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Letos opět bez čarodějnic, pivních oslav a posvícení

Přinese jaro více naděje a pozitivních změn?Přinese jaro více naděje a pozitivních změn?
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Známe se? Známe se? 
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BŘEVNOVAN

 

28. března Květná neděle v Břevnovském klášteře. Bohoslužba byla sloužena venku za účasti davu far-
níků s rozestupy, respirátory a zelenými ratolestmi v ruce, jak jest psáno v Bibli. 

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
ve čtvrtek 25. května 2021ve čtvrtek 25. května 2021

Připomíná vám stavba na kresbě z redakč-
ního archivu něco podobného v Břevnově? 
Nemýlíte se. Jedná se o pozdější kapli Na-
vštívení Panny Marie, která dnes stojí osa-
mocená v Radimově ulici. Historička PhDr. 
Věra Thořová ze Střešovic v publikaci Used-
lost Kajetánka v Břevnově z roku 1987 uvádí: 
„Na pozvání Karla IV. přišlo v roce 1370 do 
země několik orientálců, aby tu tkali koberce. 
Podle pověsti se usadili na vinici, kde si vybu-
dovali malý mohamedánský chrám pro svoje 
bohoslužby.“ A historickou pověst pražská 
malířka Zdenka Landová nakreslila. V pozadí 
jest Strahovská brána, kaple či snad minaret, 
mohamedáni, koberce a jejich ženy s rouška-
mi. To známe. Neznáme však osud kaple, zda 
se nakonec nezbourá nebo kamsi nepřesune.  
U nás je to možné.       Pavel Krchov 
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Naše konto: 1939122339/0800
Na úředním snímku jest pozemek mezi hřištěm a domem Junácká 7 v Břevnově, kde soukromý inves-
tor hodlá postavit polyfunkční dům. Šířku objektu vyznačuje páska. Blíže ve zpravodajství listu. 

Konečně také dobrá zpráva. Patrový barokní dům na louce Ryšavce v Břevnově, kde býval potravinový 
akcíz, kovárna, nějakou dobu zde bydlela i rodina klášterního zahradníka pana Morávka, bude rekon-
struován. Údajně bylo již vydáno majitelům z Břevnova stavební povolení a na historický objekt oprav-
du buldozer nečeká. 
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  Z klášteraZ kláštera • Ještě v pondělí o svátku Veli- • Ještě v pondělí o svátku Veli-
konočním padal v Praze sníh a bylo chladno. konočním padal v Praze sníh a bylo chladno. 
Jako bychom si museli na jaro ještě počkat a ne-Jako bychom si museli na jaro ještě počkat a ne-
bolelo to tolik, neboť stále platil zákaz pohybu bolelo to tolik, neboť stále platil zákaz pohybu 
lidí mimo Prahu. Většina tak zůstala o svátcích lidí mimo Prahu. Většina tak zůstala o svátcích 
doma. Když však o Bílé sobotě přeci jen sluníč-doma. Když však o Bílé sobotě přeci jen sluníč-
ko vysvitlo, hned byla spousta návštěvníků ve ko vysvitlo, hned byla spousta návštěvníků ve 
Hvězdě, v Šárce, na Břevnovské pláni a jinde. Hvězdě, v Šárce, na Břevnovské pláni a jinde. 
Také v klášterních zahradách a v bazilice. Tady Také v klášterních zahradách a v bazilice. Tady 
bylo napilno. Konaly ve všedních dnech boho-bylo napilno. Konaly ve všedních dnech boho-
služby vždy v 7 hodin a večer v šest. V neděli služby vždy v 7 hodin a večer v šest. V neděli 
pouze v 9 hodin a to on line, ale byla možnost  pouze v 9 hodin a to on line, ale byla možnost  
o nedělích navštívit baziliku sv. Markéty od o nedělích navštívit baziliku sv. Markéty od 
sedmi do osmi hodin, od deseti do půl dvanácté  sedmi do osmi hodin, od deseti do půl dvanácté  
a ještě od 17.30 do 19 hodin pro přijetí svátostí – a ještě od 17.30 do 19 hodin pro přijetí svátostí – 
smíření a eucharistie. Nově byly také zavedeny smíření a eucharistie. Nově byly také zavedeny 
mše svaté v úterý od 19.30 pro mládež a ve stře-mše svaté v úterý od 19.30 pro mládež a ve stře-
du od 15 hodin pro seniory. Během postní doby du od 15 hodin pro seniory. Během postní doby 
se konaly pobožnosti Křížové cesty, a to vždy  se konaly pobožnosti Křížové cesty, a to vždy  
v pátek a v neděli od 17.15. Vedeny byly farníky v pátek a v neděli od 17.15. Vedeny byly farníky 
a benediktiny. Každý pátek v době postní od 20 a benediktiny. Každý pátek v době postní od 20 
hodin se konaly on line postní adorace, na téma hodin se konaly on line postní adorace, na téma 
bratrské a sociální přátelství. • bratrské a sociální přátelství. • 16. února 202116. února 2021  
zemřel filosof, překladatel, biblista a náš farník zemřel filosof, překladatel, biblista a náš farník 
profesor Jan Sokol v 85 letech. Jeho posledním profesor Jan Sokol v 85 letech. Jeho posledním 
dílem byly přednášky na facebooku s tématem dílem byly přednášky na facebooku s tématem 
Povzbuzení ve víře pro vzdělání mládeže i do-Povzbuzení ve víře pro vzdělání mládeže i do-
spělých. Rozloučení se konalo v rodinném kru-spělých. Rozloučení se konalo v rodinném kru-
hu. • hu. • 15. března15. března o čtvrté neděli postní tomu byl  o čtvrté neděli postní tomu byl 
již rok, co začaly být přenášeny nedělní boho-již rok, co začaly být přenášeny nedělní boho-
služby on line. Arciopat Prokop Siostrzonek při služby on line. Arciopat Prokop Siostrzonek při 
té příležitosti poděkoval všem, kteří se podílejí té příležitosti poděkoval všem, kteří se podílejí 
na přímých přenosech. Kameramanům Tibo-na přímých přenosech. Kameramanům Tibo-
rovi a Janovi, varhaníku Markovi, zpěvákům rovi a Janovi, varhaníku Markovi, zpěvákům 
Magdaléně a Pavlovi. • Magdaléně a Pavlovi. • 28. 3.28. 3. o Květné neděli  o Květné neděli 
byla mše sv. v 9 hodin sloužena před bazilikou byla mše sv. v 9 hodin sloužena před bazilikou 
se svěcením ratolestí, samozřejmě s patřičnými se svěcením ratolestí, samozřejmě s patřičnými 
rozestupy a respirátory. • rozestupy a respirátory. • 30. 3.30. 3. oslavil Pater Voj- oslavil Pater Voj-
těch Malina, farní vikář, své 44. narozeniny. • těch Malina, farní vikář, své 44. narozeniny. • 
1. 4.1. 4. o Zeleném čtvrtku byl přenos obřadů od  o Zeleném čtvrtku byl přenos obřadů od 
18 hodin pouze on line. • 18 hodin pouze on line. • 2. 4.2. 4. na Velký pátek  na Velký pátek 
byly obřady slouženy před bazilikou. 3. dubna byly obřady slouženy před bazilikou. 3. dubna 
o Bílé sobotě slavnost Vzkříšení se konala na o Bílé sobotě slavnost Vzkříšení se konala na 

Bílé Hoře od 20.30, rovněž on line. Celebroval Bílé Hoře od 20.30, rovněž on line. Celebroval 
převor P. Benedikt Kolaja. • převor P. Benedikt Kolaja. • 4. 4.4. 4. oslavil 37. na- oslavil 37. na-
rozeniny bratr Bruno Giacintov, který se v kláš-rozeniny bratr Bruno Giacintov, který se v kláš-
teře věnuje mj. skautským oddílům. Tu neděli teře věnuje mj. skautským oddílům. Tu neděli 
na Boží hod Velikonoční v bazilice sv. Markéty na Boží hod Velikonoční v bazilice sv. Markéty 
sloužil od deváté ranní arciopat P. Siostrzonek sloužil od deváté ranní arciopat P. Siostrzonek 
on line a od desáté dopolední sloužil Pater Vác-on line a od desáté dopolední sloužil Pater Vác-
lav Snětina božíhodovou mši Z mrtvýchvstání lav Snětina božíhodovou mši Z mrtvýchvstání 
Páně před bazilikou. O Velikonočním pondělí Páně před bazilikou. O Velikonočním pondělí 
byly mše od 7 a 18 hodin. • V neděli byly mše od 7 a 18 hodin. • V neděli 11. 4.11. 4. v 9  v 9 
hodin konala se 2. mše velikonoční a zároveň hodin konala se 2. mše velikonoční a zároveň 
jest nedělí Božího milosrdenství. • jest nedělí Božího milosrdenství. • 23. 4.23. 4. o slav- o slav-
nosti sv. Vojtěcha si připomenul 11. výročí kněž-nosti sv. Vojtěcha si připomenul 11. výročí kněž-
ské služby Pater Václav Snětina. Chvála Kristu. ské služby Pater Václav Snětina. Chvála Kristu. 

