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BŘEVNOVAN

 

Už jdou! K masopustnímu průvodu v Břevnově přišli opět smrťáci, kde s kým se zdravili a mávali kosami 
o sto šest. Hrůzné znamení, hrůzná vize! Před Marjánkou se jeden utrhl na chlapa, chtěl seknouti a ten 
zabědoval: Ještě ne, ještě ne, mám v hospodě roztočené pivo!

Zdravotní ohrožení dospělých lidí a hlavně dětí se snaží Praha 6 snižovat pečlivou desinfekcí budov, 
chodeb a jednotlivých tříd ve školách. Děti mají do odvolání karanténu a domácí učební režim. 

Lístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
25. května 202025. května 2020

Nikdo nemiluje jaro tolik jako zahradníci, 
zahrádkáři, ale také chataři a chalupáři, pro 
které je kus zeleného kolem stavení dlouho 
očekávanou radostí. Návštěvníci klášterní 
zahrady si na fotografii z I. republiky mohou 
připomenouti pilného klášterního zahradníka 
Adolfa Morávka, který kromě sadu a pěsto-
vání květin pro potřeby kláštera uměl využít 
každý metr půdy, aby přinášel krásu a užitek. 
Jsou zde rajčata, víno, zelenina, nedaleko, jen 
pár kroků, včelín. Bazén po okraj plný vody. 
A ten naleznete snadno, leží v parkánu vedle 
cesty, ale je suchý, prázdný, bez života.   
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Několik set sousedů si 25. února vyšláplo /po staru hamtlo/, po Bělohorské a vytvořilo tak pestrý ma-
sopustní průvod. Jedni v maskách, druzí třeba jen s červeným papírovým nosem či papírovým klobou-
kem, v doprovodu dětí, které si to užily. Rambajs byl slyšet daleko. Tradičně se v maskách účastní pře-
dáci MČ, tentokrát tu byl místostarosta Jakub Stárek v renesančním a to by mohlo být nadějné. Byla 
pohoda, počasí vyšlo. Byly to poslední klidné dny v Čechách.
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  Z klášteraZ kláštera •  • 28. února 2020. 28. února 2020. Po pobož-Po pobož-
nosti Křížové cesty a mši svaté v bazilice sv. nosti Křížové cesty a mši svaté v bazilice sv. 
Markéty konala se od osmé hodiny večerní Markéty konala se od osmé hodiny večerní 
postní eucharistická adorace – klanění, s čet-postní eucharistická adorace – klanění, s čet-
bou textů ze života Patera Josefa Toufara, od bou textů ze života Patera Josefa Toufara, od 
jehož tragické smrti uplynulo 70 let. • Přestup-jehož tragické smrti uplynulo 70 let. • Přestup-
ným dnem 29. února končil masopustní týden ným dnem 29. února končil masopustní týden 
v Břevnově známý svým průvodem maškar po v Břevnově známý svým průvodem maškar po 
Bělohorské již po šestadvacáté. Několik let šel Bělohorské již po šestadvacáté. Několik let šel 
od shora dolů, nahoru, pak zase dolů a až teď, od shora dolů, nahoru, pak zase dolů a až teď, 
v posledních letech, se definitivně ustálila cesta v posledních letech, se definitivně ustálila cesta 
průvodu nahoru po Bělohorské do bran kláštera. průvodu nahoru po Bělohorské do bran kláštera. 
Tam jest zakončení doby masopustní, den před Tam jest zakončení doby masopustní, den před 
Popeleční středou. Arci nebylo tomu tak dříve. Popeleční středou. Arci nebylo tomu tak dříve. 
V Břevnově sice chodily průvody spolkové, ale V Břevnově sice chodily průvody spolkové, ale 
ne vždy masopustní. Masopust se odbýval ob-ne vždy masopustní. Masopust se odbýval ob-
vykle v kultovní hospodě Stodole, kde jsou dnes vykle v kultovní hospodě Stodole, kde jsou dnes 
koleje Kajetánka a hlavní roli zde měl mytický koleje Kajetánka a hlavní roli zde měl mytický 
opilec Bakchus, jež sloužil k obveselení, dokud opilec Bakchus, jež sloužil k obveselení, dokud 
zmožen z vyvýšené trdlice nespadl. Hospoda zmožen z vyvýšené trdlice nespadl. Hospoda 
Stodola se zahradou bývala významným cen-Stodola se zahradou bývala významným cen-
trem různých vyražení a sešlostí. Připomeňme trem různých vyražení a sešlostí. Připomeňme 
jen starý biograf Josefa Jandáčka, který zde jen starý biograf Josefa Jandáčka, který zde 
jako druhý v Praze začal promítat filmy už před jako druhý v Praze začal promítat filmy už před 
válkou světovou v roce 1912. Tedy ještě o prv-válkou světovou v roce 1912. Tedy ještě o prv-
ní neděli postní 1. března slouženy byly mše ní neděli postní 1. března slouženy byly mše 
ranní, hrubá – dopolední a večerní za obvyklé ranní, hrubá – dopolední a večerní za obvyklé 
hojné účasti lidí. Denní zprávy zdály se vzdá-hojné účasti lidí. Denní zprávy zdály se vzdá-
lené, pod klenbu baziliky nedolehly. V kázání lené, pod klenbu baziliky nedolehly. V kázání 
připomenuto dvacáté šesté výročí smrti zpěváka připomenuto dvacáté šesté výročí smrti zpěváka 
Karla Kryla, který jest pochován na břevnov-Karla Kryla, který jest pochován na břevnov-
ském hřbitově. Kdyby někdo přišel s rouškou ském hřbitově. Kdyby někdo přišel s rouškou 
na obličeji, nejspíše by vzbudil povzdech, cože na obličeji, nejspíše by vzbudil povzdech, cože 
ho to asi trápí. Nikoho ani nenapadlo, co se na ho to asi trápí. Nikoho ani nenapadlo, co se na 
nás řítí za pohromu. Do Čech však zaneseno nás řítí za pohromu. Do Čech však zaneseno 
bylo našimi turisty z Itálie virové onemocnění, bylo našimi turisty z Itálie virové onemocnění, 
které zasahuje plíce, podobá se prudkému zá-které zasahuje plíce, podobá se prudkému zá-
palu plic a velmi rychle se mezi lidmi ve svě-palu plic a velmi rychle se mezi lidmi ve svě-
tě rozšiřuje. Virové onemocnění dostalo název tě rozšiřuje. Virové onemocnění dostalo název 
koronavir, Covid 19 a naše vláda byla nucena koronavir, Covid 19 a naše vláda byla nucena 
vyhlásit mimořádná opatření, aby se zabránilo vyhlásit mimořádná opatření, aby se zabránilo 
co nejúčinněji tomuto onemocnění mezi lidmi. co nejúčinněji tomuto onemocnění mezi lidmi. 
Vyhlášena karanténa, uzavřeny obchody, kromě Vyhlášena karanténa, uzavřeny obchody, kromě 
lékáren drogerií a potravin, uzavřeny divadla, lékáren drogerií a potravin, uzavřeny divadla, 
biografy, muzea, hospody, odřeknuty do odvo-biografy, muzea, hospody, odřeknuty do odvo-
lání všechny kulturní, společenské a sportovní lání všechny kulturní, společenské a sportovní 

akce. Cizinci nesmí vstoupit na území republiky, akce. Cizinci nesmí vstoupit na území republiky, 
ani ji opustit. Všichni jsou povinni nosit roušky, ani ji opustit. Všichni jsou povinni nosit roušky, 
jakmile vykročí z domu. Tato opatření se dotkla jakmile vykročí z domu. Tato opatření se dotkla 
i všech kostelů, takže veškerá činnost byla zasta-i všech kostelů, takže veškerá činnost byla zasta-
vena. A konec této nákazy a návrat k běžnému vena. A konec této nákazy a návrat k běžnému 
životu je v nedohlednu. životu je v nedohlednu. 
V prvé části měsíce, V prvé části měsíce, 5. března5. března převor Be- převor Be-
nedikt Kolaja oslavil 48. narozeniny. • nedikt Kolaja oslavil 48. narozeniny. • 13. 13. 
březnabřezna při mši svaté připomenuto 7. výročí  při mši svaté připomenuto 7. výročí 
zvolení papeže Františka. V neděli 15. března zvolení papeže Františka. V neděli 15. března 
byla sloužena od 9 hodin obvyklá bohosluž-byla sloužena od 9 hodin obvyklá bohosluž-
ba, tentokrát již bez účasti věřících, pouze on ba, tentokrát již bez účasti věřících, pouze on 
line, tzn. v přímém přenosu do počítačové sítě line, tzn. v přímém přenosu do počítačové sítě 
účastníků. Celebroval pan arciopat Prokop účastníků. Celebroval pan arciopat Prokop 
Siostrzonek pouze za účasti členů řádu be-Siostrzonek pouze za účasti členů řádu be-
nediktinů a benediktinek. Po té další mše do nediktinů a benediktinek. Po té další mše do 
odvolání zrušeny. Záznam této a dalších boho-odvolání zrušeny. Záznam této a dalších boho-
služeb o každé neděli v 9 hodin až do odvolání služeb o každé neděli v 9 hodin až do odvolání 
je možné najít na stránkách: www.brevnov.cz.  je možné najít na stránkách: www.brevnov.cz.  
V měsíci březnu však můžeme připomenouti V měsíci březnu však můžeme připomenouti 
ještě dvě známá jména, která po staletí prová-ještě dvě známá jména, která po staletí prová-
zela naše předky. • zela naše předky. • 12. března12. března se připomíná  se připomíná 
historická postava sv. Řehoře. Byl jednou z nej-historická postava sv. Řehoře. Byl jednou z nej-
významnějších osobností po pádu Římské říše. významnějších osobností po pádu Římské říše. 
Pocházel z Říma ze zámožné patricijské rodiny. Pocházel z Říma ze zámožné patricijské rodiny. 
Vystudoval právo, ale znechucen světskou poli-Vystudoval právo, ale znechucen světskou poli-
tikou stal se propagátorem benediktinské řeho-tikou stal se propagátorem benediktinské řeho-
le a církve. Napsal řadu studií, spisů, studoval le a církve. Napsal řadu studií, spisů, studoval 
hudbu, stal se autorem gregoriánského chorálu. hudbu, stal se autorem gregoriánského chorálu. 
Zakládal kláštery, plnil i diplomatické služby při Zakládal kláštery, plnil i diplomatické služby při 
ohrožení města Říma. Položil základy Vatikánu. ohrožení města Říma. Položil základy Vatikánu. 
Proti své vůli byl zvolen papežem, když napsal Proti své vůli byl zvolen papežem, když napsal 
dopis do Byzancie císaři, aby odmítl stvrdit jeho dopis do Byzancie císaři, aby odmítl stvrdit jeho 
zvolení podpisem. Dopis přišel pozdě. Pro své zvolení podpisem. Dopis přišel pozdě. Pro své 
významné činy dostal přídomek Veliký. Zemřel významné činy dostal přídomek Veliký. Zemřel 
v Římě 12. března Léta Páně 604 ve věku 64 let. v Římě 12. března Léta Páně 604 ve věku 64 let. 
V Čechách se říká, že s jeho jménem přichází V Čechách se říká, že s jeho jménem přichází 
jaro, neboť na sv. Řehoře, čáp letí přes moře… jaro, neboť na sv. Řehoře, čáp letí přes moře… 
Druhou významnou postavou jest biblické jmé-Druhou významnou postavou jest biblické jmé-
no sv. Josef, jehož svátek se slaví no sv. Josef, jehož svátek se slaví 19. března. 19. března. 
Povoláním tesař, měl si vzíti dívku Marii, ale ta Povoláním tesař, měl si vzíti dívku Marii, ale ta 
již byla v jiném stavu. Josef chtěl od svatby od-již byla v jiném stavu. Josef chtěl od svatby od-
stoupit, ale ve snu se mu zjevil Anděl Páně, kte-stoupit, ale ve snu se mu zjevil Anděl Páně, kte-
rý mu řekl, že se nemá bát vzíti si Marii, neboť rý mu řekl, že se nemá bát vzíti si Marii, neboť 
to, co bylo v ní počato, bylo z Ducha svatého. to, co bylo v ní počato, bylo z Ducha svatého. 
Následuje legendární biblický příběh, který vr-Následuje legendární biblický příběh, který vr-
cholí v Betlémě narozením Ježíše. Jméno Josef cholí v Betlémě narozením Ježíše. Jméno Josef 
bylo v posledních stoletích velmi populární. Té-bylo v posledních stoletích velmi populární. Té-
měř vždy se v četných českých rodinách objevo-měř vždy se v četných českých rodinách objevo-
valo a Josefské taneční zábavy byly vyhlášené  valo a Josefské taneční zábavy byly vyhlášené  
v každém městě či vesnici. Podobně jako zába-v každém městě či vesnici. Podobně jako zába-
vy Anenské, ale ty až v létě na sv. Annu. Pán vy Anenské, ale ty až v létě na sv. Annu. Pán 
Bůh nás ochraňuj! Bůh nás ochraňuj! 

