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Dalším oceněným byl náš pan arciopat Petr Prokop Siostrzonek za svoji trvalou duchovní činnost a sna-
hu o obnovu kláštera. Když si vzpomeneme, jak klášter vypadal před 30 lety, patří sem slova uznání. 

Není náhodou, že mezi vyznamenanými je i známý ředitel Gymnázia Jana Keplera Mgr. Jiří Růžička, se-
nátor za Prahu 6 a TOP 09. Má za sebou podporu desítek maturitních ročníků a velké části veřejnosti. 
/Fota Vlastimil Kvapil/ 

V pátek 6. září 2019 starosta Prahy Ondřej Kolář v Břevnovském klášteře předal výjimečným osobnos-
tem kulturního a společenského života Prahy 6 Čestná občanství, Ceny městské části a Cenu zahranič-
ní osobnosti. Mezi oceněnými byla paní Eva Kalhousová, ředitelka Domova seniorů Elišky Purkyňové. 
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 Leckdo má na svůj první den ve škole drob-
nou vzpomínku. Před léty dostávali noví žáci 
na památku obrázek s připomenutím: První 
cesta do školy, kde bylo jméno žáka a ško-
ly. Malíř Quido Mánes nakreslil maminku  
a prvňáčka, jak se právě s bratříčkem chys-
tají. Ten starší má místo sešitu tabulku.   
V Praze 6 letos vkročilo do prvních tříd 1055 
žáčků. Tak ať se vám daří, milí školáci!
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 Z kláštera O svátku sv. Prokopa v červenci, 
jak praví pranostika, zmokne každá kopa. Ale 
letos tomu bylo jinak. Sucho a parna až běda. 
Když hřmělo, bouřilo, dobře, dobře. Když ko-
nečně spustil prudký déšť, Pán Bůh zaplať na 
stokrát, ale ať voda tady, Pane Bože, zůstane  
a škody nenadělá, nám a polím pomůže. O Pro-
kopském svátku, patronu České země, se usku-
tečnila další pouť na Pražském Hradě, které se 
zúčastnili břevnovští farníci. Zpívány nešpo-
ry, mši od 18 hodin sloužil arciopat P. Prokop 
Siostrzonek. • 5. 7. při bohoslužbách v bazilice 
sv. Markéty v 18 hodin oslaveno výročí Cyri-
la a Metoděje a • 11. 7. svátek sv. Benedikta, 
zakladatele řádu. • 13. 7. se konala poutní slav-
nost sv. Markéty. • Po mši vystaveny ostatky 
sv. Markéty, patronky baziliky. 22. července 
Pater Václav Snětina oslavil 39 let. • 23. 7. na 
TV Noe od 12.10 hovořil arciopat P. Prokop 
Siostrzonek, taktéž i 24. srpna. Vzpomínal 20. 
výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska OSB. 
• 9. srpna 2019 arciopat P. Prokop Siostrzonek 
oslavil 62. narozeniny. • 18. 8. v 11 hodin do-
poledne na Bílé hoře sloužil náš pan arciopat P. 
Prokop Siostrzonek poutní mši svatou k Panně 
Marii, odpoledne se zde konal houslový kon-
cert sestry Marie Magdaleny, od šesté večerní 
zpívány nešpory sester benediktek, které do-
provázel na varhany Marek Čihař. • 4. září při 
bohoslužbě připomenuto v bělohorské farnosti 
15. výročí vysvěcení Mgr. P. Benedikta Vojtěcha 
Kolaji, rektora kostela P. Marie Vítězné na Bílé 
hoře. Týž den na hospodářském dvoře kláštera  
v Břevnově strženy štoky chmelničky zdejšího 
pivovaru. Propuklo chmelobraní. • 5. září se  
v bazilice konalo poslední rozloučení s břev-
novským farníkem panem Bohuslavem Šafaří-
kem. • 11. 9. v 16 hodin sloužil mši sv. P. Václav 
Snětina na zahájení školního roku. Účinkovala 
schola pod vedením manželů Salákových. • 14. 
září o svátku Svatého Kříže při konventní mši 
obnovil své časné sliby bratr Bruno Giacintov. • 
17. 9. od 19 hodin v Tereziánském sále se konal 

zahajovací koncert podzimní sezóny v podání 
houslisty Václava Hudečka a klavíristy Lukáše 
Klánského. • 18. 9. V Břevnovském klášteře se 
uskutečnilo sympózium k 330. výročí narození 
architekta Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Téhož 
dne zahájena v klášteře výuka náboženství pro 
děti. • 22. 9. o deváté dopolední Pater Václav 
Snětina sloužil mši se zaměřením pro děti, kte-
rých se schází v bazilice velký houf. Opět zpí-
vala schola pod vedením M. Salákové. •Od 23. 
do 28.9. se účastnil p. arciopat P. Prokop Siostr-
zonek duchovního cvičení v římském Nepo-
mucenu. V bazilice sv. Petra sloužil mši svatou  
u hlavního oltáře. • 23. 9. od 17 a 19.30. v Te-
reziánském sále konány koncerty k mimořád-
né oslavě 80. narozenin Jaroslava Krčka, kte-
rý účinkoval s Musicou Bohemicou a s Jiřím 
Pavlicou. • 24. 9. od 19.00 pokračoval další 
koncert v klášteře: Setkání s operetou v podá-
ní Klárova kvarteta. • 28. září o svátku našeho 
patrona nejmilejšího, svatého Václava, při mši 
svaté, účinkoval poprvé po prázdninách v bazi-
lice Chrámový sbor s orchestrem, pod vedením 
Adolfa Melichara. Dále ve větě zazněla Mše 
ku cti sv. Václava od K. Černického. Podzim  
a konec roku se přiblížil: září, říjen, listopad, za 
dveřmi už stojí chlad. 29. září odpoledne sešly 
se děti farnosti s Paterem Václavem na Vypichu 
k tradičnímu pouštění draků. Foukalo tam, ale 
zrovna ne moc. • 30. září při ranní a večerní 
bohoslužbě připomenuto 12. výročí osazení no-
vých varhan v klášteře, které jsou také chloubou 
kláštera. Hrají na ně Marie a Marek Čihařovi  
z Břevnova. Závěrem výroční společenská udá-
lost. • Od 3. října do 6. října koná se v are-
álu kláštera a okolí 26. Břevnovské posvícení.  
O posvícenskou neděli 6. října hraje a zpívá, od 
9 hodin, jako vždy, Chrámový sbor a orchestr 
pod vedením Adolfa Melichara. Mši slouží 
představený kláštera pan arciopat Petr Prokop 
Siostrzonek, spolu se všemi členy řádu. 

 Letošní Čestná občanství Prahy 6 uděle-
na. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v Břevnov-
ském klášteře předal výjimečným osobnostem 
kulturního a společenského života Prahy 6 Čest-
ná občanství, Ceny městské části a Cenu zahra-
niční osobnosti. Čestné občanství je udělováno 
jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní 
statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné 
umělecké výkony. Letošní předávání cen bylo 
úzce spjato s chloubami Prahy 6. Slavnostním 

večerem provázela herečka Dejvického divadla 
Zdeňka Žádníková Volencová, v rámci progra-
mu vystoupil folklórní soubor Rosénka i or-
chestr divadla Semafor v čele s Jiřím Suchým 
a Jitkou Molavcovou. Dobročinná dražba lout-
ky Hurvínka, která byla součástí slavnostního 
večera, vydělala ve prospěch Nadačního fondu 
Šestý smysl 37 tisíc korun. Výtěžek aukce jde 
na podporu znevýhodněných dětí vybraných ve 
spolupráci se sociálním odborem naší městské 
části. Čestná občanství Praha 6 uděluje u pří-
ležitosti Dne Prahy 6, kterým je od roku 2002 
určeno 4. září. Jde o připomínku zákona z roku 
1920, kdy se podpisem prezidenta T. G. Masa-
ryka připojilo sedm z devíti katastrálních území 
dnešní Prahy 6 k hlavnímu městu. O udělení 
Čestných občanství rozhodují každoročně za-
stupitelé městské části. 
Titul Čestný občan Prahy 6 převzali:
armádní generál Karel Pezl, jako projev úcty 
za přínos demokratizaci, modernizaci a profe-
sionalizaci armády po roce 1989 a celoživotní 
sdílení demokratických hodnot. Pezl působil od 
1. 5. 1991 do konce roku 1992 na postu náčel-
níka Generálního štábu Československé armády  
a do 30. 6. 1993 jako první náčelník Generál-
ního štábu Armády České republiky. V těchto 
letech se rozhodným způsobem podílel na pří-
pravě a hladkém zvládnutí dělení federální ar-
mády na dva samostatné celky. Generál Pezl je 
také držitelem Řádu Bílého lva. 14. září oslaví 
92. narozeniny. Ocenění převzala dcera Helena 
Břehovská. 
Senátor Jiří Růžička, za celoživotní jedinečný 
přístup a přínos problematice středoškolského 
vzdělávání, vybudování prestižního gymnázia  
a úsilí o modernizaci vzdělávacího systému. Jiří 
Růžička vedl Gymnázium Jana Keplera od roku 
1990, kde se zaměřil především na koncepci 
středoškolského vzdělávání a oblast zážitkové 
pedagogiky. Jako jeden ze zakládajících čle-
nů Asociace ředitelů gymnázií a ve spolupráci  
s Prázdninovou školou Lipnice stál u zrodu 
projektu kurzů pro nastupující středoškoláky 
„Hnutí GO!”, které dnes fungují na skoro všech 
středních školách. Jiří Růžička je zastupitelem 
MČ Praha 6, senátorem za Prahu 6 a od loňské-
ho roku je 1. místopředsedou Senátu PČR. 

pokračování na straně 4

Z dnešního kvarteta čtyři pohlednice. První nám přibližuje mohutný litinový vějíř paní hraběnky Chotkové, který městská část nechala instalovat nedaleko Pí-
secké brány. Vějíř sloužil celé léto jako zajímavá atrakce a vítané osvěžení. Druhá pohlednice jest z chmelobraní v Břevnovském klášteře, kde letos 4. září opět 
padaly štoky a česal se chmel. K tomu se jedlo, pilo, hodovalo. Kdo si vzpomene, tak téměř před rokem sázely se Stromy republiky. V Břevnově U Zelené brány 
lípu vysadili zdejší Sokolové se starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem. Lípa se má k světu a to je dobrá zpráva. A poslední obrázek: na břevnovském Plivátku 
klid. A to není zas tak uklidňující, jak by se zdálo…

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
Eva Kalhousová, ředitelka Domova seniorů 
Elišky Purkyňové, za celoživotní úsilí, nadšení 
a obětavou péči o občany. Eva Kalhousová vede 
Domov seniorů od roku 2002. Iniciovala výstav-
bu nového objektu Eliška, činnost domova se za 
jejího vedení rozšířila o spolupráci se školami  
i zdravotnickými a sociálními zařízeními v šesté 
městské části, jak v oblasti dobrovolnické, tak 
kulturní. Spolupořádá v Břevnovském klášteře 
cyklus koncertů Břevnovská hudební setkání. 
Petr Prokop Siostrzonek, arciopat Břevnov-
ského kláštera za duchovní a pastorační činnost 
a zásluhy o znovuobnovení a povznesení Břev-
novského kláštera. Opat Anastáz Opasek Petra 
Prokopa Siostrzonka po listopadu 1989 jme-
noval převorem kláštera v Břevnově a pověřil 
jednáním o návrat tohoto majetku zpět do vlast-
nictví řádu sv. Benedikta. O deset let později 
se Siostrzonek stal převorem–administrátorem 
Benediktinského arciopatství v Břevnově a o 18 
let později byl zvolen arciopatem. 
Cenu městské části převzali:
MUDr. Jiří Malý, dlouholetý primář a ředi-
tel LDN Chittussiho, za celoživotní nasazení  
a osobní profesionální přístup při péči o obča-
ny. Během více než 30 let se mu podařilo vy-
budovat zařízení se zdravotní péčí na výborné 
úrovni. 
Eduard Stehlík, plukovník generálního štábu, 
za profesionální činnost v oblasti vojenské his-
torie a zásluhy o řešení otázky péče o válečné 
veterány. Stehlík v letech 2006 – 2008 spolu-
pracoval s Českou televizí na publicistickém 
pořadu Historický magazín, působil jako jeden 
z poradců ministra obrany Vlastimila Picka a 
roku 2014 se stal ředitelem odboru pro válečné 
veterány ministerstva obrany. Je autorem nebo 
spoluautorem dvou desítek monografií, desítek 
článků a odborných studií a výstav. Největší 
ohlas měla výstava „Atentát – Operace Anthro-
poid 1941–1942“, která byla kromě Prahy před-
stavena veřejnosti i v Miláně, Berlíně a Brati-
slavě. 
Cenu městské části pro zahraniční osobnost 
převzal:
Terje Englund, za zdokumentování historie 
rezidence norského velvyslanectví v Praze 6  
a umístění kamenů zmizelých na památku po-
hnutého osudu původních majitelů vily. En-
glund pracuje od roku 2015 jako poradce pro 
komunikaci a obchodní záležitosti na Norském 
velvyslanectví v Praze, kde žije od roku 1993. 
Je autorem anglicky psaného bestselleru The 
Czechs in a Nutshell, kulturně–historického 
průvodce pro cizince. V roce 2010 mu vyšla in-
vestigativní kniha Špion, který přišel pozdě, kde 
byla poprvé zmapována špionáž československé 
StB v Norsku během studené války. Je editorem 
dokumentárního díla Ráno jsme hráli kvartet  
o nástupu totalitní moci v Československu. En-
glund přeložil několik děl Václava Havla, Vik-
tora Fischla, Pavla Kohouta a Miroslava Holuba 
do norštiny. Terje Englud také zmapoval po-
hnutý příběh současné rezidence norského vel-
vyslance v ulici Na Zátorce 20 v Praze 6. Vilu 
si před 90 lety nechali postavit manželé Ema  
a Artur Melicharovi, kteří kvůli židovskému 
původu zahynuli v koncentračním táboře. Dům 
zabrali nejprve nacisté, po roce 1945 jej obýval 
předseda komunistické vlády Zdeněk Fierlin-
ger. Od poloviny 60. let vila přešla pod Správu 
služeb diplomatického sboru, která ji pronajala 
velvyslanci Norského království. V roce 1991 
soud rozhodl o navrácení majetku potomkům 

26. června přijeli do Břevnova redaktoři České televize natočit další díl programu Z Metropole, který je 
vysílán každou sobotu od 12 hodin na ČT 1 a v 16.30 na ČT 24. Zajímali se o názvy zdejších secesních 
budov Drinopol, Drač a Skadar a udělali k tomu rozhovor s hostinským v Drinopolu panem Romanem 
Kahajem. Natáčení se zúčastnil i zástupce naší redakce. Pořad byl odvysílán 3. srpna. 2019. 