  Z Břevnovského živnostenského spolku.Z Břevnovského živnostenského spolku.  
/Tomáš Hudera//Tomáš Hudera/. Spolkový život díky situaci  . Spolkový život díky situaci  
v této zemi je stále bohužel mrtvý. Nevzdáváme v této zemi je stále bohužel mrtvý. Nevzdáváme 
se. V tradičním termínu, v úterý před Popeleční se. V tradičním termínu, v úterý před Popeleční 
středou, prošli členové spolku v maskách tradič-středou, prošli členové spolku v maskách tradič-
ní trasu břevnovského masopustního průvodu, ní trasu břevnovského masopustního průvodu, 
Bělohorskou ulicí za dodržení všech platných Bělohorskou ulicí za dodržení všech platných 
bezpečnostních opatření. Byl to takový trochu bezpečnostních opatření. Byl to takový trochu 
smutný průvod, který jsme zakončili u Břevnov-smutný průvod, který jsme zakončili u Břevnov-
ského kláštera v této době jak jinak, než pocho-ského kláštera v této době jak jinak, než pocho-
váním covidu a s přáním, ať příští rok masopust váním covidu a s přáním, ať příští rok masopust 
opět je. To, že nezahálíme a myslíme pozitivně opět je. To, že nezahálíme a myslíme pozitivně 
dopředu, je důkaz toho, že na termín 5. března dopředu, je důkaz toho, že na termín 5. března 
2022 máme objednán sál v hotelu Pyramida na 2022 máme objednán sál v hotelu Pyramida na 
maškarní bál. Představenstvo spolku samozřej-maškarní bál. Představenstvo spolku samozřej-
mě čeká, co se bude dít a co se bude rozvolňo-mě čeká, co se bude dít a co se bude rozvolňo-
vat, ale co víme, že neuspořádáme tradiční Pá-vat, ale co víme, že neuspořádáme tradiční Pá-
lení čarodějnic a ani První pivní máj, festival 20 lení čarodějnic a ani První pivní máj, festival 20 
minipivovarů. Zároveň se také smiřujeme s tím, minipivovarů. Zároveň se také smiřujeme s tím, 
že ani v letošním roce díky vládním nařízením že ani v letošním roce díky vládním nařízením 
nebude možné uspořádat říjnové Břevnovské nebude možné uspořádat říjnové Břevnovské 
posvícení. Přeji vám jménem spolku příjemné, posvícení. Přeji vám jménem spolku příjemné, 
hezké a hlavně klidné jarní dny, abychom se už hezké a hlavně klidné jarní dny, abychom se už 
konečně mohli začít scházet alespoň v parcích  konečně mohli začít scházet alespoň v parcích  
a ulicích a Břevnov začal zase žít.a ulicích a Břevnov začal zase žít.

  Z Bílé Hory.Z Bílé Hory.  /Ing. Karel Voplakal//Ing. Karel Voplakal/. O situa-. O situa-
ci na Bílé Hoře se nyní mnoho zajímavého říci ci na Bílé Hoře se nyní mnoho zajímavého říci 
nedá – všecko je utlumeno. Kostel na štěstí fun-nedá – všecko je utlumeno. Kostel na štěstí fun-
guje – bohoslužby jsou v neděli v 11 hodin a ve guje – bohoslužby jsou v neděli v 11 hodin a ve 
čtvrtek v 17.00 – tedy tak, jako před Covidem. čtvrtek v 17.00 – tedy tak, jako před Covidem. 
Platí však jako všude příslušná omezení, co do Platí však jako všude příslušná omezení, co do 
počtu věřících – max. počet lidí uvnitř kostela počtu věřících – max. počet lidí uvnitř kostela 
6 osob (kromě těch u oltáře), ostatní mohou 6 osob (kromě těch u oltáře), ostatní mohou 
být přítomni v kostelním nádvoří obklopeném být přítomni v kostelním nádvoří obklopeném 
ambity při zachování odstupů a samozřejmě  ambity při zachování odstupů a samozřejmě  

s respirátory. Kostelní nástěnka je pravidelně s respirátory. Kostelní nástěnka je pravidelně 
aktualizována, a jelikož je nyní zákaz kostelního aktualizována, a jelikož je nyní zákaz kostelního 
zpěvu, slyšíme zde pouze mešní čtení a zpívané zpěvu, slyšíme zde pouze mešní čtení a zpívané 
žalmy v interpretaci bělohorských sester bene-žalmy v interpretaci bělohorských sester bene-
diktinek. Zdejší Velká hospoda je zavřená už diktinek. Zdejší Velká hospoda je zavřená už 
mnoho let a očividně chátrá. Na vině jsou, po-mnoho let a očividně chátrá. Na vině jsou, po-
kud jsem slyšel – nevyjasněné vlastnické vzta-kud jsem slyšel – nevyjasněné vlastnické vzta-
hy. Známé zahradnictví pana Potůčka funguje, hy. Známé zahradnictví pana Potůčka funguje, 
ale chodívám tam zpravidla jen před svátkem ale chodívám tam zpravidla jen před svátkem 
Dušiček, anebo z jara pro nějaké kytky k vysá-Dušiček, anebo z jara pro nějaké kytky k vysá-
zení. Letitá trafika stávala u konečné tramvaje zení. Letitá trafika stávala u konečné tramvaje 
a působíval tam nějaký mladý cizinec, ale už a působíval tam nějaký mladý cizinec, ale už 
dlouhá léta je trafika zavřená – asi se nevyplá-dlouhá léta je trafika zavřená – asi se nevyplá-
cela a nakonec ji zlikvidovali, takže i pro novi-cela a nakonec ji zlikvidovali, takže i pro novi-
ny musíme od nás dolů do Břevnova. Na štěstí ny musíme od nás dolů do Břevnova. Na štěstí 
nekouřím, a tak mi nijak moc nevadí, že na Bílé nekouřím, a tak mi nijak moc nevadí, že na Bílé 
Hoře není kde koupit tabákové výrobky – a poš-Hoře není kde koupit tabákové výrobky – a poš-
tovní známky tam stejně neprodávali. Stejně tak tovní známky tam stejně neprodávali. Stejně tak 
nyní nefunguje kavárnička spojená s cukrárnou nyní nefunguje kavárnička spojená s cukrárnou 
v domě poblíž konečné a těžko říci, zdali se po-v domě poblíž konečné a těžko říci, zdali se po-
čítá s jejím obnovením. Funguje zde pouze viet-čítá s jejím obnovením. Funguje zde pouze viet-
namský konzum (říkají tomu „market“), ale ten namský konzum (říkají tomu „market“), ale ten 
má velkou konkurenci v nedalekém a levnějším má velkou konkurenci v nedalekém a levnějším 
Kauflandu. Od loňských připomínkových akcí  Kauflandu. Od loňských připomínkových akcí  
k 400. výročí bělohorské bitvy si lidé navykli k 400. výročí bělohorské bitvy si lidé navykli 
chodit na vycházky k bělohorské Mohyle; bo-chodit na vycházky k bělohorské Mohyle; bo-
hužel tak činí přímo přes pole, které mohylu ob-hužel tak činí přímo přes pole, které mohylu ob-
klopuje, a vydupali v osení nevzhledné pěšinky. klopuje, a vydupali v osení nevzhledné pěšinky. 
Po nichž chodí se psy, s kočárky, jezdí cyklisté,  Po nichž chodí se psy, s kočárky, jezdí cyklisté,  
a pokud se to rozbahní, vyšlapou si klidně „sto-a pokud se to rozbahní, vyšlapou si klidně „sto-
pu“ jinou. Majitel pozemku snad o tom ani neví. pu“ jinou. Majitel pozemku snad o tom ani neví. 
– Čtenářům s přátelským pozdravem Karel V.– Čtenářům s přátelským pozdravem Karel V.

  PTÁME SE ZA VÁS: Co nového U Huderů? PTÁME SE ZA VÁS: Co nového U Huderů? 
Tomáš Hudera: Moje firma má to štěstí, že pod-Tomáš Hudera: Moje firma má to štěstí, že pod-
niká v oboru, který není omezen vládními opat-niká v oboru, který není omezen vládními opat-
řeními. Covidová doba trochu mění zákazníky. řeními. Covidová doba trochu mění zákazníky. 
Lidé zjistili, že ne všechno jídlo se dá koupit ho-Lidé zjistili, že ne všechno jídlo se dá koupit ho-
tové, a začali doma více vařit, což nás těší, vý-tové, a začali doma více vařit, což nás těší, vý-
razně stoupla třeba poptávka po hovězím mase. razně stoupla třeba poptávka po hovězím mase. 
Vymýšlí si různé recepty nebo stahuji z interne-Vymýšlí si různé recepty nebo stahuji z interne-
tu. Hodně vaří i muži, kteří občas přijdou s ně-tu. Hodně vaří i muži, kteří občas přijdou s ně-
jakým konkrétním receptem, na který požadují jakým konkrétním receptem, na který požadují 
maso. Naše uzeniny, které vyrábíme ve Střešo-maso. Naše uzeniny, které vyrábíme ve Střešo-
vicích, jsou čím dál oblíbenější a jezdí si pro ně vicích, jsou čím dál oblíbenější a jezdí si pro ně 
lidé, dá se říci, z celé Prahy. V dnešní době vyrá-lidé, dá se říci, z celé Prahy. V dnešní době vyrá-
bíme přes 50 druhů uzenin. Většinu z nich podle bíme přes 50 druhů uzenin. Většinu z nich podle 
původních rodinných receptur. Čím dál větší ob-původních rodinných receptur. Čím dál větší ob-
libě se těší naše polotovary. Covid postihl naši libě se těší naše polotovary. Covid postihl naši 

pokračování na straně 4

V dnešním Kvartetu: kuriózní technické provizorium naleznete na plechových vratech hospodářského dvora kláštera při vjezdu do autoservisu. Původní 
kliku utrhlo nákladní auto, když vezlo zedníkům materiál. Už je to několik let, ale nic se neděje. Zato v klášterní zahradě probíhají pilně zahradnické prá-
ce. Na cestě k Josefce zvané Špalír Marie Terezie se zkracují větve do fazóny. Kdysi je pan zahradník Morávek sekal erární šavlí. Na břehu Pivovarské-
ho rybníka chybí jeden mladý doubek, který byl poškozen vandalem se psem a zašel. Prosíme úřad MČ o vsazení doubku nového, ať už je to dub letní 
nebo zimní, to je fuk. Možná by snad nějaký spolek mohl… Ale nenapovídejme. Radujme se z nového jara!