Z Bílé HoryZ Bílé Hory. /Pro Břevnovana Karel Voplakal/. . /Pro Břevnovana Karel Voplakal/. 
• Na pozvání Křesťanské akademieNa pozvání Křesťanské akademie pro Pra- pro Pra-
hu 6 se skupina bělohorských seniorů zúčastnila hu 6 se skupina bělohorských seniorů zúčastnila 
zajímavého večera (dne 20. ledna) se populár-zajímavého večera (dne 20. ledna) se populár-
ním a sympatickým psychiatrem panem dokto-ním a sympatickým psychiatrem panem dokto-
rem Honzákem v dejvické svatyni sv. Vojtěcha rem Honzákem v dejvické svatyni sv. Vojtěcha 
při kněžském semináři. Přednáška o lidské psy-při kněžském semináři. Přednáška o lidské psy-
chice a jejích poruchách všechny posluchače ve-chice a jejích poruchách všechny posluchače ve-
lice zaujala a vyústila v řadu dotazů a odpovědí. lice zaujala a vyústila v řadu dotazů a odpovědí. 
• Koncem ledna (24. 1. v 16 hodin)Koncem ledna (24. 1. v 16 hodin) se ve far- se ve far-
ní společenské místnosti na BH konal koncert ní společenské místnosti na BH konal koncert 
žáků hudebního gymnázia GMHS pod vedením žáků hudebního gymnázia GMHS pod vedením 
jejich oblíbené hudební pedagožky sestry Ma-jejich oblíbené hudební pedagožky sestry Ma-
rie Magdaleny Fuxové. Na koncertu vystoupili rie Magdaleny Fuxové. Na koncertu vystoupili 
mladí hudebníci – sourozenci Anna Nekvasilo-mladí hudebníci – sourozenci Anna Nekvasilo-
vá (ročník 2006) a její starší bratr Jakub (ročník vá (ročník 2006) a její starší bratr Jakub (ročník 
2003). Nadějný houslista Jakub Nekvasil zazářil 2003). Nadějný houslista Jakub Nekvasil zazářil 
v interpretaci Sonáty g-moll – část „Presto“ od v interpretaci Sonáty g-moll – část „Presto“ od 
Johanna Sebastiana Bacha a ve skladbě Capric-Johanna Sebastiana Bacha a ve skladbě Capric-
cio pro sólové housle J. A. Bendy. Mistrovsky cio pro sólové housle J. A. Bendy. Mistrovsky 
předvedl i Koncert č. 4 d-moll (autor H. Vieu-předvedl i Koncert č. 4 d-moll (autor H. Vieu-
xtemps). Jakubova mladší sestra Anna zahrála xtemps). Jakubova mladší sestra Anna zahrála 
Dvořákův „Klid lesa“ a Sonátu G-dur J. B. Bré-Dvořákův „Klid lesa“ a Sonátu G-dur J. B. Bré-
vala. Příjemně překvapila sympatická šestnácti-vala. Příjemně překvapila sympatická šestnácti-
letá vietnamská klavíristka Yen My Hoang, která letá vietnamská klavíristka Yen My Hoang, která 
se velmi úspěšně zhostila přednesu Chopinovy se velmi úspěšně zhostila přednesu Chopinovy 
skladby „Nocturno pro klavír“ opus 15, č. 2 Fis skladby „Nocturno pro klavír“ opus 15, č. 2 Fis 
dur. Spolu s ní pak Eva Ghibellini, sedmnácti-dur. Spolu s ní pak Eva Ghibellini, sedmnácti-
letá houslistka česko-italského původu zahrála letá houslistka česko-italského původu zahrála 
1. větu („Allegro vivo“) Debussyho „Sonáty 1. větu („Allegro vivo“) Debussyho „Sonáty 
pro housle a klavír“. Závěrečným překvapením pro housle a klavír“. Závěrečným překvapením 
a zlatým hřebem koncertu byla vlastní skladba a zlatým hřebem koncertu byla vlastní skladba 
nadané Evy Ghibelliniové v její interpretaci. nadané Evy Ghibelliniové v její interpretaci. 
Rodiče mladých hudebníků, kteří přišli podpo-Rodiče mladých hudebníků, kteří přišli podpo-
řit své ratolesti, mohli být právem hrdi na své řit své ratolesti, mohli být právem hrdi na své 
potomky, na jejich píli a vytrvalost a současně potomky, na jejich píli a vytrvalost a současně 
využili příležitosti projevit vděčnost jejich hu-využili příležitosti projevit vděčnost jejich hu-
debnímu a pedagogickému vedení – především debnímu a pedagogickému vedení – především 
v osobě jejich profesorky M. M. Fuxové. v osobě jejich profesorky M. M. Fuxové. 
• V den 2. února – na svátek Hromnic V den 2. února – na svátek Hromnic – pro-– pro-
běhlo v bělohorské svatyni neoficiální rozlou-běhlo v bělohorské svatyni neoficiální rozlou-
čení s dobou vánoční, jež vyústilo v odstranění čení s dobou vánoční, jež vyústilo v odstranění 
sváteční výzdoby a jesliček. sváteční výzdoby a jesliček. 
• Týden nato – dne 8. únoraTýden nato – dne 8. února – oslavily spo- – oslavily spo-
lečně své kulaté narozeniny tři členky bělohor-lečně své kulaté narozeniny tři členky bělohor-
ského farního společenství: paní Eva Novotná ského farního společenství: paní Eva Novotná 
oslavila sedmdesátiny, hudební pedagožka paní oslavila sedmdesátiny, hudební pedagožka paní 
Ludmila Vacková osmdesátiny a paní Marie Ludmila Vacková osmdesátiny a paní Marie 
Klosová devadesátiny! Týž den oslavila své Klosová devadesátiny! Týž den oslavila své 
„nekulaté“ dokonce již 92. životní jubileum „nekulaté“ dokonce již 92. životní jubileum 
paní Milada Pišlová. Jubilantkám pro potěšení paní Milada Pišlová. Jubilantkám pro potěšení 

pokračování na straně 4

Co jest v dnešním Kvartetu? Připomíná se nová jarní sezóna na řece a ti, jež nemohou bez vody dlouho býti, a jsou ve znamení Ryb a Raků narozeni, 
mohli využít pěkných procházek v Sedlci podél Vltavy, nechat se převézt na druhý břeh, anebo využít kavárny U Tří bratří a přečíst si naše noviny. Jen-
že to už teď neplatí. Neslýchaná pandemie změnila jarní plány všeho. V ZŠ Emy Destinové desinfikovány třídy, zrušeny kulturní programy. – A na konec 
malé historické retro: v květnu 1945 kolem Kaštanu projížděla mj. motorizovaná jednotka Rudé armády. Včera na stejném místě procházely masky 
masopustu. Mezi fotkami leží 75 let. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
zahrálo několik populárních skladeb houslové zahrálo několik populárních skladeb houslové 
a varhanní duo M. M. Fuxová a Marek Čihař a varhanní duo M. M. Fuxová a Marek Čihař 
(jehož vlastní sedmdesátileté životní jubileum (jehož vlastní sedmdesátileté životní jubileum 
nastalo jen pár dní poté)… nastalo jen pár dní poté)… 
• Smutnou záležitostí pro farnostSmutnou záležitostí pro farnost byl pohřeb  byl pohřeb 
paní Blanky Zelinové (18. února), která kdysi paní Blanky Zelinové (18. února), která kdysi 
pečovala o bělohorský kostel jako sakristiánka. pečovala o bělohorský kostel jako sakristiánka. 
Pohřeb se konal v libockém kostele svatých Fa-Pohřeb se konal v libockém kostele svatých Fa-
biána a Sebastiána a zúčastnila se jej řada bě-biána a Sebastiána a zúčastnila se jej řada bě-
lohorských farníků. Naopak radostnou událostí lohorských farníků. Naopak radostnou událostí 
byly křtiny Kristiana Mlčocha (21. II.), vnoučka byly křtiny Kristiana Mlčocha (21. II.), vnoučka 
současné sakristiánky paní Evy Novotné. současné sakristiánky paní Evy Novotné. 

  Zprávy úřední. Nepřehlédněte!Zprávy úřední. Nepřehlédněte!  
• Úřad Městské části Praha 6 Úřad Městské části Praha 6 zřizuje sběr-zřizuje sběr-
ná místa pro dobrovolné švadleny, které zhoto-ná místa pro dobrovolné švadleny, které zhoto-
vují obličejové roušky na nošení, jak to vyža-vují obličejové roušky na nošení, jak to vyža-
duje současná situace. Před obchody Billa na duje současná situace. Před obchody Billa na 
Bělohorské, v Radimově ulici, na poliklinice  Bělohorské, v Radimově ulici, na poliklinice  
v Břevnově a v Kauflandu v Malém Břevnově v Břevnově a v Kauflandu v Malém Břevnově 
jsou zřízeny boxy, kam lze roušky ukládat. Úřad jsou zřízeny boxy, kam lze roušky ukládat. Úřad 
provede dezinfekci a bude je rozdávat podle po-provede dezinfekci a bude je rozdávat podle po-
třeby.  třeby.  
• Koupaliště Petynka v rekonstrukci. Koupaliště Petynka v rekonstrukci. Kou-Kou-
paliště Petynka má být otevřeno až 1. června. paliště Petynka má být otevřeno až 1. června. 
Důvodem je probíhající rekonstrukce a moder-Důvodem je probíhající rekonstrukce a moder-
nizace. Foliový povrch bazénu a okolní kera-nizace. Foliový povrch bazénu a okolní kera-
mické dlažby byly na konci své životnosti. Do mické dlažby byly na konci své životnosti. Do 
betonové vany bazénu je vkládána vana nere-betonové vany bazénu je vkládána vana nere-
zová. Povrchy budou vyměněny v brodítkách  zová. Povrchy budou vyměněny v brodítkách  
a kolem tobogánu. Nové budou také dlažby a kolem tobogánu. Nové budou také dlažby 
okolo bazénu. Modernizace zahrnuje úpravy okolo bazénu. Modernizace zahrnuje úpravy 
rozvodů i technologií. Veřejnou zakázku Prahy rozvodů i technologií. Veřejnou zakázku Prahy 
6 realizuje společnost BERNDORF BADER-6 realizuje společnost BERNDORF BADER-
BAU za smluvní cenu 26. 995 000 korun bez BAU za smluvní cenu 26. 995 000 korun bez 
DPH. Stavební práce je možné sledovat webo-DPH. Stavební práce je možné sledovat webo-
vou kamerou https://www.koupalistepetynka.vou kamerou https://www.koupalistepetynka.
cz/webove–kamery–live/80–webkamery/78–cz/webove–kamery–live/80–webkamery/78–
bazen. Vstupné pro rodiny s dětmi by nemělo bazen. Vstupné pro rodiny s dětmi by nemělo 
být po rekonstrukci zvýšené. být po rekonstrukci zvýšené. 

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6
• Zápisy do škol a školek Prahy 6 budou Zápisy do škol a školek Prahy 6 budou 
letos jiné.letos jiné. Vzhledem ke složité situaci se sna- Vzhledem ke složité situaci se sna-
žíme připravit zápisy co nejpřívětivěji. Celý žíme připravit zápisy co nejpřívětivěji. Celý 
postup bude přehledně popsán v příručkách, postup bude přehledně popsán v příručkách, 
které připravíme ke stažení na webových strán-které připravíme ke stažení na webových strán-
kách www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.kách www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.
cz. Dále bude pro školy i školky spuštěn re-cz. Dále bude pro školy i školky spuštěn re-
zervační systém, kde bude možné elektronicky zervační systém, kde bude možné elektronicky 
vyplnit žádost, data se přenesou do systému  vyplnit žádost, data se přenesou do systému  
a celý proces se tím výrazně urychlí. Žádost a celý proces se tím výrazně urychlí. Žádost 
si rodič již jen vytiskne, podepíše a odnese do si rodič již jen vytiskne, podepíše a odnese do 
školy. Pro návštěvu si bude moci rezervovat školy. Pro návštěvu si bude moci rezervovat 
přesný čas, tím zajistíme vhodný režim vzhle-přesný čas, tím zajistíme vhodný režim vzhle-
dem k výskytu koronaviru. Pochopitelně půjde dem k výskytu koronaviru. Pochopitelně půjde 
odeslat přihlášku i osobní datovou schránkou odeslat přihlášku i osobní datovou schránkou 
či emailem se zaručeným elektronickým pod-či emailem se zaručeným elektronickým pod-
pisem. I zde se ale nelze vyhnout návštěvě ve-pisem. I zde se ale nelze vyhnout návštěvě ve-
řejných prostor. Rodiče totiž potřebují doklad  řejných prostor. Rodiče totiž potřebují doklad  
o trvalém bydlišti, který si zajistí na úřadě o trvalém bydlišti, který si zajistí na úřadě 
městské části na odboru evidence obyvatel-městské části na odboru evidence obyvatel-
stva, poté mohou rovněž na úřadě městské stva, poté mohou rovněž na úřadě městské 
části na Czech POINTu provést autorizovanou části na Czech POINTu provést autorizovanou 
konverzi dokumentů. Pro snazší a bezpečné konverzi dokumentů. Pro snazší a bezpečné 
odbavení se předem objednají na telefonním odbavení se předem objednají na telefonním 
čísle 775 883 975 a bude jim nabídnut termín čísle 775 883 975 a bude jim nabídnut termín 
a čas návštěvy. Pro zápis do mateřských škol a čas návštěvy. Pro zápis do mateřských škol 
je potřeba také potvrzení od dětského lékaře,  je potřeba také potvrzení od dětského lékaře,  
i zde se snažíme vyjít vstříc, budeme akcepto-i zde se snažíme vyjít vstříc, budeme akcepto-
vat i potvrzení zajištěná emailem, je však třeba vat i potvrzení zajištěná emailem, je však třeba 
dodržet stejný text, který je na žádosti. dodržet stejný text, který je na žádosti. 

