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V prvé řadě hostů v Pelléově vile v Bubenči seděli především vyznamenaní občané nebo jejich zástup-
ci. Zleva: čestné občanství uděleno in memoriam arch. Richardu F. Podzemnému /Díla: Skleněný palác, 
Plavecký bazén v Podolí, Břevnovská poliklinika atd./. Cenu převzala dcera Radana Hamsíková, dále 
uděleno in memoriam prof. Oskaru Fischerovi za spoluobjev Alzheimerovy nemoci, převzali příbuzní  
a sochaři Stanislavu Kolíbalovi za jeho celoživotní umělecké dílo. 

Den Prahy 6 slaví se vždy 4. září. Letos konal se v Pelléově vile v Bubenči u příležitosti jubilea – připoje-
ní jednotlivých měst a obcí k metropoli Praze, což se stalo právě před sto lety. Při této každoroční akci 
jsou udělována ÚMČ Praha 6 čestná občanství a čestná uznání za vykonanou práci. Na snímku staros-
ta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář předává čestné občanství Prahy 6 významnému českému sochaři Stani-
slavu Kolíbalovi.

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
10. listopadu 202010. listopadu 2020

S podzimkem přichází sklizeň jablek, hrušek, 
švestek a ořechů. Však si to mnozí pamatují, 
jak to probíhalo dřív. Hromady ovoce na slá-
mě, které byly za několik dní přeneseny do 
kvelbů nebo na půdy, kde ležely, dokud se 
nesnědly. Ovoce se ovšem muselo kontrolo-
vat, vybírat natlučené a nahnilé. Naše babička 
říkávala: „Dáme se do jablek.“ Přinesla košík 
přebraných, vykrájela je a udělala zemlbábu. 
To byla pochoutka. Jako kluk jsem byl živ 
ovocem a zeleninou z naší zahrady, dokud 
prarodiče žili. Také zelenina se musela dobře 
uskladnit. V každém stavení bývala ve skle-
pě hromádka písku, kam se zapíchala mrkev, 
petržel, celer, vejce byla naložena do sklenic. 
Cibule a česnek svázány do copů a pověsit na 
skoby. A včely? Spaly v provoněném včelíně  
s Pánem Bohem a přírodou. Zahrada byla 
práce na plný úvazek s užitkem a krásou pro 
rodinu. Protože strom, který kvetl a rodil, byl 
stromem posvátným. 

ilustr. Fr. Horník, text Pavel Krchov
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A do třetice: mezi účastníky příjemného odpoledne v Pelléově vile, které vyrušil svým štěkotem souse-
dovic nespokojený pes, byli Zastupitelé městské části, Radní, rodinní příslušníci, přátelé. Zleva: tajem-
ník ÚMČ Ing. Jan Holický, starosta Mgr. Ondřej Kolář, rektor ČVUT prof. Vojtěch Petráček, jež převzal 
čestnou cenu za vědecký tým a Mgr. Pavel Krchov vydavatel a redaktor časopisu Břevnovan, který ob-
držel cenu městské části za zásluhy o obnovení a vydávání časopisu od roku 1990.             Foto Praha 6
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  Z klášteraZ kláštera • • Během července a srpna mi-
nuly nás významné křesťanské svátky světců, 
při kterých konány dříve oslavné poutě a oblí-
bené lidové zábavy. Takovou oslavnou poutí, 
arciť původně děkovnou, byla pouť ku svaté 
Markétě 13. července do Břevnova, která jest 
nejstarší poutí v Praze. Připomíná se dle dr. 
Podlahy od roku 1342. V těchto našich časech 
však dění farnosti ovlivňuje období dovolených 
a prázdnin a tomu se přizpůsobuje už řadu let 
i Břevnovský klášter. Bohoslužby v letních 
měsících byly slouženy pouze v pondělí, ve 
středu a v pátek od šesté večerní, v úterý a ve 
čtvrtek jen ranní od sedmé hodiny. Soboty a ne-
děle byly bez omezení. • 11. 7. oslaven svátek 
sv. Benedikta. • 19. 7. v 9 hodin sloužena mše 
a přenášena přímo Českým rozhlasem Vltava. 
Celebroval Pater Václav Snětina, zpívala břev-
novská schola, na varhany hrál Marek Čihař. 
• 22. 7. Pater Václav Snětina oslavil čtyřicáté 
narozeniny. • 9. srpna 2020 náš pan arciopat 
Petr Prokop Siostrzonek oslavil 63 let. Týž den 
navštívil s Paterem Václavem Želivský klášter, 
kde se při mši svaté konala vzpomínka na tzv. 
„Akci K.“ • 15. a 16. srpna na Bílé Hoře u P. 
Marie Vítězné se uskutečnily poutní slavnosti  
s prohlídkami kláštera, přednáškami, koncer-
tem barokní hudby, modlitbami i nešporami. 
O pouťovou neděli zde slavnostní mši sloužil 
biskup Zdeněk Wasserbauer. • 24. srpna uply-
nulo 21 let od úmrtí arciopata Anastáze Opaska 
– 18 hodin v bazilice sv. Markéty celebroval P. 
arciopat Prokop Siostrzonek zádušní mši sv. za 
Anastáze Opaska i za všechny členy a přátele 
Opus bonum, které bylo vloni poslední. Nyní 
podobný program bude pokračovat v Broumo-
vě od 3. do 6. listopadu, kde se koná setkání již 
6 let. • 30. 8. se na poutním místě P. Marie Ví-
tězné konal koncert.  • 6. 9. O nedělní deváté 
sloužil P. Václav Snětina mši sv. se zaměřením 
na děti. Učinkovala schola řízená M. a P. Salá-
kovými. V pondělí 14. září při mši sv. v bazi-
lice sv. Markéty složil slavné sliby bratr Bruno 

Vojtěch Giacintov za účasti kněží benediktinů, 
skautů v krojích, známých a břevnovských far-
níků. Po skončení následovalo agape /přátelské 
setkání s pohoštěním/ za Vojtěškou. • Od 16. 
září 2020 začala ve Vojtěšce v novém školním 
roce výuka náboženství a zkoušky se scholou. – 
19. září se uskutečnila farní pouť do Poděbrad 
a Libice, kde si P. Václav Snětina připomněl při 
bohoslužbě své 10. výročí kněžské služby. • 20. 
9. sloužil P. Václav v bazilice mši sv. s kateche-
zí pro děti. • 28. září o svátku Svatého Václa-
va o šesté večerní sloužena mše, kde poprvé  
v nové podzimní sezóně vystoupil Břevnovský 
chrámový sbor a orchestr za řízení sbormistra  
a dirigenta Adolfa Melichara. Zazněla Missa 
brevis CH. Gounoda se slavným chorálem Sva-
tý Václave. • 9. října 2020 při mších v bazilice 
bude připomenuto 263. výročí nového církevní-
ho posvěcení kláštera po válce sedmileté v roce 
1757. Chvála Kristu. 

  Břevnováci zakládaji fotbalový klub. při-
dáte se? /M. Š./ Sto let se hrála v Břevnově 
soutěžní kopaná, proslavily se hlavně dva klu-
by – Slavoj Břevnov a TJ Břevnov, později FC 
Dragoun. Na vybudování a údržbě hřišť se po-
dílely generace Břevnováků, mnozí zde působi-
li jako hráči, trenéři a funkcionáři. Víkendové 
mistráky přitahovaly stovky diváků. Působením 
více okolností tato tradice zanikla. Nejdříve 
zmizel z fotbalové mapy Slavoj Břevnov, v roce 
2006 přivedl majitel k zániku v té době třetili-
gový tým FC Dragoun. Nyní se stupňuje tlak na 
změnu územního plánu a zastavění hřiště, ko-
lem něhož mezitím vyrostlo rezidenční bydlení 
La Crone. Břevnovské spolky se nesmířily se 
zánikem fotbalu na Břevnově a iniciovaly jed-
nání s Městskou částí Prahy 6. Vedení radnice 
poté nabídlo, že pro zmrtvýchvstání kopané  
v naší čtvrti může posloužit dlouhé roky nepou-
žívané hřiště někdejšího Slavoje, kde by mohlo 
vzniknout zbrusu nové sportoviště. V současné 
chvíli je zformován přípravný výbor, v němž 
jsou zastoupeni hráči obou tradičních břevnov-
ských klubů. Nový klub ponese název Union 
Břevnov. Srdečně vítán je každý dobrovolník, 
který bude mít chuť podílet na obnově břevnov-
ského fotbalu, zejména pak zájemci o trénování 
dětských týmů. Úplně všichni jsou pak zváni na 
symbolické založení Unionu Břevnov, které se 

odehraje v neděli 20. září. Fotbaloví fanoušci 
se můžou setkat se známými tvářemi břevnov-
ského fotbalu, připraveny budou soutěže pro 
děti, dojde na exhibiční zápas, zajištěno bude 
občerstvení a drobné suvenýry. Hřiště někdej-
šího Slavoje Břevnov najdete ve Skokanské 
ulici – přes silnici od Televizní věže, mezi psím 
cvičištěm, areálem na lukostřelbu a ragbyovým 
hřištěm. V těchto dnech probíhá jeho úprava, 
branky tady jsou. Nenechte si ujít událost, kte-
rá se může zapsat zlatým písmem do kroniky 
Břevnova!     Kontakt: unionbrevnov@volny.cz

  OBČANÉ NEPŘEHLÉDNĚTE! Ve středu, 
dne 16. září 2020 od 17 hod. se na poliklinice 
Pod Marjánkou konalo setkání předních po-
litiků MČ Praha 6 s lékaři a místními občany 
k otázkám rekonstrukce a přístavby poliklini-
ky. Jednání, kterému bylo přítomno přibližně 
30 účastníků, vyústilo v tříhodinovou debatu, 
během které byly představeny nejen současné 
záměry radnice, ale zazněly rovněž představy 
lékařů a požadavky občanů. Průběh ukázal, že 
shoda v řadě otázek nepanuje, a tak budeme ne-
trpělivě čekat, jak se názory veřejnosti odrazí 
v usnesení, které nakonec přijme zastupitelstvo.

  Ze živnostenského spolku. /Tomáš Hude-
ra/. Spolek břevnovských živnostníků se sešel 
v červnu na své valné hromadě. Letos po dvou 
letech byla opět volební a volilo se celé předsta-
venstvo spolku, vedení spolku zůstalo v nezmě-
něné podobě, což já jako předseda považuji za 
dobré vysvědčení naší předchozí práce. Valná 
hromada také řešila návrh představenstva na 
zrušení letošního břevnovského posvícení. Po 
delší věcné diskusi se všichni členové shodli, že 
letošní Břevnovské posvícení nebude. Nejis-
tota různých omezení a nařízení díky koronavi-
ru je tak veliká a pro spolek velice riziková, aby 
na této akci vůbec začal s přípravami. Bohužel 
poslední dobou se objevují různé názory, že 
posvícení bylo zrušeno z jiných důvodů. Můžu 
prohlásit, že spolek je stále v dobré kondici a za 
vše může jen Covid 19 a některá nesmyslná na-
řízení naši vlády. Těšíme se, že snad vše opad-
ne a sejdeme se u rozsvícení vánočního stromu  
v Břevnově. Členové spolku spolu s panem ar-
ciopatem se rozhodli, že se v době plánovaného 
posvícení sejdou v břevnovském klášteře na 

pokračování na straně 4

Povedlo se! V dnešním kvartetu chválíme úspěšné dokončení rekonstrukce dávného parku a brouzdaliště Plivátka v Břevnově, z něhož mají jistě radost 
rodiny s dětmi a také ti, kteří se o to nejvíce zasloužili. Pánové Michal Chylík a Tomáš Chadim. Pochvalu si zaslouží i pěkně opravená ulice před školou 
Pod Marjánkou. Jenže pozor! Na novém parkovišti před školou se smí parkovat pouze 15 minut. V této nemocnici, jak přibližuje další redakční snímek, 
nikdo nemusí hádat, komu že dnes patří. Jest veskrze vojenská, i když už lékaři na dveřích svých ordinací důstojnické hodnosti napsané nemají. Na ob-
rázku jsou polní odběrové stany na Covid. – Ale je tu přeci jen jedna nepříjemnost. Zatímco u školy Pod Marjánkou je pořádek, v ulici Kolátorova 2 je 
týdny nedokončená stavba domu. Zedníci prý odešli. A je to. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
,,tryzně” za břevnovské posvícení. Další akcí, 
kterou připravujeme pro členy, bude obnovená 
Martinská husička. Díky situaci jsme zrušili vý-
let na vánoční trhy za hranice republiky. Ale už 
teď připravujeme tradiční novoroční koncert. 
Sledujte Břevnovan a dozvíte se vše ze spolku 
jako první. Přeji všem čtenářům klidný podzim, 
trochu rozumu a nadhled nad tím, co se okolo 
nás děje. 