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
vedlejší činnost. Bohužel nemůžeme s našimi vedlejší činnost. Bohužel nemůžeme s našimi 
výrobky jezdit na žádné akce a nemůžeme ani výrobky jezdit na žádné akce a nemůžeme ani 
pořádat tradiční střešovické zabijačkové hody, pořádat tradiční střešovické zabijačkové hody, 
které se těšily opravdu velké oblibě.které se těšily opravdu velké oblibě.
    Z Liboce. Z Liboce. /Ing. Emil Morys/./Ing. Emil Morys/. Týden únoro- Týden únoro-
vých mrazů ve dnech 14. až 16. (3 dny) přivedl vých mrazů ve dnech 14. až 16. (3 dny) přivedl 
Novou Liboc k bruslení na Libocký rybník. Led Novou Liboc k bruslení na Libocký rybník. Led 
byl dostatečně silný a snesl tu obrovskou zátěž byl dostatečně silný a snesl tu obrovskou zátěž 
lidí. Je to dáno téměř plným obydlením Nové lidí. Je to dáno téměř plným obydlením Nové 
Liboce a přítomností dětí doma v důsledku Co-Liboce a přítomností dětí doma v důsledku Co-
vidu.vidu.
• • Dlouhé místo kolem Libockého rybníkaDlouhé místo kolem Libockého rybníka se  se 
stalo takovým vycházkovým parkem. Rybník stalo takovým vycházkovým parkem. Rybník 
má stálé osazenstvo asi 50 divokých kachen. Ty má stálé osazenstvo asi 50 divokých kachen. Ty 
jsou již velmi ochočené a jen čekají na krmení. jsou již velmi ochočené a jen čekají na krmení. 
Toho mají dostatek, neboť je děti zásobují ro-Toho mají dostatek, neboť je děti zásobují ro-
hlíky a chlebem. Vůbec k rybníku se přesunul hlíky a chlebem. Vůbec k rybníku se přesunul 
zdejší společenský život. Běh mladých okolo zdejší společenský život. Běh mladých okolo 
rybníka je již stálým místem tréningu těl. Nejví-rybníka je již stálým místem tréningu těl. Nejví-
ce se u rybníka projíždějí děti na kolech a kolo-ce se u rybníka projíždějí děti na kolech a kolo-
běžkách. V loňském roce byl rybník také obsa-běžkách. V loňském roce byl rybník také obsa-
zen až sedmi rybáři. Letos je to již kolem deseti zen až sedmi rybáři. Letos je to již kolem deseti 
rybářů. 26. února zde návštěvníky udivovalo rybářů. 26. února zde návštěvníky udivovalo 
pět otužilců koupáním. Venkovní teplota byla pět otužilců koupáním. Venkovní teplota byla 
jen 12 stupňů C a většina plochy byla ještě pod jen 12 stupňů C a většina plochy byla ještě pod 
ledem. To 31. března 2021 se teplota vzduchu ledem. To 31. března 2021 se teplota vzduchu 
vyhoupla na 22 stupňů a koupajících tam bylo vyhoupla na 22 stupňů a koupajících tam bylo 
již povícero. V této době již zmizely z rybníka již povícero. V této době již zmizely z rybníka 
kachny. Sedí ukryty v hnízdech a zahřívají no-kachny. Sedí ukryty v hnízdech a zahřívají no-
vou líhnoucí se generaci. Ať se vydaří! vou líhnoucí se generaci. Ať se vydaří! 
• • V Liboci přibývají nové budovy,V Liboci přibývají nové budovy, a tím také  a tím také 
narůstají obyvatelé. To inspirovalo podnikatele narůstají obyvatelé. To inspirovalo podnikatele 
a otevřeli vedle Pizzerie Fabiano novou prodej-a otevřeli vedle Pizzerie Fabiano novou prodej-
nu potravin MARKET Fabiano. Prodejna má nu potravin MARKET Fabiano. Prodejna má 
svou specifiku tím, že inzeruje prodej italských svou specifiku tím, že inzeruje prodej italských 
potravin. Další prodejna byla otevřená v Jeneč-potravin. Další prodejna byla otevřená v Jeneč-
ské ulici a inzeruje tzv. Farmářské nákupy. Po-ské ulici a inzeruje tzv. Farmářské nákupy. Po-
drobněji na www.scuk.cz/liboc.drobněji na www.scuk.cz/liboc.
• • V ulici Pod domky vzniklaV ulici Pod domky vznikla iniciativa na ko- iniciativa na ko-
munální kompostér KOKO. Ta umožňuje oby-munální kompostér KOKO. Ta umožňuje oby-
vatelům z okolí odnést na tento kompost zahrad-vatelům z okolí odnést na tento kompost zahrad-
ní biologický odpad (nikoliv odpadní nečistoty ní biologický odpad (nikoliv odpadní nečistoty 
a nevhodnosti).www.kompostuj.cz a nevhodnosti).www.kompostuj.cz 
• • V Liboci stále přibývají domy. V Liboci stále přibývají domy. V loňském V loňském 
roce to byly čtyři domy v horní části Libocké roce to byly čtyři domy v horní části Libocké 
ulice. V Úzké ulici byl postaven jeden dům  ulice. V Úzké ulici byl postaven jeden dům  
a druhý se renovuje. Taktéž se renovuje v ulici  a druhý se renovuje. Taktéž se renovuje v ulici  
V domcích. Letos se staví na Sestupné dva V domcích. Letos se staví na Sestupné dva 
domy a ve Sbíhavé jeden dům. domy a ve Sbíhavé jeden dům. 
• • Zákaz topení dřevem a uhlím Zákaz topení dřevem a uhlím přinesl vyš-přinesl vyš-
ší potřebu elektřiny a plynu. Do nových domů  ší potřebu elektřiny a plynu. Do nových domů  
v horní části Libocké ulice se na počátku dubna v horní části Libocké ulice se na počátku dubna 
pokládaly kabely od trafostanice V domcích po pokládaly kabely od trafostanice V domcích po 
zkratové cestě Libocká – V domcích. Kabely zkratové cestě Libocká – V domcích. Kabely 
pokládala firma AVE s.r.o Praha.pokládala firma AVE s.r.o Praha.

  Výběrová káva konečně i v Břevnově.Výběrová káva konečně i v Břevnově.    
/Z bulletinu spolku Pro Břevnov//Z bulletinu spolku Pro Břevnov/. U tramvajo-. U tramvajo-
vé zastávky Marjánka se nedávno objevil nový vé zastávky Marjánka se nedávno objevil nový 
espresso bar, pojmenovaný podle své nevelké espresso bar, pojmenovaný podle své nevelké 
rozlohy, pouhých 20 mrozlohy, pouhých 20 m22 – Kapkafe. Potěší nejen  – Kapkafe. Potěší nejen 
tyrkysovým průčelím a útulným interiérem, ale tyrkysovým průčelím a útulným interiérem, ale 
hlavně výbornou kávou. Tu vám s úsměvem při-hlavně výbornou kávou. Tu vám s úsměvem při-
praví barista Lukáš. S kávou si odnesete infor-praví barista Lukáš. S kávou si odnesete infor-
mace o odrůdě, která jest zrovna na mlýnku, ale mace o odrůdě, která jest zrovna na mlýnku, ale 
třeba i máslové sušenky, tradiční koláče nebo třeba i máslové sušenky, tradiční koláče nebo 
kvalitní čokolády. Držíme palce, ať se mu daří. kvalitní čokolády. Držíme palce, ať se mu daří. 

  Šeldn Kúpr Břevnovský. Šeldn Kúpr Břevnovský. Asi málokte-Asi málokte-
rý Břevnovák si ještě nevšiml, že v naší čtvr-rý Břevnovák si ještě nevšiml, že v naší čtvr-
ti vznikla nová tradice. Na balkonu nárožního ti vznikla nová tradice. Na balkonu nárožního 
domu č. 25 v Bělohorské ulici každou chvíli za-domu č. 25 v Bělohorské ulici každou chvíli za-
vlaje nová vlajka. Žádná nevisí více než něko-vlaje nová vlajka. Žádná nevisí více než něko-

Rozloučit se se zimou také musíme. Potěšila nás, byla krásná, ale krátká. Mrazy nebyly dosti silné, aby 
se ozdravila půda, louky a stráně. I sněhu mohlo býti více. Děti bruslily, sáňkovaly. Kolem Pivovarské-
ho rybníka bylo pořád živo. Arciť špaletová okna má už jen málokdo, a tak na čarovné zpívání meluzíny  
v ledových větrech můžou pamětníci už jen vzpomínat.              Foto Věra Dubská.

Že nebyl letos vůbec masopustní průvod? To neznáte Břevnovský živnostenský spolek! Udělají všech-
no a podle předpisu a vládního nařízení: roušky, rozestupy, jakoby šli nějací cirkusáci jen tak na nákup 
do Billy. Členové byli ovšem jen v symbolickém počtu. Medvěd nezlobil, nic se nestalo. Tradice si v Břev-
nově vzít nenechají.