Věřím, že i letos společně zápis zvládneme. Věřím, že i letos společně zápis zvládneme. 

Důležité termíny: Důležité termíny: 
Zápis do ZŠ: Zápis do ZŠ: 
Zveřejnění příručky pro rodiče – 1. 4. 2020 Zveřejnění příručky pro rodiče – 1. 4. 2020 

Už jsou tady! To jsou oni! Strašidla, masky, šaškové a figury! Pan arciopat Siostrzonek umí masopust-
ní hosty jak se patří přivítat hned za branou kláštera, kde masopustní slavnost vrcholí. Čekaly stánky, 
pravý dřevěný dětský kolotoč na kliku, výborné klášterní pivo, jídla bylo dosti. Masopust se vydařil. 

„Vyhrála jsem!“ Paní ředitelka pobočky Komerční banky v Břevnově na živnostenském bále 29. února 
v Pyramidě měla důvod k radosti. Bohatá tombola potěšila snad všechny účastníky. Na snímku je ještě 
vlevo místopředseda spolku Jaroslav Duffek a pokladník spolku Eduard Kučera. 

Výročí. V Břevnově 9. května 1945. Tanky Rudé armády projíždějí Bělohorskou a jsou obsypány pěšá-
ky a nadšenými mladými lidmi z okolí. I v posledních hodinách války dochází k tragédiím. Na tanku se 
opírá o hlaveň dívka, vlevo od ní je mládenec, vlasy sčesané větrem dozadu, dívá se směle vpřed, vstříc 
svému osudu. Dole na Bělohorské tank prudce uhýbá do leva k Hládkovu. Vojáci se umí držet, ale civi-
listé padají z tanku jako hrušky. Jsou zranění, dvacetiletý mládenec Vladimír Šarapatka z Břevnova zů-
stává mrtvý pod tankem. 

Zajímavost
pro vás 133. 
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Spuštění rezervačního systému na  Spuštění rezervačního systému na  
www.jakdoskoly.cz – 6. 4. 2020 www.jakdoskoly.cz – 6. 4. 2020 
Datum odevzdání přihlášek –  Datum odevzdání přihlášek –  
21. – 22. 4. 2020 21. – 22. 4. 2020 

Zápis do MŠ: Zápis do MŠ: 
Zveřejnění příručky pro rodiče – 1. 4. 2020 Zveřejnění příručky pro rodiče – 1. 4. 2020 
ZDE OPRAVA DATUMU – VŠE OSTATNÍ ZDE OPRAVA DATUMU – VŠE OSTATNÍ 
JE PŘI STARÉM JE PŘI STARÉM 
Spuštění rezervačního systému na  Spuštění rezervačního systému na  
www.jakdoskolky.cz – 15. 4. 2020 www.jakdoskolky.cz – 15. 4. 2020 
Datum odevzdání přihlášek – 11. 5. 2020Datum odevzdání přihlášek – 11. 5. 2020

Marie KubíkováMarie Kubíková
  Ze živnostenského spolku.Ze živnostenského spolku. Všichni teď  Všichni teď 

žijeme v době, kterou jsme ještě neměli šan-žijeme v době, kterou jsme ještě neměli šan-
ci poznat. Postihuje všechny občany, ale také ci poznat. Postihuje všechny občany, ale také 
živnostníky a členy našeho spolku. Mezi členy živnostníky a členy našeho spolku. Mezi členy 
jsou tací, kteří museli své živnosti z důvodu na-jsou tací, kteří museli své živnosti z důvodu na-
řízení zavřít nebo omezit svůj provoz, ale i tací, řízení zavřít nebo omezit svůj provoz, ale i tací, 
kteří mohou své živnosti provozovat nadále. kteří mohou své živnosti provozovat nadále. 
Bohužel činnost spolku byla zastavena. Museli Bohužel činnost spolku byla zastavena. Museli 
jsme zrušit spolkovou valnou hromadu a akce jsme zrušit spolkovou valnou hromadu a akce 
pro členy, naplánované na květen. Dnes víme, pro členy, naplánované na květen. Dnes víme, 
že nebudeme moci uspořádat Břevnovské pá-že nebudeme moci uspořádat Břevnovské pá-
lení čarodějnic na louce pod Břevnovským lení čarodějnic na louce pod Břevnovským 
klášterem a bohužel ani další ročník festivalu klášterem a bohužel ani další ročník festivalu 
minipivovarů pod názvem První pivní máj. Pří-minipivovarů pod názvem První pivní máj. Pří-
prava na tyto akce nás stála spoustu sil. Všich-prava na tyto akce nás stála spoustu sil. Všich-
ni členové si přeji, aby vše skončilo a mohli ni členové si přeji, aby vše skončilo a mohli 
jsme uspořádat v říjnu Břevnovské posvícení, jsme uspořádat v říjnu Břevnovské posvícení, 
na jehož přípravách už pracujeme. Jako před-na jehož přípravách už pracujeme. Jako před-
seda spolku bych chtěl všem popřát, ať tuto seda spolku bych chtěl všem popřát, ať tuto 
nelehkou dobu přečkáme ve zdraví a můžeme nelehkou dobu přečkáme ve zdraví a můžeme 
se dále setkávat na různých společensko kul-se dále setkávat na různých společensko kul-
turních akcích.                    turních akcích.                    Tomáš Hudera Tomáš Hudera 

 Co nového u pluku. Co nového u pluku. S končící zimou se po-S končící zimou se po-
malu příroda probouzí z dlouhého spánku. Ani malu příroda probouzí z dlouhého spánku. Ani 
tradiční c. k. zeměbranecký pěší pluk č. 8 Pra-tradiční c. k. zeměbranecký pěší pluk č. 8 Pra-
ha, z. s. v této době nezahálí a připravuje se na ha, z. s. v této době nezahálí a připravuje se na 
nadcházející období, které bude naplněné mno-nadcházející období, které bude naplněné mno-
ha zajímavými událostmi, rekonstrukcemi bitev  ha zajímavými událostmi, rekonstrukcemi bitev  
a pietními setkáními. Již koncem března 2020 a pietními setkáními. Již koncem března 2020 
se více než 50 příznivců vojenské historie, ob-se více než 50 příznivců vojenské historie, ob-
lečeni v patřičných rakousko-uherských unifor-lečeni v patřičných rakousko-uherských unifor-
mách, sejdou v lesích nedaleko středočeských mách, sejdou v lesích nedaleko středočeských 
Sedlčan, aby si o soukromém víkendovém cvi-Sedlčan, aby si o soukromém víkendovém cvi-
čení provětraly vojenské povely, některé z nich čení provětraly vojenské povely, některé z nich 
možná pozapomenuté během zimní přestávky. možná pozapomenuté během zimní přestávky. 
První veřejnou prezentací pražských c. k. země-První veřejnou prezentací pražských c. k. země-
branců bude účast na slavnostním ukládání reli-branců bude účast na slavnostním ukládání reli-
kvie českého krále, blahoslaveného císaře Karla kvie českého krále, blahoslaveného císaře Karla 
I., které se uskuteční 1. 4. 2020 od 17:00 hodin  I., které se uskuteční 1. 4. 2020 od 17:00 hodin  
v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. 
Dále se pražští Osmáci zúčastní jarní přehlídky Dále se pražští Osmáci zúčastní jarní přehlídky 
v rakouském Linzi a v jejich kalendáři zajisté v rakouském Linzi a v jejich kalendáři zajisté 
nebude chybět ani tradiční Audience u císaře nebude chybět ani tradiční Audience u císaře 
Karla I. v Brandýse nad Labem, která je letos Karla I. v Brandýse nad Labem, která je letos 
plánována na 2. 5. 2020. Příjemným pietním plánována na 2. 5. 2020. Příjemným pietním 
setkáním je položení věnce u hrobu rakousko- setkáním je položení věnce u hrobu rakousko- 
uherského námořního admirála ve středočes-uherského námořního admirála ve středočes-
kých Kolešovicích u Rakovníka s následnou kých Kolešovicích u Rakovníka s následnou 
přednáškou o námořnictvu, tato akce se letos přednáškou o námořnictvu, tato akce se letos 
uskuteční dne 7. 6. 2020. Kalendář akcí se tak uskuteční dne 7. 6. 2020. Kalendář akcí se tak 
pomalu skládá dohromady, pozvánky na jed-pomalu skládá dohromady, pozvánky na jed-
notlivé události jsou teprve rozesílány, proto je notlivé události jsou teprve rozesílány, proto je 
možné, že naše pražské zeměbrance uvidíme možné, že naše pražské zeměbrance uvidíme 
ještě při jiných příležitostech. Co však bude ještě při jiných příležitostech. Co však bude 
možné uskutečnit s ohledem na mimořádný stav možné uskutečnit s ohledem na mimořádný stav 
ve státě, není teď možné s jistotou určit. S po-ve státě, není teď možné s jistotou určit. S po-
zdravem Lukáš Pavlík Hauptmann i. TR Regi-zdravem Lukáš Pavlík Hauptmann i. TR Regi-
ment adjutant LIR 8 Prag ment adjutant LIR 8 Prag 

  Z Liboce. Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. /Ing. Emil Morys/. 
• V sobotu, patnáctého únoraV sobotu, patnáctého února odpoledne od  odpoledne od 
patnácti hodin uspořádali příznivci libocké fary patnácti hodin uspořádali příznivci libocké fary 
a pracovníci libocké Sokolovny, Pátý Fabiá-a pracovníci libocké Sokolovny, Pátý Fabiá-
no-Šebestiánský dětský masopust. Sraz masek  no-Šebestiánský dětský masopust. Sraz masek  

a potvor se konal ve dvoře farního uskupení  a potvor se konal ve dvoře farního uskupení  
v tzv. Malejově. Při srazu hrála flétnová kapela. v tzv. Malejově. Při srazu hrála flétnová kapela. 
Po půl hodině se konal průvod dětských masek  Po půl hodině se konal průvod dětských masek  
a přítomných dospělých bez masek kolem Li-a přítomných dospělých bez masek kolem Li-
bockého rybníka. Průvod kráčel nejprve po bockého rybníka. Průvod kráčel nejprve po 
prašné cestě. Potom zabočil doleva po hrázi as-prašné cestě. Potom zabočil doleva po hrázi as-
faltovou cestou. Vyhrávala kapela a pochodující faltovou cestou. Vyhrávala kapela a pochodující 
masky jakož i ostatní zpívali podle rozdaných masky jakož i ostatní zpívali podle rozdaných 
zpěvných listů. Ulicemi Pelikánovou a Liboc-zpěvných listů. Ulicemi Pelikánovou a Liboc-
kou průvod, asi 150 lidí, dorazil do libocké So-kou průvod, asi 150 lidí, dorazil do libocké So-
kolovny. Tam byly masky vyhodnoceny. Masky kolovny. Tam byly masky vyhodnoceny. Masky 
obdržely občerstvení a rej končil asi v osmnáct obdržely občerstvení a rej končil asi v osmnáct 
hodin. Taneční zábava pro dospělé pokračovala hodin. Taneční zábava pro dospělé pokračovala 
od devatenácti hodin. K tanci vyhrávala kapela od devatenácti hodin. K tanci vyhrávala kapela 
The Brownies. The Brownies. 
• V sobotu, dvacátého druhého únoraV sobotu, dvacátého druhého února  
od jedenácti do sedmnácté hodiny uspořáda-od jedenácti do sedmnácté hodiny uspořáda-
la společnost Archaia v Liboci opět masopust  la společnost Archaia v Liboci opět masopust  
a to areálu Archeologického parku v ulici V do-a to areálu Archeologického parku v ulici V do-
mcích 29. Programem masopustu byly tradiční mcích 29. Programem masopustu byly tradiční 
vepřové hody (žranice) a svátek sytosti (jakoby vepřové hody (žranice) a svátek sytosti (jakoby 
výsměšně), před údajně dlouhým velikonočním výsměšně), před údajně dlouhým velikonočním 
půstem. Takto se konala zabíjačka, zapíjela se půstem. Takto se konala zabíjačka, zapíjela se 
nealkem nebo i alkem. Masopustu se zúčastnilo nealkem nebo i alkem. Masopustu se zúčastnilo 
asi sto lidí. asi sto lidí. 