  Ani na výlet, ani na big beat. Masivní 
koronavirová kampaň, která vyřadila řadu spo-
lečenských akcí, dotkla se i zavedených pro-
gramů v Břevnově. Kromě Břevnovského po-
svícení, které je odloženo na rok příští, se zrušil 
i tradiční podzimní výlet zahrádkářů, břevnov-
ský big beat U Holečků a večírky U Prezidentů. 

  Z Pohořelce. /Marie Bukvicová/. Zdravím 
všechny čtenáře a pokusím se s vámi podělit 
o nějaké novinky během léta na Hradčanech. 
Tyto prázdniny se tak jako jinde poněkud vy-
mykaly. Rozhodně jsme uvítali, že zde bylo 
díky koronaviru méně zahraničních turistů  
a autobusů. Bylo příjemné neprodírat se davy. 
Na Loretánském náměstí, vedle domu č. 108/2, 
kde žila paní Hana Benešová, bylo otevřeno 
nové bistro s pěkným posezením na zahrádce 
ve vnitrobloku s fontánkou. V horku k neza-
placení. Jídlo je s velmi rozumnými cenami, 
ochotným personálem a dobrou kuchyní. Nut-
no popřát, ať se majitelům daří. Jsme rádi, že  
i v naší knihovně na Pohořelci začaly opět různé 
akce. Koncem srpna se děti, ale i někteří dospě-
lí, zúčastnili na zahradě knihovny hry loutkové-
ho divadla s tématem pražských pověstí. Dětič-
ky byly úžasné a hodně toho věděly, ač to byli 
předškoláci. Na jednom, ještě z letních večerů, 
proběhl koncert na zahradě knihovny a dorazilo 
dost lidí. 9. září 2020 jsme se potěšili oslavou 
75. narozenin spisovatele Jana Bauera. 16. 9. 
byla po delší době tvořivá dílna, kde se vyrá-
běla zvířátka z plsti. 17. 9. vyprávěl o toulkách 
po Americe pan Karel Sedláček. A konečně 23. 
9. oslavil narozeniny pan Josef Pepřon Sněti-
vý za doprovodného vyprávění pana Otomara 
Dvořáka. Doufám, že v této nejisté době se vše 
podařilo ke spokojenosti. To, co nás trápí dlou-
hodobě je Loretánská zahrada, kterou si zabrali 
dobrovolní hasiči. Mají tam sice v létě pro děti 
na 14 dní tábor, což nevadí, ale pro zbytek roku 
si tam bohužel udělali soukromí pro sebe a své 
známé. Tato plocha v památkově chráněném 
území by si rozhodně zasloužila lepší využití  
a zacházení. Zatímco tam v minulosti byly v ba-
zénu lekníny a plavaly ryby a také kachny, tak 
v současnosti je tam voda špinavá, na zahradě 
jsou stany a často i auta. Současné vedení rad-
nice však toto vše přehlíží. Snad ale bude lépe. 
Přeji všem pěkný podzim. 

  Co nového u pluku. Po odeznění první 
vlny koronavirové epidemie, kterou ve zdraví 
přežili, se pražští Osmáci pomalu vrací zpátky 
ke spolkovému životu. Společnému setkávání  
a zahraničnímu cestování první půlrok sice moc 
nepřál, avšak vojenský duch je nezlomný, takže 
můžeme ctěnou čtenářskou obec informovat, že 
jsme se nevzdali a v naší činnosti usilovně dál
pokračujeme! První událostí, která se letos za-
píše do naší klubové kroniky zlatým písmem, 
byla srpnová účast na slavnostní mši v česko-
budějovické katedrále sv. Mikuláše, spojené  
s uložením relikvie blahoslaveného Karla I. Po 

Školní rok započal zavedený svůj režim a prvňáčkové již určitě dobře znají svoji školu, chodby a třídu.  
1. září pro ně v ZŠ Emy Destinové v Bubenči začal zajímavě: přivítal je Spejbl a Hurvínek. Takovou udá-
lost si nenechaly ujít ani Ing. Marie Kubíková stojící vlevo, která má na starosti školství v Praze 6 a vpra-
vo paní učitelka školy Andrea Havlíková.

V ideálním prostředí v parku Smiřického v Břevnově byl v minulých týdnech otevřen po mnoha deseti-
letích opět dětský park, který býval též brouzdalištěm. Snad se i tuto třešničku, vodní režim, na pomy-
slném dortu podaří dosaditi. I tak je to velmi chvályhodný čin. 

V pondělí 14. září 2020 při mši sv. v bazilice sv. Markéty v Břevnově složil slavné sliby bratr Bruno Voj-
těch Giacintov za účasti mnoha kněží benediktinů, skautů v krojích, známých a farníků. 
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mši, celebrovanou biskupem Mons. Vlastimi-
lem Kročilem, bylo vybráno datum více než 
symbolické – 17. srpna, tedy výročí narozenin 
našeho posledního habsburského císaře a krále.
Symbolické propojení panovníka s českými 
zeměmi a kontinuitu společných středoevrop-
ských tradic a dějin symbolizoval nejen nově 
vyrobený relikviář (schránka na uložení ostatku 
Karla I.) s podstavcem z čediče, pocházejícím  
z posvátné hory Říp, ale i účast čtyř plukovních 
praporů vojensko–historických spolků – C. a k. 
pěšího pluku č. 28 Praha, C. a k. pěšího pluku 
č. 91 České Budějovice, C. k. zeměbraneckého 
pěšího pluku č. 2 Linz a C. k. zeměbraneckého 
pěšího pluku č. 8 Praha. Každá ze zmiňovaných 
plukovních zástav byla v závěru večera deko-
rována pamětní biskupskou stuhou. V závěru 
měsíce srpna odjely naše zbraně na bojiště, aby 
v moravském Mladějově v každoroční rekon-
strukci válečného střetnutí z doby první světo-
vé války symbolicky vzpomněly oběti a útrapy 
našich předků. I přes nepřízeň počasí, v rámci 
této akce se jedná o zcela typický jev, bylo po 
dlouhém odloučení setkání s kamarády velmi 
srdečné a povzbudivé. Ano, pravé přátelství ne-
zhynulo a je moc dobře, že se stále ještě najdou 
lidé „postižení“ tímto koníčkem. 
Co pražský C. k. zeměbranecký pěší pluk š. 8 
čeká v nadcházejícím období? Na 12. září 2020 
je naplánován pietní akt v obci Kolešovice, okr. 
Rakovník, při němž bude vzpomenut zde po-
hřbený viceadmirál Otto Hermann, 19. 9. 2020 
se Osmáci chystají do Milovic, kde předvedou 
dobové vojenské ležení a vojenský výcvik, po-
případě pražské c. k. vojáky budete moci potkat 
při každoročním Setkání u pomníku maršála 
Radeckého v holešovickém Lapidáriu Národní-
ho muzea, jež se uskuteční 13. 11. 2020.
S pozdravem Lukáš Pavlík Hauptmann i. TR 
Regimentsadjutant LIR 8 Prag, Miloš Zemín 
kancelář LIR 8 www.kk8lir.cz

  Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. 
• V červnu byl ukončen v Libocké faře – 
Malejov kurz ALFA. Ten probíhal týdně dvě 
hodiny pro věřící i nevěřící.. Probíraly se tam 
základní otázky víry v Boha. Byly tam zajíma-
vé věci, které v diskuzi přednesli účastníci ze 
svých životů.
• 12. června proběhla v Rakousku a Česku 
Noc kostelů. Celkem se noci zúčastnilo v ČR 
140 kostelů ze 13 církví. Mezi nimi byl liboc-
ký kostel sv. Fabiána a Šebestiána, střešovický 
kostel sv. Norberta, kostel Panny Marie Vítěz-
né na Bílé Hoře. Pozdrav návštěvníkům Noci 
kostelů poslal do TV p. arcibiskup pražský, 
kardinál Dominik Duka. Noc kostelů měla svoji 
znělku „HALLELUILAH“. Akce Noc kostelů 
se koná každoročně od roku 2010.
• ŘÍMSKÝ DEN – DIES ROMANA proběhl  
v sobotu odpoledne13. června v areálu Ar-
cheologického parku Liboc, u příležitosti 
1850. výročí bodu zlomu Markomanských vá-
lek. Na programu byla pocta římskému císaři  
a římským legiím. Druhá část spočívala v před-
vedení ukázek her císaře Markuse a vystoupení 
legionářů.
• V současnosti je Liboc ve stavební činnosti. 
Probíhá výstavba nových domů v ulici Libocké 
a Úzké. V ulici Sestupné začalo bourání rodin-
ného domu. 

  Zprávy z libocké farnosti – září 2020
Milí farníci a přátelé Libocké farnosti, skončily 

prázdniny a začíná školní rok a s ním, jak dou-
fám, začne i běžný život naší farnosti. Možná se 
některé věci budou ještě měnit vzhledem k situ-
aci s patřeními MZ ČR. Zatím však co nás čeká?
1. Výuka náboženství – v naší farnosti probíhá 
na ZŠ na Dlouhém lánu a na Červeném vrchu 
a pak v Malejově. Podrobnosti najdete http://
www.rkfliboc.cz/deti–skolaci–mladez/vyuka–
nabozenstvi o Vyučování náboženství v Male-
jově započne 29. 09. 2020.
2. Čtvrteční odpoledne pro děti a mše sv. zamě-
řená pro děti – začne ve čtvrtek 
3. Příprava na biřmování – bude probíhat ka-
ždou neděli od 17.00 do 19.00 hodin. účastnit 
se může kdokoliv (i ten, kdo je již biřmován  
a chtěl by si oživit svou víru). Spodní věková 
hranice je starší 16 let.
4. sv. Václav – mše svatá bude v 17.30 hodin
5. 20 let Malejova – toto výročí si připomene-
me v neděli 4. 10. při mši svaté a pak farním 
dopolednem. Kromě jiného bude na programu 
divadlo „Rybáři“ Jana Horáka

Fotografii na památku z letošní pouti na Bílé Hoře 15. a 16. srpna mají benediktinky a folklórní soubor 
Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou, která všechny velmi potěšila. Hudba patří přeci do našeho ži-
vota. Foto: P. Černý

Letošní výroční valná hromada živnostenského spolku v Břevnově se nekonala doma, ale v historickém 
pivovaře v Březnici, který drží člen spolku pan Marek Šoltés. Vaří se zde známé pivo Herold. V příjem-
ném, byť deštivém dni, bylo schváleno staronové představenstvo s předsedou Tomášem Huderou v 
čele a neschváleno konání Břevnovského posvícení. Nedá se nic dělat, takový je rok. 

6. Volby do PR – letos končí funkční období 
stávající PR o 1. kolo volby – 4. 10. – získávání 
návrhů – papírová forma v kostele + web for-
mulář – kandidátem může být kdokoliv z naší 
farnosti starší 18 let
o 2. kolo – 18. 10. – volba 4 volených členů –
o oznámení výsledků – 1. 11.
7. Slavnost Posvěcení kostela – neděle 18. 10.
8. Chlapi a chlapci – víkend 23. a 25. 10. na 
Šumavě. Bližší informace a přihlášení u Petra 
Wollnera 
To jsou informace o plánovaných akcí. Ještě je 
v plánu Drakiáda, ale ještě není termín a orga-
nizátoři. Sledujte naše webové stránky a face-
book. V současné situaci Vás chci povzbudit  
k důvěře a odvaze postavit se strachu a panice. 
Umírněnost je jedna ze základních ctností. Po-
stavme svůj život na Božím slově.
Přeji Vám požehnané dny, ať se Vám všechny 
viry vyhýbají (i ty duchovní)

Bůh Vám žehnej, Jeroným
  Naše kulturní kapsička. /Pavel Krchov/. 
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15. a 16. srpna 2020 konala se na Bílé Hoře jedna z historických poutí, které se slaví po léta v Praze. 
Mnozí ji pamatují ještě ze svého dětství, kdy zde byly různé pouťové atrakce, a kolotoč se točil u tramva-
jové smyčky. K bohoslužbě tu lidé přicházeli vždy a u svatého přijímání se tvořily fronty. Pořád je tomu 
tak a stále je tu atmosféra klidná, sousedská. Foto: P. Černý

Ve středu 16. září konalo se na poliklinice Pod Marjánkou jedno z dalších setkání politiků MČ Praha 6  
s lékaři a veřejností. Záměry radnice stran polikliniky se bohužel stále rozcházejí. 