Na památku na velmi skromný průvod po Bělohorské se ještě udělala narychlo fotka u spolkového smr-
ku před klášterem, kde se v Břevnově zahajuje advent a končívá masopust. Letos tomu tak bylo v úterý 
16. února, den před Popeleční středou. Jako vždy. 
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lik hodin, a o to větší rozruch pokaždé způsobí. lik hodin, a o to větší rozruch pokaždé způsobí. 
První letošní březnovou neděli zde zažila svě-První letošní březnovou neděli zde zažila svě-
tovou premiéru vlajka fotbalového klubu Union tovou premiéru vlajka fotbalového klubu Union 
Břevnov. Jaký je příběh za vlajkoslávou na Mar-Břevnov. Jaký je příběh za vlajkoslávou na Mar-
jánce? Kdo je tajemný muž, který na sociálních jánce? Kdo je tajemný muž, který na sociálních 
sítích vystupuje jako Šeldn Kúpr Břevnovský? sítích vystupuje jako Šeldn Kúpr Břevnovský? 

  Jarní pozdrav z Pohořelce.Jarní pozdrav z Pohořelce.  /Marie Bukvi-/Marie Bukvi-
cová/cová/ Moc novinek, kdy je vše zavřené a ulice  Moc novinek, kdy je vše zavřené a ulice 
poloprázdné, není. Ve Strahovském i kapucín-poloprázdné, není. Ve Strahovském i kapucín-
ském klášteře se proto žádné koncerty nekona-ském klášteře se proto žádné koncerty nekona-
jí a bohoslužby pro věřící jsou omezené. Také  jí a bohoslužby pro věřící jsou omezené. Také  
v naší knihovně se nic neděje a plánované akce v naší knihovně se nic neděje a plánované akce 
se přesouvají. Například kniha o Karlu IV., kte-se přesouvají. Například kniha o Karlu IV., kte-
rou napsali společně pánové Otomar Dvořák  rou napsali společně pánové Otomar Dvořák  
a Josef Pepson Snětivý, pokřtěna být nemohla  a Josef Pepson Snětivý, pokřtěna být nemohla  
a její křest se přesouvá na podzim. Zatím se tedy a její křest se přesouvá na podzim. Zatím se tedy 
prodává jen přes internet. Také je připraven na prodává jen přes internet. Také je připraven na 
podzim křest knihy o Hradčanských klášterech podzim křest knihy o Hradčanských klášterech 
od výše jmenovaných autorů. Tak se na to těší-od výše jmenovaných autorů. Tak se na to těší-
me a snad to vyjde. Je to tedy něco radostnějšího me a snad to vyjde. Je to tedy něco radostnějšího 
na co se můžeme těšit. Kromě coronaviru nám na co se můžeme těšit. Kromě coronaviru nám 
tady, co zde ještě bydlíme, znepříjemňuje život tady, co zde ještě bydlíme, znepříjemňuje život 
jiný vir, a to je prach, špína a hluk ze stavby jiný vir, a to je prach, špína a hluk ze stavby 
domu Loretánské náměstí č.108/2, který koupil domu Loretánské náměstí č.108/2, který koupil 
p. Bakala. V domě, kde bydlela paní Hana Be-p. Bakala. V domě, kde bydlela paní Hana Be-
nešová a kde byla původní kuchyně i koupelna, nešová a kde byla původní kuchyně i koupelna, 
je vše pryč a vše je zničené. Krom fasády domu je vše pryč a vše je zničené. Krom fasády domu 
tam nezůstává kámen na kameni. Uvnitř je vše tam nezůstává kámen na kameni. Uvnitř je vše 
zakryto, všude kamery, aby nikdo nic neviděl. zakryto, všude kamery, aby nikdo nic neviděl. 
Původně tam měl být dokonce bazén, ale dům je Původně tam měl být dokonce bazén, ale dům je 
na svahu, a tak by se mohlo stát, že by byla naru-na svahu, a tak by se mohlo stát, že by byla naru-
šena statika sousedních domů, takže z toho snad šena statika sousedních domů, takže z toho snad 
sešlo, leč stále se tam bourá a betonuje. Kdysi sešlo, leč stále se tam bourá a betonuje. Kdysi 
tam byly velmi hezké byty se spoustou nájem-tam byly velmi hezké byty se spoustou nájem-
níků. Co na to říkají památkáři, jindy tak přísní?  níků. Co na to říkají památkáři, jindy tak přísní?  
S jarem a sluníčkem snad bude lépe alespoň  S jarem a sluníčkem snad bude lépe alespoň  
s coronavirem, když ne se stavbou p. Bakaly. s coronavirem, když ne se stavbou p. Bakaly. 
Trvá to již skoro 10 let. Trvá to již skoro 10 let. 

  Kam a proč zmizela Beseda na Ořechov-Kam a proč zmizela Beseda na Ořechov-
ce? ce? Na internetových stránkách se objevilo Na internetových stránkách se objevilo 
smutné sdělení. Usnesením Městského soudu  smutné sdělení. Usnesením Městského soudu  
v Praze ze dne 16. 9. 2020, č. j. 86 Cm 124/2020–v Praze ze dne 16. 9. 2020, č. j. 86 Cm 124/2020–
2 byl spolek Beseda na Ořechovce zrušen a byla 2 byl spolek Beseda na Ořechovce zrušen a byla 
nařízena jeho likvidace. Usnesení nabylo právní nařízena jeho likvidace. Usnesení nabylo právní 
moci dne 6. 11. 2020. – Takový spolek, taková moci dne 6. 11. 2020. – Takový spolek, taková 
tradice ve Střešovicích! Kdo jej nahradí? Není tradice ve Střešovicích! Kdo jej nahradí? Není 
to jen tak, udržet tradici a dobrovolný spolek  to jen tak, udržet tradici a dobrovolný spolek  
v chodu…v chodu…

  Naše časy a náš čas.Naše časy a náš čas. Od konce března po- Od konce března po-
sunuly se naše hodiny o hodinu dopředu, aby se sunuly se naše hodiny o hodinu dopředu, aby se 
za půl roku posunuly o hodinu zpět. Ale který za půl roku posunuly o hodinu zpět. Ale který 
čas je opravdu náš, přirozený, Boží, jenž platil čas je opravdu náš, přirozený, Boží, jenž platil 
dlouhá léta? Pro větší jistotu požádán o odpo-dlouhá léta? Pro větší jistotu požádán o odpo-
věď Pater Václav Snětina z Břevnovského kláš-věď Pater Václav Snětina z Břevnovského kláš-
tera a zde je odpověď: „Náš čas je ten zimní.“ tera a zde je odpověď: „Náš čas je ten zimní.“ 
Tak pro pořádek. Tak pro pořádek.   ZPRÁVY ÚŘEDNÍZPRÁVY ÚŘEDNÍ
• • Praha 6 nesouhlasí s výstavbou poly-Praha 6 nesouhlasí s výstavbou poly-
funkčního objektu v Břevnově.funkčního objektu v Břevnově. Městská část  Městská část 
Praha 6 vydala negativní stanovisko k výstavbě Praha 6 vydala negativní stanovisko k výstavbě 
polyfunkčního domu mezi břevnovskými ulice-polyfunkčního domu mezi břevnovskými ulice-
mi Junácká a Kolátorova. Soukromý investor mi Junácká a Kolátorova. Soukromý investor 
tuto novostavbu zamýšlí jako komunitní cent-tuto novostavbu zamýšlí jako komunitní cent-
rum a hodlá ji včlenit mezi místní dětské hřiště rum a hodlá ji včlenit mezi místní dětské hřiště 
a bytový dům. Proti projektu se peticí ohradili a bytový dům. Proti projektu se peticí ohradili 
i obyvatelé Břevnova. Zásadní nesouhlas s in-i obyvatelé Břevnova. Zásadní nesouhlas s in-
vestičním záměrem vydal za Prahu 6 Odbor vestičním záměrem vydal za Prahu 6 Odbor 
územního rozvoje Úřadu městské části Praha 6. územního rozvoje Úřadu městské části Praha 6. 
Důvodem je, že pozemek, kde investor zamýšlí Důvodem je, že pozemek, kde investor zamýšlí 
svůj projekt, není vhodný k umístění stavby – svůj projekt, není vhodný k umístění stavby – 
jednak svou polohou a vztahem k přilehlému jednak svou polohou a vztahem k přilehlému 
bytovému domu Junácká 7, jednak s ohledem bytovému domu Junácká 7, jednak s ohledem 
na již dotvořenou zástavbu sídliště na Břevnově. na již dotvořenou zástavbu sídliště na Břevnově. 
Odbor územního rozvoje taktéž nesouhlasí, aby Odbor územního rozvoje taktéž nesouhlasí, aby 