  Z Pohořelce. Z Pohořelce. 
• Tentokráte budou zprávy velice stručné. Tentokráte budou zprávy velice stručné. 
Veškeré plánované akce, jak v bazilice na Stra-Veškeré plánované akce, jak v bazilice na Stra-
hově, tak u nás v knihovně, ale i další musely hově, tak u nás v knihovně, ale i další musely 
býti zrušeny. Něco však přece proběhlo a to lou-býti zrušeny. Něco však přece proběhlo a to lou-
čení se sestrami karmelitkami na Hradčanech. čení se sestrami karmelitkami na Hradčanech. 
Ve zdejším klášteře na Hradčanském náměstí Ve zdejším klášteře na Hradčanském náměstí pokračování na straně 6

žily s přerušením z období komunismu od roku žily s přerušením z období komunismu od roku 
1792. Vzhledem ke značnému turistickému ru-1792. Vzhledem ke značnému turistickému ru-
chu a tím spojeným hlukem a stísněnými pro-chu a tím spojeným hlukem a stísněnými pro-
storami si začaly hledat něco vhodnějšího a to storami si začaly hledat něco vhodnějšího a to 
našly v Drastech u Prahy. Tam začaly budovat našly v Drastech u Prahy. Tam začaly budovat 
v roce 2016 klášter a tam se také od 1. března v roce 2016 klášter a tam se také od 1. března 
tohoto roku přestěhovaly. Klášter však nepřesta-tohoto roku přestěhovaly. Klášter však nepřesta-
ne fungovat. Za podpory soukromého investora ne fungovat. Za podpory soukromého investora 
ho převzali bosí karmelitáni a toto místo nazvali ho převzali bosí karmelitáni a toto místo nazvali 
Fortna. Chtějí být otevřenou branou a prosto-Fortna. Chtějí být otevřenou branou a prosto-
rem, kam může každý přijít, neboť zde pořádají rem, kam může každý přijít, neboť zde pořádají 
různé akce, přednášky, diskusní večery apod. různé akce, přednášky, diskusní večery apod. 
Také se ještě stačila uskutečnit výstava květin Také se ještě stačila uskutečnit výstava květin 
ve sklenících v zahradách na Pražském hradě. ve sklenících v zahradách na Pražském hradě. 
Je to vždy úžasné. Za jakéhokoli počasí tam na Je to vždy úžasné. Za jakéhokoli počasí tam na 
vás dýchne jaro. vás dýchne jaro. 
Přeji všem, abychom toto nepříznivé období Přeji všem, abychom toto nepříznivé období 
brzo překonali. M. Bukvicovábrzo překonali. M. Bukvicová

  Ze spolku Pro Břevnov. Ze spolku Pro Břevnov. / M. V. / / M. V. / 
Radnice podpořila výstavbu na fotbalovém hři-Radnice podpořila výstavbu na fotbalovém hři-
šti. Na radnici Prahy 6 došlo k zatlučení dalšího šti. Na radnici Prahy 6 došlo k zatlučení dalšího 
hřebíku do rakve tradičního břevnovského hřiš-hřebíku do rakve tradičního břevnovského hřiš-
tě. Sportovní plocha pod Televizní věží, kde se tě. Sportovní plocha pod Televizní věží, kde se 
hrával fotbal od roku 1924 do roku 2015, se má hrával fotbal od roku 1924 do roku 2015, se má 
nyní proměnit na stavební parcely pro pěkné by-nyní proměnit na stavební parcely pro pěkné by-
tové domy. Nejdříve se změnou územního plánu tové domy. Nejdříve se změnou územního plánu 
souhlasila komise územního rozvoje, 18. úno-souhlasila komise územního rozvoje, 18. úno-
ra posvětila prolomení územního plánu Rada ra posvětila prolomení územního plánu Rada 
městské části. A je to. městské části. A je to. 

S jarem začaly přípravné práce na rekonstrukci břevnovského Plivátka a to je jedna z mála dobrých 
zpráv v tomto čase. Pískoviště bude obklopeno žulovými kostkami a doufejme, že tam vydrží. Ne, jako 
na louce Ryšavce u kláštera, kdy hromádku menších kostek pro děti v korytě potoka si někdo vzal na 
chalupu. 
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Mše, křty, koncerty, prohlídky, pohřby, různá setkání a turistické nabídky, to jest tvář každodenní služby 
kláštera v Břevnově. Nejveselejší jsou ovšem svatby a je jich stále více. 14. února 2020 se zde vdáva-
la slečna Markéta Čihařová, dcera z varhanické rodiny manželů Čihařových z Břevnova. Stihli to ještě 
před karanténou. 

Kačenka pilotům neuletěla. 27. února konalo se v restauraci proti klášteru další setkání seniorů pilotů 
čs. letectva z Břevnova. Tentokrát byly hlavním důvodem setkání osmdesátiny pana Ivana Konečné-
ho a k večeři byla podávána výtečná kačenka. Na snímku zleva pánové: Miroslav Beneš, Jan Kořisko, 
Ladislav Bušek, Zdeněk Blanař a Ivan Konečný. Připomeňme ještě, že jen o den později slavil naroze-
niny pan major Zdeněk Vágner z Břevnova, nestor českých pilotů, ročník 1924. Hodně zdraví, pánové!

Dnešní prázdné ulice v Břevnově, pouze s pejskaři a pospíchajícími jednotlivci. A bez roušek ani krok 
i v autě. Jednou na to budeme vzpomínat, co nás to postihlo za patálii a třeba se také dozvíme, jak to 
vlastně přišlo. 

• Bude se na předpolí Hvězdy stavět?Bude se na předpolí Hvězdy stavět? Už od  Už od 
90. let se vyskytují pokusy změnit využití ze-90. let se vyskytují pokusy změnit využití ze-
leného předpolí Obory Hvězda, aby se tu dalo leného předpolí Obory Hvězda, aby se tu dalo 
stavět. Nedávno majitelé jednoho z pozemků, stavět. Nedávno majitelé jednoho z pozemků, 
které jsou v územním plánu vedeny jako rekre-které jsou v územním plánu vedeny jako rekre-
ační plocha, zažádali o jeho změnu. S návrhem ační plocha, zažádali o jeho změnu. S návrhem 
Rada MČ Prahy 6 nesouhlasí a žádá, aby tento Rada MČ Prahy 6 nesouhlasí a žádá, aby tento 
pozemek vykoupilo hl. m. Praha a zřídilo v něm pozemek vykoupilo hl. m. Praha a zřídilo v něm 
veřejný park, jak to navrhuje připravovaný Me-veřejný park, jak to navrhuje připravovaný Me-
tropolitní plán. tropolitní plán. 

  Někdo chtěl zapálit školu Marjánku.Někdo chtěl zapálit školu Marjánku.    
V ranních hodinách 26. března dosud neznámý V ranních hodinách 26. března dosud neznámý 
darebák zapálil zadní vchod do školy Marján-darebák zapálil zadní vchod do školy Marján-
ky v Břevnově a způsobil škodu. Hasiči sice ky v Břevnově a způsobil škodu. Hasiči sice 
přijeli bleskově a dveře uhasili, ale byly už celé přijeli bleskově a dveře uhasili, ale byly už celé 
prohořelé a až do horních pater školy bylo plno prohořelé a až do horních pater školy bylo plno 
kouře a sazí. Školu tak čekají úklidové práce. kouře a sazí. Školu tak čekají úklidové práce. 
Kdo jest autorem tohoto trapného činu šetří Kdo jest autorem tohoto trapného činu šetří 
policie.policie.

  NAŠE VÝZVA. Připravovaná trať spojující Připravovaná trať spojující 
letiště a centrum Prahy půjde tunelovým sys-letiště a centrum Prahy půjde tunelovým sys-
témem mezi Nádražím Dejvice a nádražím témem mezi Nádražím Dejvice a nádražím 
Veleslavín. Diskuse právě probíhající pří-Veleslavín. Diskuse právě probíhající pří-
pravy se patrně přiklání k jižní trase tune-pravy se patrně přiklání k jižní trase tune-
lů, které se vyhnou Ořechovce a půjdou pod lů, které se vyhnou Ořechovce a půjdou pod 
masivem Střešovic směrem k jihu. Zde se masivem Střešovic směrem k jihu. Zde se 
naskýtá občanům Břevnova historická příle-naskýtá občanům Břevnova historická příle-
žitost získat železniční spojení se světem. Do-žitost získat železniční spojení se světem. Do-
posud Břevnov takové spojení neměl, vyhnu-posud Břevnov takové spojení neměl, vyhnu-
la se mu trasa bývalé Buštěhradské dráhy  la se mu trasa bývalé Buštěhradské dráhy  
a další linie železnice byla až na úpatí dale-a další linie železnice byla až na úpatí dale-
ké Vidoule. Stavba tunelu dráhy na letiště  ké Vidoule. Stavba tunelu dráhy na letiště  
a později do Kladna dává občanům Břevno-a později do Kladna dává občanům Břevno-
va naději na odčinění této historické křivdy, va naději na odčinění této historické křivdy, 
kdy Břevnov neměl své nádraží. kdy Břevnov neměl své nádraží. 
Vyzýváme proto k následujícímu: Při ražení Vyzýváme proto k následujícímu: Při ražení 
tunelů z Dejvic do Veleslavína je třeba zřídit tunelů z Dejvic do Veleslavína je třeba zřídit 
stanici rychlodráhy v tunelu, stejně tak jak stanici rychlodráhy v tunelu, stejně tak jak 
je zřízena stanice v základním tunelu Go-je zřízena stanice v základním tunelu Go-
thardském. Tato stanice bude spojena s ulicí thardském. Tato stanice bude spojena s ulicí 
Radimovou eskalátorovými tunely, kde bude Radimovou eskalátorovými tunely, kde bude 
zřízen vstup do železniční stanice s názvem zřízen vstup do železniční stanice s názvem 
Břevnov. Břevnov. 
Bude tak odčiněna historická křivda na Bude tak odčiněna historická křivda na 
našem domově, která měla být již odstra-našem domově, která měla být již odstra-
něna v minulosti, kdy byl Břevnov povýšen něna v minulosti, kdy byl Břevnov povýšen 
na město. Občané Břevnova se pak rych-na město. Občané Břevnova se pak rych-
lou železnicí dostanou až na Masarykovo lou železnicí dostanou až na Masarykovo 
nádraží a na druhou stranu pak na letiště nádraží a na druhou stranu pak na letiště 
Václava Havla. Břevnov pak po zásluze Václava Havla. Břevnov pak po zásluze 
získá spojení se světem, které mu právem získá spojení se světem, které mu právem 
náleží, a jeho schopní a vzdělaní občané ne-náleží, a jeho schopní a vzdělaní občané ne-
budou vyloučeni z celosvětového dění. Vyzý-budou vyloučeni z celosvětového dění. Vyzý-
váme tedy naše volené zástupce, aby konali  váme tedy naše volené zástupce, aby konali  
v zájmu občanů Břevnova a zajistili zří-v zájmu občanů Břevnova a zajistili zří-
zení stanice rychlodráhy, mezi Dejvicemi  zení stanice rychlodráhy, mezi Dejvicemi  
a Veleslavínem, což by v tunelovém systému a Veleslavínem, což by v tunelovém systému 
měl být minimální problém. Je samozřejmé,  měl být minimální problém. Je samozřejmé,  
a historicky spravedlivé, že tato stanice by se a historicky spravedlivé, že tato stanice by se 
měla jmenovat jednoduše – Břevnov. měla jmenovat jednoduše – Břevnov. 

Břevnovští sousedé a redakce.Břevnovští sousedé a redakce.
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Břevnov a současný vývoj  
u Polikliniky 

Do naší relativně poklidné doby 
vstoupila celosvětová nákaza vi-
rem COVID–19 a náhle si mno-
hem více uvědomujeme, jak je 
zdraví a zdravotní péče důležitá. 
Stejně tak je nezbytný i dostatek 
kvalitních a moderních zdravot-
ních zařízení, přístrojů, ale i tak 
jednoduchých pomůcek jako 
jsou respirátory a respirační rouš-
ky. V kontextu s těmito událostmi jsem ráda, že pracovní 
skupina po několika týdnech své práce došla k jednomy-
slnému závěru o dalším postupu vedoucímu k plnohod-
notné obnově polikliniky Pod Marjánkou, která vyžaduje 
celkovou komplexní opravu, protože přestává vyhovovat 
současným provozním a bezpečnostním nárokům a mnoh-
dy i předpisům a její statika je v havarijním stavu. 

Našim cílem je navrátit, po téměř 60 letech, poliklinice její 
původní věhlas, jenž dodnes resonuje jak mezi lékaři, tak 
pacienty. 

Základní kritéria pro rozhodování pracovní skupiny, která 
pracovala i s aktuálními podněty lékařů, byla: 

• obnova objektu za předpokladu zachování stávajícího  
 provozu 

• vytvoření nových prostor při zachování všech lékařských  
 profesí, včetně nároků na dodržení moderních norem 
 pro velikost ordinací

• co možná nejnižší počet stěhování odborných pracovišť 
 v rámci objektu 

• zajištění normám odpovídajícího počtu parkovacích 
 míst jak pro lékaře tak pacienty.

Všechny tyto požadavky je nutné v procesu projektování 
obnovy polikliniky skloubit tak, aby objekt respektoval ge-
nia loci, ale zároveň aby sloužil jako poliklinika 21. století. 

Nezbytné je zachování všech zákonných předpisů a norem, 
a to nejen zdravotnických, ale i těch provozně-stavebních, 
což při tak náročné obnově této stavby nebude jednodu-
ché. Proto pracovní skupina trvá na kvalitní předprojektové 
přípravě, která určí základní stavební program, minimální 
plochy, objemy dostaveb a hlavně návrh celkové budou-
cí koncepce uspořádání jednotlivých provozů polikliniky  
a zajištění skutečných potřeb obyvatel se zřetelem na dodr-
žení všech předpisů a norem. Zvolený postup radnici zajistí 
optimalizaci vynaložených nákladů pro celý tento projekt. 

Rozhodně pro proces přípravy projektu a budoucího vy-
užití uvolněných prostor považuji za nutné přizvat jak od-
bornou, tak laickou veřejnost. Bohužel současná situace 
v zemi celý proces plánované participace ovlivní, proto  
o dalším postupu a formě komunikace vás budu pravidel-
ně informovat. Všem nám přeji v této složité době hodně 
tělesné i duševní síly a především zdraví a klid. 