Tělovýchovná jednota Slavoj Břevnov staví v Tomanově ulici přetlakovou tenisovou halu, která má být 
uvedena do provozu v listopadu tohoto roku. Text a foto P. Podpěra 

Ještě v srpnu prý byla k vidění kometa, ale 
kdo by se o ni dnes staral. Ať odletí a nevrátí 
se! Podvědomě přináší jen zlověstný neklid.  
V měsíci říjnu budou pokračovat kulturní cen-
tra v Praze 6 v určeném programu a bude zase  
z čeho vybírat. Můžeme býti rádi, že je u nás 
kam jít, ať do biografu, divadla, na koncert či 
výstavu. Nejmladším kulturním centrem v Pra-
ze 6 jest spolek Nesedím, sousedím v Břevno-
vě, kde si mohou vybrat program jak maminky 
s dětmi, tak senioři. Spolek najdete na rohu 
Anastázovy a Sartoriovy ulice, zastávka au-
tobusu č. 180 Břevnovská. Právě od října zde 
začínají mj. dva zajímavé kurzy: Videotvorba 
pro seniory a Přešívárna. Ta videotvorba by mě 
chytla, ale odolal jsem kvůli času. Doběhla mě 
až akce na čtvrtek 15. října 2020, kdy je pořádá-
na komentovaná prohlídka s názvem Studoval 
jsem u Mařáka v obrazové Galerii České spoři-
telny, Rytířská 1. Čas: 10.30 – 12.00. Rezervace 
na čísle 702 816 476 nutná a tak se tam třeba 
uvidíme.

  Zprávy úřední. 
• 4. září se slaví Den Prahy 6. Co to vše 
znamená? 4. září 1920 vešel v platnost zákon 
č. 114/1920 Sb. podepsaný prezidentem Čes-
koslovenské republiky T. G. Masarykem, kte-
rým se osm z deseti katastrálních území dnešní 
Prahy 6 stalo součástí jedné obce se společným 
jménem Hlavní město Praha. Den, kdy se obce 
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Li-
boc, Sedlec, Vokovice a Veleslavín spojily do 
jednoho celku, vnímá Praha 6 jako symbolic-
ké datum svého vzniku. Současná Praha 6 se 
rozprostírá na rozloze 41,54 km3 a žije zde 101 
089 obyvatel. Je největší městskou částí z celé 
Prahy a zahrnuje katastrální území Ruzyně, Li-
boce, Veleslavína, Vokovic, Dejvic, Střešovic, 
Břevnova a části katastrálních území Sedlece, 
Bubenče a Hradčan. Součástí Dne Prahy 6 jsou 
různé kulturní akce. Letos to byly: filmy z pro-
středí Prahy 6 za účasti tvůrců. Starý Dejvice  
z cyklu ČT Praha mizerná. Pelíšky podle lite-
rární předlohy spisovatele Petra Šabacha. Slav-
nostní koncert – Novosvětská symfonie Antoní-
na Dvořáka v podání Symfonického orchestru 
hl. m. Prahy FOK v Národní technické knihov-
ně, 4. 9. koupaliště Petynka, pro děti do 15 let 
vstup zdarma, 5. 9. Festival malých pivovarů na 
trzích na Kulaťáku za účasti partnerského měs-
ta Bayreuthu, 5. a 6. 9. v Parku Maxe van der 
Stoela Turnaj králů s ukázkami středověkých 
soubojů a tržištěm. 10. 9. pak v Oboře Hvězda 
Běh dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Praha 
6 je partnerem a sponzorem dětského závodu 
2. ročníku charitativní akce na pomoc rodinám 
v tísni. V tento den jsou slavnostně udělována 
čestná občanství občanům Prahy 6 a čestná 
uznání. Den Prahy 6 se slaví každoročně od 
roku 2002. 
• Na fakultu a na šachyNa fakultu a na šachy. V sobotu 24. října . V sobotu 24. října 
od 9 do 17 hodin proběhne soutěž - memori-od 9 do 17 hodin proběhne soutěž - memori-
ál - v šachu k uctění památky nedožitého 115. ál - v šachu k uctění památky nedožitého 115. 
výročí narození generála Jaroslava Hradila. výročí narození generála Jaroslava Hradila. 
Hlásit se můžete e-mailem na adrese souka-Hlásit se můžete e-mailem na adrese souka-
-lrudolf zavináčseznam.cz, a to do vyčerpání -lrudolf zavináčseznam.cz, a to do vyčerpání 
kapacity sálu, která je 60 míst nebo do 11. kapacity sálu, která je 60 míst nebo do 11. 
října. Hraje se na Stavební fakultě ČVUT, října. Hraje se na Stavební fakultě ČVUT, 
Thákurova 7, od 10 do 17 hodin. Podrobnosti  Thákurova 7, od 10 do 17 hodin. Podrobnosti  
o memoriálu a hracím systému najdete www.o memoriálu a hracím systému najdete www.
duklasachy.cz. duklasachy.cz. 

pokračování na straně 7
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Vážení a milí, dámy a pánové,

věřím, že jsme všichni rádi, že nám 
začátek září jako vždy začal přiví-
táním našich prvňáčků ve školních 
lavicích. Děti jsme po mnoha měsí-
cích opět svěřili do plné péče našich 
učitelů a všichni jistě věříme, že nás 
čeká pokud možno normální režim, 
bez zásadních omezení a zákazů. Pro 
mnoho z nás ale bylo letošní léto,  
s ohledem na období karantény, více 
pracovní než jiné roky. Doufám, že  
i tak si ale každý dokázal najít čas pro 
klid a odpočinek.

Na radnici se i během léta scházela naše pracovní skupina s od-
borníky na zdravotní stavby a pracovala na předprojektové přípra-
vě pro polikliniku Pod Marjánkou. Expertní tým ČVUT tak zpraco-
val a vyhodnotil kompletní materiál, ve kterém je navržena řada 
variant a řešení posuzovaných z mnoha pohledů a na základě růz-
ných kritérií. Především jde o návrhy a jejich posudky z hlediska 
zdravotnického rozvoje, ekonomiky provozu, postupu přestavby, 
památkové péče, zachování genia loci, ale i parkování a budou-
cího rozvoje polikliniky, a to vše za předpokladu zachování jejího 
stávajícího provozu. Tento ucelený materiál se vám chystáme 
představit v objektu polikliniky, v bývalé jídelně, a to ve středu 
16. září 2020 v 17.00 hodin. Pokud by v rámci vládních opatření 
nastala nová zdravotní omezení, budeme se snažit zajistit přenos 
tohoto „setkání“ přes sociální sítě. Pro tento případ najdete infor-
mace na webových stránkách radnice Prahy 6. Zároveň zde je  
k dispozici i celý expertní posudek. 

S velkou radostí jsem také během léta uvítala zájem profesora 
Klokočky, z ateliéru urbanismu FA, který by velmi rád se svými di-
plomanty, budoucími urbanisty, řešil území Strahova a jeho okolí. 
Zájem o tento rozsáhlý projekt následně vyslovilo i hlavní město 
Praha, a tak jsme hned zahájili společnou přípravu na zadání, ze 
kterého budou zpracovatelé při své práci vycházet. Již na vstupní 
schůzce zazněla řada faktů a podnětů, které vyžadují vzájemnou 
koordinaci, a to včetně nedořešeného dopravního napojení celé-
ho území. Nezbytnou součástí práce diplomantů bude ještě před 
zahájením projekčních prací týdenní diskuzní workshop s hosty 
a zájemci o tento projekt. Za velmi přínosné pro toto významné 
území Prahy 6 považuji, že ateliér profesora Klokočky pracuje na 
mezinárodní úrovni. Uvidíme a společně budeme hodnotit možné 
alternativy řešení území Strahova v projektech od fakult z Prahy, 
Delft, Strasbourgu, Drážďan či Krakova. Věřím, že výsledné práce 
budou hodnotným materiálem pro odborné i veřejné diskuze ja-
kým směrem a k jakému cíli by se měla tato celoměstsky význam-
ná lokalita ubírat. 

V minulém čísle jsem vám slíbila aktuální informace o stavbě že-
leznice do Kladna s odbočkou na LVH. Na přání obyvatel Střešo-
vic se projekt dočasně pozastavil a Správa železnic zadala od-
borné posudky na navržené trasy tunelů ve variantách jih, střed 
a sever. Pro zpracování posudků byla vybrána Česká geologická 
služba a universita z německé Bochumi. Naše společnost vychá-
zela při posuzování z více jak 550 objektů, a to kopaných sond  
a vrtů hlubších než 20 m. Jen pro zajímavost, ty nejhlubší prochá-
zejí vrstvami opuky o tl. 24 m, pískovce tl. 18 – 19 m, jílovce tl. 
7 m a pokrčuje vrstva ordovik do hloubky několika stovek metrů. 
Zahraniční společnost uvedla, že podobné posudky prováděla již 
u více jak 70 podobných staveb, ale u žádné neměla k dispozici 
takový objem dat a informací jako zde. Obě instituce na pracov-
ním setkání uvedly jako reálné a bezpečné varianty jih a střed. 
Konečné výsledky budou k dispozici v průběhu podzimu a věřím, 
že s konečnou platností rozptýlí pochybnosti všech obyvatel, pod 
jejichž domy bude stavba tunelu vedena, a Praha 6 se tak dočká 
dopravního zklidnění.

Přeji vám všem klidný konec léta a hodně sil do podzimních dnů.

Eva Smutná

Vážení břevnovští sousedé, 

již několik let je milou tradicí, 
že 4. září ke Dni Prahy 6 udí-
líme významným osobnostem 
spojeným s Prahou 6 čestná 
občanství a Ceny městské 
části. Mám velkou radost, že 
v letošním roce, kdy slavíme 
symbolických 100 let Prahy 6, 
zamířila cena do rukou břev-
novského patriota a šéfredak-
tora tohoto, v roce 1990 obno-
veného periodika. Zastupitelé 
ocenili nejen práci Pavla Kr-
chova jako novináře a spoluau-
tora odborných publikací o dě-
jinách Břevnova. Toto ocenění 
má širší kontext a je zároveň 
poděkováním za jeho komu-
nitní aktivity, které v důsledku 
dohromady spojují sousedy  
z Břevnova. 

Co zajímavého se v Břevnově děje a není na první pohled vi-
dět? Dobrou zprávu mám pro sportovce, protože myšlenka 
obnovy břevnovského fotbalu se významně posunula vpřed. 
S ČVUT a hlavním městem jednáváme o vyřešení majetko-
vých překážek a svěření pozemku v sousedství lukostřelců 
a rugbystů na Strahově. Jakmile Praha 6 bude mít pozemek 
pod kontrolou, vybudujeme tam fotbalové hřiště. Na obnově 
břevnovského fotbalu intenzivně spolupracuji s místními, ale 
zároveň se snažíme najít i silného partnera, který by společně 
s místními mohl zázemí a hřiště užívat a finančně dokázal za-
štítit ekonomiku sportoviště, aby se na jeho provoz nemusely 
skládat lokální spolky. 

Co naopak vidět můžete, bude pasportizace starých pump, 
které jsou v majetku Prahy 6 a jedna z pěti z nich se nachází 
v Břevnově v Sartoriově ulici. Odborná firma v říjnu pumpu 
otevře, prozkoumá možnosti obnovení i kvalitu vody. Pumpy 
pocházejí z období válečných let, kdy bylo třeba, aby lidé ne-
byli závislí jen na vodě uvnitř domů. Desítky let se o ně nikdo 
nestaral. Jsem přesvědčen, že i dnes pumpy mohou mít svůj 
účel a že se mi alespoň některou podaří obnovit. 

Za povšimnutí stojí i naše aplikace Lepší 6. Už testovací pro-
voz přinesl kvalitnější komunikaci mezi občany a městskou 
částí, kdy jen z oblasti Břevnova nám lidé zaslali téměř stovku 
podnětů k řešení. Aplikaci stahujte do svých chytrých telefo-
nů, máme verzi i pro Apple i android. 

Přeji všem krásný začátek podzimu, řidičům ještě trochu trpě-
livosti, ale podle informací z magistrátu by peklo na Patočkově 
mělo každou chvíli skončit, a dětem přeji, ať je to i přes všech-
na roušková omezení baví.