23. září konala se opět před poliklinikou akce Zažít Břevnov jinak, kterou pořádá spolek Pro Břevnov  
a K C Nesedím, sousedím. Byl to mumraj stovek mladých lidí. Děti a dospělí závodili v běhu do schodů, 
v ulici stály desítky prodejních stolků a stánků, zpíval zpěvácký soubor Tralalom, nejmenší dítka hrá-
la na flétničky, jedlo se a povídalo. Báječná atmosféra. Bylo to: Zažít Břevnov příjemně…  Jen tak dál!

Poznáváte Břevnovskou pláň? Fotografie zhotovená z půdy domu v Tomanově ulici ukazuje pohodové 
odpoledne začínajícího podzimu v roce 1940. Jsou na ní ženy, které na sklizeném poli sbírají klásky. To 
se tenkrát dělalo, i v Břevnově, v té době kdo mohl, držel slepice. Jinak byla vejce k dostání jen na po-
travinové lístky. Za paběrkujícími ženami vidíme oráče, jak s koňmi to pole oře. Na hraně Břevnovské 
pláně za oráčem stojí dřevěná bouda a okolo ní skupinu osob. A právě tihle lidé kazí pohodu zobrazenou 
na fotografii. Jsou to němečtí vojáci, kteří oblast břevnovských lomů na opuku využívali jako vojenské 
cvičiště. Bouda sloužila jako sklad kulis představujících jakousi ruskou vesnici, kterou pak jako dobýva-
li. My, kluci, jsme pak vždy po odchodu vojáků hledali vystřílené patrony. Vojáci je sice po sobě sbírali, 
ale vždy se sem tam nějaká našla. Stříleli „slepými“, jejich náboje měly dřevěné kulky. Cvičili zde denně 
a přicházeli asi z kasáren Na Panenské nebo ze školy Na Marjánce. Dnes vypadá tato scenérie téměř ze 
stejného pohledu docela jinak. Lomy byly koncem 50. let zavezeny, pláň srovnána a někdy v 70. letech 
byly postaveny tenisové kurty. A někde pod vrstvami hlíny a kamení leží na dvacet zajatých německých 
vojínů zastřelených Revolučními gardami v květnu 1945.                       Petr Podpěra

Zajímavost
pro vás 130. 
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Melicharových. Od roku 2005 je vila majetkem 
Norského království. Jako čest a vzpomínku na 
tragický osud majitelů vily nechalo v letošním 
roce Norské velvyslanectví před rezidenci umís-
tit dva kameny zmizelých (Stolpersteine). 

 Jak oficiálně sděleno, v letošním školním 
roce děti čekají tyto školní prázdniny a dny 
volna: podzimní prázdniny v úterý 29. a 30. říj-
na. Vánoční prázdniny od pondělí 23. prosince 
2019 do pátku 3. ledna 2020. Vyučování pak 
začne v pondělí 6. ledna. Jednodenní pololetní 
prázdniny jsou v pátek 31. ledna. Jarní prázd-
niny v Praze 6 budou od 24. února do 1. břez-
na. Velikonoční prázdniny od Zeleného čtvrtka 
9. dubna do Velikonočního pondělí 13. dubna. 
Státní svátky připadají na pátek 1. května a pá-
tek 8. května 2020. 

 Úřad městské části hledá vánoční strom. 
Praha 6 vyzývá občany, kteří mají na svém po-
zemku smrk ztepilý či jedli a plánují je porazit, 
aby se ozvali na radnici. Možná právě takový 
strom bude vhodný k ozdobě některé z měst-
ských částí v době adventní a vánoční. Úřad 
městské části by za to pomohl vyřídit potřebné 
administrativní náležitosti. 

 Na setkání do Skleňáku. Každé první 
pondělí v měsíci se od 17 do 19 hodin budou 
konat pravidelná setkání s radní pro strategický 
rozvoj a památkovou péči arch. Evou Smutnou 
ve Skleněném paláci. První se konala již 2. září. 
Paní radní je připravena odpovídat na otázky 
občanů, kterým je k dispozici také telefonní čís-
lo 220 189 168. 

 Dětem na kroužky šest stovek! Také  
v tomto roce nabízí radnice Prahy 6 finanční 
příspěvky na volnočasové aktivity šestkových 
dětí prostřednictvím systému Aktivní město. 
Rodičům přidá na kroužky až 600 korun na dítě. 
Podpora je určena dětem do 18 let, které mají 
trvalé bydliště v Praze 6 a které během školní-
ho roku vykonávají alespoň 1x týdně zájmovou 
činnost sportovní, uměleckou, technicko – ře-
meslnickou a účastní se kroužků vzdělávacích  
a zájmových. Vloni bylo takto podpořeno v Pra-
ze 6 více jak 5 tisíc dětí. O příspěvek lze požá-
dati do 20. prosince 2019. 

 Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. V sobotu od-
poledne, 22. června 2019 byl uspořádán „Řím-
ský den“ v areálu Archeologického parku Liboc 
(naproti Libockého kostela), v ulici V domcích. 
Tématická, historická slavnost se konala s pod-
titulkem „pocta Germanicovi“, u příležitosti 
připomínky 2000. výročí úmrtí následovníka 
trůnu v říši Římské, GAIA JULIA CEASARA 
GERMANICA. Slavnost pořádala společnost 

ARCHAIA z. ú. ve spolupráci s Ústavem pro 
klasickou archeologii FF UK a Regionálním 
muzeem z Jílového u Prahy. Program byl bo-
hatý pro dospělé i děti. Hlavní náplní programu 
byla přehlídka starořímských legionářů, ukázky 
jejich výcviku a pro malé děti jízda na „želvě“. 

 Za Libockou farou, pod kopcem, blíz-
ko Ruzyňské ulice byl vyhlouben nový rybník 
(jméno zatím neznám) rozměrů 80 x 40 x 2 m. 
Je napájen pramenitou vodou ze studánky zá-
padní štoly Bílé hory. V horkých dnech byl ryb-
ník hojně využíván ke koupání. Liboc má nyní 
tři rybníky. 

 Červenec byl v Liboci plný dopravních 
obtíží v Sestupné ulici. Tam se rekonstruova-
lo hned na dvou místech. Nahoře na počátku  
u Petřin a 100 m níže křižovatka Sestupná –  
V domcích. Sestupná byla neprůjezdná od Pe-
třin až ke Sbíhavým ulicím. Nyní je již oprava 
hotová. 

 Ani Libocká sokolovna (TJ Sokol Liboc, 
Ruzyňská 156) nezahálí a koná cvičení pro ma-
minky s dětmi od 6 měsíců do 3 let, každé úterý 
od 9 do 11.45 h. Cena je 100 Kč/h. Rezervace: 
721 840 782, www.happyfitkid.cz 

 V srpnu obsadili libocké studánky (nad 
rybníkem a u Ruzyně) Mladí ochránci přírody  
z Prahy 2, Ditrichova 9, výzvou: „Pátrejte  
s námi po mizejících, volně přístupných zdro-
jích vody v přírodě. Přirozené a volně přístupné 
prameny vody v přírodě pomalu zanikají. Mizí 
nejen z krajiny, ale i z paměti. Zaznamenáním 
jejich současného stavu se snažíme zmapovat 
prameny a studánky v ČR, aby i po letech lidé 
věděli, že nejen naši předci, ale i my jsme si čis-
té vody dovedli vážit.“

 Co nového u pluku. /Od hauptmanna Lu-
káše Pavlíka/ Ani přes léto a na podzim Osmáci 
z Pohořelce nezahálejí. Členové klubu vojenské 
historie c. k. Zeměbraneckého pěšího pluku  
č. 8 Praha se v uplynulých prázdninových měsí-
cích zúčastnili několika vojensko–historických 
akcí. Za zmínku jistě stojí pietní akt u hrobu 
admirála Josefa von Lehnerta na olomouckém 
Ústředním hřbitově Neředín, pořádaný Komité-
tem pro udržování památek z války roku 1866. 
Účelem této piety bylo připomenout 153. výročí 
bitvy u Lissy a jejího poněkud pozapomenuté-
ho přímého účastníka, který je pochován, spolu  
s dalšími námořními důstojníky, právě na hřbi-
tově v Olomouci. Na konci měsíce srpna vyrazi-
lo početné bojové uskupení Osmáků do Mladě-
jova na Moravě, aby v rámci každoroční bojové 
ukázky poměřili své síly s nepřáteli z řad Rusů 
a Legionářů. 

pokračování na straně 6

Pokud by vážené čtenářstvo chtělo naše praž-
ské Osmáky na vlastní oči vidět, doporučujeme 
navštívit některou z tradičních událostí, které se 
uskuteční na podzim, a to kupříkladu pietní akt 
konaný dne 14. 9. 2019 v obci Kolešovice, okr. 
Rakovník, kdy bude vzpomenut zde pohřbe-
ný viceadmirál Otto Hermann, bitevní ukázku  
v obci Třemošná u Plzně, jež se odehraje dne 11. 
10. 2019, anebo každoroční Setkání u pomníku 
maršála Radeckého v holešovickém Lapidáriu 
Národního muzea, které je naplánováno vždy 
na 13. 11. 2019, což je výročí odhalení tohoto 
pomníku císařem Františkem Josefem I. a cí-
sařovnou Alžbětou na Malostranském náměstí. 
Samozřejmě, příslušníci osmého landvéru vy-
cestují i za hranice! Od Slovinských a italských 
pořadatelů se jim dostalo čestného pozvání na 
podzimní jízdu historických vlakem, která má 
připomenout krvavé boje na Soči, kde statečně 
bojovalo a padlo mnoho našich pradědů. 

 Co nového na Pohořelci? /M. Bukvicová/. 
Ve Strahovském klášteře jsme v červnu oslavili 
pontifikální mší svátek sv. Norberta, při kte-
ré byl hlavním celebrantem kardinál Dominik 
Duka. Na varhany doprovázel strahovský var-
haník Vladimír Roubal se svým orchestrem. Na 
Boží tělo 20. 6. po skončení slavné mše v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha následova-
lo eucharistické procesí, které bylo zakončeno  
v bazilice na Strahově slavným Tedeum a svá-
tostným požehnáním, což bylo zároveň připo-
mínkou posledního svobodného kázání kar-
dinála Josefa Berana v naší vlasti v předvečer 
Božího těla. Na svátek sv. Petra a Pavla přijal 
kněžské svěcení od otce biskupa Karla Herb-
sta SBD náš jáhen Štěpán Jakub Tichý. Druhý 
den se pak konala večer primiční mše svatá.  
V srpnu při slavnosti Nanebevzetí Panny Ma-
rie a za účasti kardinála Dominika Duky zahrál 
při bohoslužbě strahovský sbor pod vedením 
Vladimíra Roubala skladby od Antonína Dvo-
řáka Kristův prapor a od Michaela Richarda De 
Lalande Šanfare Tento den jsme také oslavili 
padesáté narozeniny pana opata Daniela Janáč-
ka. Léto jsme zakončili o týden později oslavou 
šedesátých narozenin našeho bratra Damiána 
děkovnou mší sv. zakončenou Tedeum. Oslava 
pak probíhala ještě na zahradě kláštera. Bratr 
Damián se kromě jiných povinností, stará jako 
kostelník o to, aby vše v bazilice fungovalo  
a bylo všude čisto. Popřáli jsme mu hodně sil 
a zdraví. 
  A ostatní novinky na Hradčanech? Přes 
léto probíhala kompletní oprava vodovodního 
řadu od Pohořelce až po Hradčanské náměstí  
a tak jsme tu měli poměrně rušno a prašno. 
Rušno však bylo i v Loretánské zahradě, kterou 
měli pronajatou Dobrovolní hasiči, kteří tam 
náhle začali likvidovat část trávníku a nahrazo-
vat jí betonem a kostkami, aby se jim tam lépe 
jezdilo s auty. Vodu v bazénu, která tam byla 
od minulého roku, vypustili pro změnu do ka-
nalizace, i když byla všude okolo tráva suchá 
až běda. Z veřejné vodovodní sítě tam napustili 
vodu novou, pitnou. Pořádají tam sice v létě dět-
ský tábor, ale ten trvá jen 14 dní. Nestačili jsme 
se divit, cože se to děje v době, kdy se každý 
snaží vodou šetřit neb mnohde voda vysychá, 
a také zeleň se snažíme chránit, a pak takovéto 
jednání. Dříve v tomto prostoru bylo zahradnic-
tví spousta stromů, keřů a v bazénu, respektive 
nádrži, byly lekníny a ryby. Kachny tam vyvá-
děly mladé. Škoda slov. 
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Dítě letí! Dobrodružství odvahy o ceny zkoušeli si kluci a holky na Ladronce Festu 14. září 2019. Spor-
tovní oddíly zde nabízely své možnosti vyžití. Stovky dětí si mohli vyzkoušet, co je zaujalo: ragby, judo, 
karate, horolezectví, skoky z věže atd. Ne každý z kluků skočil, ale odvážily se i dívky. Svazarm už dávno 
není. Má armáda vůbec zájem? 