Zdravím a hodně zdraví přeje

Eva Smutná

Milí sousedé,

přeji vám hodně sil a trpělivosti 
v téhle dramatické a pro všech-
ny nepříjemné době. Šestková 
radnice dělá po celou dobu kri-
zové situace, co se dá. V Pra-
ze 6 se virus objevil dříve než  
v ostatních částech Prahy i re-
publiky, a to v hojnějším počtu. 
Naše aktivity, zavření škol, za-
vření školek, opatření v zaříze-
ních sociální péče byly rychlejší 
než jinde a staly se vzorem pro 
zbytek republiky. Je to prvenství, které mi není sympatické, 
ale první kolo jsme zvládli. Další týdny ukážou, jestli opat-
ření na všech úrovních byla dostatečná. V polovině břez-
na jsme zahájili diskusi o nutném ohledu veřejné správy 
vůči podnikatelům, kteří na Šestce mají provozovny a nyní 
prožívají velmi krušné časy. Proto jsme rozhodli o možnosti 
plošného odložení nájemného o dva měsíce pro všechny 
provozovny, kterých se dotklo nařízení vlády a které muse-
ly zavřít. Mezi podnikateli mám řadu kamarádů a vím, že 
situace je velmi těžká. Proto spolu s kolegy na radnici budu 
hledat cesty, jak podnikatelům pomoci. Soukromníky, kteří 
podnikatelům z Prahy 6 pronajímají prostory, prosím o to 
samé. 

V každé krizové situaci jsou třeba včasné a přesné informa-
ce. Proto doporučuji sledovat facebook Prahy 6, webové 
stránky www.praha6.cz, nebo je získávat pomocí aplika-
ce Lepší Šestka, přes kterou zasíláme nejdůležitější zprávy  
z Prahy 6 i celé republiky (v Google Play nebo AppStore sta-
čí napsat Lepší Šestka a aplikaci si do telefonu stáhnout). 

Přestože je život na Šestce ochromen, tak stále probíha-
jí práce na již minule avizovaném projektu z Nápadu pro 
Šestku – Plivátko žije (viz foto). Pevně věřím, že karanténa 
na jaře skončí a potkáme se právě na slavnostním otevření 
Plivátka. 

Jaro znamená také otevření předzahrádek u restaurací.  
V minulosti jsme poskytovali provozovatelům slevu za zá-
bor chodníku, abychom život na ulici co nejvíce podpořili. 
Letos nám v tom brání památkáři. Vymysleli jsme náhrad-
ní řešení: slevu dostanou provozovny, které dají k dispozi-
ci svoji toaletu veřejnosti. Projekt jsme nazvali „Free WC“  
a nálepka na provozovně pro občany bude signalizovat, že 
se nemusí stydět do provozovny vejít. Šířící se virus a za-
vřené provozovny zatím projektu nepřejí, ale to se doufám 
brzy změní. 

Přeji vám i vašim rodinám, aby krize co nejdříve opadla  
a všichni bychom se ve zdraví vrátili do „starých kolejí“. 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ 
…s paní radní Ing. arch. Evou Smutnou 
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Vážení čtenáři Břevnovanu,

příspěvek do Vašeho časopisu píši 
16. března, v době přísných karan-
ténních opatření vlády, nedostat-
ku ochranných pomůcek jak pro 
lékaře, tak pro občany a v době 
narůstajícího počtu pozitivně po-
tvrzených, který se blíží počtu 300. 
Budete ho číst v úplně jiné situ-
aci, možná každý z vás bude mít 
několik respirátorů, lékaři budou 
zásobeni dostatkem ochranných 
pomůcek a dezinfekcí v čekárnách, 
které jsou v tuto chvíli nedostupné. 
Přesto se domnívám, že za několik měsíců, možná i let bude-
me mluvit o době před a době po koronaviru. Ekonomika mluví  
o možnostech výrazných deficitů, sociální a lékařská péče se sou-
střeďuje na nejohroženější skupinu – seniory a vyvstává otázka, 
jaké je naše nastavení zejména ke starší generaci a zdá se, že 
nám stojí zato obětovat mnohé pro jejich důstojný život a vní-
mat je jako vysokou hodnotu společnosti. Mám štěstí jednou mě-
síčné blahopřát starším jubilantům ve „Skleňáku“ nebo osobně 
stoletým seniorům. Mluvím s nimi o době relativního blahobytu 
a potřebě předávat paměť mladým generacím, aby se vyhnuly 
chybám a strastem minulých dob. Covit –19 nám nastavuje zr-
cadlo, zda dokážeme obstát v boji s úplně novým nepřítelem, 
který nás zaskočil ze zcela jiných pozic. Vidím obrovskou snahu 
o nasazení politiků i dobrovolníků, ale i přirozené pudy sobecky 
chránit to svoje bez ohledu na potřeby okolí. Celá tato scenérie 
jaksi bezděčně zapadá do předvelikonočního období, které je 
očekáváním něčeho nového, co přinese osvobození od zajetých 
mechanizmů myšlení a životních důrazů. Filozofové a sociologo-
vé si kladou otázku, jestli se pro nás nestala modlou představa 
trvalého ekonomického růstu a jestli jsme díky tomu nezapomně-
li na schopnost zastavit se, hledat smysl života v dobrých mezi-
lidských a mezigeneračních vztazích, vnímání daru nového života 
jako zázraku a ochotu přispět něčím pro své okolí jako samozřej-
most. Velikonoce jsou vlastně jakousi výzvou, abychom dokázali 
podlehnout tomu, že náš život má více než ekonomický rozměr 
a to podstatné se děje ve zcela jiné rovině. Možná, že tvrdý atak 
neznámého a nebezpečného viru může nakopnout to dobré v nás 
a že to dokážeme v době pokoronavirové zúročit. 

To Vám přeje

MUDr. Marián Hošek, /KDU–ČSL/, radní MČ Praha 6:

PO MÍRNÉ ZIMĚ  
NÁS OCHROMILA PANDEMIE

Po mírné zimě, kdy se v Praze pro 
nedostatek sněhu nedalo lyžovat  
a bruslení bylo možné jen na umě-
lých plochách, se přiblížilo jaro.  
S krásnými slunečnými dny se po-
čátkem března objevila v naší zemi 
nákaza nebezpečným koronavi-
rem. Bubeneč v Praze 6 byla na 
území hlavního města první částí, 
kde byla nemoc zjištěna. Přišla nut-
ná omezení a opatření na místní, 
ale i na celostátní úrovni s cílem 
zabránit šíření choroby. Epidemie 
byla následně Světovou zdravot-
nickou organizací (WHO) označe-
na za pandemii. Vláda rozhodla o vyhlášení stavu nouze, byl 

omezen volný pohyb obyvatel. Vážným problémem se stal ne-
dostatek ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů  
a testovacích sad, které budou do republiky dopraveny až ve tře-
tím březnovém týdnu, především leteckým mostem z Číny. Uká-
zalo se, že státní hmotné rezervy nebyly schopny pokrýt ochran-
nými prostředky potřeby společnosti. Úřad MČ Praha 6 radikálně 
omezil úřední hodiny pro veřejnost, dotčena byla i činnost samo-
správy, posílil význam krizového řízení, postupem času vzrostla 
role odborníků a vědců. Chceme–li v budoucnu předejít, či ales-
poň mírnit nežádoucí dopady, pak po zklidnění situace bude ne-
zbytné zpracovat na různých úrovních objektivní analýzy příčin, 
následků a zejména posoudit efektivnost přijatých opatření. Dnes 
je ale hlavním úkolem zabránit rychlému šíření nebezpečného 
viru, minimalizovat lidské a materiální ztráty, čelit ochromení 
hospodářství a společnosti, předejít vážným sociálním dopadům. 
Naše poděkování především patří všem, kteří se starají o naše 
zdraví, ale i těm spoluobčanům, kteří se chovají odpovědně, re-
spektují stanovená doporučení a zákazy. Za nás občany bych si 
mimo jiné přál, aby politika radnice byla vstřícnější k potřebám lé-
kařů i dalšího personálu polikliniky v Břevnově. Je v našem zájmu, 
aby samospráva vytvářela příznivější podmínky nejen pro běžný 
provoz tohoto významného zařízení, ale především činila kroky  
k zajištění jeho koncepčního rozvoje. Naše nynější zkušenosti na-
stolují nové výzvy a zásadní otázky obecnější povahy např. pomě-
ru a mezí práv, či svobod jedince ke společenské odpovědnosti 
a povinnostem. Soudím, že politici na všech úrovních by se měli 
vrátit k vymezení hranic soukromého a veřejného zájmu, upřes-
nit priority, stanovit, jak je budou zajišťovat a ve prospěch koho 
principiálně prosazovat. To je poučení z těžkých dní, které nelze 
přehlížet ani v dobách klidných a platí nejen pro centrální politiku, 
ale i pro tu komunální. 

JUDr. Ivan Hrůza

POLIKLINIKA 
DNES – A ZÍTRA?

Architektonicky cenná a významná 
budova břevnovské Polikliniky je  
v současnosti nejproblematičtějším 
a nebojím se říci i nejohroženějším 
objektem v Břevnově a potažmo i v 
celé Praze 6. 

Nerad se vracím ke všeobecně zná-
mým důvodům, které objekt k tomu-
to neutěšenému kritickému stavu 
dovedly, protože stěžejní a zásadní 
je nyní postup a záchrana tohoto 
zdravotnického komplexu a navráce-
ní všech jeho funkcí k optimálnímu 
užívání do budoucna tak, aby byly 
splněny všechny normy zdravotního zařízení! Přesto ty zásadní 
chyby a omyly, na kterých se jednoznačně podepsalo vedení Pra-
hy 6 je potřebné vyjmenovat, zdůraznit a vyvodit z toho případně 
i osobní zodpovědnost!
• nevhodné využití části objektu pro dočasné pracoviště úřadu 
 městské části P6 po dobu rekonstrukce budovy úřadu, kdy došlo  
 v budově k porušení kontinuity některých lékařských provozů
• nevýhodný a nedomyšlený pronájem objektu společnosti  
 Comitia a. s., která slibovanou rekonstrukci neprovedla
• následně ukvapené a předčasné vypovězení smlouvy s touto  
 společností s tím, že radnice jí zbytečně vyplatila odškodné ve  
 výši 20 milionů Kč!
• dne 25. 4. 2017 prohlásilo Ministerstvo kultury soubor  
 „poliklinika Pod Marjánkou“ za kulturní památku jako celek. 
• Ministertvo kultury ve svém rozhodnutí konstatuje, že stavební  
 úpravy starší i ty, k nimž bylo vydáno pravomocné stavební  
 povolení, a to jak provedené, tak neprovedené, nijak nesnižují 
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 a nenarušují památkové hodnoty předmětné budovy  
 a odpovídají nezbytné modernizaci zdravotnického zařízení. 
• Nevidíme zde tedy kolizi památkové ochrany s modernizací  
 provozu zdravotnického zařízení!
• V té době tedy nic nebránilo Praze 6 přistoupit k zahájení prací  
 na rekonstrukci a modernizaci Polikliniky! Areál se mohl začít  
 rekokonstrovat již v r. 2017!
• Místo toho se vydala Praha 6 na boj o sejmutí památkové  
 ochrany. 
• důvodem byl neuvážený a nevhodný záměr vestavět do areálu  
 Polikliniky provoz LDN, čemuž by památková ochrana samo 
 zřejmě nevyhovovala a bránila!
• Snaha Prahy 6 o sejmutí památkové ochrany přinesla nakonec,  
 po době několika let výsledek v podobě rozhodnutí Ministerstva 
 kultury o „neprohlášení polikliniky za kulturní památku.“  
 /28. 8. 2019/. 
• Tímto politikařením kolem památkové ochrany vzala doba  
 možné rekonstrukci a modernizaci polikliniky několik let života  
 nehledě na to, že se nakonec od hlavního důvodu stejně upustilo 
 a LDN se už do areálu vestavovat nebude /což je racionální  
 a vítané rozhodnutí/. 

Nyní tedy již nic nebrání urychlenému přistoupení k rekonstrukci, 
modernizaci a k záchraně objektu. Jako cílový stav musí být nyní 
stanovena obnova objektu s konečným využitím jako celku pro 
aktuální zdravotní potřeby uživatelů polikliniky, a to na soudobé 
úrovni moderního provozu zdravotního zařízení i se zohledněním 
případného budoucího vývoje. 

Komplex musí obsahovat veškeré potřebné zdravotnické obory 
včetně dětského oddělení i příslušných provozů rehabilitací. Bu-
dovu je nutno vnímat jako provozmí i funkční celek. Není mož-
né zrekonstruovat a dostavět pouze „klepeta“ /dnešní přízemní 
část/, přesunout tam stávající ordinace a pak nastane situace, 
kdy pro hlavní patrovou budovu nezbudou finanční prostředky, 
anebo pro ní nebude využití. Náměty v tom smyslu, že by se tam 
umístila třeba pošta nebo kancelář Městského úřadu jsou zcela 
mimo realitu!

Je třeba stanovit výhledový konečný optimální stav komplexu  
a k tomu směřovat logistický postup. Při včasném zahájení re-
konstrukce je možné tento proces provádět za částečného pro-
vozu. Předně lékařské ordinace se musí „stěhovat jen jednou“!

Při postupné rekonstrukci–modernizaci jednotlivých částí–pod-
laží je možno logisticky uvolnit jednotlivé části–podlaží a umístit 
tam s konečnou platností definitivně určené provozy–ordinace. 

Vyžaduje to vypracovat dokonalý projekt celkové rekonstrukce 
včetně nutného logistického projektu postupu včetně podrobné-
ho popisu časového harmonogramu postupu přesunů ordinací 
a jednotlivých provozů současně s potřebným doplněním dnes 
chybějících provozů. Za průběžných konzultací s příslušnými lé-
kaři pak výsledkem musí být optimální stav polikliniky jako celku. 