Jakub Stárek, místostarosta Šestky

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN

O ČEM SE MLUVÍ 
…s paní radní Ing. arch. Evou Smutnou 

• Pozvání na výstavu.Pozvání na výstavu. Přesně 5. listopadu uplyne 390 let od úmrtí  Přesně 5. listopadu uplyne 390 let od úmrtí 
astrologa a matematika Jana Keplera, jehož jméno nese i známé gym-astrologa a matematika Jana Keplera, jehož jméno nese i známé gym-
názium v Praze 6. Městská část spolu s Gymnáziem, / které jméno slav-názium v Praze 6. Městská část spolu s Gymnáziem, / které jméno slav-
ného vědce nese proto, že stojí na místě domu, kde Jan Kepler bydlel/, ného vědce nese proto, že stojí na místě domu, kde Jan Kepler bydlel/, 
připravila připomínku na tohoto vědce. Výstavu si v Galerii Skleňák připravila připomínku na tohoto vědce. Výstavu si v Galerii Skleňák 
můžete prohlédnout od 9. října do 1. listopadu. Slavnostní vernisáž můžete prohlédnout od 9. října do 1. listopadu. Slavnostní vernisáž 
se uskuteční dne 15. října od 17 hodin a doprovodí ji dobové skladby  se uskuteční dne 15. října od 17 hodin a doprovodí ji dobové skladby  
v živém podání studentů Gymnázia Jana Keplera. v živém podání studentů Gymnázia Jana Keplera. 
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Vážení čtenáři Břevnovanu,

kvapem se přiblížil podzim, prázdni-
ny se rychle vzdalují v návalu povin-
ností ve školách, v zaměstnání nebo 
v nutnosti řešit novou situaci z obavy 
druhé vlny koronaviru. Přesto je mož-
ná dobré zamyslet se nad prožitými 
letními měsíci. Jakoby odměnou za 
mnohá omezení jara se vrátilo po-
časí tak, jak si ho pamatujeme před 
obdobím sucha. A měli jsme díky 
omezenému cestování do zahraničí 
možnost poznat, v jak krásné zemi 
žijeme. Nejenom krása přírody, ale 
také množství památek, hradů a kostelů si získalo pozornost vel-
ké části domácích návštěvníků, zahrádky restaurací se naplnily 
českou klientelou, pražské památky a uličky byly dostupné bez 
tlačenice turistů. Bylo radostí sledovat oživení v parcích a v okolí 
hospod i v Břevnově, Bubenči, Dejvicích i všude jinde v Praze 6. 
Posedět u piva nebo dobrého jídla v uvolněné atmosféře vrátilo 
do našich končin po dobách půstu dobrou náladu a pospolitost. 
Otevřela se Petynka, ale i chladivé koupaliště v Divoké Šárce, kte-
ré má velké kouzlo „jako v mém mládí“, jak podotkla moje man-
želka. Krátké vydechnutí, které jsme tolik potřebovali . Nový vývoj 
nicméně ukazuje, že život s proměnlivým a nevyzpytatelným vi-
rem ještě neskončil a připraví nám nejednu komplikaci. 

Život v Praze 6 se samozřejmě ani v této situaci nezastavil. Za-
čátek školního roku přinesl starosti nejenom rodičům, ale přede-
vším radní Kubíkové, učitelům a ředitelům škol, kteří museli na 
poslední chvíli dolaďovat nařízení ministerstva typu roušky–ne-
roušky, ale radost dětí byla přesto poznatelná. Oslava stoletého 
výročí založení naší městské části měla 4. září společenský rámec 
při udělování čestných občanství a ceny Prahy 6 v Pelléově vile 
(s radostí lze konstatovat, že jedním z oceněných byl pan Mgr.
Krchov) a pokračovala slavnostním koncertem FOK, který odu-
ševněle provedl Dvořákovu Novosvětskou symfonii v netradič-
ních prostorách Národní technické knihovny s překvapivě dobrou 
akustikou . Navíc na Kulaťáku přistál meteorit a v rámci farmář-
ských trhů se konal festival malých pivovarů s mezinárodní účastí 
přátel z Bayreuthu. Nejstarším pivovarem na našem území však 
zůstává napořád ten náš Břevnovský klášterní a jeho obnovený 
mok je nedostižný. Pilně se připravuje připomínka 400. výročí bi-
tvy na Bílé hoře a kromě tradiční rekonstrukce bitvy a průvodu 
rytířů se chystá ekumenická bohoslužba za účasti všech význam-
ných církví včetně židovské obce. Snad nově postavený atypický 
kříž přispěje ke smíření a pochopení minulosti a nasměruje nás 
k budoucnosti, která nebude tolik zatížena bolestmi tohoto histo-
rického období. 

Radnice chystá několik významných projektů, pro Břevnov je nej-
důležitější rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou. Dlouho a slo-
žitě diskutovaná přestavba dospěla k rozumnému konsenzu, kdy 
se navrhuje k hlavní budově přistavět v místě „klepet“ nový trakt, 
citlivě zasazený do prostoru s podzemními garážemi a do které-
ho se po jeho dokončení mohou přestěhovat současné ordinace  
v plném rozsahu. Následovat bude rekonstrukce hlavní budovy. 
Její náplň bude především zdravotní a sociální, doplněná někte-
rými veřejnými funkcemi, které vzejdou z veřejné diskuze. Vý-
znamnou práci zde odvedl tým odborníků ČVUT, který hodnotil 
několik variant a s vybranou variantou bude lékařská i širší veřej-
nost seznámena 16. 9. na poliklinice. Okolnosti setkání nám určí 
hygiena, ale určitě bude zprostředkovaná i možnost dálkového 
připojení. Následně rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 6 koncem 
září a věřím, že to bude znamenat zelenou pro tento tak důležitý 
projekt nejenom pro obyvatele Břevnova.

Do života nám letos drsným způsobem zasáhl koronavirus a mno-

hé plány a představy významně pozměnil. Přesto jsem přesvěd-
čen, že jediným východiskem kromě vzájemné ohleduplnosti je 
optimizmus a dobrá vůle nepodlehnout skepsi . V dějinách jsme 
se vždy mohli opřít o příklad osobností, které přitahovaly odva-
hou, schopností nepodlehnout nepřízni doby a staly se vzorem 
pro další generace. Dne 28. září si připomeneme jednu z nich, 
sv.Václava, patrona českého národa. Možná tato připomínka 
bude letos pro mnohé znamenat nejenom volné pondělí, ale také 
zamyšlení se nad naší minulostí , současností i budoucností.

Marián Hošek

Milí sousedé,

doufám, že jste prožili krásné léto  
a po náročném jarním období načer-
pali dostatek sil. 

Co nám přinese nový školní rok?

Vypadá to, že nás koronavirus bude 
limitovat i v tomto školním roce. Ví-
tám, že ministerstvo školství pone-
chalo v oblasti hygienických opatření 
dostatek pravomocí školám. Většina 
našich škol má více než 500 dětí a 
jsou téměř zaplněné. Musíme si pro-
to poradit s kumulací dětí ve škol-
ních jídelnách či družinách a řešíme 
opatření při dělení jazykové výuky a využívání odborných učeben.  
V tomto nám ministerstvo ve svém manuálu příliš neporadilo. 
Rozhodně nechceme dopustit, aby epidemiologická opatření 
omezila kvalitu výuky. Pravidla, která určují nošení roušek, působí 
jako rada z pohádky Chytrá horákyně: „oblečená – neoblečená, 
ani ve dne ani v noci, ani pěšky ani na voze…“ a mění se stejně 
rychle, jako aprílové počasí. Nošení roušek ve společných pro-
storách proto aktuálně zavádí většina škol, ve školkách žádáme 
rodiče o nošení roušek při odevzdávání a vyzvedávání dětí. Všich-
ni naši zaměstnanci jsou rouškami od nás vybaveni. Řada z nich 
spadá do ohrožené skupiny a právě jejich práce si velmi vážíme. 
Co se týče případné distanční online výuky, jsme na ni připraveni. 
Již v prvních týdnech uzavření škol jsme proškolili všechny peda-
gogy. Přes prázdniny jsme nachystali ještě lepší sjednocení sys-
tému v jednotlivých školách, volbu konkrétní komunikační plat-
formy ovšem necháváme na ředitelích, kterým musím opravdu 
poděkovat. Jejich naprostou prioritou je kvalita vzdělávání dětí, 
zároveň ale vedou velké kolektivy zaměstnanců, kterým společně 
chceme zajistit prostředí bezpečné a motivující.

V létě také opět investovali do našich škol a školek. Vás z Břevno-
va bude určitě zajímat, že Základní škola Marjánka je po požáru 
již zcela opravená a připravená na příchod dětí. Pod Marjánkou 
se dočkali nového stavebního zpomalovacího prahu a přisvětle-
ní přechodů mezi oběma školami. Přecházení dětí i rodičů bude 
opět o kousek bezpečnější. Ani mimo Břevnov jsme nezaháleli. 
Na Hanspaulku jsme doplnili chlazení do tříd a kabinetů do půdní 
vestavby a vedro tak zůstane už jen venku. Školka Pod Novým 
lesem dostala nové kotle a okna a ve školce Bubeníčkova jsme 
dokončili modernizaci oplocení zahrady. 

Na podzim chystáme rekonstrukci hřiště u ZŠ Bílá a celou jižní 
stranu oken na Červeném vrchu osadíme venkovními žaluziemi. 
Zejména ale intenzivně projektujeme stavby, které nám pomo-
hou navýšit kapacity.

Věřím a přeji si, aby nás již žádné plošné zavírání škol ani školek 
na podzim nepostihlo.

Přeji vám klidný a úspěšný začátek školního roku.

Vaše Marie Kubíková

NAŠE SOUČASNOST
Konec léta byl poznamenán nárůstem počtu nemocných koro-
navirem. Zejména v Praze se situace výrazně zhoršila vysokým 

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

SLOVO Z RADNICE 
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tempem nákazy. K omezení šíření 
viru byla během září znovu přijata 
omezující opatření. Patří k nim i sva-
zující povinnosti pro organizátory 
společenských, kulturních a sportov-
ních aktivit. Ty je někdy velmi těžké 
zajistit, a tak jsme letos přišli o tra-
diční posvícení a některé další hojně 
navštěvované akce. Museli jsme se 
znovu vrátit k častějšímu používání 
dezinfekce a zakrytí dýchacích cest 
rouškami nebo respirátory v pro-
středcích hromadné dopravy i v řadě 
vnitřních prostor. Je to nepříjemná 
zátěž, ale většina z nás tuto povin-
nost odpovědně plní. Stavební práce na obnově inženýrských sítí 
se zpomalily a v některých případech skoro zastavily, jako např.  
v ulici Junácká. To ale neplatilo o stavebních úpravách TSK, které 
byly prováděny v rámci programu Besip. Ty byly dokončeny včas 
před zahájením školního roku a zvýšily bezpečnost přecházení 
před ZŠ Pod Marjánkou. Opravy zděné kanalizace pod Patočko-
vou ulicí směrem do centra města se mimo jiné kvůli vážnému 
poškození stoky ztížily a protáhly. To je důvod, proč na této komu-
nikaci a v jejím okolí nadále vznikají vážné dopravní komplikace 
a nejméně do konce září přitom nelze očekávat zlepšení. Chci vě-
řit, že co nejdříve po dokončení opravy této podzemní kanalizace 
bude také na této trase směrem do centra města položen nový 
speciální povrch, který sníží hluk v okolí. Na jižní straně této uli-
ce byla pod chodníky zároveň prováděna rekonstrukce rozvodů 
pitné vody. Ta se sice protáhla, ale dnes je již z větší části dokon-
čena včetně obnovení asfaltu na chodnících. Je potřeba doplnit 
i částečně chybějící přízemní zábradlí na jižní straně Patočkovy 
ulice, které by zabránilo vjíždění na přilehlý travnatý pás a par-
kování vozidel. V důsledku následků předchozích havárií a nyněj-
ších oprav rozvodů pitné vody jsme přišli o mnoho desítek, v roce 
2017, zasazených keřů, které zatím nebyly obnoveny. Ztráta této 
zeleně i odložení pokládky „tichého“ asfaltu na Patočkově ulici 
směrem do středu Prahy nás poškozují. Naléhavě potřebujeme 
realizovat komplex dalších opatření ke snižování následků (hluč-
nost, prašnost) extrémního dopravního zatížení kolem této ulice. 
Stav životního prostředí dokumentuje i skutečnost, že stále více 
stromů v tomto prostoru je napadeno plísněmi, či škůdci nebo 
usychá nedostatkem vody. Vážný problém spatřuji v tom, že pů-
vodní záměry MČ Prahy 6 vytěsnit dopravu na této radiále pod 
zem, nemají v současnosti žádnou jistotu uskutečnění. Poslední 
informace z radnice ve věci stále odkládané rekonstrukce Poli-
kliniky Pod Marjánkou nastoluje množství otázek. Chci připome-
nout, že zejména my, občané, chceme mít zajištěno nejen zacho-
vání polikliniky, ale přejeme si v tomto zařízení další zkvalitňování 
a rozšiřování rozsahu zdravotní péče. Věřím, že tato myšlenka 
zazní i během setkání občanů s vedením radnice, které se má  
k otázkám budoucnosti polikliniky konat v září. Blíží se polovina 
volebního období současného zastupitelstva MČ, a tak očeká-
vám, že nynější politická reprezentace vládnoucí na radnici zve-
řejní, co se jí z předvolebních slibů za dva roky podařilo v Břev-
nově splnit. 

JUDr. Ivan Hrůza

SOCHA MARIE TEREZIE  
NA PRAŠNÉM MOSTĚ?

Minulá i současná vládnoucí koalice na radnici Prahy 6 podpo-
řily záměr vystavět Marii Terezii pomník pod baštami Pražského 
hradu. A to v parku kapitána Morávka, který zde byl zastřelen  
v přestřelce vpravo od tramvajové trati k střešovické vozovně. 
Dříve tuto událost připomínal skromný pomníček v topolové aleji 
do Dejvic. Po realizaci Tunelového komplexu Blanka byl pomní-
ček odstraněn a nyní tuto událost připomínají tři balvany u pod-
chodu, jakýsi pomník Třem králům, tedy odbojové skupině Bala-
bán–Mašín–Morávek. Souparčí neslo jméno kapitána Morávka, 

ale vzhledem k uvedenému záměru 
byla jeho velká část jižně od tram-
vajové trati přejmenována na Park 
Marie Terezie. 