Ze setkání vojenských spolků v srpnu v Mladějově na Moravě, kde jsou i muži z Prahy 6. Vlevo níže 
„moskaly“, uprostřed četa říšskoněmecká a vpravo naši od osmých landvér z Pohořelce. S sebou měli 
i sanitu. Dole stojí jakýsi porichtung, obrněné auto se dvěma strojními puškami. Byl to rachot! Vojenští 
mazáci dobře vědí, že střílet slepými je mnohem hlučnější než ostrými. 

Už jste viděli nový libocký rybník? Dostal údajně dívčí jméno Terezka a najdete ho pod libockým koste-
lem. Špacír k němu se vyplatí. Voda je tu čistá, prostředí ideální. Ještě v září se tu koupali lidé, ale letní 
parna jsou už pryč. Sbohem léto…

 Břevnov rok po volbách. Břevnov nadále 
funguje jako dopravní přivaděč do Strahovské-
ho tunelu a Blanky. Na Patočkově ulici probíhá 
velice dlouho rekonstrukce podzemních sítí. Po 
jejím dokončení by měl být položen tichý asfalt 
na dvou jižních pruzích. Městská část by měla 
dokumentovat dopravní kongesce a kalamitní 
stavy, aby měla připravenu argumentaci vůči 
městu, ale nečiní tak. Alternativní dopravní ře-
šení nejsou k dispozici. Břevnovský mrakodrap 
byl Prahou 6 odprodán Geosanu, zbořen a v 
územním řízení vydal stavební úřad Prahy 6 sou-
hlasné stanovisko s kapacitním zastavěním celé-
ho souvisejícího území. Přihlášení občané nebyli 
uznáni jako účastníci řízení. Hygienická stanice 
hlavního města Prahy provedla měření hluku  
v ulici Na Petynce, kde neshledala překračová-
ní hlukových norem. Odbor životního prostředí 
MHMP se vyjádřil, že imise na Patočkově ulici 
i okolo křižovatky Malovanka v normách. Před 
koupalištěm Petynka se snaží Geosan o umístě-
ní  osmipodlažního bytového komplexu. Na toto 
území bylo již dříve vydané uzemní rozhodnutí  
a stavební povolení na hotel. Místní občané proti 
záměru podali petici. Objevil se záměr na změ-
nu územního plánu u ulice Otevřená za účelem 
vystavění vyššího bytového komplexu. Huma-
nizace okolí křižovatky Malovanka neprobíhá, 
prostředí je nadále lidem a cyklistům nepřátel-
ské. V poliklinice nejsou zásadnější změny. Re-
vitalizace ulice Bělohorské se blíží a mohla by 
přinést nové kvality a oživení této osy Břevnova. 

MUDr. Antonín Nechvátal,  
zastupitel MČ Praha 6 od roku 2010

 Pozvání do Hvězdy a na Strahov. Hor-
ké léto skončilo, avšak i během něho bylo pří-
jemné se projít krásnou Oborou a zastavit se  
v Letohrádku Hvězda. Mnozí návštěvníci uvítali 
nejen příjemné chladivé prostředí Letohrádku, 
ale ocenili velmi dobře připravenou výstavu  
„Z rodinného alba, aneb příběhy česko–sloven-
ského sbližování“.
Výstava se snažila  ukázat, jak oba národy hle-
daly „společnou řeč“, jak si rozuměly i nerozu-
měly, uváděla do dobové knižní produkce, která 
měla přispět k lepšímu porozumění slovenštině, 
odhalovala významné projevy slovakofilie před 
rokem 1918 a rozeznívala diskuse o povaze slo-
venštiny po vzniku Československa a schválení 
jazykového zákona.Výstavu uzavírala pasáž do-
kládající projevy česko–slovenské vzájemnosti 
i po vzniku Slovenského štátu. Bylo velmi po-
těšující přivítat na výstavě řadu návštěvníků ze 
Slovenska, kteří po jejím shlédnutí vyjadřovali 
obdiv a litovali, že není možné výstavu „pře-
nést“ také na Slovensko.
Věřím, že nejen tato výstava, ale i současné pří-
běhy česko–slovenských rodin nás přesvědčují  
o tom, že oba národy byly a jsou si velmi blízké 
a mohou si být vzájemnou oporou v rámci ev-
ropského uspořádání a soužití s dalšími národy.
Zájemci o kulturu mají možnost si prohlédnout 
další výstavu na Strahově v sále Boženy Něm-
cové od 26. 9. do 27. 10. 2019 o velikánu české  
a francouzské literatury, Milanu Kunderovi, kte-
rý letos v dubnu oslavil 90. narozeniny. Výsta-
va je věnovaná překladům jeho knih a estetice 
jazyka, který je pro Kunderu stěžejní vzhledem  
k jeho problematickému vztahu k češtině, 
vznikla jako putovní projekt Moravské zemské 
knihovny v Brně. Expozice představí i grafické 
řešení Kunderových knih a nabídne bezprostřed-
ní ohlasy z recenzí z různých světových médií. 
Podzimní procházky do Obory Hvězda, do Le-
tohrádku, kde do konce října je otevřena i stálá 
expozice Ferdinand II. Tyrolský, mohou přinést 
návštěvníkům mnoho pěkných zážitků.   H.S.
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S paní radní Evou Smutnou
Paní architektko, Dopravní od-
bor magistrátu se má v dohledné 
době vrátit k variantě posunutí 
tramvajové zastávky U Kaštanu 
na Bělohorské a to blíže k obchod-
nímu domu Billa. Máte, prosím,  
k tomu nějaké informace? 
Nejedná se o posunutí tramvajové 
zastávky, ale naopak o vložení dal-
ší nové zastávky. Bělohorská ulice 
je městská třída, na které musí 
být pro obyvatele zajištěna maxi-
málně komfortní obsluha především městskou hromadnou 
dopravou. Posun zastávky U Kaštanu by poškodil fungující 
pěší vazby do širšího území, které navazují na tuto stanici. 
Proto dnes jednáme pouze o vložení nové zastávky, a to do 
prostoru mezi poliklinikou a Billou. Současná vzdálenost 
stanic Drinopol a U Kaštanu působí často problémy jak ná-
vštěvníkům polikliniky, tak obchodů a raději dojíždějí auty. 
Pak nastává ale problém s parkováním. Poslední jednání, kte-
ré jsem k umístění zastávky svolala se všemi odpovědnými 
organizacemi, dává naději na možné řešení. 
Současný primátor Prahy MUDr. Z. Hřib /Piráti/, nedávno 
napsal, /otištěno v minulém Břevnovanu/, že dnešní politic-
ká reprezentace Prahy se zahloubením Patočkovy ulice pro 
velkou finanční nákladnost nepočítá. Předimenzovaná dopra-
va se tedy v Břevnově řešit nebude. Nechá nás Praha 6 „ve 
štychu?“
Doprava na Praze 6 je jeden velký problém, to víme všich-
ni. Z hlediska strategického rozvoje vnímám rozdíl mezi 
dílčími a nosnými opatřeními, které naší městkou část vrá-
tí do normálu jako celek. Pokud mluvím o dílčích úpravách  
a opatření, pak myslím například zakrytí křižovatky Malovan-
ka nebo obchvat Vítězného náměstí. O těchto  investicích 
s hlavním městem samozřejmě jednáme, nicméně Prahu 6 
před současnou předimenzovanou dopravou ochrání pře-
devším výstavba nosných dopravních staveb jako je okruh  
a kapacitní záchytná parkoviště. S tím samozřejmě souvisí  
i dostavba tramvajových tratí, železnice či metra. Bohužel 
velkým problémem našeho města a jeho politiky je dlouho-
dobá, naprostá ignorace povinnosti respektovat závaznou 
podmíněnost staveb. Přetíženost Patočkovi ulice, samozřej-
mě z obou stran křižovatky Malovanka, stejně jako Bělohor-
ské či Svatovítské, Jugoslávských partyzánů nebo Evropské 
je dána tím, že došlo ke zprovoznění Blanky, bez výstavby 
okruhu kolem Prahy, jehož realizace je právě tou výše uve-
denou podmíněností. V tuto chvíli je proto nutné všechny 
zmíněné ulice chápat z hlediska jejich funkce jako součást 
městského okruhu, nikoli jako městské třídy,  a to v jejich 
celé délce. Zde si kladu otázku, chce Praha 6 skutečně ten-
to stav akceptovat a hledat řešení v postupném, částečném  
a skutečně nákladném zahlubování všech uvedených „ra-
diál“, nebo jim vrátit městský charakter a trvat na omezení 
vjezdu aut na území Prahy 6, třeba za pomoci světelných 
závor, a to až do doby výstavby okruhu kolem Prahy. Projek-
ty světelných závor i zakrytí protipožárního otvoru pod okny 
obyvatel u křižovatky Malovanka jsem nechala zpracovat  
a předala hlavnímu městu již minulé volební období. Se sou-
časným vedením Prahy jsem o všech opatřeních jednání ob-
novila. A co mohu za sebe jistě slíbit, že za oprávněné zájmy 
obyvatel Prahy 6 hodlám v tomto směru bojovat  i nadále, 
protože situace v dopravě v naší městské části je již za hra-
nou únosného.

Milí břevnovští sousedé, 

léto je sice za námi, ale věřím, že pěkný podzim nám dopřeje hez-
ké dny, které budeme moct trávit venku. Proto vás chci upozornit 
na to, že jsme u usedlosti Ladronka rozšířili piknikové místo o dva 
nové venkovní grily a lavice na sezení. Teď tam může buď grilo-
vat více menších skupinek, anebo jedna velká parta třeba rodičů  
a dětí z jedné třídy. Vím, že piknikové místo se během dvou let 
stalo oblíbené, a teď jej bude moct využívat více lidí. A jsem rád, 
že se mi to podařilo prosadit a zrealizovat celkem rychle. 

Další velkou radost mám z toho, že z Prahy 6 vychází napříč poli-
tickými stranami jasný signál, že břevnovskou radiálu chceme mít 
zahloubenou v obou směrech. To je věc, za kterou jsem sliboval 
bojovat a je pro mě absolutní prioritou. Proto zaznamenávám jako 
malé vítězství, že naše komise územního rozvoje odsouhlasila ná-
vrh na změnu územního plánu tak, aby oba směry břevnovské 
radiály byly zahloubené. Dosud to měl být pouze jen směr a met-
ropolitní plán dokonce počítal s tím, že radiála bude zprovozněna 
v současném režimu na povrchu! To by znamenalo omezení chod-
ců, mimoúrovňové přechody a daleko větší množství aut, což by 
lokalitu významně poškodilo. Závazek současné koalice naopak 
je, že se budeme vší silou snažit, aby došlo ke snížení dopadů 
provozu z komplexu Blanka, ke snížení imisí a exhalací. Sám na 
Břevnově bydlím a byl bych raději, kdyby na povrchu bylo bez-
pečněji a ubylo aut. K tomu právě zahloubení Patočkovy pomůže. 
Pražský náměstek Hlaváček, který má na starosti územní pláno-
vání na úrovni Prahy, nám přislíbil, že schválené změny územního 
plánu budou přeneseny i do metropolitního plánu. 

S dopravou také souvisí zúžení Patočkovy na úrovni vozovny 
Střešovice, vůči kterému jsem se ostře ohradil u úředníků i po-
litiků. Křižovatka prochází rekonstrukcí a bez vědomí Prahy 6 do 
ní přibyly balisety a červenobílé šikany, což jednak zhorší průjezd 
směrem na Břevnov a jednak zcela proti našim snahám navádí 
dopravu do vilové čtvrti Ořechovka. Bohužel, o silnicích 1. třídy 
rozhoduje magistrát, přesto se budu snažit, aby bariéry, které jsou 
tam umístěny nelegálně a bez stavebního povolení, zmizely. 

Sousedé z Břevnova mě interpelovali na zastupitelstvu, že si ne-
přejí podzemní garáže v ulici 8. listopadu. Jejich obavy vnímám, 
rád se se všemi sejdu a proberu další varianty. Je třeba si ale při-
pustit fakt, že parkování na Břevnově je nedostatečné a musíme 
ho řešit. Právě zahloubené garáže v ulici 8. listopadu jsou jednou 
z možností. Byly by výhradně pro rezidenty a není pravda, že by 
jim muselo ustoupit místní hřiště. Naopak, v rámci výstavby by 
se také zrekultivoval prostor kolem Billy a ve hře je úplně nová 
tramvajová zastávka ve směru z centra, která by přibyla mezi za-
stávkami U Kaštanu a Drinopol. 

Chcete–li se o čemkoliv dozvědět podrobnosti, neváhejte mne 
kdykoliv oslovit, třeba na ulici nebo přijďte do mé kanceláře na 
radnici. Povídat si můžeme i během komentovaných procházek 
Prahou 6, na které vás opět srdečně zvu. Ta nejbližší se koná 25. 
září od 17 hodin a sraz je u Skleňáku na nám. Svobody. Procházet 
se budeme kolem krásných bubenečských usedlostí. Přijďte!