Myslím, že Radnice městské části P 6 má vytvořeny alespoň 
2 pracovní skupiny /mám za to, že pod vedením pana staros-
ty– příp. paní arch. E. Smutné/ zabývající se Poliklinikou, a tak 
je určitě v jejich gesci a možnostech najít odborně fundovanou 
architektonickou kancelář, mající zkušenosti s rekonstrukcemi 
zdravotnických staveb. Nemusíme chodit daleko, jako příklad 
mohou sloužit úspěšně a zdařile zrekonstruované pavilony a blo-
ky v nedaleké Vojenské nemocnici ve Střešovicích – a to také  
v Praze 6. Navazovat pak musí zodpovědný výběr stavební firmy 
také s potřebnými zkušenostmi a referencemi. Celý proces musí 
být důsledně sledovámn a kontrolován příslušnými orgány rad-
nice P 6. 

Výsledné řešení by mělo představovat modernizovanou polikli-
niku splňující veškeré požadavky uživatelů na kvalitu i rozsah 
služeb při dodržení všech současných norem pro zdravotnická 
zařízení. 

V Praze dne 10. 3. 2020 akad. arch. Ing. Petr Krejčí

O ŠKOLSTVÍ V PRAZE 6  
V DOBĚ KORONAVIRU

Milí spoluobčané, 

děkuji vám. Děkuji a smekám před 
vámi. V době celospolečenské nou-
ze by si každý mohl myslet, že nám 
půjde především o sebe a své blízké. 
Ano, jistěže, ale vy jste opět ukázali, 
že i přes mediální paniku a nezajištění 
podpory ze strany státu zůstáváte silní 
a dokážete si navzájem pomoci. Šijete 
roušky, nakupujete a vaříte seniorům 
a navzájem se podporujete. Ještě jed-
nou díky za to! 

Jistě víte, že mou gescí je školství. 
Děti, přestože v současné chvíli nejsou 
nejvíce ohroženou skupinou, jsou tím nejcennějším, co každý rodič 
má. Je tedy logické, že pro ně chceme zajistit pocit bezpečí. Když 
se na Šestce před pár týdny objevil první případ nákazy a my jsme 
rozhodli o omezení a později o úplném „dobrovolném“ přerušení 
výuky. Mnozí si klepali na čelo a opakovali, že není důvod k panice. 
Ano, není! Nutná je však prevence a okamžité jednání. Zvýšená 
hygienická opatření na školách u nás platila ještě před prvním pří-
padem nákazy. Po jejím výskytu pak okamžitě zasedla bezpečnost-
ní rada a rozhodla o omezení provozu škol i mimoškolních aktivit. 
Rozhodnutí to nebylo jednoduché, ale nutné. Omezení pohybu dětí 
ve větším počtu a mimo výuku bylo klíčové. Všechna naše rozhod-
nutí probíhala v úzké spolupráci s Pražskou hygienickou stanicí. 
Přesto jsme museli některá doporučení rozhodnout sami, požá-
dali rodiče, aby své děti neposílali do škol a školek. Příliš razantní  
a mnoho povyku pro nic? Dnes již víme, že ne! 

„Epidemie eboly mě naučily, že musíme rychle jednat. Největší 
chybou je nic nedělání,“ říká ve svém příspěvku na sociálních sí-
tích ředitel krizových programů Světové zdravotnické organizace 
Michael Ryan. Ano, učinili jsme to, co většina odborníků považuje 
za nutné, a začali konat. Celý víkend probíhala desinfekce všech 
našich školských budov a mnoho zaměstnanců škol, učitelů a ředi-
telů pracovalo ve svém volném čase. Tyto nezbytné kroky prováze-
la ohromná vlna energie všech zúčastněných, která nám pomáha-
la zvládnout situaci. V pondělí 9. 3. přišlo do našich škol a školek 
méně než 20% dětí a toto opatření znamenalo významný krok.  
V úterý 10. 3. jsme se konečně dočkali a stát přistoupil k plošnému 
uzavření základních, středních a vyšších odborných škol. My jsme 
však z bezpečnostních důvodů doporučili od pátku 13. března uza-
vření i provozů školek. 

Dnes na Šestce zažíváme stejná opatření jako celá republika a já cí-
tím, že i když sebou naše první rozhodnutí nesla vlnu nepochopení, 
byla správná. Velký dík patří všem, jejichž práci v každodenním svě-
tě ocení jen málokdo. Učitelům, školníkům, uklízečkám, policistům, 
hasičům, hygienikům a v neposlední řadě zdravotníkům a všem 
dobrovolníkům. Bez lidí v první linii úspěšně bojovat nelze. 

Nyní jsme ve fázi, kdy je ještě těžké předjímat a zdraví je vždy na 
prvním místě. Mohu vás však ujistit, že po stabilizaci situace se 
budu v co nejkratším čase snažit vyjasnit všechny otázky týkající 
se pokračování školního roku. 

Jako mnohokrát ve svém životě cítím hrdost na naši krásnou Šest-
ku. Zvládáme to, pomáháme si, chceme tu bestii společně udolat. 
Ano, společně! Jsem naprosto přesvědčená, že společně můžeme 
jít příkladem a společně můžeme z této situace vyjít ještě silnější  
a soběstačnější než kdy dřív! 

Klidnou hlavu, úsměv a sílu do dalších týdnů, 

 

Vaše Marie Kubíková
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II. SVĚTOVÁ OČIMA STŘEDOŠKOLÁKA
dosud neuveřejněné vzpomínky dr. Jiřího Kanty z Břevnova

Já bych chtěl jenom připomenout některé příhody a skuteč-
nosti, které se týkaly studentského života na pozadí probíhají-
cí války. Pamětníků už moc nebude, musí jim teď být nejméně 
90 let. Ale zajímat to může i mnohem mladší ročníky. 

Co byla akce L 20. 

Poslední třetina války byla ve znamení intenzivního bombar-
dování Německa angloamerickými leteckými svazy. Jedním 
z opatření, které mělo omezit škody na zdraví studentů ve 
školách všech stupňů, byl jejich odchod do krytu nebo jejich 
okamžité propuštění z vyučování. Pokynem k tomu bylo vy-
hlášení nebezpečí vzdušného útoku. Kritériem byl čas, za nějž 
by angloamerické bombardovací svazy mohly ze svého sou-
časného místa dosáhnout hranic Prahy nebo jiných velkých 
měst do 20 minut. Pro to platilo označení „L 20“ /Luftgefahr 
zwanzig/. Toto nebezpečí se někdy oznamovalo ještě před za-
čátkem vyučování /zvláště odpoledním/ a žáci šli domů. My, 
kteří jsme bydleli v Břevnově nebo ve Střešovicích, jsme měli 
jednu výhodu: při cestě do školy jsme u Lumbeho zahrady 
míjeli německou protiletadlovou jednotku zvanou „FLAK“, tj. 
„Flugzeugabschiesskanonen“. V klidu byly hlavně děl ve vodo-
rovné poloze, jejich ústí zakryta poklopem a u děl stál vždy je-
den voják jako stráž. Po vyhlášení L 20 byly poklopy odstraně-
ny, hlavně vztyčeny proti nebi a kolem se hemžila asi desítka 
vojáků se střelivem. Tento pohled jsme milovali. L 20 – hurá! 
Vystoupili jsme z tramvaje, přesedli na vůz jedoucí opačným 
směrem a jeli se domů dospat! Ostatní nám těžce záviděli. 
Zdá se to poněkud cynické, ale k bombardování Prahy došlo 
až na konci války, takže strach z toho byl poměrně malý. 

Noční protipožární hlídky CPO. 

Civilní protiletecká obrana koncem války nařídila, aby ve ško-
lách, kde byli žáci přes 15 let věku, byli vždy dva z nich vybrá-
ni, aby přes noc drželi protipožární hlídku. Při zásahu bombou 
nebo při požáru museli volat hasiče a policii. Jídlo si museli 
přinést z domova, ale přikrývky proti chladu se fasovaly na 
místě. Vzhledem k tomu, že do té doby nebyla Praha bom-
bardována, spíš se na to žáci těšili, než aby se obávali. Hlav-
ním bonusem bylo, že po ukončení hlídky jsme mohli jít domů  
a nemuseli nastoupit do vyučování. Tyto hlídky měli přístup 
do všech místností /kromě ředitelny/, což bylo dost zajímavé. 
Bylo možno řádit v tělocvičně, cvičit hody na koš, prohlížet 
si jednotlivé kabinety – fyzikální byl zvláště oblíben, protože  
v něm byly prima hračky. Např. Etwoodův pádostroj, kyvadlo-
vý přístroj na znázornění vlnění, Pastejříkovo univerzální dyna-
mo a jiné lákavé přístroje. A když jsme tento zábavný pořad 
vyčerpali, přišlo na řadu občerstvení, často karty a nakonec 
tlusté deky na spaní. To se to hlídalo! Hlavním protipožárním 
opatření v té době byla bedýnka s pískem a několik lopat  
u dveří na půdu. To jsme museli udržovat v bezvadném stavu.

Operace Overlord nebo-li invaze v Normandii. 

Vylodění amerických a anglických vojsk na pláže v Norman-
dii bylo, zvlášť pro nás mladší, neskutečnou atrakcí. Neustále 
jsme sledovali tamní boje, zapichovali si do map špendlíky 
podle vývoje fronty – ovšem jen doma. A napadlo nás, že 
si ve třídě uděláme názorný obraz invaze podle zpráv z Lon-
dýna. Vyklidili jsme jednu velkou prosklenou skřínku na zdi, 
kde byly dosud nějaké vzorky nerostů a tam jsme napodobi-
li vylodění, včetně tanků, vojáků a obranných bunkrů. Každý  
z nás přinesl to, co doma našel a celkový vzhled vypadal velmi 
efektně. Moře představovalo zrcadlo, břeh byl z pravého pís-
ku a na něm leželi, klečeli a běželi nejrůznější cínoví vojáčci, 
včetně indiánů. Obranné bunkry tzv. Hitlerova západního valu 
jsme si zhotovili sami z různých papundeklových krabic, které 

jsme natřeli krycí zelenou barvou. Jásali jsme nad povedeným 
dílem, ale jen do druhého dne, kdy to shlédl náš oblíbený la-
tinář, profesor Čep. Podíval se na naši vitrínovou invazi, pak 
na nás a zařval:“ Vy v vy idioti, t to chcete do kriminálu?“ Při 
rozčilení totiž trochu zadrhoval. V tu ránu jsme věděli, co tím 
myslí. Vždyť to byla vlastně oslava válečného úspěchu spoje-
neckých vojsk! Profesor Čep ani nedořekl pryč s tím a už jsme 
balili vojáčky do tašek a písek s bunkry do odpadkového koše. 
„Naše“ invaze tak dopadla hůř než ta skutečná. A to jsme vě-
děli, že nejméně jeden z profesorů je utajený nacista!

Árijský pozdrav. 

Většina lidí u nás již vůbec neví, jak před koncem války na-
cistický režim utahoval šrouby. Tak např. nestačily tři hodiny 
němčiny týdně jako povinný předmět, nově se zavedla němči-
na do všech ostatních předmětů, snad kromě češtiny. Bylo 
stanoveno, že jedna hodina týdně musí být přednášena ně-
mecky, a to i tělocvik. Někdy to byla opravdu spíš legrace, 
protože řada kantorů neuměla německy vůbec nic. Proto si 
připravovali předem některé fráze a věty ze svého předmětu, 
aby alespoň na začátku mohli splnit svoji povinnost. Někdy 
ani to ne. Tak jeden z pedagogů se na začátku své hodiny 
třeba zeptal: „Was haben wir in der letzten Studen gelernt?“ 
A vyvolaný žák odpověděl: „Ich weiss schon nicht. “ Vyučující 
pokýval hlavou a spokojeně pravil:“Sehr gut. Setzen Sie sich!“ 
A byla povinná němčina splněna. 

Horší to bylo s povinným árijským pozdravem zdviženou pravi-
cí na začátku každé hodiny. To bylo nařízeno spolu s intenzivní 
němčinou. Učitelé nemohli vědět, není–li některý ze žáků uda-
vač, tak svou povinnost hleděli nějak obezličkou splnit. Jedna 
profesorka vcházela vždy do třídy a hned ve dveřích zvedla 
předpisově pravici, ale s nataženým ukazováčkem směrem  
k oknům a hlasitě volala: „Máte tu smrad! Hned otevřete 
okno!“ Náš češtinář zvolil jinou taktiku. Při příchodu se zastavil 
uprostřed stupínku, ruku trochu zvedl, zahrozil na nás prstem 
a povídal: „No tak pánové, rozkazy si zvykejte plnit!“ A spoko-
jeně si šel sednout a zapsat do třídní knihy. 

(Malovanka v dnešní Radimově ulici, ale v květnu 1945)

Známe se?
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
devátá část. 
V minulé části mého vyprávění 
jsem slíbil pokračovat ve svých 
zážitcích z letního „tábora“ na 
Valše. Ono se venku vlastně ani 
netábořilo, naším útulkem byl 
objekt bývalé valchy pod Malým 
jezerem. Vedle byla zahloubena 
tzv. „lednice“ (prostor, v němž se 
kdysi otáčelo lopatkové kolo, vyz-
děný z hrubých kamenů s velký-

Mezi námi
v Břevnově 57.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

mi spárami). Protékala tudy líně voda s hloubkou asi 30 cm,  
v zatopených spárách a po dně se pohybovali raci, které jsme 
za výskotu chytali. Místní vodník proti nám nijak nezasáhl – 
později však poseděl malíři Jiřímu Škopkovi jako model. 