Po proběhlé soutěži na pomník Ma-
rie Terezie, kde nebyl vítěz, byl vy-
brán návrh na její pomník od socha-
ře Jana Kováříka, který na realizaci 
spolupracuje s architektem Janem 
Proksou. Měl by být brzy odhalen. 
Jde o ztvárnění Marie Terezie jako 
abstraktní figurky z lehčeného beto-
nu, umístěné u vodotrysků v parku 
pod baštami. Náklady mají být cca 
5 milionů a hrazené naší městskou částí.

Léta upozorňuji na nevhodnost tohoto záměru na tomto místě. Pro-
ti byly i dvě velké petice občanů doručená na radnici. Záměr pod-
porují monarchisté. Neměli bychom se kořit habsburským absolu-
tistickým vládcům našich zemí. Je to v rozporu i s ideály národního 
obrození, T. G. Masaryka i legionářů. 

Antonín Nechvátal, zastupitel městském části od 2010

EXPERTNÍ POSOUZENÍ ZÁMĚRU 
ZREKONSTRUOVAT POLIKLINIKU  

POD MARJÁNKOU
Po delší době nečinnosti a neinformo-
vanosti byl zadán a zpracován odbor-
níky z ČVUT /které některé osobně 
znám/ fundovaný a velmi obsáhlý 
materiál obsahující cca 8 variant řeše-
ní rekonstrukce, přestavby a dostavby 
areálu a velké množství tabulek.

Jejich práce vychází dle mě z chyb-
ného zadání. Není potřeba vybudovat 
novou polikliniku vedle stávající výško-
vé budovy a nemít potom pro posléze 
zrekonstruovaný výškový objekt žád-
nou patřičnou a odpovídající náplň!  
/a případně dostatečné finance!/.

Po dokončení je nezbytné, aby obě části tvořily jeden funkční celek 
s patřičným odpovídajícím zdravotnickým zaměřením. Kdybych se 
odklonil od svého počátku stabilního názoru, že je třeba polikliniku 
zrekonstruovat v původní architektonické podobě a v původním 
objemu a rozsahu s menšími úpravami, odpovídajícími současným 
zdravotnickým požadavkům. Pak by se mi jevila jako nejvhodnějčí 
varianta E. Architektonicky je jistě nejvyváženější.

Po prostudování všech variant se jednoznačně kloním k variantě G, 
která rekonstruuje výškový objekt postupně po patrech za provozu, 
a to za dnes již potvrzeného souhlasu lékařů. Částečná rekonstruk-
ce – přestavba – se může provést v přízemní části /klepetech/. 
Ve výsledku se do zrekonstruovaného areálu vejdou včechny po-
třebné zdravotnické provozy a oproti dnešnímu stavu se značně 
i rozšíří /rehabilitace, dětské odd. stravování atd, atd. atd./ Tímto 
řešením by poliklinika optimálně sloužila občanům tak, jako dříve.

 Bylo snad dobře, že se odborný tým ČVUT problémem tak podrob-
ně zabýval, ale důležitější je, aby se jako nejpodstatnější zpracoval 
skutečně zcela nezávislý, opravdu oproštěný ode všech postran-
ních vlivů, podrobný statický posudek! Při vhodném řešení lze v pří-
zemní části „klepet“ vyřešit nejnutnější potřebná parkovací místa. 
Rozhodně není nutné ani správné z hlediska dopravního zatížení  
v této lokalitě umísťovat zde až 150 stání.

Doufám, že po zvážení všech okolností se radnice přikloní k rozum-
nému, schůdnému, ekonomickému a většinou občanů i lékařů pre-
ferovanému řešení!

V Praze 14. 9. 2020 akad. arch. Ing. Petr K r e j č í
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Nejvýznamnější událostí poslední doby byla tradiční poutní slavnost, 
která si vyžádala mnoho přípravných prací a přidala mnoho starostí  
a mimořádných prací především bělohorským sestrám benediktinkám. 
Bylo nutno urychleně dokončit řadu oprav i úprav celého areálu, zkrášlit 
obě jižní předzahrádky i vlastní kostelní nádvoří. Opravy kostela pro-
bíhaly už několik let a svatyně s opravenou fasádou nyní vyhlíží velmi 
krásně. Rovněž budova bývalé duchovní správy, v níž už po třináct let 
sídlí ženský klášter spadající pod benediktinské opatství Venio (s cent-
rem v Mnichově) září novou fasádou s iluzivní dekorací. Snad největší 
zásluhu na tom všem má iniciativní a důsledná sestřička Petra, povolá-
ním umělecké restaurátorka, jež je skutečným „motorem“ všech akcí.
Bezprostředně před poutí slavností se konala pracovní úklidová brigáda, 
jíž se zúčastnili pravidelní návštěvníci kostela i řeholní sestry. Benedik-
tinky (ve spolupráci s duchovní správou kostela a farním společenstvím) 
připravily velmi pestrý a náročný poutní program pro každoroční pout-
níky i náhodné návštěvníky a turisty. 
V bělohorském poutním kostele Panny Marie Vítězné připadá pouť na 
svátek Nanebevzetí Panny Marie – tedy na 15. srpna, ale tradičně se 
vždy slaví o nejbližší následující neděli. 
V tomto roce tento mariánský svátek připadl na sobotu, a tak nic ne-
bránilo tomu, aby se pouť mimořádně slavila po oba víkendové dny.  
A protože letošní rok lze považovat za třísté jubileum dokončení výstav-
by bělohorského poutního areálu: byl totiž etapově vybudován v prv-
ní čtvrtině 18. století; nejstarší část kostela (současná hlavní loď) nese 
letopočet 1704. – A protože současně si připomínáme i čtyřsté výročí 
první krvavé bitvy třicetileté války – bitvy na Bílé Hoře, zdejší sestry 
benediktinky spolu s bělohorským farním společenstvím pojaly úmysl 
zaměřit letošní liturgické slavnosti ekumenicky – ve jménu mezikonfes-
ního smíření katolíků s protestanty, vzájemného odpuštění historických 
křivd a nešťastného nepochopení. Dosažení jednoty křesťanů ve víře  
a vzájemné svornosti je obzvlášť důležité i proto, že v mnoha zemích 
světa (zejména v Africe a Asii) jsou v současnosti křesťané pronásledo-
váni i zabíjeni (častěji než kdykoli jindy v dějinách!) bez ohledu na to, 
jde–li o katolíky, pravoslavné či protestanty... 
Stejně tak ekumenicky pojímáme i vztyčení obnoveného Mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí, který byl vybudován v polovině 17. 
století na poděkování za záchranu Prahy před vydrancováním a zniče-
ním švédskými vojsky v roce 1648 (již po uzavření Westfálského míru 
!), tedy nikoli na památku vítězství habsburksko–katolické strany na 
Bílé Hoře, jak je občas nesprávně vykládáno. Přesto byl památný sloup 
stržen pomýleným a zfanatizovaným davem dne 3. listopadu 1918 –  
a teprve po 102 letech byla tato křivda napravena – a nový sloup Panny 
Marie byl vysvěcen letos, právě 15. srpna v dopoledních hodinách. Člo-
věk nemůže být současně na dvou místech najednou, a tak pro bělohor-
ské farníky vzniklo jisté dilema, mají–li se raději zúčastnit poutní mše 
svaté doma na Bílé Hoře či slavnosti posvěcení obnoveného Mariánské-
ho sloupu na Staroměstském náměstí...
Ale vraťme se zpět k bohatému bělohorskému poutnímu programu po 
oba víkendové dny – 15, a 16. srpna: přesto, že „dole v Praze“ (z pohledu 
naší polohy na našem opukovém kopci „nahoře“ nad Prahou)
v sobotu na Staroměstském náměstí téměř současně probíhal již zmíně-
ný „konkurenční“ program, netrpěl ani bělohorský kostel prázdnotou: 
přijelo mnoho poutníků ze Žďáru nad Sázavou i se svým sympatickým 
duchovním správcem, P. Vl. Záleským, který v 11 hodin sloužil u bělo-
horského oltáře mši svatou a pronesl velmi aktuální a zajímavou poutní 
homilii ke svým poutníkům i k bělohorským farníkům. A již v půl dru-
hé začal odpolední program přednáškou předního současného historika 
Víta Vlnase na téma „Bílá Hora v české historii“; posluchači ocenili jeho 
nezaujatý postoj zohledňující stanoviska obou stran a nestranný rozbor 
následků bělohorské bitvy na vývoj dějin našich zemí i prakticky celé 
Evropy.
V 15 hodin následoval koncert barokní komorní hudby: houslová virtuo-
ska sestra Marie Magdalena Fuxová OSB spolu se známou německou 
cemballistkou Helenou Lerchovou mistrně interpretovaly barokní „Rů-
žencové sonáty“ z díla H. I. F. Bibera; posluchači ocenili, že sestra M. 
Magdalena Fuxová před každou částí Biberova díla výstižně osvětlila 
autorovu motivaci a způsob jejího hudebního vyjádření. 
Na půl pátou odpolední byli poutníci pozváni na přednášku (ve sku-
tečnosti na cyklus přednášek) o životě a díle Jana Blažeje Santiniho, 
předního architekta a stavitele baroka, jehož „rukopis“ nacházíme mimo 
jiné i na kupoli bělohorské poutní svatyně. Šlo v podstatě o tři na sebe 

navazující vědecké přednášky odborníků z památkového centra v Ma-
riánské Týnici. V ambitech bělohorského kostela byla instalována vý-
stava velkoplošných posterů s dokumentací Santiniho charakteristické 
„barokní gotiky“, zvěčnělé na mnoha českých a moravských poutních 
chrámech, kaplích i palácích. Přednášející hovořili o životě a díle tohoto 
velikána našeho stavitelství, o památkách, jimiž se nyní právem můžeme 
chlubit celému kulturnímu světu, ale i o jejich někdy neradostném osudu 
– jmenovitě o stavitelském skvostu Mariánská Týnice poblíž kláštera  
v Plasích, která se jakousi shodou okolností dostala do vlastnictví ra-
kouského kancléře Metternicha; tento vlivný politik tehdy na svém pan-
ství budoval pivovar – a protože potřeboval měděný plech na zhotovení 
pivovarských kotlů, nechal jednoduše sejmout měděnou střešní krytinu 
chrámové báně a stavbu ponechal bez jakékoli ochrany před povětrnost-
ními vlivy; v důsledku toho se zcela zničila dřevěná konstrukce a za 
několik desetiletí se zděná kupole propadla. Kdysi honosná stavba se 
postupem času změnila v ruinu. Teprve poměrně nedávno došlo k zásad-
ním opravám a záchraně této skvělé kulturní památky.
Kdo z přítomných měl zájem, mohl se zúčastnit společné prohlídky 
bělohorského ženského kláštera a klášterní zahrady a dalších zařízení  
v rámci „dne otevřených dveří“; poutníky doprovázela sestra Anežka, 
občanským povoláním stavební inženýrka, která v prvních letech exi-
stence zdejšího kláštera vykonávala funkci představené benediktinské 
komunity. Sestry benediktinky poté pozvaly poutníky na své večerní 
nešpory v bělohorském kostele. 
Nazítří – v neděli 16. srpna se konala vlastní oslava „patrocinia“ bělo-
horské svatyně. Zahájila ji poutní mše svatá v 11 hodin, kterou cele-
broval pomocný biskup pražského arcibiskupství Zdeněk Wasserbauer 
s kněžskou asistencí. Ve své homilii se soustředil na mezináboženské 
smíření a přímo na povinnost katolíků smýšlet a jednat ekumenicky –  
v intencích odkazu slovanského papeže – sv. Jana Pavla II. Po bohosluž-
bě – a v podstatě po celé poutní odpoledne – se všem poutníkům nabí-
zelo občerstvení, které zajistili místní farníci. V západní předzahrádce 
– ve sklípku adaptovaném v někdejším vojenském protileteckém krytu 
ještě z doby z války – se nabízela káva a v klášterní zahradě dobré pivo  
z produkce břevnovského klášterního pivovaru. V téže předzahrádce 
byly k vidění velkoplošné abstraktní nástěnné malby na téma „Biblická 
krajina“ studentky Alice Pokorné. Malby vycházejí z expresivněji po-
jatého Starého zákona až k příchodu naděje v závěru Nového zákona 
(Nový Jeruzalém z Apokalypsy sv. Jana). 
Ve 14 hodin začal koncert svatojánské barokní hudby v podání „Horácké 
muziky“ za Žďáru nad Sázavou. Tento soubor se hlásí k odkazu sv. Jana 
Nepomuckého, patrona známé svatyně na Zelené Hoře. Poté následova-
la prohlídka poutního místa se zasvěceným výkladem sestry Francesky, 
hlavní propagátorky a nositelky bělohorské ekumény. Horácká muzika 
se proto přemístila do klášterní (bývalé farní) zahrady, kde koncert po-
kračoval již volnější formou: krojovaní šohajové hráli na cimbál a další 
lidové nástroje melodické písně z jižních Čech i z Moravy a krojované 
děvuchy zpívaly a tančily lidové tance. Bylo to velmi příjemné zpestření 
poutního odpoledne.
 K celkovému úspěchu poutní slavnosti přispěl také významný orga-
nolog a břevnovský varhaník Ing. Marek Čihař svou sympatickou pre-
zentací nevšedních dvoudílných bělohorských varhan, jejichž menší 
část s manuálem je instalována na malém kůru nad kostelním vchodem 
a druhá s ní elektricky spojená, obsahující píšťaly převážně hlubších 
tónů– hraje za hlavním oltářem. Zajímavým způsobem prokázal, že na 
nich je možno zahrát v podstatě cokoli – od mešních písní, přes nároč-
né varhanní koncerty třeba až po „lehkou múzu“– na příklad i operetní  
a muzikálové skladby. 
Poutní slavnost opět uzavřely večerní chvály – nešpory, jichž se spolu  
s řeholnicemi zúčastnily desítky farníků „přespolních“ poutníků. Ná-
vštěvníci (a bylo jich za oba víkendové dny kolem jednoho tisíce!) se 
shodli, že bělohorská poutní slavnost se velice vydařila: bohoslužby, 
koncerty, přednášky, prohlídky areálu včetně klášterní klausury. Lze 
předpokládat, že mnozí z nich se sem budou rádi vracet – při boho-
službách, při krásných houslových koncertech, které jsou plánovány na 
každou třetí neděli v měsíci, na zajímavých periodických přednáškách  
z různých oborů konaných ve farní místnosti, na listopadových ekume-
nických akcích konaných v souvislosti se čtyřstým výročím bělohorské 
bitvy i při „Nocích kostelů!“...Všem zájemcům byl vyslán jasný signál, 
že na poutním místě Bílá Hora jsou upřímně vítáni.

 Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal 

Zpravodajství z Bílé Hory
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Zajímavost

pro vás 135 

400 let od naší porážky na Bílé hoře
Před čtyřmi sty lety to Břevnov zase pěkně odnesl. Téměř 
vždy, když se blížilo nepřátelské vojsko, co mělo zájem obsa-
dit Prahu, šlo tudy, odkud bylo dobře vidět na město. Stejně 
se tak stalo začátkem listopadu roku 1620, kdy naši – pro-
testantské vojsko, postavilo na Bílé hoře obrannou linii proti 
postupujícím císařským. 8. listopadu 1620 začala bitva o pří-
stup do Prahy, obranná linie nevydržela a stavovští začali utí-
kat ku Praze. Jeden z pluků, naverbovaný moravskými evan-
gelíky, couvl ke svému štábu, který byl ukryt stranou v dolíčku 
těsně před zdí obory Hvězda a dostal se do obklíčení. Než se 
velení vzdalo, mnozí žoldáci byli pobiti přesilou nepřítele. Při-
bližně na křižovatce dnešního Vypichu stála záloha – uherská 
jízda, která mohla ještě něco zachránit. Když však jezdci vidě-
li valící se stavovské vojsko zpět, otočili koně a slavná uher-
ská jízda vzala tryskem do zaječích. Mnoho se jich utopilo 

dole při přechodu řeky. Do stavení Břevnova, přitrhli Bavoráci  
a určitě předem neklepali. Bylo po všem, Strahovská brána zů-
stala dokořán. Bitva to byla malá, odhaduje se na dvě hodiny, 
důsledky velké. V nedaleké Hostivici jsou zděné chodby a pa-
tra zámku vymalovány průběhem bitvy. Stojí za zhlédnutí. Je 
to největší vyobrazení této historické události. Historik dr. An-
tonín Podlaha si všímá epizody, o které se tak často nemluví. 

„Dle podání karmelitán P. Dominik a Jesu Maria, rodilý Špa-
něl, jenž doprovázel vojsko bavorské do Čech, nalezl ve Stra-
konicích obraz představující „Narození Páně“ v jeskyni na 
způsob zřícenin nějaké stavby znázorněné spatřuje se Jesu-
látko na plenkách na zemi ležící, před ním Panna Maria se 
sepjatýma rukama. Za P. Marií sv. Josef, držící v jedné ruce 
lucernu, druhou o hůl se opírající. V pozadí viděti dva pas-
týře a průhled do krajiny. Obraz tento pocházel nepochybně  
z druhé polovice XV. století. P. Dominik nalezl jej zneuctěný 
od nekatolíků: oči všech osob na obraze kromě Jesulátka 
byly vypíchány. Obraz ten vzal s sebou, a před bitvou na Bílé 
Hoře jím povzbuzoval vojsko k srdnatosti. Když pak r. 1622 
do Říma se odebral, odevzdal obraz ten papeži Řehoři XV., 
jenž jej umístiti dal k veřejnému uctívání v chrámu „Santa Ma-
ria Maggiore“, z něhož pak dne 8. května 1622 ve slavném 
průvodu přenésti jej dal do karmelitského „chrámu Matky 
Boží Vítězné“. Pohříchu však obraz ten vzal za své, když oltář, 
na němž se nalézal, dne 29. června roku 1833 shořel. Na 
novém oltáři, jejž nákladem svým zříditi dal kníže Al. Torlo-
nia, nalézá se nyní kopie obrazu toho.“ /A. Podlaha: Posvátná 
místa království českého díl V. Vikariát Libocký/. 

Kopie obrazu je i dnes k vidění nad oltářem v kostele P. Marie 
Vítězné na Bílé Hoře a episoda se svatým obrázkem inspiro-
vala malířku Zdenku Landovou k vyobrazení dramatické scé-
ny před bitvou. Stejně tak celá osudová událost inspirovala 
mnoho dalších malířů, básníků a spisovatelů. Stalo se z ní 
české trauma. Obraz narození Páně, který údajně pomohl zví-
tězit v bitvě se tak stal známým, a je na četných pohlednicích 
z Bílé Hory z minulých let. 

 Pavel Krchov
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
Jedenáctá část. 
V pokračování mého vyprávění navazuji na minulou část ně-
kolika odstavci na téma „co jsem četl“. 

V předškolním věku mi rodiče (především maminka) čítali 
před usnutím nahlas z nějaké pohádkové knížky. Moji knihov-
ničku postupně vybavili nejdřív knížkami krátkých pohádko-
vých příběhů o zvířátkách – prvními byli samozřejmě „Brouč-
ci“, následovaly „Míša Kulička v rodném lese“, „Dášeňka“  
a několik dalších. Potom přišly severské „Pohádky babiččiny 
lenošky“ (po tatínkovi) a „Pohádky Boženy Němcové“ – ty už 
byly na moje pochopení lidských vlastností a činů náročnější, 
a proto jsem se často rodičů vyptával, proč se to či ono stalo 
tak a ne jinak. 

Už dřív jsem někde poznamenal, že jsem se naučil číst ještě 
předtím, než jsem začal chodit do školy – těžko říct, jestli mi 
to bylo ku prospěchu nebo ne. Občas už jsem tedy zvědavě 
zkoušel přelouskat stránku či dvě některé knížky z knihovny 
rodičů a velmi často jsem ovšem čtenému neporozuměl. Po-
suďte sami: Josefa Augusty „Divy prasvěta“ (tady byly naštěs-
tí nádherné barevné ilustrace Zdeňka Buriana), Huberta Slou-
ky „Pohledy do nebe“ (tatínek se s ním znal ze Štefánikovy 
hvězdárny) a časopis „Říše hvězd“. 

Rád jsem se probíral několika ročníky předválečného časopi-
su „Světový ZDROJ zábavy a poučení“ (s náplní hlavně země-
pisnou – např. o objevení Machu Picchu apod.). 

K novým obzorům mé čtenářské vášně mě zavedly prázdnino-
vé pobyty u mých prarodičů – narazil jsem totiž na dobrodruž-
nou literaturu. V Třebíči jsem spával v malé komůrce, která 
byla nejdříve královstvím mého tatínka, později jeho mladších 
sourozenců Jaroslava a Milady. Na policích leželo několik knih 
– vzpomínám si na „Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze“ 
a „Dějiny španělské inkvisice“, což byly – včetně ilustrací – tvr-
dé horory. Pokladem se ovšem ukázal pár stohů časopisů pro 
mládež. Po tatínkovi zůstalo několik ročníků „Malého čtená-
ře“, v nichž byly povídky a romány na pokračování: jeden se, 
myslím, jmenoval nějak jako „Dobrodružství Davida Damiana“ 
o výletech do říše fantazie na létajícím plášti ducha Azazela. 
Skvělé ilustrace od Věnceslava Černého krášlily každé číslo. 
Po strejdovi tu zbyl hotový poklad, který jsem ocenil za pár let: 
několik štosů rodokapsů. 

U druhých prarodičů mi jednou dědeček (nevlastní) ukázal –  
a pak i půjčil – pro něj vzácnou knížku – „Tajuplný ostrov“ 
(byla po jeho synovi, který zemřel už v mladém věku). Tak se 
mi otevřel svět „verneovek“ a nadlouho jsem jim zcela pro-
padl. Mými nejoblíbenějšími hrdiny však zůstali nejen inženýr 
Cyrus Smith a jeho přátelé, ale i Kapitán Nemo, jehož skonu  
a zániku ponorky Nautilus se stali svědky. 

S přechodem z národní na střední školu jsme se cítili trochu 
dospělejší – vliv na to měly samozřejmě nové vyučovací před-
měty a jejich náplň a koneckonců i jiní – pro nás noví – učitelé, 
kterými byli vesměs starší pedagogové. Do střední školy po-
blíž Starého Břevnova (tehdy familiérně zvané „Hviezdoslav-
ka“), kam nás čekaly čtyři roky docházky, jsme to skoro všich-
ni měli z domova poměrně daleko, mnozí s přechodem rušné 
Bělohorské třídy a později i staveniště ulice Pionýrů.

Mezi námi
v Břevnově 59.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

Škola byl moderní objekt, a to nejen vzhledem, ale hlavně kon-
cepcí a vybavením. Bylo to vlastně dvojče – v západní části 
byla I. a III. střední škola, ve východní pak II. a IV. Každá část 
měla svoji tělocvičnu,v každém podlaží byly šatny, umývárna 
a WC, v suterénu naší části byla ordinace školní lékařky (teh-
dy asi MUDr. Karlíková), v druhé části někde ve vyšším patře 
ordinace zubní lékařky (tehdy vyššího věku a snad ruského 
původu), která dostala přezdívku „Karies“. Školní jídelna byla 
společná.Na jih od samotné budovy bylo rozlehlé školní hřiš-
tě, využívané za příhodného počasí v hodinách tělocviku, hlav-
ně však po vyučování. Později bylo při budování ulice Pionýrů 
obráno o část plochy i stromový lem.

Na „Hviezdoslavku“ (jak se stále říkalo) přešla do 1.b většina 
žáků „od Markéty“, což dosvědčuje typická školní fotografie  
z 6. třídy základní školy. Oproti fotce z 5.“národní“ přibylo ně-
kolik děvčat– uprostřed třetí zleva Kristina (?) Tulačková, šestá 
Dáša Fučíková a petřiňačky počínaje devátou Helenou Pokor-
nou; následuje trojice bez křestních jmen – Rampleová (?), 
Slavíková a Němečková, pak Eva Hájková. Řadu končí Jiřina 
Vlachová z osamělého novodobého činžáku na Bělohorské 
proti restauraci “U bílého lva“. Kluků pár ubylo. V centru první 
řady naše paní třídní L. Randová (co učila už nevím), po levé 
straně pí.učitelka Křížová (snad na matematiku). Na fotce jistě 
upoutá značný počet dítek s pionýrskými šátky. V první vlně 
ošátkovaných byl jediný kluk – Míla Hořejší (na fotce chybí)  
a dvě holčiny (jednou z nich byla Jiřinka Vlachová). V druhé 
vlně jsem skládal slib já jako jediný hoch. Vedoucí naší pionýr-
ské skupiny byla tělesně postižená nevelká svazačka – dochá-
zela vždy v modré košili s nášivkou SČM, z níž jsme si nic moc 
nedělali – hlavně že se schůzovalo, průvodovalo a sbíraly se 
sběrné suroviny a vše vykázalo. 