Váš Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ
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Úvodem musím zmínit, že 25. 4. 2017 byl areál břevnovské Po-
likliniky Pod Marjánkou prohlášen ministerstvem kultury za kul-
turní památku. 
Po víceletém snažení a tlaku radnice Prahy 6 o zvrácení tohoto 
prohlášení, vydal ministr kultury Staněk ještě před svým odcho-
dem, rozhodnutí o zrušení prohlášení Polikliniky za kulturní pa-
mátku. Dne 28. 08. 2019 vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, 
kterým neprohlašuje Polikliniku za kulturní památku!!
Nyní tedy nastává opravdu otázka co a jak bude Praha 6 s uvede-
ným areálem podnikat, protože z hlediska jejího téměř havarijní-
ho stavu by se mělo konat urychleně. 
Z informací vyplývá, že z pracovní skupiny, která byla vytvořena 
pro řešení Polikliniky a jejíž jmenovité složení je pro mne nezná-
mé /a která se sešla pouze 2x/, byla vytvořena podskupina, jejíž 
složení je uvedeno. Osobně znám architekta Michala Volfa, a to je 
fundovaný, zodpovědný architekt, který bude otázku dalšího osu-
du Polikliniky řešit jistě odpovědně. Pana Peka a Jakeše neznám. 
Pro objektivní zpracování návrhů dalšího odborného postupu by 
bylo nanejvýš vhodné , aby členem této pracovní podskupiny byl 
architekt, který se problematikou a osudem Polikliniky dlouhodo-
bě zabývá, zároveň i ve spolupráci s lékaři. A to mám na mysli 
autora tohoto krátkého článku o Poliklinice. 

akad. arch. ing. Petr Krejčí

BŘEVNOV POTŘEBUJE VÍCE POZORNOSTI
Dne 20. června 2019 jsem na 8. jed-
nání Zastupitelstva HMP interpelo-
val náměstka primátora Ing. Adama 
Scheinherra. Znovu jsem mimo jiné 
poukázal na tíživou situaci občanů 
bydlících kolem Patočkovy ulice. Po-
žádal jsem o obnovení měření imisí 
a hladiny hluku v přilehlém okolí  
a publikování zjištěných hodnot. 
Dále jsem požadoval zveřejnění in-
formací o tom, jak jsou plněny pod-
mínky stavebního povolení a zkušeb-
ního provozu Tunelového komplexu 
Blanka (TKB) a vznesl podnět k za-
hájení přípravných prací na výstavbě 
Břevnovské radiály v podzemní variantě. Koncem července jsem 
dostal od náměstka primátora odpověď. Podmínku stavebního 
povolení k tunelovému komplexu Blanka, že uvedení do provozu 
TKB musí předcházet zprovoznění silničního okruhu kolem Pra-
hy, vztahuje pan náměstek pouze k oblasti Bubenečského a části 
Dejvického tunelu a časově jen na dobu výstavby. Přiznám se, 
že toto vysvětlení nechápu. Do konce roku by měla proběhnout 
nová hluková měření a výsledky mají být zveřejněny. Náměstek 
Scheinherr doplnil, že Praha připravuje další opatření za účelem 
minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve 
stavbou dotčeném území. Podle mého soudu, ale bez realizace 
velkých investičních záměrů zásadní a dlouhodobé zlepšení oče-
kávat nelze. Je v rozporu s našimi oprávněnými zájmy, když podle 
posledních informací z tisku má být stavba severní části Pražské-
ho okruhu odložena o další dva roky. K zahájení má dojít až v roce 
2026, neboť s touto částí silničního okruhu nadále nesouhlasí 
představitelé MČ Suchdol. Za situace, kdy odklady ve výstavbě 
pokračují, mám pochopení pro taková dopravní opatření MHMP, 
která povedou v Břevnově k redukci dopravy. Dovedu si předsta-
vit omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel, či jiná řešení ke 
zlepšení života obyvatel kolem Patočkovy ulice. Dalším vážným 
problémem zůstává špatný stavební stav polikliniky. Z podkladů 
pro jednání zastupitelstva MČ Prahy 6 v září vyplývá, že MK ČR 
zatím nepravomocně změnilo dne 28. 8. 2019 názor a rozhodlo, 
že předmětný soubor polikliniky Pod Marjánkou neprohlašuje za 
kulturní památku, důvody nebyly zveřejněny. Budova polikliniky 

stále řadu let čeká na rekonstrukci, nutné opravy mají zpoždění. 
MČ zadala zpracování další z mnoha odborných studií, tentokrát 
je zhotovitelem VPÚ DECO PRAHA, a. s. , . Posledně objednaná 
studie předpokládá zpracování dvou variant, první se má zamě-
řit na ověření rekonstrukce objektu polikliniky ve dvou etapách 
tak, aby nedošlo k úplnému přerušení provozu. Druhá varianta 
má ověřit možné odstranění budovy a v jejím rámci má být před-
ložen cenový odhad demolice a výstavby nové budovy. Starosta 
Mgr. Kolář mi v odpovědi na interpelaci v červenci 2019 napsal, 
že tato druhá varianta je pouze teoretická. A tak náklady na stu-
die rostou, stejně tak jako cena odkládané rekonstrukce. Dalším 
tématem, které stojí za zmínku je stav obnoveného potoka Brus-
nice vedle Patočkovy ulice. Většinu jeho koryta překryla bujná 
vegetace. Tekoucí vodu není vidět, prodírá se na dně kořenovým 
systémem vegetace. Moc si přeji, aby samospráva MČ a HMP 
věnovala odstraňování našich problémů více času. 

JUDr. Ivan Hrůza 

LETOŠNÍ MARIÁNSKÁ POUŤ NA BÍLÉ HOŘE
V neděli 18. VIII. se v mariánské svatyni na Bílé Hoře konala tra-
diční pouť, přeložená ze svátku Nanebevzetí Panny Marie připa-
dajícího na 15. srpen. 
Slavná poutní mše v 11 hodin nebyla přímo v našem malém kos-
tele, který by nemohl pojmout všechny farníky a poutníky; jako 
kněžiště (presbytář) proto posloužila rohová ambitní kaple Nejsvě-
tější Trojice a věřící se shromáždili pod arkádami obou přilehlých 
ambitních chodeb. Hlavním celebrantem byl břevnovský arciopat 
Otec Prokop Petr Siostrzonek, což bylo zárukou nevšedního pout-
ního kázání. Nezklamal očekávání: velice zajímavě a trefně hovo-
řil o mnoha tématech souvisejících s tímto mariánským svátkem. 
Zmínil se i o tom, že se lidé mnohdy snaží usilovnou a vytrvalou 
modlitbou vynutit si splnění nejrůznějších proseb, které však Bůh 
někdy nevyslyší přesně tak, jak to prosebník požaduje, někdy do-
konce poskytne zdánlivě pravý opak požadovaného, protože sám 
nejlépe ví, co je pro nás nejlepší a nejdůležitější. . Někdy se až 
daleko později ukáže, že jsme dostali daleko lepší a cennější dary, 
než ty, které jsme si (někdy dost nerozumně) snažili vyprosit: 
všechno totiž vypadá jinak „sub specie aeternitatis“ (z hlediska 
věčnosti); mnohá přání, jak se později ukáže, jsou ve skutečnosti 
pošetilost či pouhá „marnost“… 
V ambulanci jedné americké nemocnice údajně visí text následu-
jící meditace: 
„Bože, modlil jsem se k Tobě o sílu, abych měl úspěch v práci, ale 
Tys mi dal slabost, abych se učil být pokorný. . . Prosil jsem Tě 
o zdraví, abych mohl vykonat velké věci, ale Tys mi dal nemoc, 
abych dokázal ještě víc!
Prosil jsem Tě o bohatství, abych byl šťastný, ale Tys mi dal tuto 
chudobu, abych se mohl stát moudrým; prosil jsem Tě o úspěch  
v povolání, aby si mne lidé vážili, ale Tys mi dal tuto bezmoc, 
abych se učil vážit si věcí obyčejných…
Nedal jsi mi nic z toho, oč jsem Tě prosil, ale dal jsi mi víc: pozná-
ní, co má v životě tu pravou cenu! Učinil jsi mne touto nemocí 
moudřejším a bohatším… Dík Tobě za to, můj Pane!“ 
S Otcem arciopatem koncelebroval P. Benedikt Vojtěch Kolaja, 
který je bělohorským rektorem – tedy duchovním správcem fili-
álního bělohorského kostela (a současně i břevnovským převo-
rem). U přenosných elektronických varhan exceloval břevnovský 
varhaník a uznávaný varhanní odborník (organolog) Ing. Marek 
Čihař, který mistrně doprovázel mešní zpěvy mariánských písní. 
Nakonec po skončení obřadů– bylo to v pravé poledne– všechny 
mile překvapil tím, že použil zvláštního rejstříku svého nástroje, 
aby imitoval polední tympány. Odpolední bohoslužbou v 15 ho-
din byly zpívané Loretánské litanie před vystavenou Eucharistií, 
které Otec Benedikt ukončil svátostným požehnáním. 
V 16 hodin následoval benefiční koncert houslové virtuosky 
novicky Marie Magdaleny Fuxové OSB pro sólové housle z díla 
Johana Sebastiana Bacha a dalších barokních skladatelů (Biber, 
Telemann) – ke cti Panny Marie Nanebevzaté. 

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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Leopold I. , v r. 1680 vdova císařovna Eleonora a kurfiřt bavorský 
modlil se v ní r. 1863. Obzvláště slavně býval tu konán svátek Na-
vštívení P. Marie, o němž z Prahy silné průvody přicházely.“

„Kaple se stala oblíbeným poutním místem až do doby Josefín-
ských reforem, kdy byl řád kajetánů zrušen, a kaple se od roku 
1791 přestala používat pro bohoslužebné účely. V roce 1821 byla 
přední (tj. západní) trojlodní část kaple i ambit, kapli obepínající, 
zbořeny.

Další zvláštností je podsklepení kaple (snad ona zmiňovaná kryp-
ta) se vstupním otvorem na východní straně stavby. Vstup pod 
úrovní terénu je dobře viditelný, avšak podzemí je zatopeno, buď 
srážkovou vodou nebo průsakem z Brusnice či z rybníčku Vincek, 
vybudovaném roku 1970. Kaple skrývá možná různá tajemství  
k povzbuzení představivosti návštěvníka. 

Nepochybně je ale zajímavým místem pro odpolední procházku, 
dokud nebude znepřístupněna ohradou budoucí stavby a v bu-
doucnu též pohlcena rezidenčním komplexem. A je na místě si 
přát, aby tato věkovitá památka přežila ještě mnohá staletí. Stav-
ba je v dobrém stavu, zdivo nevykazuje žádné trhliny ani stopy 
chátrání. Pokud ovšem nebude „náhodou“ nějakým neopatrným 
drcnutím stavebního mechanismu či narušením podloží při hlou-
bení základu porušena tak, aby to zavdalo příčinu k jejímu zbo-
ření. 

Rád bych Vás pozval na vycházku údolím toku Brusnice, jež nese 
významné stopy duchovní tradice. Začněme kaplí Vojtěškou  
v těsné blízkosti Břevnovského kláštera. Zde se počíná osídlení, 
jež dalo vznik dnešnímu Břevnovu. Dále po proudu dojdeme ke 
Kajetánce, nelze nevzpomenout duchovních tradic řádu theatinů. 
Stálou připomínkou je zmíněný pozůstatek v podobě Kajetánské 
kaple. Unaveným nohám poskytne oddech u rybníčku Vincek, 
možno posedět na otesaných kládách, po kamenných schůd-
cích opatrně sestoupit k hladině. Hejno kachen bude vděčné za 
každý kousek pečiva. Nad rybníčkem na severní straně dosud 
stojí zchátralé budovy Vincentina, jež poskytovaly útulek mnoha 
postiženým a nemohoucím. Dále ve směru východním si nemů-
žeme nevšimnout pěkně zrekonstruované usedlosti Schleiferka,  
v níž sídlí klášter Kongregace školských sester sv. Františka  
a kaple Panny Marie Andělské. Proti této budově stojí sousoší 
sv. Františka, hovořícího s vlkem z Gubie. Prosté linie díla potěší  
i toho, kdo není nábožensky založen. Autorem je sochař Vladimír 
Matoušek. Cesta pokračuje kolem nenápadné budovy vpravo, na 
jejíž fasádě se skví krásná abstraktní malba v zářivých barvách  
a výmluvný nápis PAX ET BONUM. 