Úlovek jsme odevzdali do kuchyně, kde maminky – kuchařky 
házely raky do velikého hrnce s vařící se vodou. Nepamatuji 
se, jestli byli živí nebo jestli je někdo před pobytem v hrnci 
usmrtil. Celý tenhle odstavec uvádím proto, že právě tento 
zážitek byl jedním z prvních, kdy jsem byl svědkem kruté 
a vcelku zbytečné smrti živých tvorů, což na mě působilo 
a protože se po řadu let staly pro mne úterní podvečerní 
schůzky souboru nedílnou součástí programu školního roku 
a pravidelné letní tábory se zase staly nedílnou náplní jed-
noho prázdninového měsíce, znamenalo to, že jsem se stal 
„dismančetem“ – členem kolektivu kamarádů se společnými 
zájmy nevšedního zaměření. Pro utváření mého vztahu ke 
kultuře mluveného a čteného slova to bylo (kromě rodiny) 
zcela určující prostředí. 

Také při natáčení různých pořadů, v nichž jsme hráli dětské 
role, měla nezanedbatelný vliv spolupráce před mikrofonem 
s dospělými účinkujícími. Často jimi byli špičkoví představi-

Hned začátkem února letošního roku se konala v Kaštanu reprí-
za divadelního představení Strašidlo Canterwillské. Bylo plno, ve 
vyprodaném sále se lidé dobře bavili. Hrál Břevnovský divadelní 
spolek a to může být pro leckoho zajímavá novinka. 

Jak vlastně Břevnovský divadelní spolek vznikl?

Je to už víc než deset let, kdy Monika Kočendová vedla při základ-
ní Škole Hrou, dole pod Marjánkou, dramatický kroužek. Třicet 
dětí pak sehrálo rodičům vtipné i dojemné představení „Omy-
lem… ukradená princezna.“ Byla to autorská hra, psaná v jedno-
duchých rýmech každému z dětí přímo na tělo. 

Další rok začala fungovat „Malá Éra.“ Dvanáct dětí, které měly 
chuť dělat divadlo, i mimo školu se scházelo každý týden na-
proti Kaštanu u Moniky doma v kuchyni. Nutno podotknout, že  
v té době pod nimi bydleli milí sousedé, kteří jejich divadelnímu 
snažení přáli a představení v Kaštanu také navštěvovali. Dnes už 
bohužel nejsou paní Charvátová ani pan Hauft mezi námi. Podě-
kování jim ještě i touto cestou stále náleží. 

Každý rok pak děti sehrály jinou divadelní hru. „Dva roky prázd-
nin“, „Lakomeček“, „Oliver Twist“, „Nepovinné školní představe-
ní“, „Tři vládkyně“… Hrálo se většinou v Kaštanu, ale také v Mi-
noru, na Zábradlí, v divadle Kampa a na Dobešce. Děti rostly. 
Současné mladé jádro Břevnovského divadelního spolku jsou 
právě bývalí prvňáčci z dramatického kroužku, kterými to všech-
no kdysi začalo. 

Časem se k dětem začali přidávat dospělí. V té době divadlo fun-
govalo pod názvem „Divadlo dejvického atelieru.“ To je soukro-
mý výtvarný atelier Moniky Kočendové. Tam se také přesunuly 
divadelní zkoušky. A právě při zařizování tohoto atelieru si jeho 
majitelka všimla nevšedního talentu pána, který si při montování 
zářivek zpíval a recitoval básně. V současné době můžeme Zdeň-
ka Vytlačila vidět právě v hlavní roli strašidla cantervillského. 

Před tím se ale Zdeněk skvěle osvědčil už jako doktor Watson ve 
dvou Holmesovkách. Představení „Pavouci ve službách Sherloc-
ka Holmese“ a „Sherlock Holmes v podezření“ měla u Kaštanu 
premiéry v letech 2017 a 2018. Role slavného detektiva se ujal 
profesor Evžen Kočenda (na snímku) a nutno podotknouti, že mu 

Známe se?

Kde se vzal… tu se vzal…  
BŘEVNOVSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK 

opravdu sluší. Nebyl to ale jeho první vstup na divadelní scénu. 
Vystupoval už před tím ve dvou posledních, ještě dětských před-
staveních. 

V současné době se chystá třetí pokračování „Sherlock Holmes 
a pes“. Všechna tato představení se budou v následujících letech 
postupně opakovat. 

Do těchto Holmesovských autorských divadelních her bylo třeba 
přizvat další kamarády. A protože naprostá většina těchto ochot-
ných herců žije, studuje a pracuje v Břevnově, dostal nakonec 
tento soubor název BŘEVNOVSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK. Jedná 
se asi o dvanácti lidí, podle toho, která hra je právě v procesu 
zkoušení. 

V současné době, kdy je vyhlášena karanténa na dobu neurčitou, 
není možné s jistotou určit data divadelních vystoupení souboru. 
Podle výhledu, který teoreticky platí od září, by mělo býti v úterý 
22. září 2020 v Kaštanu od 19 hodin sehráno představení Pa-
vouci ve službách Sharlocka Holmese a v sobotu 31. října 2020 
/Halloween/, od 15 hodin Strašidlo Canterwillské. Před tím pro-
běhne pro děti výtvarná dílna – výroba strašidelných kostýmů.  
V pondělí 30. listopadu 2020 od 19 hodin hra Sharlock Holmes 
v nesnázích. 

A dále: Od 3. října do 31. října 2020 bude v Kaštanu výstava 
obrazů Moniky Kočendové nazvaná: Ryby made in Japan. 2. října 
2020 od 19.30 bude v Kaštanu večer věnovaný Japonsku s pro-
mítáním filmů a povídáním o této zemi, kde manželé Kočendovi 
strávili letos 3 měsíce.



12

BŘEVNOVAN

telé českého herectví a až po delším čase jsem si uvědomil, 
jaký to byl jedinečný zážitek „hrát“ po boku takových osob-
ností. 

Velkým dobrodružstvím bylo pro nás nováčky procházení ta-
juplnými prostorami hlavní budovy rozhlasu na Vinohradech. 

Nejdříve se tak stalo při první návštěvě, kdy se rozhodovalo  
o našem přijetí do DRDS. Po vstupu do rušného přízemí s tiše 
klapajícím jsme se po skupinách dostali složitou cestou do 
spoře osvětlené chodby v jednom z vyšších pater. Nad někte-
rými zvukotěsnými dveřmi do studií svítila výrazná varování, 
že se uvnitř zkouší nebo dokonce „natáčí“ rozhlasový pořad. 
Náš soubor i Kühnův dětský sbor (říkalo se jim „kchýňata“) 
měly pro své nácviky vyhrazena studia (myslím, že pro nás 
to byla VI a VIII, pro zpěváčky snad II). Jeden čas jsme také 
chodili nacvičovat do spodního podlaží budovy v Balbínově 
ulici (od hlavní budovy se přecházelo šikmo přes křižovatku 
se Stalinovou třídou). Nevím jistě, zda tam také byl nějaký 
archiv, zato ale je jisté, že dům dostal v srpnu 1968 pořádně 
od zmatených „přátel“ zabrat. 

V DRDS byla centrem pozornosti kultivace hlasového proje-
vu, a proto byly hlavními předměty sborová „recitace“ a sbo-
rový „zpěv“. Nácviky měl napřed „mladší soubor“ (do věku 
14 let) a po něm „starší“. Vždy se zahajovalo zpěvem Hymny 
DRDS, která se také zpívala na rozchodnou.

Hlavním dirigentem výuky „recitace“ byl samozřejmě „náš 
pan režisér“ Miloslav Disman – k neomylně voleným gestům 
pažemi patřila i výrazná mimika jeho tváře, jež velmi živě ak-
centovala zásady správné výslovnosti. Vždyť bylo nutno pro-
cvičit nejen tvorbu hlásek a samohlásek, ale i přemýšlet nad 
obsahem přednášených slov, vět a souvětí a podle toho i mo-
dulovat hlas. A pan režisér nás nemučil teorií, ale učil praxí. 

Vzpomínám si na jednu z promrskávaných říkánek:

Dej vidličky do poličky – vedle lžičky, vedle lžičky! 

Všechny klíčky na kolíčky a hrnečky pod pokličky! Správně, 
správně. To jsme si to uklidili, to jsme si to uklidili – viď? viď? 
viď?

Snad nikdo z nás pak při vystupování před mikrofonem „na-
ostro“ netrpěl ostychem či trémou. 

„Zpěv“ měli na starosti dva dospělí – bývalí členové DRDS. 
Méně zábavnou disciplinou (alespoň pro mne) bylo promr-
skávání s milou leč přísnou Mařenkou Kaplanovou (později 
jsem k ní jeden rok chodil do starobylého domu „U tří pra-
porečníků“ v Husově ulici na hodiny klavíru, což skončilo 
fiaskem díky ztrátě sluchu a mutování). Klavírní doprovod 
obstarával její nevidoucí manžel Fanda (pro nás Fanoušek), 
který někdy pro změnu zahrál i na tahací harmoniku. Oba 
měli s námi neobyčejnou trpělivost – často se muselo leda-
cos vícekrát zopakovat, než byli s naším zpěvem spokojeni. 
Fandu mnohdy zastoupil (většinou na harmoniku) další člen 
„staršího souboru“ – budoucí hudební skladatel Petr Mandel. 
Našich schůzek se často zúčastňovaly jako divačky a příleži-
tostné pomocnice (hlavně při akcích mimo budovu rozhlasu) 
několik obětavých maminek – nesmím na ně zapomenout až 
se dostanu k letním táborům DRDS. 

Pokračování příště 

Vestibul čs. rozhlasu v roce 1934
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Duben – Květen

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pomůcky 
DK, Kia, 

Spa
Dobrý 
nápoj Snad Tenká Značka 

titanu • Žlutohnědá 
barva

Značka 
sodíku Brit • Bohoslužba Soubor 

map
Francouz. 
určitý člen

Kamarádka 
maxipsa 

Fíka • Dopisní 
douška Plesa Sportovní 

mužstvo 

Lék  
k mazání Tamti

Nevelká
Nepravdy 

Výměšek 
těla

Výše než

Sudoko–
pytníci

2. část 
tajenky

Žen. jm. 13. 8.)
Značka 

korejských 
aut

Polní míra
Zn. čs. 
aerolinií

Řídící tyče
Bohužel
Značka 
beryllia

Typ baterie
Tělocvičná 

poloha

Značka 
americia
Osychat 

• Značka 
pascalu

Žal
Zde

Obchod  
pro kutily
Obrazovka

Značka 
hliníku

Protiklad 

MPZ Dánska
Tlumok

Střapec na 
kulichu

Staré 
vztažné 
zájmeno

1. část 
tajenky

Osévání 
Olympijská 

zkratka

Ten i onen
Římsky 45

Citoslovce 
bolesti

Krmit 
mateřským 

mlékem

Stavitel  
archy

Kočkovité 
šelmy

Primát 
Záhada

3. část 
tajenky
Hl. město 

Itálie

• Ochrana 
zboží

Uzavřené 
společenství
Mládě kosa

Podoba
Výbavy 
nevěst

Přeludy
Část nohy

Nádoba  
u studny

Žen. jm.  
1. 12.

Vojenský 
útvar

Výkon 
fotbalisty
Vysoké  
karty

Obyvatel 
Récie

Značka terbia
Belgické 

lázně
Zamečení

4. část 
tajenky

Planeta 
Vysoká 
škola

Dovednost 
Sibiřská  

řeka

Snad Nabitá 
částice

5. část 
tajenky

Pohyb 
vzduchem Kus ledu České 

město
Tatarský 
náčelník

Letos 8. listopadu si připomeneme 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Bojiště se stalo poutním místem, inspirovalo spisovatele, básníky, malíře. Žádná jiná 
bitva neměla takový ohlas a dopad na naši historii. V povídkách Václava Beneše Třebízského je bitva spojována s ptákem, někteří malíři dali bojišti 
název. Uhodnete? Jméno ptáka a literární název bojiště najdete v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Ptákem je karlštejnský havran, bojiště je Svaté pole

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

Marie Ročková, Břevnov 16. 4. 1924Marie Ročková, Břevnov 16. 4. 1924
Sylva Ungrová, Břevnov 8. 4. 1926Sylva Ungrová, Břevnov 8. 4. 1926
Miroslava Chmelíková, Břevnov 15. 4. 1927Miroslava Chmelíková, Břevnov 15. 4. 1927
Ing. arch. Karel Závora, Břevnov 20. 4. 1927Ing. arch. Karel Závora, Břevnov 20. 4. 1927
Prof. Jan Sokol, Břevnov 8. 4. 1936Prof. Jan Sokol, Břevnov 8. 4. 1936
Lidmila Nováková, Břevnov 8. 4. 1940Lidmila Nováková, Břevnov 8. 4. 1940
Karel Rudolský, Břevnov 10. 4. 1940Karel Rudolský, Břevnov 10. 4. 1940
Zdenka Skalová, Střešovice 2. 5. 1936Zdenka Skalová, Střešovice 2. 5. 1936
František Feňo, Břevnov 8. 5. 1939František Feňo, Břevnov 8. 5. 1939

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

NEJBLIŽŠÍ KONCERTY  
BŘEVNOVSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU 
26. 4. 2020 – 11 hod – kostel sv.Máří Magdaleny,  

Karlovy Vary, nad vřídlem 
L. V. Beethoven: Missa in C  

(hudební produkce při mši, sjezd evropských šlechtických rodů) 