Několik vlídných slov o našich učitelích – pokud si na ně vzpo-
mínám. Pana učitele kreslení Sobotu jsme přímo milovali – ne-
chal nás celkem volně tvořit a hodiny zpestřoval vyprávěním 
různých příběhů (posbíral je asi z filmů a knih). Nejoblíbenější 
byly ty „O Žanvalžánovi“ z „Bídníků“, skvěle jím upravené i před-
nášené. Jiným oblíbeným kantorem byl pan učitel Bláha na 
rýsování a geometrii – obrovský šoumen a komik (jeho kousky 
u tabule s trojúhelníkem a kružítkem jsme občas zkoušeli na-
podobit) a děvčata oslovoval „holubice“. Dalším tyjátrem byla 
hudební výchova se zpěvem – v hlavní roli p.učitel Bureš, váš-
nivě ovládající housle a hbitě tělesně trestající naši nelibě zně-
jící produkci smyčcem (stávalo se dokonce že k úhoně dospěl 
spíš smyčec než provinilec). Jinak byli ostatní učitelé osobami 
váženými, pro svou přísnost mnohdy až obávanými, přesto  
v jádru laskavými. Tak na ně alespoň vzpomínám – paní (plu-
rál) : Hromádková (strohá jako její občanská nauka), Konopás-
ková (mladší, pěkné postavy, pro tělocvik jako stvořená), Ho-
molová (kulaťoučká jako zeměkoule– zeměpis), paní Vacková 
(chemie – vždy v černém odění), pí. Zemanová (mladší a ele-
gantní, snad fyzika). Svá vysvědčení z té doby už nemůžu najít 
a tak je seznam neúplný a bez záruky.

Příště dokončení
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Pomůcky 
all, ness

1. část 
tajenky Upíří hrabě Silné 

provazy
Jméno 

Destinové
Značka 
tantalu • Část 

chodidla Tamta Tohle Slezská 
řeka

Čínské 
mužské 
jméno • Ambaláž 

Jméno 
patrona 

české země
Knižně od 4. část 

tajenky
Značka 
astatu

Start 
letadla Pak

Bývalá zn. 
ovocného 

nápoje

Divadelní 
hra

Elektroda 
Vysoké  
karty

Vědecky 
zkoumat
Takhle

Úder
Zn. českých 
elektropř.

Mužské jméno

Otáčení 5. část 
tajenky Část kraje

Nástrahy 
pytláků

Symetrála
Budovati

Slov. zvratné 
zájmeno
Dětský 
pozdrav

Anglicky vše
Ozn. kvality 

mouky

Poté
Lepící hmota

Vyjádření 
poměru

Stovky
Slovenské 

pohoří

Ludolfovo č.
Osobní 
počítač

2. část 
tajenky

Zn. českých 
letadel
Fialové 

zabarvení

Domácky 
Alexandr
Zasténání

Hlemýždí 
skořápka

Pomůcka 
vodáka

Brit

Část zimního 
oblečení

Sportovní 
zkratka

• Staré zájm. Ozn. vlaků 
Intercity

Zn. aktinia

Řím. 51
Sfoukat

Zkr. staršího
nábytkový 
řetězec

Spor
Skotská řeka

• 1 Ovařené 
maso

Hmota na 
výplň ňader

Arabské 
mužské jm.

Kód Islandu 
barva na 
vajíčka

• 9 Předmět
Ale

Dopisní 
douška

obecně 
reklam. trub.

Ruský 
souhlas

Značka 
radia

• 6 Filmový 
mimozem. Planout Domácky 

Eduard Hádka

• 2
Řím. 

číslicemi 
101

Rybářské 
potřeby

Typ 
tužkových 

baterií

Plastický 
umělecký 

výtvor

Praha 6 má jedno zasuté „nej“. V roce 1958 začala v Praze masivní výstavba bytů a u nás bylo postaveno vůbec první pražské bytové sídliště se  
4. 315 bytovými jednotkami, dvěma novými základními školami, čtyřmi školkami, třemi jeslemi, čtyřmi samoobsluhami, což byla stále obchodní 
novinka, obchodním domem atd. Dodnes je to nejlepší sídliště v metropoli. Otázka je tedy jednoduchá, odpověď známá: Kdeže to sídliště vlastně je? 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Od roku 1962 sídliště na Petřinách

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

Září – Říjen

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zora Beráková, Ruzyně 27. 7. 1921Zora Beráková, Ruzyně 27. 7. 1921
Hana Kosová, Břevnov 14. 9. 1946Hana Kosová, Břevnov 14. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice 19. 9. 1949Michal Malík, Dejvice 19. 9. 1949
Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924
Alena Peroutková, Břevnov 7. 10. 1926Alena Peroutková, Břevnov 7. 10. 1926
Věra Vágnerová, Břevnov 1. 10. 1929Věra Vágnerová, Břevnov 1. 10. 1929
Marcela Pýchová, Břevnov 4. 10. 1939Marcela Pýchová, Břevnov 4. 10. 1939
Jana Kamila Masíková, Břevnov 5. 10. 1940Jana Kamila Masíková, Břevnov 5. 10. 1940

Naše gratulace
S malým zpožděním dovolujeme si připo-
menouti, že 27. července 2020 oslavila 
spisovatelka paní PhDr. Zora Beráková  
z Ruzyně nádherných 99 let v plné práci  
a svěžesti. Napíšete psaní? Odpoví Vám 
brzy. Dáte si schůzku? Můžete hovořit na 
libovolné téma, neboť desítky knih, jež 
mnohé jsou stále na trhu, svědčí o jejím 
bohatém životním rozhledu a tvůrčí zku-

Z hvězdiček rostou hvězdy. Další koncert z cyklu  
Z hvězdiček rostou hvězdy se koná v sobotu 24. října 2020 od 
18 hodin. Devátá sezóna mladých talentů pokračuje v říjnu v hale 
služeb ve druhém patře Národní technické knihovny koncertem 
Matěje Pinkasa a Jana Čmejly, klavíristů a studentů Lukáše Klán-
ského na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy. Symfonický 
orchestr MLP diriguje Lukáš Klánský. Další program najdete na 
www.hvezdicky.eu.

šenosti. Také melancholická kniha vzpomínek o Břevnově a Malé 
Straně se dá ještě sehnat, jmenuje se Marné lásky. – Přejeme 
Vám, paní Beráková, stálou spisovatelskou invenci a hodně zdraví 
do dalších let. 

Redakce listu. 

2. část 
tajenky

3. část 
tajenky
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Seiner Majestät Schiff – Jeho Ve-Seiner Majestät Schiff – Jeho Ve-
ličenstva loď). Přes Řecko, Dar-ličenstva loď). Přes Řecko, Dar-
danely a Malou Asii dopluli do danely a Malou Asii dopluli do 
Smyrny, odkud se vrátili zpět do Smyrny, odkud se vrátili zpět do 
Puly, aby se připravili na kadet-Puly, aby se připravili na kadet-
ní zkoušky. Ty složil v lednu roku ní zkoušky. Ty složil v lednu roku 
1888. Během studií na akademii 1888. Během studií na akademii 
a později jako námořní subalterní a později jako námořní subalterní 
důstojník poznal Bořivoj Radoň na důstojník poznal Bořivoj Radoň na 
různých lodích rakouského váleč-různých lodích rakouského váleč-
ného námořnictva celé Středomo-ného námořnictva celé Středomo-
ří. Plavbu kolem světa absolvoval ří. Plavbu kolem světa absolvoval 
s korvetou SMS Saida. Po dvou  s korvetou SMS Saida. Po dvou  
a půl letech služby na světo-a půl letech služby na světo-
vých mořích byl na několik vých mořích byl na několik 
roků přidělěn do mobilizační-roků přidělěn do mobilizační-
ho oddělení přístavního admi-ho oddělení přístavního admi-
ralátu. Na poručíka řadové lodě 2. třídy byl povýšen  ralátu. Na poručíka řadové lodě 2. třídy byl povýšen  
v listopadu 1897, a poté sloužil na různých válečných plavidlech. v listopadu 1897, a poté sloužil na různých válečných plavidlech. 
Velitelem lodi se stal poprvé na plachetní jachtě SMS Lily, přidě-Velitelem lodi se stal poprvé na plachetní jachtě SMS Lily, přidě-
lené eskadře k výcviku mužstva. V roce 1903 absolvoval dělostře-lené eskadře k výcviku mužstva. V roce 1903 absolvoval dělostře-
lecký kurs a poté byl znovu povolán do Vídně. Zde pracoval v ope-lecký kurs a poté byl znovu povolán do Vídně. Zde pracoval v ope-
račním oddělení námořní sekce na nových směrnicích pro taktiku račním oddělení námořní sekce na nových směrnicích pro taktiku 
a signalizaci. Nové návrhy byly ověřovány při letních cvičných a signalizaci. Nové návrhy byly ověřovány při letních cvičných 
plavbách. Po čtyřech letech se Bořivoj Radoň vrátil ke službě na plavbách. Po čtyřech letech se Bořivoj Radoň vrátil ke službě na 
moři, jako vedoucí dělostřelecký důstojník na bitevní lodi SMS Er-moři, jako vedoucí dělostřelecký důstojník na bitevní lodi SMS Er-
zherzog Karl.zherzog Karl.
V listopadu 1909 dosáhl hodnost korvetního kapitána a byl pově-V listopadu 1909 dosáhl hodnost korvetního kapitána a byl pově-
řen vedením kadetních kursů, které byly přípravou na důstojnické řen vedením kadetních kursů, které byly přípravou na důstojnické 
zkoušky. Zároveň velel torpédové lodi SMS Planet, na níž probíhal zkoušky. Zároveň velel torpédové lodi SMS Planet, na níž probíhal 
praktický výcvik kadetů. Na podzim 1911 byl jmenován velitelem praktický výcvik kadetů. Na podzim 1911 byl jmenován velitelem 
torpédoborců SMS Dinara a poté SMS Streiter. Po službě na dal-torpédoborců SMS Dinara a poté SMS Streiter. Po službě na dal-
ších válečných lodích byl Bořivoj Radoň v květnu 1912 povýšen ších válečných lodích byl Bořivoj Radoň v květnu 1912 povýšen 
do hodnosti fregatního kapitána. Poté byl opět odvolán do Vídně, do hodnosti fregatního kapitána. Poté byl opět odvolán do Vídně, 
tentokrát k technickému oddělení námořní sekce. Dne 8. října 1913 tentokrát k technickému oddělení námořní sekce. Dne 8. října 1913 
převzal Bořivoj Radoň velení pancéřového křižníku SMS Sankt převzal Bořivoj Radoň velení pancéřového křižníku SMS Sankt 
Georg /dole na pohlednici/ v přístavu Gruž, který je dnes součástí Georg /dole na pohlednici/ v přístavu Gruž, který je dnes součástí 
Dubrovníku. Nejmodernější křižník rakousko–uherského válečné-Dubrovníku. Nejmodernější křižník rakousko–uherského válečné-
ho loďstva měl tehdy za sebou už několik zahraničních plaveb i me-ho loďstva měl tehdy za sebou už několik zahraničních plaveb i me-
zinárodních přehlídek. Pod Radoňovým velením byl Sankt Georg zinárodních přehlídek. Pod Radoňovým velením byl Sankt Georg 
vyslán k černohorskému pobřeží a do Albánie, zasaženého vážnými vyslán k černohorskému pobřeží a do Albánie, zasaženého vážnými 
nepokoji po nastoupení německého knížete Wieda. Zpět do Puly se nepokoji po nastoupení německého knížete Wieda. Zpět do Puly se 
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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.