Tomáš Lašťovka, 24. 8. 2019

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

 Na závěr poutního programu v 18 hodin byli návštěvníci poutní-
ho místa pozváni do kostela Panny Marie Vítězné na aktivní účast 
při pravidelných nešporách sester benediktinek (na zpívané „ve-
černí chvály“). 
Sestra Petra OSB informovala farníky o současném stavu prací 
na obnově bělohorské poutní svatyně i o perspektivě dalších 
oprav a údržby celého poutního areálu. Sestra Anežka OSB po 
koncertu oficiálně uvítala novicku Magdalenu Fuxovou jako no-
vou stálou členku bělohorské řeholní komunity Venio. Současně 
s ní přechází do zdejšího kláštera benediktinek i sestra Tereza 
OSB. Obě dosud působily v Mnichově a od září se budou věnovat 
pedagogické činnosti v Praze. Zdejší ženský klášter benediktinek 
se tedy od pouti rozrostl o dva nové přírůstky. 
V bohoslužebném areálu bylo po celý den připraveno příjemné 
občerstvení pro místní farníky i pro všechny ty, kteří přišli na bě-
lohorskou pouť.         Pro Břevnovan zapsal K. Voplakal

TAJEMNÁ KAPLE

Po demolici Břevnovského mrakodrapu v Radimově ulici se na-
skýtá ojedinělý pohled na okrouhlou stavbu, jediný pozůstatek 
Kajetánského kláštera. Jedná se o Kajetánskou kapli, někdy též 
nazývanou jako kaple Panny Marie Altöttinské, Jelikož budoucí 
staveniště rezidenčního areálu není zatím oploceno, může si zá-
jemce prohlédnout kapli ze všech stran. Zejména zaujme pohled 
na západní průčelí s vchodem klenutým do oblouku. Výhledu 
trochu brání zbytky rezavého oplocení a několik keřů. Zájemce 
ale může nahlédnout do vnitřku, v němž spatří 7 výklenků, si-
tuovaných pod oktogonální nástavbu věže. Vnitřek nese stopy 
„uměleckých“ výtvorů bezdomovců, zejména snad černými saze-
mi zpodobenou postavu nahého muže ve výklenku šikmo vlevo 
od vstupu. Podlaha byla při rekonstrukci v letech 1964 až 1968 
vybetonována, v té době byla též opravena nová střecha ve tva-
ru osmibokého jehlanu s prejzovou krytinou, zakončeného špicí 
hromosvodu a měděnou makovicí. Z téže doby možná pochází 
kamenný vstupní portál s několika drobnými reliéfy – např. český 
lev. Přístup do kaple je uzavřen jednoduchou kovovou mříží, za-
braňující nežádoucím „návštěvám“. 
Historie této kaple je však stejně zajímavá, jako její vzhled. V ně-
kterých písemných zmínkách se píše, že byla postavena v roce 
1666 jako kopie Gedenkmalkapelle v bavorském Altöttingtenu 
Svádí k tomu podobnost osmiúhelníkového půdorysu západní 
věže v Bavorsku. Kaple v Břevnově má však půdorys kruhový, 
který teprve ve výši asi 4 metrů přechází v osmihran. Dovolte 
malý exkurz do historických pramenů. 
František Ekert v knize Posvátná místa král. hl. m. Pražského  

z roku 1883 píše: „Roku 1665 ubíralo se Prahou několik Theatinů 
(zlidověle Kajetánů) na misii do Rusi. Tehdáž byl v Praze nejvyš-
ším purkrabím zbožný Bernard Ignác hrabě Martinic. Ten Theati-
ny pohostinně přijal, zalíbil si jejich řeholi a usiloval, aby se usadili 
též v Praze. Vymohl si povolení císaře Leopolda I. , což se setkalo 
s úspěchem. 
Purkrabí Martinic měl již od roku 1660 za Strahovem rozsáh-
lou vinici. V té stála okrouhlá prastará kaple, o níž lid vyprávěl, 
že za Karla IV. byla modlitebnicí mohamedánských kobereční-
ků, kteří tenkráte v Praze žili (podtrženo autorem článku.) Tuto 
kapli tehdáž zanedbanou obnovil Martinic a učinil v ní svatyni 
Panny Marie Etinské, jsa ctitelem milostného obrazu Mariánské-
ho v bavorských Starých Etinkách. V dolejší části kaple na způ-
sob kryty sklenuté učinil svatyňku Matky Boží Bolestné. Vinici  
s kaplí, rybníkem a domem daroval purkrabí roku 1666 Theati-
nům aby „ke cti a slávě Pána Boha, Panny Marie Etinské a sv. Ka-
jetána zřídili si tu klášter s noviciátem. V kapli samé vystavěl ještě 
dva oltáře. “ (Což si vyžádalo přístavbu kaple směrem západním  
a též ambitu kolem stavby, dodává autor článku.)
Kaple se stala významným poutním místem i po té, co řád Thea-
tinů vystavěl nový klášter a kostely v ulici Ostruhové (dnešní Ne-
rudově). Jmenovitě „ke kapli vykonal pouť v roce 1672 sám císař 

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
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Pomůcky 
kavas, 
ouklej • Okrasná 

rostlina
Turecký 
četník Ocas • Značka 

rádia Tip Tohoto dne •
Americké 
kočkovité 

šelmy
Horní část 
místnosti

Elektronvolt 
(zkr.) Lépe • Skladiště Kaprovitá 

ryba 
4. část 
tajenky

•
Slovensky jak

1. část 
tajenky

Pokolení
Inic. spis. 
Rollanda

Hýkavec
Řím. 4

Severské 
zvíře

3. část 
tajenky

Domácí pták 
Sibiřský 
veletok

Hovorově 
umyvadlo

Zdvihák
Fotbalový 

zadák

Český tanec 
Sloní zub  

Domácky 
Oldřich

Mužský hlas 
Azur 

Hlt 
Doslovný 
překlad

Baltické 
moře

Něžnost

Název 
písmene

Včelí 
produkt 
Dvojzpěv

Hora
Někde 

Německý 
člen

Dřevěná bota

Slovenské 
zvratné 
zájmeno

Přístavní 
nádrž

Černomořský 
přístav 

Popravčí 
Strach  

Národ 
Lákadlo 

Televizní 
loutka
Brit 

• Bicykl
Končetina 
zastarale 

Výzva 

Pokles 
hladiny

Patřící Áje

Číslovka 
Tamten 

Malé oči Díl nábytku

2. část 
tajenky

Hovorový 
souhlas

Přípravek  
na nádobí

Řecký bůh 
lásky

Knižně kůň

Zase 
Svit 

Solmizační  
slabika

Italské  
město

Vyjádření 
poměru

Zkr. naší 
televize

Zkr. titulu 
bakalář

Stromový 
porost Zázrak 5. část 

tajenky

Dívčí jméno Zájmeno 
žen. rodu Planeta Zn. 

kilokalorie

BŘEVNOVAN

Známe se?

V sobotu 15. 6. 2019 jsme na našem kynologickém cvičišti ZKO IPK 
Břevnov Praha 6 uspořádali oslavu stého výročí od založení Prvního 
pražského kynologického klubu. 

Cílem oslavy bylo jednak seznámit veřejnost s naší činností a různými 
druhy výcviku a využití psů, ale i se pobavit a užít si den s našimi čtyř-
nohými kamarády. 

V den oslavy se teplota vzduchu pohybovala přes 35 stupňů, což bo-
hužel odradilo některé návštěvníky i účastníky. I tak se ale sešlo po-
měrně dost návštěvníků, kteří přišli toto výročí oslavit s námi. Dvorek 
kolem klubovny a prostor před cvičištěm je stíněn vzrostlými kaštany, 
což návštěvníkům, společně s kantýnou, mimo jiné zásobenou chlad-
nými nápoji, zajistilo příjemné posezení. Nicméně cvičební plocha před 
sluncem chráněná není a tak se program musel přizpůsobit vysokým 
teplotám, především zkrácením jednotlivých ukázek. 

Program byl zahájen uvítáním a shrnutím naší stoleté historie. Pak při-
šli na řadu nejmladší psi našeho klubu. Předvedla se skupinka štěňat 
a mladých psů, kteří se svými páníčky předvedli začátky výchovy a so-
cializace. Byla to parta uličníků, a tak předvedla i svojí neposednost  
a lumpačení, které k tomuto věku určitě patří. Přesto i oni už pěkně 
cvičili a ukázali, co se u nás naučili. 

Po nich přišla na řadu skupina již o něco pokročilejších psů, kteří už 
většinou způsobně předváděli naučené cviky ve skupině. Následovali 
nejzkušenější psi našeho klubu, kteří již individuelně se svými pánečky 
a paničkami ukazovali nejpokročilejší cviky poslušnosti. 

Po skončení poslušností nastoupili příslušníci Policie ČR se svými psy 
a předvedli likvidaci nebezpečného pachatele. Následovala ukázka 
asistenčního psa, který předvedl, jak užitečný pomocník je pro svého 
pánečka na vozíku. 

Další ukázku předvedli příslušníci Ostrahy letiště Praha se svými čtyř-
nohými kamarády. Ukázali nejen zásah již vycvičeného psa, ale i přípra-
vu a výcvik psa mladého. Stejně tak byli po celou dobu akce ochotni 
diskutovat o své práci a odpovídat na otázky přítomných diváků. 

Oslava 100. let od založení  
Prvního pražského kynologického klubu 

Na sklonku 30. let minulého století byly v Markétské ulici v Břevnově zasazeny čtyři topoly a kolem malého rybníka Sádky ještě několik 
smutečních vrb k tomu. Sazenice přivezeny byly ze zahradnické školky v Ďáblicích. Dnes z topolů zbyl pouze jeden stojící mezi rybníky před 
klášterem a smuteční vrby se drží jen tak tak. Kdo však ty stromy vysázel a co zde kdysi bývalo za prosperující podnik? Odpověď naleznete  
v dnešní tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUSLAV DUŠEK  

Tajenka: Alois Kadeřábek a zahradnictví bratrů Kadeřábků
Následovala ukázka ze sportovní obrany. Celý program zakončila ukáz-
ka socializace a správného chování psů a chování se ke psům. Během 
celé akce byli přítomni zkušení výcvikáři a chovatelé, kteří ochotně od-
povídali na všechny dotazy ohledně výchovy, výcviku, chovu, výživy  
i dalších otázek. 

Po skončení programu následovala volná zábava, povídání, grilování  
a posezení s přáteli. 

Bylo to moc fajn setkání se sousedy z Břevnova ale i návštěvníků ze 
vzdálenějších míst, s pejskaři všeho druhu i s lidmi co se jen přišli po-
dívat. Byla to příležitost potkat se se „starými“ přáteli i potkat přátele 
nové. 

Ráda bych moc poděkovala všem co se na akci podíleli, ať už předve-
dením, svých čtyřnohých kamarádů, pomoci při organizaci či radami 
méně zkušeným návštěvníkům. Našim členům i hostům, všem co při-
spěli ukázkou, Policii ČR, kolegům z Ostrahy letiště Praha a také všem 
návštěvníkům, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Z našeho pohledu to 
byl naprosto skvělý den a doufáme, že se líbil i ostatním. Byla to první 
akce našeho novodobého cvičáku tohoto druhu a tak se omlouváme za 
případné nedostatky. Rádi bychom něco podobného zopakovali určitě 
dřív než za dalších 100 let a doufáme, že u toho zase budete s námi.

Marcela Wendlová 
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
šestá část. 
Než tuto část vyprávění zařadím 
do správného místa v kalendáři – 
tedy na začátek letních prázdnin 
roku 1948 – chci věnovat místo 
jakémusi „pel mel“ různých zají-
mavostí z období do ukončení školních let na prvním stupni 
(doufám, že mi čtenáři tyto skoky v časoprostoru prominou). 
Především teď často vzpomínám na své rodiče a i na prarodi-
če – na všechny si pamatuji především jako na velmi laskavé 
dospělé. Dědečkové a babičky mi vždy připravili během po-
bytu u nich (jak za války, tak o prázdninách) milé prostředí, 
které se vyznačovalo nejen láskou a péčí, ale i jistou dávkou 
přísnosti, když bylo třeba ji projevit (tělesné tresty´ovšem 
nepřicházely v úvahu). Tady musím trochu odbočit a zmínit 
se o tom, že jsem sice měl v různých svých živočichopisech  
z mnohem pozdější doby uváděn jako oficiální „původ úřed-
nický“ (rodiče tudíž patřili k „maloburžoazii“, později mezi 
„pracující inteligenci“), oboje prarodiče byli ale v podstatě 
proletáři: poslední zaměstnání tatínkova otce bylo jako kože-
luh u Bati v Třebíči–Borovině (předtím ševcařil doma (větši-
nou asi spíš boty spravoval), babička byl zřejmě od svatby 
v domácnosti – kromě mého otce (+1911) měla ještě Jaro-
slava (1921) a Miladu (1926). Rod Jičínskových (jak se na 
Třebíčsku říkalo) měl kořeny na venkově (já jsem jako kluk 
byl o jedněch třebíčských prázdninách pár dní v době žní  
u příbuzných–sedláků v nedalekých Kožichovicích. Zážitky 
byly pro městského kluka úžasné – v hospodářství koně, pár 
kusů hovězího dobytka, velký pes a další domácí havěť (o 
všechny bylo třeba se starat) a s bratrancem jízda na žebřiňá-
ku naloženém snopy obilí a pozdější okukování, co se dělo  
u mlátičky. Poznal jsem taky jednu z prababiček – byla myslím  
z Hané, protože to bylo pořád „bele be sme“ a podobně. Byla 
hezky kulaťoučká, už skoro nechodila a tak seděla na rohu 
dvoudílné lavice u velkých kamen čili pece, v klíně držela 
buď mísu s těstem a mísila nebo zase hrnec s bramborami  
a škrábala. Pod lavicí měla z jedné strany polínka, po druhém 
boku byla dvířka do kamen. Když se pootočila, mohla míchat 
vařiva v hrncích na plotně. Ostatní příbuzné z gruntu si moc 
nepamatuji. Další tatínkův bratranec František byl dán na 
církevní studia a stal se farářem v Mušově na Pálavě, jedna 
jeho sestra mu dělala hospodyni a v kostelíku Sv. Linharta 
hrála při mši na varhany, přičemž vedla i zpěvy věřících; dal-
ší sestra se stala jeptiškou v klášteře v Ivančicích. Bývalo to  
u sedláků zvykem, že nejstarší syn dědil grunt, mladší byli 
určeni církvi nebo vojenským pánům a jen málokterý se do-
stal na civilní studia. Dívky buď čekaly na svatbu, nebo jim 
byl určen za ženicha Syn Boží – tedy klášter a případně jim 
bylo osudem staropanenství. Mušov byl malá milá vesnice  
v Podyjí s krásnou barokní farou – ta pak byla v rámci budová-
ní tzv. Novomlýnských nádrží na Dyji odstřelena, ves zatope-
na. Kostelík však sedí dodnes na malém ostrůvku uprostřed 
rozlehlé vodní plochy střední nádrže. Později byl zdevasto-
ván, a pak zrenovován – nevím, jestli jen fasáda pro parádu 