zde bylo využito podmínečné přípustné funkce zde bylo využito podmínečné přípustné funkce 
dle územního plánu pro veřejné stravování, zaří-dle územního plánu pro veřejné stravování, zaří-
zení pro neorganizovaný sport, kulturní zařízení zení pro neorganizovaný sport, kulturní zařízení 
apod. Podle stanoviska příslušného odboru tím apod. Podle stanoviska příslušného odboru tím 
může dojít ke snížení kvality prostředí a pohody může dojít ke snížení kvality prostředí a pohody 
bydlení v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že bydlení v dané lokalitě. Vzhledem k tomu, že 
zamýšlený projekt je částečně umístěn na po-zamýšlený projekt je částečně umístěn na po-
zemcích městské části, zabýval se danou věcí zemcích městské části, zabýval se danou věcí 
i Odbor správy majetku Úřadu městské části i Odbor správy majetku Úřadu městské části 
Praha 6. Také tento odbor se ze stejných důvo-Praha 6. Také tento odbor se ze stejných důvo-
dů k projektu vyjádřil negativně. Za peticí proti dů k projektu vyjádřil negativně. Za peticí proti 
novému polyfunkčnímu domu v Břevnově stojí novému polyfunkčnímu domu v Břevnově stojí 
občanský spolek „Sousedé pomáhají“. Podle něj občanský spolek „Sousedé pomáhají“. Podle něj 
je novostavba, jež by měla sloužit jako komu-je novostavba, jež by měla sloužit jako komu-
nitní centrum, v dané lokalitě neúčelná, neboť nitní centrum, v dané lokalitě neúčelná, neboť 
se zde již několik komunitních center nachází. se zde již několik komunitních center nachází. 
Autoři petice také upozorňují na to, že by nové Autoři petice také upozorňují na to, že by nové 
budově musela ustoupit místní zeleň a vytratil budově musela ustoupit místní zeleň a vytratil 
by se i typický charakter zdejší zástavby, který by se i typický charakter zdejší zástavby, který 
spočívá v pravidelném střídání zahrad a domů. spočívá v pravidelném střídání zahrad a domů. 
Obavu mají rovněž z toho, že pokud provoz Obavu mají rovněž z toho, že pokud provoz 
centra přiláká návštěvníky z širšího okolí, zhor-centra přiláká návštěvníky z širšího okolí, zhor-
ší se místním obyvatelům možnosti parkování. ší se místním obyvatelům možnosti parkování. 
„Umístění jakékoliv budovy v těsném rozmezí „Umístění jakékoliv budovy v těsném rozmezí 
mezi bytovým domem a dětským hřištěm pova-mezi bytovým domem a dětským hřištěm pova-
žuji za zvláště nešťastné – a platí to i v tomto žuji za zvláště nešťastné – a platí to i v tomto 
případě. Na veřejné hřiště u Junácké ulice cho-případě. Na veřejné hřiště u Junácké ulice cho-
dím se svými dětmi a zcela rozumím odporu dím se svými dětmi a zcela rozumím odporu 
místních obyvatel vůči zdejší zamýšlené stavbě. místních obyvatel vůči zdejší zamýšlené stavbě. 
Tuto problematiku jsem s nimi také několikrát Tuto problematiku jsem s nimi také několikrát 
probíral,“ vysvětluje Jakub Stárek, místostaros-probíral,“ vysvětluje Jakub Stárek, místostaros-
ta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor, ta Prahy 6 pro územní rozvoj a veřejný prostor, 
a doplňuje: „Objekt by výrazně poškodil kva-a doplňuje: „Objekt by výrazně poškodil kva-
litu bydlení v blízkém domě, někteří nájemníci litu bydlení v blízkém domě, někteří nájemníci 
v protějších bytech by přes novostavbu neměli v protějších bytech by přes novostavbu neměli 
prakticky žádný výhled a jen minimální denní prakticky žádný výhled a jen minimální denní 
světlo. Investor chtěl kromě toho svůj záměr světlo. Investor chtěl kromě toho svůj záměr 
realizovat na pozemku ve správě městské části, realizovat na pozemku ve správě městské části, 
přičemž umístění objektu s městskou částí do-přičemž umístění objektu s městskou částí do-
předu nijak nekonzultoval.“ předu nijak nekonzultoval.“ 
K otázce výstavby polyfunkčního domu se rov-K otázce výstavby polyfunkčního domu se rov-
něž mohou vyjádřit další účastníci řízení, kteří něž mohou vyjádřit další účastníci řízení, kteří 
mají ke stavbě věcné právo. Konečné rozhodnu-mají ke stavbě věcné právo. Konečné rozhodnu-
tí vydá stavební úřad, jenž stanoviska dotčených tí vydá stavební úřad, jenž stanoviska dotčených 
subjektů průběžně shromažďuje.subjektů průběžně shromažďuje.
Petici proti výstavbě lze podepsati na těchto Petici proti výstavbě lze podepsati na těchto 
místech: místech: 
1. Trafika U Pechů, Bělohorská 991. Trafika U Pechů, Bělohorská 99
2. Městská knihovna, Bělohorská 562. Městská knihovna, Bělohorská 56
3. Zdravá výživa Čtyřlístek, Bělohorská 643. Zdravá výživa Čtyřlístek, Bělohorská 64
4. Cukrárna Bruno, Bělohorská 2504. Cukrárna Bruno, Bělohorská 250
• • Po Velikonocích startuje jarní úklid ulic. Po Velikonocích startuje jarní úklid ulic. 
Jarní úklid komunikací bude v Praze 6 probíhat Jarní úklid komunikací bude v Praze 6 probíhat 
od 6. dubna do 4. června. Jedná se o celkový od 6. dubna do 4. června. Jedná se o celkový 
strojní a ruční úklid ulic, který provádí Tech-strojní a ruční úklid ulic, který provádí Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy. Doba nická správa komunikací hl. m. Prahy. Doba 
čištění je od 8 do 15 hodin. Jak zjistíte, kdy čištění je od 8 do 15 hodin. Jak zjistíte, kdy 
se uklízí ve vaší ulici? Na úklid v dané lokali-se uklízí ve vaší ulici? Na úklid v dané lokali-
tě, a tedy i nutnost přeparkovat vozidlo nejen  tě, a tedy i nutnost přeparkovat vozidlo nejen  
z vozovky, ale i z chodníku, upozorní vždy do-z vozovky, ale i z chodníku, upozorní vždy do-
pravní značení. Na značkách zákaz zastavení pravní značení. Na značkách zákaz zastavení 
je uvedeno datum a čas a v ulici jsou umístě-je uvedeno datum a čas a v ulici jsou umístě-
ny vždy sedm dní před zahájením blokového ny vždy sedm dní před zahájením blokového 
čištění v konkrétní ulici. S ohledem na pro-čištění v konkrétní ulici. S ohledem na pro-
bíhající výkopové práce je možná i případná bíhající výkopové práce je možná i případná 
změna harmonogramu čištění. Přesný den, změna harmonogramu čištění. Přesný den, 
kdy se bude uklízet vaše ulice, najdete také kdy se bude uklízet vaše ulice, najdete také 
na stránkách www.tsk–praha.cz v odkazu Plán na stránkách www.tsk–praha.cz v odkazu Plán 
letního čištění komunikací. Uživatel si může letního čištění komunikací. Uživatel si může 
zadat buď název ulice a následně se objeví zadat buď název ulice a následně se objeví 
datum blokového čištění, nebo naopak zadá datum blokového čištění, nebo naopak zadá 
konkrétní den a zobrazí se všechny lokality, ve konkrétní den a zobrazí se všechny lokality, ve 
kterých bude čištění probíhat. Další z možnos-kterých bude čištění probíhat. Další z možnos-

Zajímavost
pro vás 138. 

Může se stát, že ve školních kabinetech 
zůstanou na dlouhou dobu předměty, ob-
rázky či výtvarné artefakty po předchůd-
cích jako trvalá připomínka úspěšného 
kantora a kantorky. Pro absolventy školy, 
kteří po letech školu navštíví, třídu i případ-
ně kabinet bývá shledání s takovými věc-
mi radostné. A nemusí to býti jen pomůc-
ka nebo obraz. V Základní umělecké škole  
v Praze 6 na Petřinách, Brixiho 2, mají 
také takovou zajímavou památku. Od za-
čátku 60. let minulého století učila výtvar-
ku v Praze 6 akademická malířka Zdenka 
Landová z Braníka, která se velmi zajíma-
la o místopisnou historii Prahy. Celý život 
učila u nás a malovala historické episody  
a samozřejmě nemohla vynechat Prahu 6. 
V kabinetu této školy jest její skříň se zá-
znamy odučených let, které si psala na dve-
ře, včetně jejího uměleckého monogramu: 
přeškrtnuté ZL. V Praze Braníku na Zdenku 
Landovou nedají dopustit a pojmenovali po 
ní jeden místní park. Byla to osobnost.  

Pavel Krchov
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Večerní pohled na kapli P. Marie Etinské v Radimově ulici v Břevnově. Za minulého režimu, v roce 1960, 
byla kaple kompletně opravena, na místě zavedené zahrady přemístěného Vincentina zbudován ryb-
ník, který dostal jméno Vincek. A v blízkosti má vyrůst věžák. Co bude s bývalým Vincentinem vám asi 
nikdo na kameru nepoví.              Foto: Martin Novák

Velký rybník v Jivinách je opět plný vody! V minulém roce prošel ruzyňský rybník v Jivinách rozsáh-
lou obnovou. Poprvé po 40. letech, kdy byl napuštěn, byl řádně odbahněn a při opravách nalezena ke-
ramika z mladší doby železné a doby keltského osídlení Čech. Rybník má 12 hektarů a hlavním cílem 
rekonstrukce, kterou financoval Magistrát hl. m. Prahy je vytvořit z rybníka protipovodňovou ochranu 
západní části Prahy na litovicko – šáreckém potoce, který se dále vlévá do rybníka libockého, vokovic-
kého a do Džbánu. Oprava stála 20 miliónů a netřeba připomínati, že je to vyhledávaný rybářský revír. 

