukla 
válka světová, získal praxi v několika pražských renomo-válka světová, získal praxi v několika pražských renomo-
vaných podnicích, jako byl restaurant Šroubek, Café Lloyd, vaných podnicích, jako byl restaurant Šroubek, Café Lloyd, 
Restaurant Císaře Františka Josefa, hotel Adria a jiné. Po vy-Restaurant Císaře Františka Josefa, hotel Adria a jiné. Po vy-
puknutí války byl odveden k 28. pražskému regimentu a bo-puknutí války byl odveden k 28. pražskému regimentu a bo-
jích v Haliči na východní frontě utrpěl těžké zranění, průstřel jích v Haliči na východní frontě utrpěl těžké zranění, průstřel 
močového měchýře. Po bitvě nakládali nosiči padlé na vozy močového měchýře. Po bitvě nakládali nosiči padlé na vozy 
a mezi ně naložili i vojína Karla Lankaše, který byl ovšem  a mezi ně naložili i vojína Karla Lankaše, který byl ovšem  
v bezvědomí. Po cestě se probral a začal volat, že žije a aby ho v bezvědomí. Po cestě se probral a začal volat, že žije a aby ho 
dali nahoru, že nemůže dýchat. Válku přežil. dali nahoru, že nemůže dýchat. Válku přežil. 
Na svého dědečka Karla Lankaše vzpomíná vnuk pan Stani-Na svého dědečka Karla Lankaše vzpomíná vnuk pan Stani-
slav Hrdý. slav Hrdý. 
Dědeček po I. sv. válce dále pracoval v oboru v několika pod-Dědeček po I. sv. válce dále pracoval v oboru v několika pod-
nicích v Praze. Vedl si velmi dobře, o čemž svědčí i tehdy nicích v Praze. Vedl si velmi dobře, o čemž svědčí i tehdy 
obvyklá vysvědčení zaměstnavatelů. V hotelu Šroubek na obvyklá vysvědčení zaměstnavatelů. V hotelu Šroubek na 
Václavském náměstí byl později povýšen na vrchního číš-Václavském náměstí byl později povýšen na vrchního číš-
níka. Když požádal o uvolnění, tak se ho hoteliér ptal, proč níka. Když požádal o uvolnění, tak se ho hoteliér ptal, proč 
odchází. Věděl jistě, že přichází o spolehlivého zaměstnance. odchází. Věděl jistě, že přichází o spolehlivého zaměstnance. 
Tehdy Karel Lankaš pravil: „Je lepší být malým pánem než Tehdy Karel Lankaš pravil: „Je lepší být malým pánem než 
velkým služebníkem.“ V Břevnově začal podnikat v pronaja-velkým služebníkem.“ V Břevnově začal podnikat v pronaja-
té restauraci U Bílého lva na Bělohorské, kde musel ale každý té restauraci U Bílého lva na Bělohorské, kde musel ale každý 
den s manželkou pumpovat spodní vodu, která tekla z pod-den s manželkou pumpovat spodní vodu, která tekla z pod-
zemí do sklepních prostor. Panu hoteliérovi Šroubkovi to ne-zemí do sklepních prostor. Panu hoteliérovi Šroubkovi to ne-
dalo a svého dobrého bývalého zaměstnance navštívil. Přijel dalo a svého dobrého bývalého zaměstnance navštívil. Přijel 
v kočáře, protože tramvaje tehdy ještě končily na Pohořelci, v kočáře, protože tramvaje tehdy ještě končily na Pohořelci, 
a když viděl dědu, poplácal ho po ramenou a řekl: „Lankaš, a když viděl dědu, poplácal ho po ramenou a řekl: „Lankaš, 
takhle jsem začínal taky. “ Druhým pronajatým místem byla takhle jsem začínal taky. “ Druhým pronajatým místem byla 
restaurace U Sládků. Později si půjčil peníze a koupil dům  restaurace U Sládků. Později si půjčil peníze a koupil dům  
v Říčanově ulici č. 10, kde působil až do své smrti. Neuměl v Říčanově ulici č. 10, kde působil až do své smrti. Neuměl 
se psychicky vyrovnat s tím, že bylo jeho životní dílo – dobře se psychicky vyrovnat s tím, že bylo jeho životní dílo – dobře 
zavedená a oblíbená restaurace s terasou znárodněna. Před-zavedená a oblíbená restaurace s terasou znárodněna. Před-
časně zemřel na infarkt v 62 letech. časně zemřel na infarkt v 62 letech. 
Pan Karel Lankaš byl činný i veřejně ve spolcích. V Záložně Pan Karel Lankaš byl činný i veřejně ve spolcích. V Záložně 
Šárka v Břevnově byl místopředsedou, pracoval ve Společen-Šárka v Břevnově byl místopředsedou, pracoval ve Společen-
ství hostinských. Lidé ho měli rádi. Za druhé války podporo-ství hostinských. Lidé ho měli rádi. Za druhé války podporo-
val rodiny, kde byl někdo odvlečen do koncentračního tábora. val rodiny, kde byl někdo odvlečen do koncentračního tábora. 
V květnových dnech Pražského povstání byl v suterénu re-V květnových dnech Pražského povstání byl v suterénu re-
staurace sklad zbraní, zatímco v lokále ještě obědvali Němci  staurace sklad zbraní, zatímco v lokále ještě obědvali Němci  
z posádky Břevnovského kláštera. Nakrátko zde byl štáb z posádky Břevnovského kláštera. Nakrátko zde byl štáb 
břevnovských povstalců. břevnovských povstalců. 
Restaurace zůstala oblíbeným podnikem i za minulého re-Restaurace zůstala oblíbeným podnikem i za minulého re-
žimu. Scházeli se zde sousedé, trampové s kytarami, býva-žimu. Scházeli se zde sousedé, trampové s kytarami, býva-



TO NEJLEPŠÍ 
NAKONEC

Dnešní zastavení s malíři, kteří kreslili naše okolí, patří 
akademické malířce Zdence Landové. /1929 – 2018/. 
Život prožila v Praze – Braníku, ne tedy u nás, ale mnozí si 
ji dobře pamatují. Od počátku 60. let, kdy vznikaly Lidové 
umělecké školy /Lidušky/, učila dlouho výtvarku v Praze 
6. Po otci získala talent pro malířskou paletu a nesmírně 
milovala českou historii a pražský místopis, což se jedno-
značně odráželo v její celoživotní tvorbě. Maluje události 
z minulých staletí, příběhy lokální, podobné komiksům, 
dramatické děje z doby nedávné – z období druhé války. 
Její rodina ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku, velitele 
skupiny, která provedla atentát na R. Heydricha. Napsala 
48 místopisných studií o objektech a událostech v Braníku 
a okolí, které seženete už pouze v knihovně. Stovky kreseb. 
Prostě ženská k nezaplacení. V Braníku na ni nedají dopustit.  
A my také ne. Malovala rovněž břevnovské události, tak je 
také trochu naše. 

Repra obrázků: Břevnov stavba kláštera a stavba Kajetánky.  
A na konec: výsadek – začátek operace Antropoid. 

Pavel Krchov