Mezi námi
v Břevnově 54.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

nebo i cenný interiér s kazatelnou, kůrem a varhanami. Když 
jsem pak na faře v blízkých Pasohlávkách pátral po tom, kam 
přišla „strýčkova“ bohatá knihovna, místní pan farář sice  
o jejím osudu nic nevěděl, ale zároveň mi prozradil, že o os-
trůvek projevili zájem developeři, kteří zde chtěli vybudovat 
atraktivní rekreační centrum s hotelem a přístavem pro malé 
loďky jako lákadlem pro turisty. Myslím, že k tomu nedošlo. 
Tuhle odbočku zde uvádím proto, že o jedněch prázdninách 
mě tatínek, který jezdíval na faru každoročně na pár dní do-
volené, vzal sebou. Spolu jsme navštívili vykopávky u Dol-
ních Věstonic (byly od Mušova jen poblíž přes Dyji), kde byla 
nalezena „Věstonická Venuše“ – otec tam měl u archeologů 
– jako leckde jinde – několik známých. Také jsme zajeli do 
Moravského krasu, kde měl také řadu známých mezi speleo-
logy. Do tohoto zájmového okruhu zapadly i vycházky do oko-
lí Prahy s tehdy volným sběrem zkamenělin, i letní výpravy  
z Třebíče k blízkému Hostákovu, kde se daly nalézt ametysty. 
V těchto letech jsem už měl slušný základ šutrologické sbír-
ky a nakonec byly v bedně i nějaké vzácnosti, získané hlav-
ně výměnným obchodem. Všechno bylo, aniž jsem si toho 
byl vědom, součástí nenásilného tatínkova systému mého 
všeobecného vzdělávání. Patřily k tomu i poměrně časté ná-
vštěvy hvězdárny na Petříně – těšíval jsem se až půjdeme 
zase za tatínkovými známými „na hvězdičky“. Časem jsem si 
uvědomil, že „známí“ byli vesměs odborníky ve svém oboru, 
což svědčilo o šíři otcových zájmů. Velmi důležitým počinem  
v programu mého vzdělávání bylo to, že mě rodiče poměrně 
brzy (tuším, že od 4. třídy) dali prozíravě na soukromě hodiny 
angličtiny u paní Musilové (to už je dávala jen potají i když 
její sousedé jistě věděli, proč děti do vily v Kopeckého ulici 
docházely). Chodil jsem na tyto hodiny asi tři roky – probrali 
jsme čtyři díly Eckersleyho učebnice – první lekcí byla větička 
„kcham kchét kcham tu dynr“ s obrázkem kočky poblíž misky 
s potravou. Na doma jsem měl od začátku malý mnou psaný 
slovníček, a když tatínek oznámil „pojď, půjdeme si zaanglič-
tit“, přišlo nejdřív promrskávání slovíček a teprve pak byla na 
řadě četba nahlas. Tatínek měl i v okolí našeho bydliště také 
zajímavé známé – s jedním pánem jeho věku se vzhledem 
vzdělance probírali při procházkách, jichž jsem se někdy zú-
častnil, různá témata z filosofie a dějin; oslovoval ho „mesjé“. 
Dalším souputníkem býval starý mohutnější pán s velkým 
bílým vousem (prý emigroval z Ruska do ČSR někdy začát-
kem 20. let). Občas spolu potají hovořili rusky – báťuška pak 
časem zmizel z obzoru. Doma jsme měli na tehdejší dobu 
výborné slovníky řady jazyků třebíčského nakladatele Loren-
ze, pro angličtinu časem přibyl klasický „Osička“. Se snahou  
o domácí výuku němčiny rodiče uspěli nevalně – nebylo 
divu, jelikož jsem nelibozvučný jazyk s podivně usazenými 
slovesy na konci věty neměl rád. Po válce jsme jako kluci po-
směšně deklamovali „achtung achtung, nad říšským územím 
letí knedlík s uzeným –ich vídrhóle ať je ihned dóle“. S čím 
však tatínek zcela pohořel, byla moje jakás takás hudební 
výchova. Jak jsem se dříve zmínil, tak na vánoce hrával na 
housle doprovod ke koledám, které jsme s maminkou zpívali, 
ovšem raději melodie jen vybrnkával a na moje prosby, aby 
zahrál „tyčí“, nijak nadšeně nereagoval. Hra na housle mě 
tedy nijak neupoutala, zato mě bavilo vyťukávat paličkou na 
dětském xylofonu i vlastní „skladby“. 

Už dřív jsem se zmínil o tatínkově manuální zručnosti –přes-
to si ale z oboru výtvarné tvorby vzpomínám na dvě aktivi-
ty, do nichž jsem byl přímo zapojen. Jednou z nich byla po 
řadu let každoroční předvánoční „stavba“ betléma. Třebíčské 
kořeny otcovy se nezapřely, a tak za mé pomoci zručně sta-
věl. Na fotce z roku 1943 je zachycen náš první a také nej-

papíru, nastříkaného černou vodovkou a po uschnutí pocákaného kapičkami 
jasných barev, což se dělo pomocí kartáčku na zuby ponořeného do vody s  

   

barvou, jímž se přejíždělo po kousku drátěného síta na mouku. Každý skalní útvar 
s květenou a lišejníky byl tudíž vždy originál. Na velké základní desce pro centrální 
scénu byly sem tam i bochníčky živého zeleného mechu. Herecké obsazení bylo  
z vystřihovánek z tuhého papíru (hlavně to byla práce pro šikovné maminčiny 
ruce). Během psaní těchto řádek se mi podařilo vyhledat (na radu manželky ‐ 
sběratelky papírových betlémů) na internetu obrázek vystřihovánek právě mých 
figurek ‐ autora bohužel neznám. Postaviček i příslušenství je hodně a rázu ryze  
českého ‐ odění lidiček (až na tři vznešené cizince) pochází z různých koutů našeho 
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menší betlém, časem došlo na stále rozměrnější 
a na figurky bohatší. Pamatuji se, že na jednom  
z posledních byly nahoře na skalách dokonce 
Hradčany. Záhadným detailem fotografie je ov-
šem nápadná ozdoba vánočního stromečku – 
visatcem je patrně dozorující sv. Mikuláš. Základ-
ní prvky byly vždycky tytéž – jednoduchá kostra  
z několika „lajsek“ a prkének v různých patrech pro 
naaranžování „skal“ ze zmuchlaného balicího pa-
píru, nastříkaného černou vodovkou a po uschnutí 
pocákaného kapičkami jasných barev, což se dělo 
pomocí kartáčku na zuby ponořeného do vody 
s barvou, jímž se přejíždělo po kousku drátěné-
ho síta na mouku. Každý skalní útvar s květenou  
a lišejníky byl tudíž vždy originál. Na velké základ-
ní desce pro centrální scénu byly sem tam i boch-
níčky živého zeleného mechu. Herecké obsazení 
bylo z vystřihovánek z tuhého papíru (hlavně to 
byla práce pro šikovné maminčiny ruce). Během 
psaní těchto řádek se mi podařilo vyhledat (na 
radu manželky – sběratelky papíro-
vých betlémů) na internetu obrázek 
vystřihovánek právě mých figurek – 
autora bohužel neznám. Postaviček  
i příslušenství je hodně a rázu ryze 
českého – odění lidiček (až na tři 
vznešené cizince) pochází z různých 
koutů našeho venkova. 

Proto s radostí popisuji, s čím jsem 
tenkrát mohl „pomáhat“: Vystříhané 
živé i neživé osazenstvo bylo třeba 
opatřit zezadu přilepeným plochým 
dřívkem, jeho dolní konec přecházel 
do špičky sloužící k zasunutí do dírky 
v prkénku (u menších objektů jako 
slepice, husy a děti) leckdy stačilo při-
lepit velkou či malou zápalku, jelikož 
špejle byly vzácností. Na „mytřikrále“ 
a Svatou rodinku musely být sirky nej-
méně tři, pro chlév byly jistě čtyři (mi-
mochodem – proč byl Josef „svatý“ 
a Maria „pana“ jsem se nedozvěděl  
a kde se vzalo hezké jméno „Ježíšek“-
mi také bylo záhadou). Jména králov-
ských daráků zněla docela přijatelně 
– vždyť jacísi Kašparovi bydleli blízko 
nás; Melichar a Baltazar sice připuto-
vali z větší dálky, ale jasná hvězda je 
všechny bezpečně dovedla, aby pře-
dali miminku dary – vždyť se mělo 
stát také králem. Rodiče mi ovšem 
museli vysvětlit, cože to bylo za dary 
: ze zlata byl maminčin prstýnek, po-
jmenování další vzácnosti mi znělo 
trošku zvláštně, ale tak jako u myrhy 
si rodiče s vysvětlením poradili. Co 
přinášeli „dárci z lidu“, byly tehdy pro 
mne také vzácnosti, protože to byly 
vesměs různé dobroty – některé hned 
k jídlu, většinou však jako suroviny – 
drůbež, ovce i kozy. Ty jsem zatím  
v živém stavu dosud nepoznal, a tak 
byly  betlémy pro mne vzácným zdro-
jem poučení. 

 

 

Tel. 773 237 237 
www.wcservis.cz 

Pronájem mobilních toaletních kabin včetně kompletního 
servisu, mycích stání, urinálních stojanů, žlabů, oplocení a 

bariér, odpadkových košů, skladových a kancelářských 
kontejnerů v různých verzích vybavení. 

Naše služby lze využít kdekoliv a při jakékoliv příležitosti od 
použití ve stavebním průmyslu, na společenských a kulturních 

akcích, koupalištích až po soukromé využití a to formou 
dlouhodobých i krátkodobých pronájmů. 

 

pořadatel partneři mediální partneři

hlavní partner

Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.
Akce se koná za finanční podpory Prahy 6.

Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
pořadatel partneři mediální partneři

hlavní partner

Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.
Akce se koná za finanční podpory Prahy 6.Akce se koná za finanční podpory Prahy 6.

Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.czwww.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

4. – 6    . října 2019 od 10 do 22 hod.
před břevnovským klášterem.

Fanygo s.r.o. • Harry band • Bolesti
Bílá nemoc • MŠ Jílkova • ZŠ Marjánka

Vladimír Walda Nerušil a Malevil Band 
Strahov • Veget • Crazy  Dogs

Ohňová show kejklíře Štěpána

Workshopy pro děti,
vystoupení ZŠ a MŠ z Prahy 6,

kejklíř Štěpán ve vesničce.
Staročeská vesnička s vlastním programem,

v sobotu i v neděli ohňostroj od 19.05.

Změna programu vyhrazena!

VSTUP ZDARMA!!!
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Irina Semizorová, Břevnov 10. 9. 1933
Hana Kosová, Břevnov 14. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice 19. 9. 1949
Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924
Alena Peroutková, Břevnov  7 10. 1926
Věra Vágnerová, Břevnov 1. 10. 1929
Marcela Pýchová, Břevnov 4. 10. 1939
Jan Chvojka, Břevnov  4. 10. 1939

Září – Říjen

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

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 

P R O N Á J E M 
Pronajmu garážové stání v ulici Heleny Malířové/Šlikova v Břevnově.  

Tel. 739/916011

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

Na památku Otce Augustina 
Ladislava Gazdy, převora–ad-
ministrátora benediktinského 
opatství v Rajhradě
Dne 18. června 2019 náhle zemřel  
v poměrně nevysokém věku 59 let jeden  
z významných moravských kněží, Pa-
ter Augustin Ladislav Gazda OSB, pře-
vor kláštera benediktinů v Rajhradě  
u Brna. Jeho smrt je bolestnou ztrátou 
nejen pro rajhradskou klášterní komunitu, ale i pro bělohorské farníky: Otec 
Augustin totiž v devadesátých letech býval duchovním správcem při poutním 
kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře po dobu několika let– a za tu dobu 
všem farníkům přirostl k srdci pro svou srdečnou povahu, jadrný humor, ocho-
tu naslouchat a schopnost potěšit, adekvátně reagovat na jakoukoli situaci 
– i pro svůj nelíčený zájem o farníky všech věkových kategorií, ale především  
o seniory a jejich problémy. 

Když před necelými dvaceti lety z Bílé Hory odcházel, aby se stal administrátorem 
a převorem malé mnišské komunity v benediktinském klášteře v Rajhradě u Brna, 
byli z toho všichni smutni, protože ho měli opravdu rádi. Ani pro něj to nebylo 
snadné: odcházel od své „zabydlené“ duchovní rodiny na okraji Prahy do nezná-
mého prostředí– do kláštera, který předtím desítky let užívala Československá 
lidová armáda – a chovala se k němu –mírně řečeno– macešsky, takže historické 
klášterní budovy byly spíš historickou ruinou– a bylo třeba hodně práce a investic, 
aby mohly opět sloužit svému původnímu účelu. 