Podobně jako v Jivinách začaly rekonstrukční práce v rybníku ve Vokovicích. Odbahnit a nově upravit 
nevzhledné a poškozené betonové břehy, je cílem práce. Poměrně silný proud litovicko šáreckého poto-
ka je prozatím sveden do bočního koryta. Hotovo by mělo býti do konce tohoto roku. 

tí, jak si zajistit včasné informace o blokovém tí, jak si zajistit včasné informace o blokovém 
čištění, je služba TSK-INFO. Odkaz na tuto čištění, je služba TSK-INFO. Odkaz na tuto 
službu naleznete na hlavní stránce společnosti službu naleznete na hlavní stránce společnosti 
www.tsk–praha.cz K aktivaci služby je nutná www.tsk–praha.cz K aktivaci služby je nutná 
jednoduchá registrace. Uživatel po registraci jednoduchá registrace. Uživatel po registraci 
dostane do zadané emailové adresy informace  dostane do zadané emailové adresy informace  
o chystaném blokovém čištění v jím zvoleném o chystaném blokovém čištění v jím zvoleném 
úseku vždy v dostatečném předstihu. Komplet-úseku vždy v dostatečném předstihu. Komplet-
ní seznam uklízených ulic s přesnými daty na-ní seznam uklízených ulic s přesnými daty na-
jdete na webových stránkách Prahy 6. Datum jdete na webových stránkách Prahy 6. Datum 
konání: 07. 04. 2021 – 02. 05. 2021konání: 07. 04. 2021 – 02. 05. 2021
• • Uzavírky silnic v Praze 6.Uzavírky silnic v Praze 6. Dejvice. Až do  Dejvice. Až do 
30. listopadu bude uzavřená Horoměřická uli-30. listopadu bude uzavřená Horoměřická uli-
ce v úseku mezi křižovatkami s Nebušickou ce v úseku mezi křižovatkami s Nebušickou 
a ulicí Truhlářka. Důvodem je rekonstrukce a ulicí Truhlářka. Důvodem je rekonstrukce 
mostu. Bubeneč. Kvůli práci na finálních povr-mostu. Bubeneč. Kvůli práci na finálních povr-
chách bude do konce léta postupně uzavírána chách bude do konce léta postupně uzavírána 
ulice Jaselská. V první etapě, která končí 23. ulice Jaselská. V první etapě, která končí 23. 
května, se to týká úseku Dejvická – Eliášova. května, se to týká úseku Dejvická – Eliášova. 
Ve Střešovicích do konce května stále nepro-Ve Střešovicích do konce května stále nepro-
jedete Macharovým náměstím, protože se jedete Macharovým náměstím, protože se 
tam opravuje kanalizace. Ještě do 30. dubna tam opravuje kanalizace. Ještě do 30. dubna 
zůstává uzavřená ulice Střední. V Břevnově zůstává uzavřená ulice Střední. V Břevnově 
do 23. dubna počítejte s neprůjezdnou silnicí  do 23. dubna počítejte s neprůjezdnou silnicí  
v ulici Pod Drinopolem v křižovatce s Junác-v ulici Pod Drinopolem v křižovatce s Junác-
kou ulicí a částí Junácké ulice. Pokračuje zde kou ulicí a částí Junácké ulice. Pokračuje zde 
obnova kanalizační stoky. Ve Veleslavíně až do obnova kanalizační stoky. Ve Veleslavíně až do 
15. května neprojedete jižním ramenem ulice 15. května neprojedete jižním ramenem ulice 
Kladenské mezi ulicemi Krátký lán a K lánu. Kladenské mezi ulicemi Krátký lán a K lánu. 
A ještě ze Střešovic: do 30. dubna zůstává uza-A ještě ze Střešovic: do 30. dubna zůstává uza-
vřená ulice Pod Novým lesem, a to od křižo-vřená ulice Pod Novým lesem, a to od křižo-
vatky Nad Hradním potokem směrem do cen-vatky Nad Hradním potokem směrem do cen-
tra. Rekonstruuje se tady kanalizace. Aktuální tra. Rekonstruuje se tady kanalizace. Aktuální 
seznam všech uzavírek najdete na gis.praha6.seznam všech uzavírek najdete na gis.praha6.
cz v záložce doprava a uzavírky komunikací. cz v záložce doprava a uzavírky komunikací. 
• • PODMÍNEČNÉ OTEVŘENÍ DĚTSKÝCH PODMÍNEČNÉ OTEVŘENÍ DĚTSKÝCH 
HŘIŠŤHŘIŠŤ. Mětská část Praha 6 podmínečně zno-. Mětská část Praha 6 podmínečně zno-
vuotevírá veřejná dětská hřiště a sportoviště. vuotevírá veřejná dětská hřiště a sportoviště. 
Rodiče s dětmi jsou žádáni o dodržování pra-Rodiče s dětmi jsou žádáni o dodržování pra-
videl k ochraně zdraví a prevenci šíření nákazy videl k ochraně zdraví a prevenci šíření nákazy 
covid-19. covid-19. 
Vážení rodiče, milí spoluobčané, vzhledem  Vážení rodiče, milí spoluobčané, vzhledem  
k ukončení nouzového stavu, o němž rozhodla k ukončení nouzového stavu, o němž rozhodla 
Vláda ČR, dochází k podmínečnému znovuote-Vláda ČR, dochází k podmínečnému znovuote-
vření veřejných dětských hřišť a sportovišť na vření veřejných dětských hřišť a sportovišť na 
území Prahy 6. Jestliže vstupujete do prostoru území Prahy 6. Jestliže vstupujete do prostoru 
hřiště či sportoviště, žádáme vás o dodržování hřiště či sportoviště, žádáme vás o dodržování 
všech níže uvedených pravidel.všech níže uvedených pravidel.
PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VENKOVNÍCH 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ BĚ-DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ BĚ-
HEM PANDEMIE COVID-19HEM PANDEMIE COVID-19
-   Noste respirátory (roušky)-   Noste respirátory (roušky)
-   Dodržujte rozestupy-   Dodržujte rozestupy
-   Neshlukujte se-   Neshlukujte se
-   Buďte pro své děti příkladem – také dospělí -   Buďte pro své děti příkladem – také dospělí 
 musí dodržovat veškerá opatření musí dodržovat veškerá opatření
-  Chraňte zdraví svých dětí i vlastní zdraví  -  Chraňte zdraví svých dětí i vlastní zdraví  
 a buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům
Upozorňujeme, že Městská policie hl. m. Upozorňujeme, že Městská policie hl. m. 
Prahy bude monitorovat chování na hřištích Prahy bude monitorovat chování na hřištích 
a sportovištích a za přestupky a porušování a sportovištích a za přestupky a porušování 
pravidel může udělit pokutu.pravidel může udělit pokutu.
Prosíme, dodržujte vše výše uvedené a apelujte Prosíme, dodržujte vše výše uvedené a apelujte 
na spoluobčany, jestliže se stanovenými pravi-na spoluobčany, jestliže se stanovenými pravi-
dly nebudou řídit. Vycházejme si v tomto ohle-dly nebudou řídit. Vycházejme si v tomto ohle-
du maximálně vstříc. Děkujeme.du maximálně vstříc. Děkujeme.
Za vedení radnice Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář, Za vedení radnice Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář, 
starosta MČ Praha 6starosta MČ Praha 6

Mladý sloupek
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Vážení čtenáři Břevnovanu,

jsou výročí, která se slaví šampaň-
ským, u jiných s dojetím vzpomíná-
me na prožité roky života nebo na 
různě dlouhé soužití s partnerem 
nebo partnerkou. Roční „soužití“  
s koronavirem ovšem nepatří do ka-
tegorie těch, kdy zvedáme sklenku 
a s nostalgií hodnotíme minulost. 
Nestálý a rozmařilý virus je hluboce 
zaklesnutý do všech oblastí našeho 
života a zkouší naší odolnost a trpělivost. Přesto se život neza-
stavil a někdy nabral i vyšší obrátky. Kromě běžné agendy se  
i na radnici řeší příprava rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou 
a jsem rád, že participace s veřejností a zdravotníky ukázala, že 
naším společným cílem je vybudovat zařízení, které bude mít šir-
ší rozsah lékařských ambulancí, doplněných terénními sociálními 
službami a kvalitním zázemím jak pro zdravotníky, tak pro pacien-
ty. Připravuje se architektonická soutěž, která by měla respekto-
vat původní architekturu tohoto objektu a zároveň rozšíří možnos-
ti pro širší spektrum služeb. Druhým připravovaným projektem je 
výstavba nové LDN v Ruzyni, která má vzdálenější horizont, a pro-
to se snažíme udržet současnou LDN v Chittussiho ul. v takovém 
technickém stavu, aby kvalita poskytované péče mohla být na 
vysoké úrovni. Proběhla zde výměna oken a chystáme další opat-
ření pro zlepšení stavu budovy i vnitřního zařízení, kupř. výměnu 
starších polohovacích postelí. Všechny nás určitě trápí pomalý 
proces očkování a nedostatek vakcín pro praktické lékaře. Přes 
velkou snahu se nedaří ovlivnit pražský magistrát, který vakcíny 
přiděluje, aby se těmto lékařům dostal větší počet očkovacích lá-
tek zejména pro pacienty se sníženou mobilitou a pro zdravotní 
indikace. Souvisí to samozřejmě s obecným zpožděním dodá-
vek a také špatnou koordinací ze strany státu. Dobrou zprávou 
nicméně je, že se ve spolupráci s ÚVN ve Střešovicích podařilo 
očkovat klienty i personál v přímé péči jak v sociálních zařízeních, 
tak v LDN. V současné době se snažíme pomáhat při dopravě 
k očkování těm pacientům, kteří potřebují pomoc a nemají po 
ruce nikoho blízkého. Radnice se snaží zprostředkovat spojení  
s dobrovolníky, kteří se nabízejí s odvozem a doprovodem na mís-
to očkování, samozřejmě bezplatně. Informace jsou na webových 
stránkách radnice. Ještě jednu skutečnost je potřeba zmínit. Už 
celý rok prožíváme velkou zátěž zdravotníků, zejména v nemoc-
nicích, ale i v terénu. Mám možnost se s nimi setkávat a zejména 
psychická únava a vyčerpanost je velká, zejména když se situace 
zlepšuje jen velice pomalu a budoucnost dalších nároků je nejis-
tá. Proto jsem se rád zúčastnil předání dárků pro zdravotníky z co-
vidových oddělení v ÚVN, zorganizovaných farností sv.Vojtěcha 
v Dejvicích, ke kterým byly přiloženy obrázky s poděkováním od 
dětí čtyř základních škol z Prahy 6, samozřejmě také z Břevnova. 
Vím, že se tak děje na mnoha jiných místech, a děkuji za to. Když 
budeme uvažovat o tom, jak zodpovědně se postavíme k dodr-
žování nařízení, zapomeňme na chaotické vystupování politiků  
a mysleme na mnohé pacienty ve vážném stavu a také na zdra-
votníky, kteří nesou velkou zátěž v této nelehké době. Všichni se 
určitě těšíme na to, až zvedneme sklenku na oslavu toho, že se 
život vrací do normálu, děti že řádně chodí do školy a na pracovní 
poradě si věci vyříkáváme přímo z očí do očí. Nicméně doufám, že 
nezapomeneme na ty, kteří obětavě a často na úkor svého volné-
ho času pomáhali zvládat situaci v těch nejnáročnějších časech.