10. 5. 2020 – 18 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
Z. Fibich: Missa brevis (hudební produkce při mši)

31. 5. 2020 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
Ch. Gounod: Missa s. Cecilie (hudební produkce při mši)

7. 6. 2020 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
W. A. Mozart: Spatzenmesse (hudební produkce při mši)

19. 6. 2020 – 18 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
J. Haydn: Nicolaimesse (hudební produkce při mši) 

2. část  
tajenky

3. část  
tajenky
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Františku Tyllemu, který už vlastnil rohovou budovu Králov-Františku Tyllemu, který už vlastnil rohovou budovu Králov-
ky, rovněž s řádnou restaurací. V dobách I. republiky působila ky, rovněž s řádnou restaurací. V dobách I. republiky působila 
v Břevnově řada spolků a mezi nimi spolek Středáci, který v Břevnově řada spolků a mezi nimi spolek Středáci, který 
tvořilo v základě patnáct členů. Scházeli se každou středu ob-tvořilo v základě patnáct členů. Scházeli se každou středu ob-
vykle Na Marjánce a měli svoji debatní sešlost, která se uměla vykle Na Marjánce a měli svoji debatní sešlost, která se uměla 
bavit a uměla si pomoci. Dosud neznáme povolání všech čle-bavit a uměla si pomoci. Dosud neznáme povolání všech čle-
nů, jiní přicházeli a odcházeli, ale pro místopisnou zajímavost nů, jiní přicházeli a odcházeli, ale pro místopisnou zajímavost 
musíme členy představit alespoň podle tabla z roku 1929: musíme členy představit alespoň podle tabla z roku 1929: 
Václav Jirásko, výrobce kancelářských stolů a nábytku v ob-Václav Jirásko, výrobce kancelářských stolů a nábytku v ob-
jektu klášterního pivovaru, Jaroslav Winter, obchod železář-jektu klášterního pivovaru, Jaroslav Winter, obchod železář-
ský na Bělohorské, Vratislav Seidl, firma povoznická, majitel ský na Bělohorské, Vratislav Seidl, firma povoznická, majitel 
domů U Seidlů na Bělohorské, František Heřman a Václav domů U Seidlů na Bělohorské, František Heřman a Václav 
Kratochvíl, řezníci v Břevnově, Josef Šťastný, malíř pokojů, Kratochvíl, řezníci v Břevnově, Josef Šťastný, malíř pokojů, 
Jaroslav Loos, obchod kožešnický dole na Bělohorské, otec Jaroslav Loos, obchod kožešnický dole na Bělohorské, otec 
slavného cyklisty Miloslava Loose, František Tylle, ředitel slavného cyklisty Miloslava Loose, František Tylle, ředitel 
záložny v Břevnově, František Černý, Jarolím Matas, Fran-záložny v Břevnově, František Černý, Jarolím Matas, Fran-
tišek Šafařík, František Martan, Ant. Školník a Bohuslav Na-tišek Šafařík, František Martan, Ant. Školník a Bohuslav Na-
šinec, major čs. armády a předseda spolku Středáci. A pěkné šinec, major čs. armády a předseda spolku Středáci. A pěkné 
české jméno Našinec je s Drinopolem úzce spjato. české jméno Našinec je s Drinopolem úzce spjato. 
Na sklonku 20. let minulého století se syn pana majora Bohu-Na sklonku 20. let minulého století se syn pana majora Bohu-
slava Našince MUDr. Otakar Našinec, roč. 1901, přiženil do slava Našince MUDr. Otakar Našinec, roč. 1901, přiženil do 
rodiny Tylleovy, vzal si jejich dceru Vlastu a v prvním patře rodiny Tylleovy, vzal si jejich dceru Vlastu a v prvním patře 
budovy Drinopol otevřel svoji ordinaci. Brzy se stal jedním  budovy Drinopol otevřel svoji ordinaci. Brzy se stal jedním  
z nejznámějších lékařů v širokém okolí a v čekárně se střídalo z nejznámějších lékařů v širokém okolí a v čekárně se střídalo 
množství lidí. Byl oblíbený, účastnil se společenských akcí  množství lidí. Byl oblíbený, účastnil se společenských akcí  
v Břevnově, stýkal se s kolegy ve Vojenské nemocnici. Každý v Břevnově, stýkal se s kolegy ve Vojenské nemocnici. Každý 
ho znal. Za Pražského povstání v květnu 1945 vedl v jednom ho znal. Za Pražského povstání v květnu 1945 vedl v jednom 
domě na Kutnauerově náměstí zdravotní oddělení pro zraně-domě na Kutnauerově náměstí zdravotní oddělení pro zraně-
né, zatímco jeho rodina byla schovaná ve sklepě Drinopolu. né, zatímco jeho rodina byla schovaná ve sklepě Drinopolu. 
„Spali jsme s maminkou a bratrem vedle hromady uhlí“ vzpo-„Spali jsme s maminkou a bratrem vedle hromady uhlí“ vzpo-
míná na válečné dny dcera Vlasta Našincová – Graciasová. míná na válečné dny dcera Vlasta Našincová – Graciasová. 
Pak přišli sovětští vojáci a ti zase několik dní bydleli u nás  Pak přišli sovětští vojáci a ti zase několik dní bydleli u nás  
v bytě. Na fotografii z května 1945 je rodina Našincova: v bytě. Na fotografii z května 1945 je rodina Našincova: 
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

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

173
Páni Našincové a DrinopolPáni Našincové a Drinopol
Vloni v srpnu navštívila Břevnov Česká televize a natáčela Vloni v srpnu navštívila Břevnov Česká televize a natáčela 
zde do pořadu Z metropole povídání o zdejších hospodách  zde do pořadu Z metropole povídání o zdejších hospodách  
a domech s nezvyklými cizokrajnými názvy. V našem případě a domech s nezvyklými cizokrajnými názvy. V našem případě 
šlo o Drinopol, Skadar a Drač. Nejznámější jest samozřejmě šlo o Drinopol, Skadar a Drač. Nejznámější jest samozřejmě 
Drinopol /Bělohorská 63/, s oblíbenou hospodou, kde se če-Drinopol /Bělohorská 63/, s oblíbenou hospodou, kde se če-
puje pivo už od svého otevření v letech 1913 – 1914. Možná, puje pivo už od svého otevření v letech 1913 – 1914. Možná, 
že některé detaily zůstaly upozaděny, ale můžeme se dnes na že některé detaily zůstaly upozaděny, ale můžeme se dnes na 
chvilku zastavit. chvilku zastavit. 

Secesní dům nechal postavit břevnovský starosta Jan Kolátor Secesní dům nechal postavit břevnovský starosta Jan Kolátor 
/stavitel V. Ptačinský/, a měl zde být velký hotel pro hlavní /stavitel V. Ptačinský/, a měl zde být velký hotel pro hlavní 
ulici v Břevnově. To ostatně požadoval Magistrát a podmínil ulici v Břevnově. To ostatně požadoval Magistrát a podmínil 
to udělením koncese na restauraci. Kolátor slíbil, ale nesplnil. to udělením koncese na restauraci. Kolátor slíbil, ale nesplnil. 
Restaurace zahájila provoz, ale do domu se nastěhovali ná-Restaurace zahájila provoz, ale do domu se nastěhovali ná-
jemníci a bylo po hotelu. V kuchyni dnešní restaurace zůstalo jemníci a bylo po hotelu. V kuchyni dnešní restaurace zůstalo 
jako kuriozita schodiště, které stoupá do stropu a dál je zazdě-jako kuriozita schodiště, které stoupá do stropu a dál je zazdě-
né. Ve 20. letech minulého století Jan Kolátor objekt prodal né. Ve 20. letech minulého století Jan Kolátor objekt prodal 

MUDr. Otakar Našinec (1901 – 1954) na svatební cestě  
s manželkou Vlastou rozenou Tylleovou v lázních Luhačovi-
cích v r. 1930.

snímek z května 1945 s vojáky Rudé armády.

s rodiči na Václavském náměstí
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otec Otakar, maminka s dětmi Vlastou a Otakarem mladším.  otec Otakar, maminka s dětmi Vlastou a Otakarem mladším.  
V křesle sedí kapitán Rudé armády, vlevo stojí vojín, který se V křesle sedí kapitán Rudé armády, vlevo stojí vojín, který se 
velmi neodbytně zajímal o slečnu zcela vlevo, která v domě také velmi neodbytně zajímal o slečnu zcela vlevo, která v domě také 
bydlela. Velitel však významně poklepal na své pouzdro s pis-bydlela. Velitel však významně poklepal na své pouzdro s pis-
tolí. Důstojníci Rudé armády měli pravomoc na místě zastřelit tolí. Důstojníci Rudé armády měli pravomoc na místě zastřelit 
a vojáci to dobře věděli. Nic se nestalo. To až později. Po roce a vojáci to dobře věděli. Nic se nestalo. To až později. Po roce 
1948 byly zrušeny soukromé ordinace, doktor Našinec se stal 1948 byly zrušeny soukromé ordinace, doktor Našinec se stal 
městským okresním lékařem a do jeho ordinace se nastěhoval městským okresním lékařem a do jeho ordinace se nastěhoval 
gynekolog. Život letěl dále, jen oblíbenému panu doktoru na gynekolog. Život letěl dále, jen oblíbenému panu doktoru na 
krátko. V dětství prodělal černý kašel a to mu natrvalo oslabilo krátko. V dětství prodělal černý kašel a to mu natrvalo oslabilo 
srdce. V roce 1954 den před Štědrým večerem se doma složil  srdce. V roce 1954 den před Štědrým večerem se doma složil  
a nebylo mu pomoci. Bylo mu 53 let. a nebylo mu pomoci. Bylo mu 53 let. 
Otakar Našinec mladší se narodil v roce 1933 a zemřel v roce Otakar Našinec mladší se narodil v roce 1933 a zemřel v roce 
2009. Za jeho života byla budova Drinopolu vrácena v restituci 2009. Za jeho života byla budova Drinopolu vrácena v restituci 
rodině a v 90. letech rekonstruována. Páni Našincové zůstávají rodině a v 90. letech rekonstruována. Páni Našincové zůstávají 
v paměti mnoha lidí v Břevnově a patří do jeho historie. Jméno v paměti mnoha lidí v Břevnově a patří do jeho historie. Jméno 
však nezmizelo. Pokračovatelem jest Tomáš Našinec junior. však nezmizelo. Pokračovatelem jest Tomáš Našinec junior. 
A ještě něco: v posledních týdnech se v souvislosti s migrační A ještě něco: v posledních týdnech se v souvislosti s migrační 
krizí na Balkáně uvádí často název řeckého hraničního města krizí na Balkáně uvádí často název řeckého hraničního města 
s Tureckem Edirne. Jeho součástí je stará pevnost Drinopol,  s Tureckem Edirne. Jeho součástí je stará pevnost Drinopol,  
o kterou byly v roce 1913 sváděny mezi Bulhary a Turky těžké o kterou byly v roce 1913 sváděny mezi Bulhary a Turky těžké 
boje. Všichni přáli bratrům Slovanům – Bulharům, kteří pev-boje. Všichni přáli bratrům Slovanům – Bulharům, kteří pev-

nost nakonec dobyli. Pomoc nost nakonec dobyli. Pomoc 
Bulharům byla tenkráte českou Bulharům byla tenkráte českou 
národní akcí. Na snímku jsou národní akcí. Na snímku jsou 
bulharské jednotky s pobitý-bulharské jednotky s pobitý-
mi tureckými vojáky u hradeb mi tureckými vojáky u hradeb 
Drinopolu. A odtud také po-Drinopolu. A odtud také po-
chází spřízněné pojmenování chází spřízněné pojmenování 
domu, hospody a tramvajové domu, hospody a tramvajové 
zastávky v Břevnově.zastávky v Břevnově.

Pavel KrchovPavel Krchov

fotografie části dobyté pevnosti Drinopol na Balkáně v roce 1913

stavba Tylleovy Královky na Bělohorské v roce 1896

František Tylle v sokolské 
uniformě

Bohuslav Našinec senior 
ještě jako feldwebel  
od patnáctých

Otakar Našinec mladší 
1933 – 2009



TO NEJLEPŠÍ NAKONEC

V DNEŠNÍ DOBĚ PÁR ÚSMĚVŮ  
URČITĚ POMŮŽE 

Za tímto účelem vybrali jsme z redakčního archivu kolekci 
kreseb ilustrátora a kreslíře Michala Hrdého, rodáka z Hans-
paulky, kterého jsme před léty požádali, zda by také kreslil 
vtipy místní, z Prahy 6 a z Břevnova. S redakcí Břevnovana 
pak spolupracoval několik let a nakreslil pěknou sadu vtip-
ných místopisných kreseb. Malá výstavka byla před časem 
v informační kanceláři MČ na Bělohorské. Při jednom živ-
nostenském bále v hotelu Pyramida Michal Hrdý dokonce 
stěny sálu vyzdobil svými vtipy, které maloval teprve odpo-
ledne před plesem. Praskly na to dvě pouzdra fixů. Tváře 
svých postav nosil v hlavě a sbíral snad přímo na ulici, pro-
tože takoví holt jsme. Maloval rychle, jako ve filmu, stejně 
jako rychle výjimečným lidem prchá život. Každou kresbu 
během několika málo minut dokončil a počkal si na reakci. 
Když stůl kamarádů vybuchl smíchy, spokojeně se rozzářil.  

Michal Hrdý narozen v roce 1959,  
zemřel v roce 2003. 