Ladislav Gazda na prahu osmdesátých let– tedy ještě ve studentském věku – emi-
groval do Itálie, vystudoval bohosloví a v Norcii vstoupil do benediktinského řádu. 
Jako řeholník působící ve střední Italii mohl jen těžko doufat, že se někdy bude 
moci vrátit do vlasti a svobodně žit v českém benediktinském klášteře. Ale léta 
ubíhala a situace se změnila: přišel listopad 1989 – a brzy poté se řada politických 
emigrantů vracela do svobodného domova. Vrátil se i benediktinský mnich Augus-
tin Gazda OSB a vstoupil do břevnovského kláštera. Po ukončení bohosloví – před 
28i lety – byl od Otce biskupa Františka Václava Lobkowicze vysvěcen na kněze. 
Tehdejší břevnovský arciopat Anastáz Opasek jej pak pověřil duchovní službou  
v bělohorské filiální farnosti. Ukázalo se, že to bylo oboustranně šťastné rozhod-
nutí: Bílá Hora získala velmi dobrého kněze, který ji dokázal stmelit – a on tam 
našel druhý domov, kam se rád vracel i po mnoha letech. Navštěvoval nemocné 
farníky, kázal srozumitelně, mile, výstižně a poutavě, dokázal napomenout i po-
chválit, pobesedovat v hloučku věřících po mši svaté a nezkazil žádnou legraci. 
A když vyšlo najevo, že tuto farnost bude muset opustit a stát se představeným 
opuštěného kláštera na Moravě, lidé chtěli protestovat, psát petici– ale on na 
odlehčení situace prohlásil: „Lidé neblázněte, přece mi nechcete kazit kariéru!“ 
My jsme však moc dobře věděli, že jemu o kariéru vůbec nešlo, ale že poslušně 
přijal úkol obnovit klášter v Rajhradě – protože snad jedině on byl schopen tomuto 
úkolu dostát. Skončila jeho poslední mše na Bílé Hoře, následovalo společné foto-
grafování na rozloučenou i dárky… Samozřejmě s ním do poslední doby udržovali 
spojení telefonem, mailem, poštou i občasnými návštěvami. Za těch téměř dvacet 
let, co z Bílé Hory odešel, mnoho jeho věrných farníků odešlo na věčnost, mnozí 
už nebyli schopni navštěvovat bohoslužby a tím méně za ním jezdit do jeho no-
vého působiště – ale stále ještě žije mnoho pamětníků, kteří na něj nezapomínají. 

Od jeho nástupu do Rajhradu všichni s obdivem sledovali jeho organizační i du-
chovní úspěchy na jeho novém působišti. Kousek po kousku byly opravovány 
jednotlivé části rozsáhlého klášterního komplexu: křížová chodba, klášterní okna, 
nádherné prostory kapitulní síně, refektáře i knihovny, representativní schodiště, 
rajský dvůr – pozvolna, ale systematicky a s obdivuhodným citem pro původní 
krásu historických objektů. Rok od roku, když lidé za ním na Rajhrad přicháze-
li, bylo co nového obdivovat. Otec Augustin své dávné přátele vždycky uvítal  
s upřímnou srdečností – a pokaždé měl čím se pochlubit: nová fasáda, nová dlaž-
ba, renovované fresky a obrazy a j. Klášter ke svému životu samozřejmě potřebu-
je mít také své hospodářské zázemí; mohli jsme obdivovat obnovené květinové  
i produkční zelinářské zahrady, ovocný sad, chovanou drůbež i další hospodář-
ské zvířectvo. Na jedné internetové fotografii je typický záběr Otce Augustina  
s ovečkou v náručí. . Otec Augustin si získal respekt i v civilních občanských kruzích  
a nesmírnou oblibu mezi věřícími i okolním duchovenstvem. 

Když přišla neblahá informace o jeho úmrtí, nejprve tomu nikdo ani nechtěl věřit. 
Bylo to pro každého jako zpráva o úmrtí blízké bytosti; lidé si bolestně uvědomili, 
čím pro ně zemřelý byl a co jeho smrtí ztrácejí. Z Bílé Hory i z Břevnova se na jeho 
pohřeb navzdory nesnesitelnému vedru vydaly víc než dvě desítky lidí – většinou 
seniorů. Do rajhradské baziliky přijeli s jeden a půlhodinovým předstihem, takže 
všichni ještě našli místa k sezení – a hlavně ještě mohli uvidět tvář svého Otce 
Augustina v otevřené rakvi. Spolu s rajhradskou mnišskou komunitou a s břev-
novským arciopatem Prokopem se modlili za duši zemřelého modlitbu růžence. 

Pohřeb byl velkolepý– hlavním celebrantem byl brněnský světicí biskup a s ním 
koncelebrovali čtyři opati významných českých klášterů s přibližně padesáti ře-
holními i diecézními kněžími. Počet smutečních hostí byl těžko odhadnutelný: vel-
ká klášterní bazilika byla zcela zaplněna – lidé stáli hustě, jablko by nepropadlo. 
Tématem smuteční homilie břevnovského arciopata Otce Prokopa Siostrzonka 
byla „popsaná kniha života“ zemřelého Otce Augustina – jeho životní peripetie, 
radosti, naděje i zklamání, úspěchy i těžkosti a nezpochybnitelné zásluhy na poli 
duchovním i fyzickém… 

Na pohřebních pamětních obrázcích je biblický citát sv. Pavla z 1. kapitoly 2. listu 
Timoteovi, který byl zřejmě i „Kredem“ Otce Augustina: „Vím, komu jsem uvěřil  
a jsem přesvědčen, že On má moc ochránit, co mi svěřil, až do onoho dne…“

Zapsal K. Voplakal

Oznámení
Dne 14. srpna 2019 odešla z tohoto světa paní Jaroslava Kohou-
tová z Ruzyně, narozená 20. 4. 1943. Se svým manželem Milanem 
před léty založila rodinu a žili spolu 54 let. Upřímnou soustrast Mila-
nu Kohoutovi vyjadřuje redakce listu. 

Dne 30. srpna 2019 po dlouhé těžké nemoci zemřel pan Bohuslav 
Šafařík z Břevnova ve věku 83 let. Rozloučení se zesnulým se konalo 
5. září při mši svaté v bazilice sv. Markéty a uložen byl do rodinného 
hrobu na místním hřbitově. Mnozí sousedé pana Šafaříka znají z jeho 
dřívější společenské činnosti v Břevnově při organizování Dětských 
dní, vánočních a jiných svátků za stranu lidovou. Takových obětavých 
činovníků už mnoho není. Zůstane tak mnoha lidem v povědomí. 

Gratulace
Pan Karel Bažant 95 let!
 Nevšední narozeniny oslaví pan Karel 
Bažant, narodil se 21. 10. 1924. Film 
života úctyhodně dlouhý a přeci krát-
ký jako den. Rodák z Markétské ulice  
v Břevnově, Sokol, letecký technik, ab-
solvent pilotní školy, který byl vyhozen 
od letectva pro podezření, že chtěl pře-
letět za kopečky. Přímý účastník Pražské-
ho povstání, dosloužil aktivní léta jako 
ministerský úředník. Po roce 1989 po-
výšen na poručíka letectva. Na Břevnov 
nedá dopustit a my v redakci na pana 
Bažanta také ne. Ať Vám slouží zdraví, 
pane Bažante!             Vaše redakce listu. 
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váděny nové, stále modernější typy tramvají s větší přepravní 
kapacitou: nejprve ty nezničitelné zakulacené T–trojky, které 
již jezdí přes padesát let, nyní většinou jakožto „dvojčata“ ve 
spřažených dvojicích. Později se začaly objevovat jejich delší 
kloubové varianty a pak opět hranatější typy („KT“) – sólo  
i se sníženou střední plošinou – až po dnešní zcela bezbariéro-
vé T–patnáctky se zcela netradičním pojezdem (každé kolo má 
svůj vlastní hnací elektromotor); paradoxem však je, že doba 
jízdy, resp. rychlost dopravy se za celou tu dobu nijak výrazně 
nezměnila: k Národnímu divadlu se z Bílé Hory člověk už 
v šedesátých letech dostal za 35 minut a stejně tak je tomu  
i dnes. Není to ovšem vinou technických možností moderních 
vozidel MHD, ale stále ucpanějších pražských ulic. 
Tramvaj na Bílou Horu jezdila už od předválečné doby; trať 
byla postupně prodlužována z Pohořelce na Královku, pak na 
Vypich a snad teprve koncem třicátých let až na Bílou Horu. 
Slyšel jsem, že velkou zásluhu na prodloužení trasy až na 
dnešní konečnou měl někdejší bělohorský farář P. Leo Mojžíš, 
který prý míval dobré známé a tím pádem i vliv na příslušných 
úřadech. Je to možné, ale tuto informaci mám jen z doslechu. 
V padesátých letech v prostoru mezi „Malým Břevnovem“  
a „Vypichem“ vedla dvoukolejná tramvajová trasa podél teh-
dejší poměrně úzké, tehdy ještě dlážděné jednoproudé Bělo-
horské silnice; teprve koncem šedesátých let byla vybudována 
druhá jednosměrná vozovka (samozřejmě již dvouproudová 
a asfaltovaná) po opačné straně kolejiště – tak, jak se jezdí  
v současnosti. 
V padesátých letech na Bílé Hoře ještě neexistovaly žádné 
větší prodejny, které by se podobaly současným supermarke-
tům, zato však zde byla celá řada drobných obchůdků – ve-
směs hokynářství (vzpomínám si na příklad na hokynářství 
u Drvotů, u Horáků a několik dalších) ale i pár řeznických 
provozoven (na příklad u Pilných, u Sedláčků), mlékáren  
(u Vaňků i jinde). Teprve mnohem později – někdy v sedm-
desátých letech – vznikla v Malém Břevnově samoobsluha  
s potravinami a drogistickým zbožím, jakýsi supermarket, 
který však fungoval jen několik let. Tato nízká stavba byla 
později odstraněna a její místo poblíž malobřevnovského síd-
liště je dnes zastavěno moderními domy. Na Bílé Hoře bý-
valo také vyhledávané železářství U Lastivků a také lékárna 
a dokonce i veřejná knihovna. Poblíž prostřední bělohorské 
zastávky „Malý Břevnov“ až téměř do konce šedesátých let 
ordinovala oblíbená a velice schopná lékařka paní doktorka 
Libuše Poláková, člověk hluboce cítící s nemocnými, doslova 
lidumilka. Ke škodě všech místních obyvatel po roce 1968 
emigrovala do Spojených států. 
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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.