Milí sousedé,

přiblížilo se příjemnější jarní poča-
sí a s ním možná i trochu lepší si-
tuace s nekontrolovaně se šířícím 
virem. Řada témat, která se odklá-
dala, začne přicházet do veřejné 
debaty, a proto chci toto vydání 
Břevnovanu věnovat právě těmto 
tématům. 

Nejdřív ale jedna aktualita. Soukro-
mý majitel pozemku se rozhodl, že 
mezi dětské hřiště v Junácké a vedlejší bytový dům vtěsná 
budovu, kterou označuje za komunitní centrum. Mít několik 
jednotek metrů od domu dvoupodlažní stavbu je noční můra 
každého majitele a zcela jistě by snížila pohodu bydlení. Tako-
vé návrhy na nesystematické zaplevelování krásných sídlišť, 
jakým je i Velký Břevnov, se mi bytostně nelíbí. Proto jsem 
rád, že jsme se po dohodě s kolegy úředníky rozhodli vydat 
sérii negativních stanovisek a proti záměru budeme bojovat. 

Co se týká novinek, tak u Kauflandu na Vypichu připravuje 
tento obchodní řetězec s podporou MČ komunitní zahradu, 
která by mohla být v provozu již toto léto. Myslím, že je na 
co se těšit. 

Toto léto také otevřeme otázku, zda ponechat umělecké 
dílo – rozhlednu a kavárnu Šišku, jejíž autor je pan Suška na 
Ladronce, kam byla minulý rok dočasně umístěna. Mě osob-
ně se tento druh užitného umění líbí a mám za to, že se na 
místě osvědčila a mohla by tam zůstat i natrvalo.

Druhým tématem, které nyní řešíme, je rekonstrukce a mož-
ná dostavba KC Kaštan. Historické úvahy směřovaly k dostav-
bě potřebného zázemí (např. většího kulturního sálu) a třeba i 
prostavět pár metrů směrem k ulici Patočkova, kde jsou nyní 
vzrostlé stromy. Prostá rekonstrukce z místa kvalitní kulturní 
zařízení neudělá. Na stranu druhou bude jakýkoliv zásah do 
okolí budit kontroverze.

Byl bych velmi rád, pokud bych od Vás k těmto tématům do-
stal jakoukoliv reakci. A to ať už skrze redakci, přes můj email 
(jstarek@praha6.cz), nebo mi to řeknete, když mě potkáte na 
procházce na Ladronce nebo při korzu po Bělohorské. Držím 
nám palce, ať se brzo můžeme potkat i třeba v některé břev-
novské hospůdce. 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ 
…MUDr. Marián Hošek, radní za KDU–ČSL  

pro sociální a zdravotní oblast:

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

Bělohorská 97/232, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.:  220 513 913

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 58
Tel.: 233 350 084

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
tel.:  233 357 071,  233 352 063,  220 515 440

mobil:  602 361 733 • fax:  220 514 576
e−mail: infosolork.cz • internet: www.solork.cz

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

s. r. o. Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul.

Pøejeme
všem zákazníkùm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

Bělohorská 61 (Drinopol) – MVDr. Josef Kubeček
Tel.: 233 352 424 – MVDr. Zora Urbanová

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí v novém roce 2009 vám přeje kolektiv 

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

Nabízí kromě pletacích přízí také pánské a dámské
prádlo, kapesníky, punčochové zboží, dále široký
sortiment kojeneckého a dětského zboží a velký
výběr ložního prádla. Dále nabízíme prošívané pro−
tialergické deky a polštáře Klinmam. V obchodě je
zavedena čistírna a katalogový prodej Quelle.

Otevřeno:  Po – Pá  900 – 1230, 1300 – 1730 hod.

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

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

Praha 6 je nejzelenější čtvrtí Prahy, a otázka péče o zeleň je proto 
občany vnímaná zvláště citlivě. Ale nejen to. Téměř půlmiliardo-
vá smlouva na údržbu veřejné zeleně  
a úklidové práce představuje vůbec 
největší zakázku radničního rozpočtu. 
V uplynulých měsících stála městská 
část před rozhodnutím, jak zajistit 
péči o zeleň a údržbu komunikací pro 
další čtyřleté období. Jak to dopadlo 
a jaký vliv bude mít rozhodnutí na 
vzhled veřejných prostranství (nejen) 
na Břevnově?

Zasedání zastupitelstva v září 2020 
by se jen stěží dalo označit jako klid-
né. Zastupitelé tehdy nepřímo roz-
hodovali o tom, kdo získá největší zakázku čtyřletého volebního 
období a zároveň největší zakázku na údržbu zeleně v celé České 
republice. Proti sobě stály dva principy. Opozice, ale i někteří ko-
aliční zastupitelé upozorňovali na to, že pokud bude obří zakázka 
na péči o zeleň a údržbu komunikací soutěžena jako celek, přihlásí 
se do ní menší počet firem, protože takhle velkou zakázku jen má-
lokterá firma zvládne vlastními silami. Usilovali proto o rozdělení 
zakázky přinejmenším do tří lokálních oblastí, protože se beztak –  
s výjimkou samotné soutěže – celá záležitost administruje a kont-
roluje pomocí tří samostatných smluv. Argumentovali dobrými pří-
klady z některých městských částí, stanoviskem Kontrolního výbo-
ru i doporučením oslovených expertů z protikorupčních organizací.

Proti tomu stál argument, že zakázku na zeleň je nutné soutěžit 
jako jeden velký celek, protože není akceptovatelné, aby údržba 
zeleně v jedné části Prahy 6 měla odlišnou cenu než v části jiné. 
O tom, že tento argument není příliš validní, jasně svědčily tváře 
některých koaličních zastupitelů. Přesto bylo nejtěsnější možnou 
většinou 23 hlasů schváleno, že se půlmiliardová zakázka bude 
i tentokrát soutěžit jako jeden celek. Následně došlo alespoň ke 
zmírnění některých přísných kvalifikačních kritérií. Nedávno Praha 
6 vyhodnotila výsledky soutěže a občané tak mohou vědět, kdo se 
bude starat o zeleň během příštích čtyř let. Budou to firmy Praž-
ské služby a.s., CDV služby, s.r.o., Sadovnický a zahradnický servis 
s.r.o., FREKO, a.s., AVE odpadové hospodářství, s.r.o., a dále měst-
ská firma SNEO, a.s. Už z tohoto součtu je jasné, že argument, že 
by se o zeleň měla starat jedna firma, nebyl příliš validní. Zakázku 
totiž získalo konsorcium dvou firem a tří dalších subdodavatelů, 
vedle toho městská část rozhodla, že část zakázek převezme její 
dceřiná společnost. Co bude nicméně jednotné, je cena, za kterou 
se bude údržba zeleně provádět.

Platí za údržbu zeleně Praha 6 málo, nebo příliš? To může odpově-
dět srovnání s jinými městskými částmi. Je přitom zřejmé, že není 
možné srovnávat celkové ceny – každá městská část se totiž stará 
o jiný objem zelených ploch. Co ovšem lze srovnávat velmi dobře, 
jsou ceny jednotkové, tedy ceny za jednotlivé úkony. Například jed-
no posečení metru čtverečního rovinaté travnaté plochy přijde Pra-
hu 6 na korunu a 10 haléřů, Praha 3 nicméně platí v průměru 96 
haléřů, Praha 12 platí 73 haléřů a Praha 15 platí 76 haléřů. Zdálo 
by se, že se jedná o drobné rozdíly, nicméně při objemu ploch spra-
vovaných naší městskou částí a počtu sečí (celkem více než 7,6 
milionů úkonů ročně) se jedná o rozdíly v řádu jednoho až tří milio-
nů ročně. Srovnávat můžeme dál. Podzimní vyhrabání spadaného 
listí přijde Prahu 6 (vztaženo opět k jednomu metru čtverečnímu 
opečovávané plochy) na 3,465 korun, Prahu 3 ale na necelé 2,50, 