175
PhDr. Jarmila UrbanováPhDr. Jarmila Urbanová  
Tajemství břevnovského hřbitova – I. částTajemství břevnovského hřbitova – I. část
Bořivoj Radoň, kontradmirál rakousko–uherského válečného ná-Bořivoj Radoň, kontradmirál rakousko–uherského válečného ná-
mořnictva.mořnictva.
Narozen v roce 1867 v Truhlářské ulici v Praze – zemřel v roce Narozen v roce 1867 v Truhlářské ulici v Praze – zemřel v roce 
1953 v Břevnově.1953 v Břevnově.
Jindřich Radoň, úředník rakouské Stání drážní společnosti, a Josefa Jindřich Radoň, úředník rakouské Stání drážní společnosti, a Josefa 
Millionová uzavřeli v květnu 1861 sňatek v Brně. Radoňova služ-Millionová uzavřeli v květnu 1861 sňatek v Brně. Radoňova služ-
ba u „železné dráhy“ potom pokračovala v Praze. Manželé bydleli  ba u „železné dráhy“ potom pokračovala v Praze. Manželé bydleli  
v Karlíně čp. 207, kde se v listopadu 1864 narodil jejich prv-v Karlíně čp. 207, kde se v listopadu 1864 narodil jejich prv-
ní syn Jaroslav Václav. Druhé dítě přišlo na svět 18. ledna 1867  ní syn Jaroslav Václav. Druhé dítě přišlo na svět 18. ledna 1867  
v Truhlářské ulici čp. 1106 na Starém Městě. Chlapec dostal při křtu  v Truhlářské ulici čp. 1106 na Starém Městě. Chlapec dostal při křtu  
v kostele sv. Petra na Poříčí jméno Bořivoj Zdenko. Drážní úřed-v kostele sv. Petra na Poříčí jméno Bořivoj Zdenko. Drážní úřed-
ník Jindřich Radoň byl vlastenec a všestranně podporoval české ník Jindřich Radoň byl vlastenec a všestranně podporoval české 
národní snahy, včetně těch, které se týkaly uctění památky Karla národní snahy, včetně těch, které se týkaly uctění památky Karla 
Havlíčka a zaopatření jeho osiřelé dcery Zdenky. Havlíčka a zaopatření jeho osiřelé dcery Zdenky. 
Služební postup přivedl Jindřicha Radoně a jeho rodinu do Němec-Služební postup přivedl Jindřicha Radoně a jeho rodinu do Němec-
kého Brodu. Tam malého Bořivoje vyučoval po dva roky soukromý kého Brodu. Tam malého Bořivoje vyučoval po dva roky soukromý 
český učitel a do školy zde chodil jeden rok (třetí třída). Na konci český učitel a do školy zde chodil jeden rok (třetí třída). Na konci 
března 1876 postihlo rodinu neštěstí: otec, inspektor rakouské Se-března 1876 postihlo rodinu neštěstí: otec, inspektor rakouské Se-
verozápadní dráhy, náhle zemřel. Josefa Radoňová se brzy poté od-verozápadní dráhy, náhle zemřel. Josefa Radoňová se brzy poté od-
stěhovala s oběma syny do Brna, kde žila její ovdovělá matka. Po-stěhovala s oběma syny do Brna, kde žila její ovdovělá matka. Po-
ručníkem nezletilého Bořivoje se stal železniční inspektor Wilhelm ručníkem nezletilého Bořivoje se stal železniční inspektor Wilhelm 
Kreibig z Vídně. V Brně chodil Bořivoj už jen do škol německých. Kreibig z Vídně. V Brně chodil Bořivoj už jen do škol německých. 
Dokončil obecnou školu a dále studoval na německém c. k. vyš-Dokončil obecnou školu a dále studoval na německém c. k. vyš-
ším státním reálném gymnáziu v Jánské ulici. V červenci 1886 zde ším státním reálném gymnáziu v Jánské ulici. V červenci 1886 zde 
složil maturitní zkoušky. V té době vydalo velitelství rakouského složil maturitní zkoušky. V té době vydalo velitelství rakouského 
válečného námořnictva (při Ministerstvu války ve Vídni) vyhláš-válečného námořnictva (při Ministerstvu války ve Vídni) vyhláš-
ku, která umožňovala absolventům středních škol, aby se přihlásili  ku, která umožňovala absolventům středních škol, aby se přihlásili  
k námořnictvu jako aspiranti. Prostřednictvím svého poručníka k námořnictvu jako aspiranti. Prostřednictvím svého poručníka 
získal Bořivoj potřebné informace a podal si přihlášku. Ta byla vy-získal Bořivoj potřebné informace a podal si přihlášku. Ta byla vy-
řízena příznivě a 20. října 1886 byl mezi třinácti adepty, kteří se řízena příznivě a 20. října 1886 byl mezi třinácti adepty, kteří se 
sjeli z celé monarchie ke zkouškám na c. a k. námořní akademii  sjeli z celé monarchie ke zkouškám na c. a k. námořní akademii  
v Rijece, tehdy Fiume. Čekaly je náročné zkoušky, které trvaly v Rijece, tehdy Fiume. Čekaly je náročné zkoušky, které trvaly 
deset dní, a poté následovalo několik lékařských prohlídek. Závě-deset dní, a poté následovalo několik lékařských prohlídek. Závě-
rečné vyhodnocení bylo pro Bořivoje příznivé: 31. října 1886 byl rečné vyhodnocení bylo pro Bořivoje příznivé: 31. října 1886 byl 
přijat do rakouského válečného námořnictva.přijat do rakouského válečného námořnictva.
Výcvik kadetů v Pule trval devět měsíců. Poté absolvovali svou Výcvik kadetů v Pule trval devět měsíců. Poté absolvovali svou 
první velkou plavbu na školní lodi, fregatě SMS Novara (SMS: první velkou plavbu na školní lodi, fregatě SMS Novara (SMS: 
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křižník vrátil na počátku války v roce 1914. V témže roce byl Radoň křižník vrátil na počátku války v roce 1914. V témže roce byl Radoň 
povýšen do hodnosti kapitána řadové lodi (odpovídající hodnosti plu-povýšen do hodnosti kapitána řadové lodi (odpovídající hodnosti plu-
kovníka). kovníka). 

Při jedné z lodních prohlídek, které byl kapitán s ostatními důstoj-Při jedné z lodních prohlídek, které byl kapitán s ostatními důstoj-
níky osobně přítomen, byla nalezena v podpalubí křižníku knihov-níky osobně přítomen, byla nalezena v podpalubí křižníku knihov-
na, ukrytá ve skříňce k úschově revolverů. Doposud o ní věděli jen na, ukrytá ve skříňce k úschově revolverů. Doposud o ní věděli jen 
čeští námořníci z lodní posádky, pro které byla četba českých knih čeští námořníci z lodní posádky, pro které byla četba českých knih 
zdrojem posily jejich národního povědomí. Nález nepovolené české zdrojem posily jejich národního povědomí. Nález nepovolené české 
knihovny byl závažný přestupek: v mnohonárodnostním rakousko–knihovny byl závažný přestupek: v mnohonárodnostním rakousko–
uherském válečném námořnictvu byly veškeré projevy národnostních uherském válečném námořnictvu byly veškeré projevy národnostních 
snah přísně zakázány a postihovány. Radoň vážnost situace pocho-snah přísně zakázány a postihovány. Radoň vážnost situace pocho-
pil, a zachoval se tolerantně. Knihovnu nezakázal, přestupek nehlásil  pil, a zachoval se tolerantně. Knihovnu nezakázal, přestupek nehlásil  
a nikdo nebyl potrestán. Křižníku Sankt Georg velel Bořivoj Radoň až a nikdo nebyl potrestán. Křižníku Sankt Georg velel Bořivoj Radoň až 
do 28. března 1917. Podle námořnických zvyklostí, Radoň naposledy do 28. března 1917. Podle námořnických zvyklostí, Radoň naposledy 
objel v motorovém člunu křižník za tradičního volání jeho posádky: objel v motorovém člunu křižník za tradičního volání jeho posádky: 
„hip, hip, hurá“. SMS Sankt Georg byl poslední lodí, na které sloužil.„hip, hip, hurá“. SMS Sankt Georg byl poslední lodí, na které sloužil.

V dubnu 1917 byl padesátiletý Radoň jmenován velitelem rakous-V dubnu 1917 byl padesátiletý Radoň jmenován velitelem rakous-
ko–uherského námořního leteckého sboru, jehož hlavním stanem byla ko–uherského námořního leteckého sboru, jehož hlavním stanem byla 
Puntisella u Puly. Jako letecký pozo-Puntisella u Puly. Jako letecký pozo-
rovatel se měl zúčastňovat výzvěd-rovatel se měl zúčastňovat výzvěd-
ných orientačních letů i bombardo-ných orientačních letů i bombardo-
vacích akcí. V polovině května 1917, vacích akcí. V polovině května 1917, 
při cvičném letu s pilotem Sturmem, při cvičném letu s pilotem Sturmem, 
došlo k havárii jeho hydroplánu L 91, došlo k havárii jeho hydroplánu L 91, 
který se před přistáním zřítil do moře. který se před přistáním zřítil do moře. 
Zraněný Radoň málem přišel o život, Zraněný Radoň málem přišel o život, 
ale po uzdravení v průzkumných le-ale po uzdravení v průzkumných le-
tech pokračoval dál.tech pokračoval dál.

Na konci října 1917 přijel na inspek-Na konci října 1917 přijel na inspek-
ci do Puly císař Karel I. a německý ci do Puly císař Karel I. a německý 
císař Vilém II., kterého Bořivoj Ra-císař Vilém II., kterého Bořivoj Ra-
doň prováděl po stanici Puntisella. doň prováděl po stanici Puntisella. 
Prohlídce byl přítomen také admi-Prohlídce byl přítomen také admi-
rál rakousko–uherského válečného rál rakousko–uherského válečného 
námořnictva Maxmilian Njegovan. námořnictva Maxmilian Njegovan. 
„Konec starých časů“ byl už hodně „Konec starých časů“ byl už hodně 
znát. Nekončící válka narušila kázeň znát. Nekončící válka narušila kázeň 
na válečných lodích a rozpad disci-na válečných lodích a rozpad disci-
plíny stále pokračoval. Hlad a často plíny stále pokračoval. Hlad a často 
neúnosné sociální podmínky vedly neúnosné sociální podmínky vedly 
postupně ke ztrátě bojeschopnosti postupně ke ztrátě bojeschopnosti 
mužstva. Vše vyústilo 1. února 1918 mužstva. Vše vyústilo 1. února 1918 
v námořní vzpouru v boce Kotorské. v námořní vzpouru v boce Kotorské. 
Jejím centrem se stal křižník Sankt Jejím centrem se stal křižník Sankt 
Georg. Vzpoura byla po třech dnech Georg. Vzpoura byla po třech dnech 
potlačena a poté stanulo čtyřicet potlačena a poté stanulo čtyřicet 
vzbouřenců před stanným soudem. vzbouřenců před stanným soudem. 
Mezi čtyřmi námořníky, odsouze-Mezi čtyřmi námořníky, odsouze-
nými k trestu smrti zastřelením, byl nými k trestu smrti zastřelením, byl 
také Čech František Rasch. Popra-také Čech František Rasch. Popra-
va byla vykonána 11. února 1918  va byla vykonána 11. února 1918  
u zdi hřbitova Škalijari v Kotoru. u zdi hřbitova Škalijari v Kotoru. 

Po vzpouře nastaly ve vedení váleč-Po vzpouře nastaly ve vedení váleč-
ného loďstva velké změny. Bořivoj ného loďstva velké změny. Bořivoj 
Radoň byl z funkce velitele námoř-Radoň byl z funkce velitele námoř-
ního letectva odvolán 7. 5. 1918. Po ního letectva odvolán 7. 5. 1918. Po 
převelení do Vídně byl jmenován převelení do Vídně byl jmenován 
přednostou operační kanceláře ná-přednostou operační kanceláře ná-
mořní sekce při Ministerstvu války. mořní sekce při Ministerstvu války. 
Povýšení do hodnosti kontradmirála Povýšení do hodnosti kontradmirála 
přišlo 1. listopadu 1918 – ironií osu-přišlo 1. listopadu 1918 – ironií osu-
du pouhý den po zániku rakousko–du pouhý den po zániku rakousko–
uherského válečného loďstva (31. 10. uherského válečného loďstva (31. 10. 
1918).1918).

  Příště dokončení.Příště dokončení.



Malíř Miloslav Holý /*4. 10. 1897 + 3. 3. 1974/

Od 3. ledna do 3. února 1946 probíhala v Galerii 
J. R. Vilímka v Praze výstava obrazů malíře Milo-
slava Holého. Uváděl ji osobně básník Jaroslav 
Seifert. Mimo jiné řekl: „ Je zajisté těžko i zasvě-
cenému odhadovati příští vývoj malířův. Cesty 
umělcova nadání jsou vždy nevyzpytatelné. Ale 
snad nám bude aspoň dovoleno říci před těmito 
obrazy, že nám představují opravdu vrchol malí-
řova úsilí na jeho pouti českým malířským živo-
tem.“ Miloslav Holý, absolvent AMU, kamarád 
Karla Holana, /viz minulé číslo listu/, byl velmi 
pilný malíř na vrcholu svých tvůrčích sil. Malo-
val obrazy, grafiku, ilustrace. Stejně jako Karel 
Holan chodil do předměstských ulic Prahy, ale 
zdá se, že tam, kde maloval Holan, nemaloval 
Holý a naopak. Inspiraci z Břevnova nenajdete, 
za to však z blízkého okolí: z Bubenče, Motola, 
holešovického přístavu a jinde. Byl krajinářem, 
inspiroval se krásnou přírodou Podorlicka, ma-
loval zátiší, podobizny, akty. Jeho činorodost 
se projevila ve společenském měřítku a uznání.  
V roce 1947 byl jmenován profesorem a v le-
tech 1950 – 1954 rektorem Akademie vý-
tvarných umění.  V roce 1964 oceněn titulem 
Zasloužilý umělec a v roce 1967 obdržel Řád 
práce. Ne všichni vědí, že byl vášnivým sbě-
ratelem obrazů a autorem memoárů. A je  
s podivem, jak se u nás dokáže na jednom mís-
tě urodit: vedle úspěšného malíře Karla Holana 
z Karlína vyrostl v sousedství neméně úspěšný 
malíř a spolužák Miloslav Holý, syn karlínského 
hospodského, jehož dílo jest zastoupeno v mno-
ha českých galeriích a muzeích. 

Pavel Krchov 

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC

Na obrazech je jarní motiv od Motola,  
komíny sladovny v Bubenči,  

vlastní portrét po koupeli a holešovický přístav.