172
Bílá Hora, kde se stýká území Malého Břevnova, Ruzyně  
a Řepy, vypadala v době mých klukovských let (tedy počát-
kem padesátých let) po mnoha stránkách jinak než v součas-
nosti. Provoz na Karlovarské výpadovce býval nesrovnatelně 
slabší než za těchto časů: nebyl problém přejít silnici kdyko-
liv a kdekoliv– a kluci se po ní téměř nerušeně projížděli na 
svých kolech (většinou ještě bez „přehazovačky“) a na vozov-
ce bezostyšně dělali pěkně vykroužené „osmičky“; nebylo to 
nijak riskantní při tehdejší nízké frekvenci průjezdů těch pár 
náklaďáků (tatrovek 111, Pragovek typu RN, Roburů z NDR 
a Buccegi z Rumunska) a několika hlučných, nepříliš vzhled-
ných ani rychlých autobusů Škoda typu „RO“. A těch pár 
osobních aut, mezi nimiž převažovaly škodovky typu Spartak 
Š 440 a sedan Š 1200 – a k tomu pár ještě starších Populárů, 
Tudorů a Minorů včetně úředních a policejních Tatraplánů  
a Poběd , těch tehdy přes Bílou Horu projíždělo nemnoho. 
Na tramvajové smyčce– tehdy ještě jednokolejné– postávaly 
a drkotaly hranaté, dnes už historické obousměrné elektriky 
s přední i zadní otevřenou plošinou, kde řidič musel ještě 
stát, masivní klikou ovládal kontrolér a brzdil mohutným li-
tinovým kolem. Za sebou vlekly dvoukřídlé vlečňáky, jimž 
se říkalo „Krasin“ a z jejichž středové otevřené plošiny se 
dalo – s jistým rizikem – za jízdy vyskakovat i naskakovat. 
Místo pantografů měly tehdejší motorové vozy ještě klasické 
tyčové sběrače s mosaznou kladkou, která s neúprosnou sa-
mozřejmostí na každé kolejové křižovatce vypadla a řidič či 
průvodčí ji taháním za šňůru ( a s pochopitelným nadáváním) 
pracně nasazovali zpátky na trolej. Pozdější jednostranné 
„motoráky“– dvoudvéřová „ponorka“ či třídvéřové „mevro“ 
– měly již mechanicky zavírané dveře a sklopná stupátka –  
a průvodčí v nich už neprocházeli vozem, ale seděli v uzavřené 
„kukani“ štípajíce jízdenky v ceně 3 Kčs (po měnové reformě 
v roce 1953 již za 60 haléřů). Na bělohorské konečné stanici 
se za ta dlouhá desetiletí vystřídala celá řada tramvajových 
čísel: jezdívala sem střídavě jednička, dvojka, osmička, dva-
advacítka, třiadvacítka, pětadvacítka; většinou zde končívaly 
současně dvě linky, z nichž jedna – tak jako dnes – odbočova-
la na Malovance směrem na Letnou, druhá pokračovala přímo 
na Pohořelec a na Malou Stranu, takže lidé, kteří potřebovali 
svézt třeba jen do Břevnova, mohli použít obou linek. Inter-
valy byly ovšem daleko delší než dnes a stávalo se, že tram-
vaje obou linek odjížděly téměř zároveň – a pak dlouho nic.  
A když si na to lidé stěžovali, vyřešil to tehdy Dopravní podnik 
přímo „šalamounsky“: místo aby intervaly mezi jednotlivými 
odjezdy pravidelně rozdělil, jednoduše provoz jedné z linek 
ukončil na Vypichu– a „bylo vymalováno“… Jistá venkovan-
ka se prý zeptala pana průvodčího v „osmičce“, zdali jedou  
k Národnímu divadlu. Odpověděl jí: „Paní, my ne, ale ten vůz 
za námi tam jede!“ Paní poděkovala– a přestoupila si do vleč-
ňáku… První zastávkou od konečné bývala zastávka „Malý 
Břevnov“ přibližně v místech, kde kdysi fungovalo Kubovo 
holičství a lékárna. V současnosti tato zastávka již neexistuje-
–a byla posunuta až do míst, kde tramvaj opouští Bílou Horu– 
tam, kde na okraji Malého Břevnova směrem k Vypichu po-
blíž nízké školní budovy stávala restaurace „Modrá hvězda“ 
se stejnojmennou zastávkou tramvaje. Někteří Bělohoráci to 
tudíž nyní mají na tramvaj až o půl kilometru dál. Vzpomí-
nám, že k husarským kouskům těch nejodvážnějších bělohor-
ských kluků bývala jízda na zadním spřáhlu vlečných vozů. 
Je s podivem, že to –aspoň pokud vím– nikdo z nich neodnesl 
těžkým úrazem. Zato však poměrně mnoho lidí bylo sraženo 
projíždějícími vozidly právě u konečné stanice, když přebíha-
li ulici. Od šedesátých let byly na linkách MHD postupně za-
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Nesmíme zapomínat, že Bílá Hora měla i svůj poštovní úřad, 
kde po mnoho let působil poštmistr pan Zavadil se svou manžel-
kou. Na Bílé Hoře fungovalo dokonce několik holičských ofi-
cín (m. j. pan Kuba na Bělohorské ulici, pan Vondrák v řepské 
části Bílé Hory); bylo zde lahůdkářství pana Tomeše a v těsném 
sousedství také cukrárna jeho bratra. Nedaleko od konečné byla 
poměrně velká drogerie pana Janduse, který byl v padesátých 
letech zatčen pro své skautské aktivity. Nevzpomínám si, zdali 
se z lágru vrátil, ale na Bílé Hoře už v drogerii nepůsobil (tehdy 
se místo drogerie říkalo „Chemodroga“; tento nehezký název se 
na štěstí nevžil). 
Poblíž konečné fungovala mandlovna a žehlírna prádla u Gálů, 
hned vedle Vaňkovic mlékárny. V těsném sousedství historic-
kého stavení „Velké hospody“ u Piskáčků (později (později za-
brané organizací MON – tak zvanou Mezinárodní organizace 
novinářů) fungoval Houškův hostinec „Na bojišti“. Bylo doce-
la půvabné poslechnout si telefonickou objednávku vedoucího 
provozovny: „Tady Bělohorské bojiště! Jsme na suchu, pošlete 
urychleně pivo!“ Nesmíme zapomenout ani na vyhledávaný za-
hradní hostinec u Pokorných nedaleko od bělohorské mohyly. 
Ani ten se dodnes nezachoval. 
Ještě počátkem padesátých let na Bílé Hoře působil i autodo-
pravce pan Karel Kozel se svým malou nákladní Pragovkou, 
který se ani v padesátých letech nijak netajil svým protirežim-
ním smýšlením. Svozem popela a směsného odpadu se zabýval 
povozník pan Hezký, který se svým koňským povozem objížděl 
jednotlivé vilky. V údolíčku vpravo od Karlovarské silnice by-
dlíval špeditér pan Doskočil; u jeho skromného příbytku stával 
dlouhý, již poněkud starožitně vyhlížející třínápravový stěho-
vací automobil „mőblák“ ; toto vozidlo mu tehdy ovšem už ne-
mohlo patřit (jelikož by sloužilo k trestnému „nedovolenému 
obohacování“), ale dovolili mu jej aspoň nějaký čas řídit jako 
zaměstnanci komunálních služeb. . 
Na Bílé Hoře se uživilo i několik švadlen; vzpomínám si ještě na 
jednu z nich– na oblíbenou paní Sýkorovou, která šila za velmi 
příznivé ceny; bohužel ve stáří téměř oslepla. Hned u výstupní 
zastávky na konečné stávala dřevěná bouda téměř nevidomé-
ho pana Vrby, který v ní provozoval trafiku i menší papírnictví. 
Jeho bouda již dávno neexistuje; v oněch místech byla později 
zřízena telefonní budka. Zmíněný slepý trafikant se kdysi pro-
slavil tím, že si statečně „došlápl“ na jednu obávanou „aktivis-
tku“, která iniciativně chodívala lidem kontrolovat počet cho-
vaných slepic, aby od nich mohly být vymáhány tehdy povinné 
„odvody“ vajec. V domku, kde pan Vrba bydlel, domácí právě 
nebyli doma a ona po marném zvonění docela drze přelezla plot 
a jala se počítat slepice na dvorku. Nevidomý pan Vrba vetřelky-
ni uslyšel a vyrazil na ni s holí. Ona se ho polekala, když začal 
zuřivě vykřikovat a máchat do vzduchu holí, jako že domnělého 
zloděje přetáhne. V této situaci samozvaná kontrolorka ztrati-
la kuráž a rozhodla se raději ustoupit; požadovala však, aby jí 
odemkl branku, ale on rezolutně prohlásil: „Jak jste sem vlezla, 
tak zase vypadněte– a hezky zčerstva!“– a tak paní musela opět 
přes ten plot– k velkému zadostiučinění všech sousedů, kteří jí 
tu potupu škodolibě přáli, ale sami by se neodvážili… A jak to 
už bývá: ten, kdo u toho tehdy nebyl, zaručeně se to brzy do-
zvěděl. 
A právě naproti té dřevěné budce trafiky– tam kde je dnes ná-
stupní stanice tramvaje, prodával tehdy noviny starý pan Meis-
ner s velmi tlustými brýlemi a koženkovou kšiltovkou; v zimě 
míval na nohou obrovská vysoká bagančata vycpaná starými 
výtisky Rudého práva, aby ho nohy nezábly. Říkalo se o něm, 
že je velkým sběratelem autogramů a že jich nasbíral sta a sta 
– od méně i více významných osobností různých žánrů– uměl-
ců, vojáků, sportovců i politiků. Mnohem později (snad až na 
přelomu století) byla tam přímo u zastávky instalována budka 
trafiky; působil v ní po několik let mladý trafikant– cizinec, ale 
už před lety jeho trafika osiřela; stojí tam však dosud – a svým 

chátrajícím vzhledem své okolí příliš nekrášlí. 
Dole v Ruzyni pod Bílou Horou v údolí u usedlosti Manovka 
před mnoha lety žil cizinec zahradník. Úspěšně pěstoval zeleni-
nu a na jeho vratech býval nápis: „Simon Todorov – Bulgaria“. 
Bělohorské a ruzyňské hospodyňky u něho rády nakupovaly, 
třebaže on přímo neoplýval galantností, ba ani konvenční sluš-
ností: všem zákaznicím bezostyšně tykal, aniž by se ptal, je–li 
jim to milé; v hovoru nevolil právě salónní slova, ale jeho zboží 
bylo žádané – a je dokonce možné, že ta jeho drsnost imponova-
la jako projev mužnosti a chlapáctví. 
U malobřevnovské základní školy stojí dnes malá kaplička se 
zvoničkou; má nyní stejnobarevnou fasádu jako nízká školní 
budova, takže to vypadá, jako by k ní patřila. V minulosti však 
stála dál – přímo tam, kde je dnes živá vozovka Karlovarské 
ulice ve směru ven z Prahy. Když se tato komunikace rozšiřova-
la, nebyla kaplička na štěstí zbořena, ale podříznuta a zajištěna, 
takže ji autojeřáb mohl vcelku přenést o několik metrů sever-
ním směrem až těsně ke škole, kde je dnes její místo. K velké-
mu údivu všech se pak ukázalo, že v ní bylo uloženo ohromné 
množství smutečních oznámení „parte“, které do té kapličky– 
zvoničky vkládali malým okénkem pozůstalí na památku svých 
zemřelých. Kaplička byla opravena, avšak (protože to bylo za 
minulého režimu) přišla o svůj původní křesťanský ráz; zmizela 
i její dominanta– kovový křížek na špici stříšky. A nikdy se pak 
už neozývalo klinkání jejího zvonku k polednímu „Ave“, ani při 
večerním „klekání“. 
Na Bílé Hoře byla za stejných důvodů přestěhována ještě další 
kaplička: tentokrát šlo o typickou pilířovou kapličku z poutnické 
cesty do Hájku; stávala také u Karlovarské (Bělohorské ulice), 
avšak asi o kilometr dál na západ, poblíž ruzyňského hřbitova.  
I ona musela později ustoupit při úpravě zmíněné výpadovky. To 
ovšem bylo již po „Sametové revoluci“, a tak byla z iniciativy 
Úřadu městské části Řepy pietně zachována ve svém původ-
ním vzhledu a symbolickém významu; byla odborně rozebrána  
a opět vystavěna na Bílé Hoře, přímo u bělohorského poutního 
místa. Za ní se rozkládá nevelký park s lavičkami, jemuž ta ob-
novená kaplička velice sluší. 
Každý, kdo prochází či přejíždí po karlovarské výpadovce Bílou 
Horu, si musí všimnout, že zdejší poutní místo– barokní kostelík 
Panny Marie Vítězné s okolními ambity a rohovými kaplemi  
v poslední době nabývá své původní krásy; díky iniciativě a ak-
tivitám místních řeholních sester a farního společenství je pout-
ní místo z výtěžků sbírek, benefičních akcí a sponzorských darů 
postupně opravováno a renovováno; radost pohledět. V jeho 
jihozápadní části, kterou svého času okupovala obávaná Stát-
ní bezpečnost, byl obnoven někdejší dům pro poutníky. Fasáda 
všech sakrálních staveb září novotou a před vstupním portálem 
asi každého potěší pohled na květinový mini–parčík. 
Podobná chvála se však bohužel netýká dalšího historického 
bělohorského objektu – někdejší zájezdní „Velké“ hospody  
u Piskáčků s pěkným vstupním kamenným portálem. Objekt byl 
založen jako klášter mnichů „servitů“ a jeho stavbu sponzoroval 
sám tehdejší císař Ferdinand II. Klášter byl však za Třicetileté 
války několikrát vydrancován švédskou soldateskou a za těch-
to okolností již nebyl pro servity bezpečný; mniši jej nakonec 
opustili. Stavba byla prodána a po úpravě sloužila po celé věky 
jako významná zájezdní hospoda pro formany na důležité praž-
ské výpadovce. Za nedávné totality se tam usídlil již zmíněný 
prorežimní podnik MON („Mezinárodní organizace novinářů“) 
s neprůhlednými, dost podezřelými aktivitami. Po pádu režimu 
byl objekt restituován, nějakou dobu sice opět sloužil jako stylo-
vá hospoda s representačním sálem nahoře a s přilehlou restau-
rací „Pampa“, ale v současnosti je uzavřen a bohužel již několik 
let viditelně chátrá – tak jako mnohé nemovitosti s neujasněný-
mi vlastnickými vztahy. 

Pro Břevnovan zapsal K. Voplakal



TO NEJLEPŠÍ NAKONEC
Akademický malíř  
Antonín Kubát z Ruzyně 
/1885 – 1970/, žák profesorů Bukovace a Schwaigra, získal 
po studiu v Praze na UMPRUM a AMU místo profesora kres-
lení na přerovském gymnáziu. V Přerově pak nechal svůj ži-
vot: srostl s moravskou Hanou, jejími památkami, krajinou  
a folklórem. Jeho obrazy, akvarely, byly ceněny už v době  
I. republiky, kdy získal v roce 1929 ocenění od Ministerstva 
školství a v roce 1942 Čestné uznání z Akademie věd za malíř-
ská studia hanáckého folklóru. Během let podnikl cesty do Itálie  
a na Balkán, odkud pocházejí další jeho práce. Odtud přivedl 
do Přerova i svojí budoucí manželku. Na své rodiště však neza-
pomněl. Jeho otec – Antonín Kubát – byl správcem velkého ru-
zyňského cukrovaru /dnes věznice/, barona Huga ze Strasse-
rů, a kolem roku 1900 zakoupil rodinný dům na křižovatce ulic 
Libocká – Ruzyňská. Sem se Antonín Kubát ml. rád vracel. Tady 
také vznikají jeho první obrázky, akvarely a pérovky, které za-
chycují okolí obvykle s letohrádkem Hvězdou v pozadí.  
V roce 1919 vydal sérii deseti 
známých pérovek – pohled-
nic, které jsou cenným doku-
mentem míst, které dnes už 
vypadají jinak. Malíř Antonín 
Kubát zemřel ve svém domě 
v ulici Libocká čp. 9, 21. února 
1970, zakrátko zemřela jeho 
manželka a na dovršení osu-
du byl brzy na to zbořen jejich 
dům spolu s ostatními domy 
staré Liboce v okolí. Dodnes je 
na místě jen jakési parkoviště. 
Krásné pohlednice netřeba po-
pisovat. Rádi bychom však po-
psali bílá místa života Antonína 
Kubáta, která jsou dosud nám 
neznáma. Kde sloužil jako c. k. 
důstojník za války světové, kde 
je pochován, kde je jeho rodina.  
Z Ruzyně zmizeli… 

Pavel Krchov