Náš život po mnoho měsíců ovlivňuje pandemie, jsme svázáni zá-
kazy přijatými v rámci vládou vyhlášeného nouzového stavu. Ze-
jména starší generace trpí omezením sociálních kontaktů a nejhor-
ší je, že se počet bolestných lidských 
ztrát nadále zvyšuje. Přejeme si, aby 
to trvající ohrožení co nejdříve skonči-
lo. Většina z nás počítá s očkováním, 
ale toho je stále nedostatek. Víme, 
že se nevyhneme ekonomickým ná-
sledkům a sociálním dopadům. O to 
více budeme potřebovat v komunál-
ním prostředí vzájemné pochopení  
a solidaritu. Naší šancí při prosazo-
vání oprávněných požadavků obyva-
tel Břevnova je spojování sil. Vítám 
každou příležitost, která dává komu-
nálním politikům prostor seznámit 
se našimi názory a potřebami. V tomto směru kladně hodnotím 
sociologický průzkum radnice ke stavu budovy a naplnění funkcí 
polikliniky Pod Marjánkou, který nedávno proběhl elektronickou 
cestou. Odpovědi zaslalo celkem 385 občanů z toho 68% (260) 
obyvatel Břevnova. Stav polikliniky hodnotí 49% (190) spíše nega-
tivně a 31% (118) rozhodně negativně. Pro rekonstrukci se vyjá-
dřilo 94% (362) dotazovaných. Z výsledků šetření lze dovodit, že 
občané mají zájem na zachování polikliniky v Břevnově, přejí si 
rekonstrukci budovy a rozšiřování zdravotní péče i služeb. Informa-
ce o výsledcích průzkumu, ale zatím neupřesňují, co bude MČ po 
zjištění názorů veřejnosti akceptovat a jak bude postupovat. Potě-
šila rovněž oprava povrchu chodníku před domem Patočkova 55, 
kde se během deště vytvářelo velké jezero vody, které v daném 
místě znemožňovalo chodcům projít. Na druhé straně některé pro-
blémy trvají. Patří k nim pokračující poškozování zeleného pruhu  
u Patočkovy ulice, kam nadále vjíždějí auta, neboť stavbami znač-
ně zničené a následně odstraněné zábrany nebyly dosud obnove-
ny. Jiným vážným problémem je skutečnost, že městem, za mnoho 
milionů obnovené koryto potoka na severní straně Patočkovy ulice 
je opět několik týdnů bez vody. Hladinu hluku kolem této přetížené 
komunikace stále nikdo neměří a k obnovení zničených keřových 
porostů zatím nedošlo…Zaznamenal jsem i další případ prosadit 
ve stabilizovaném zastavěném území Břevnova novou stavbu. Na 
úřední desce ÚMČ bylo odborem výstavby zveřejněno koncem 
března oznámení o zahájení společného řízení ve věci stavby „ko-
munitního centra Junácká–novostavba polyfunkčního objektu“.  
O vydání společného povolení, tedy rovněž o umístění na pozemku 
p. č. 869/4, k. ú. Břevnov, požádala soukromá osoba. Zmíněný po-
zemek se nachází východně od územním plánem určené sportovní 
plochy při ulici Junácká, mezi dětským hřištěm a obytným domem. 
Druh pozemku je přitom v katastru označen jako zahrada, navíc je 
u něho evidováno věcné břemeno chůze, oprav a údržby. Soudím, 
že nesmí být obcházeno znění Pražských stavebních předpisů, tedy 
nařízení č. 10/2016 Sb. HMP. Z pohledu umístění připomínám, že 
dokonce ani regulační a zastavovací plán této části Břevnova, který 
byl pořízen ve třicátých letech 20. století, s podobnými stavbami 
nepočítal. Proto je nepřijatelné, aby byly za účelem zřízení této no-
vostavby jakkoli dotčeny sousední pozemky v obecním vlastnictví. 
Jak nakonec rozhodne stavební úřad, nelze v tuto chvíli předvídat, 
ale odpovědní úředníci samosprávy po odborném posouzení hod-
lají navrhnout, aby MČ P6 v tomto řízení u stavebního úřadu vznes-
la námitky. Pokud tak učiní, zaslouží si naše poděkování.

JUDr. Ivan Hrůza

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

PŘINESE JARO 2021 VLNU NADĚJE?
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POVĚST O FAJMANOVÉ MLÝNĚ
Když jsem četla zprávu o smrti miliardáře Petra Kellnera, tak mi za-
trnulo. Proč? Chci upozornit na to, že nejsem nijak moc pověrčivá, 
i když si to bude asi stejně někdo myslet. 

Moje rodina jezdí na Podkozí již od roku 1942. Protože jsem se 
vždycky zajímala o historii okolí, vyprávěla mi v 50. letech paní Ve-
verková, jejíž rod z těchto míst pocházel, pověst, která se říkáva-
la o Fajmanově mlýně, který Kellner koupil v 90.letech a přičlenil  
k dalším loukám a lesům které koupil pod vesnicí v údolí, včet-
ně bývalé hájovny (byl to kdysi Horní Podkozský mlýn) a bývalé 
hospody u Skrčených. Je to vlastně bývalé Dolní Podkozí. A tak 
jsem také tu pověst před 27 lety zapsala do osadní kroniky. Kopii 
kroniky si před 27 lety udělalo berounské muzeum a také jsem 
tu pověst poslala Otomaru Dvořákovi pro další případné rozšířené 
vydání knížky o Kačáku. Pravost pověsti mi před časem potvrdil  
i pan Karel Boček, když jsem měla v Unhošťském muzeu přednáš-
ku o mlynářských rodech na Kačáku a Černém potoce. – Takže mě 
nikdo nemůže podezírat, že si vymýšlím. 

V dávných dobách, kdy ještě mlynářské řemeslo vzkvétalo, přišly 
do Dolního Podkozského mlýna dnešní Fajmanův mlýn) jednou na-
večer dvě putující jeptišky. Požádaly o nocleh s tím, že putují podél 
potoka do Sv. Jana pod Skalou. Mlynář je pozval k večeři a tak 
zasedly s mlynářskou rodinou a celou mlynářskou chasou ke sto-
lu. Mládkovi ve mlýně ale bylo podezřelé, že jeptišky mají na ženy 
moc velké nohy. Svůj poznatek si ale nechal pro sebe. Mlynář jim 
poskytl komoru na spaní přímo nad mlýnicí, s oknem, které vedlo 
nad mlýnské vantroky. V komoře byly dvě postele. Pod jednu po-
stel však ústila padací dvířka z mlýnice. Mládek se hned po večeři 
od společného stolu vytratil a vlezl dvířky pod postel a tam čekal.

Jeptišky vešly do pokoje, ale ke spaní se nechystaly. Mládek pod 
postelí pořád vyčkával. Kolem půlnoci jedna z jeptišek sáhla do 
vaku a vyndala z něj dětskou ručičku z nekřtěňátka:

„Všechny prsty jsou tmavé, jen jeden svítí. To znamená, že všichni 
spí, jen jeden je vzhůru. Bude to asi někdo v čeledníku, ale ten nám 
nevadí.“ Na tato slova obě jeptišky shodily své hábity – byli to chla-
pi. Jeden opustil světničku. Druhý se vyklonil z okna nad vantroky 
a začal houkat jako sýček.

Na toto znamení se z okolních strání začali sbíhat lupiči. Mládek 
na víc nečekal, vyskočil zpod postele a chlapa vykloněného z okna 
shodil po hlavě rovnou do vantroků. Tam si srazil vaz. Druhý chlap 
zatím na dvoře otevřel bránu a lapkové se hrnuli do mlýna. Nasta-
la bitka, protože mládek zatím vzbouřil všechny domácí obyvatele. 
V bitce zahynula celá mlynářova rodina, jen mlynář se zachránil. 
Když si uvědomil tu hrůzu, pomátl se na rozumu, mlýn proklel  
a podpálil.

Na památku tohoto masakru prý byl do nově postaveného mlýna 
dalším mlynářem vestavěn do některé zdi kamenný kříž. Podle po-
věsti se prý žádný další majitel mlýna následkem prokletí nedožije 
60 let.

Obyvatelům mlýna se opravdu prokletí nevyhnulo: Jeden z členů 
rodu Fajmanů se oběsil, mlynářka zemřela na poli při okopávání 
brambor, ale ani jiní neměli štěstí. Posledního člena rodu ranila 
mrtvice v autě ve věku 59 let, když měl mlýn restituovat. Petru 
Kellnerovi by bylo v květnu 57 let.

Filomena Jičínská

Prahu 10 na necelých 2,80, Prahu 15 na 1,30 a Prahu 12 dokonce 
na 1 korunu a 5 haléřů. Při objemu celkových prací realizovaných 
šestou městskou částí se jedná o rozdíly dvou až více než sedmi 
milionů korun ročně. 

Ve srovnání bychom mohli pokračovat ještě dlouho, ale uveďme 
jenom ještě jednu položku. Možná to nevíte, ale v rámci péče  
o zeleň dochází, nebo přinejmenším podle smlouvy má docházet, 
k pravidelnému úklidu veškerých zelených ploch (např. vysbírání 
odpadků), a to s frekvencí jednou až dvakrát týdně. Za jeden tento 
úklid platí naše městská část 10,5 haléře za metr čtvereční. Opět 
by se zdálo, že se jedná o mizivou částku, ale při rozsahu ploch  
a frekvenci úklidů vynakládá naše městská část na úklidy komuni-
kací více než 15 milionů ročně. I zde jsou přitom ceny v ostatních 
městských částech výrazně nižší – v Praze 3 a Praze 10 platí za 
totožné úkony něco přes 7 haléřů, v Praze 15 platí 4 haléře a v 
Praze 12 dokonce jen 2,2 haléře. Pokud by městská část dokáza-
la zakázku vysoutěžit za obdobnou cenu jako Praha 12, platila by 
místo 15 milionů korun jen něco málo přes 3 miliony.

Z těch čísel je to více než jasné. Praha 6 platí za údržbu zeleně 
výrazně více, než kolik za srovnatelné úkony platí jiné městské 
části, a to ty, u nichž došlo k rozdělení předmětu zakázky na více 
oblastí. Rozdíl, přepočteno na roční objem prací realizovaných  
v Praze 6, v případě cen vysoutěžených v Praze 3 činí 9,35 mil. 
Kč bez DPH ročně, v případě cen vysoutěžených v Praze 10 činí 
rozdíl 9,15 mil. Kč bez DPH ročně, v případě cen vysoutěžených  
v Praze 15 činí rozdíl 21,28 mil. Kč bez DPH ročně a v případě cen 
vysoutěžených v Praze 12 dokonce 24,58 mil. Kč bez DPH ročně. 
Rozdíl 24 milionů ročně dělá včetně daně 119 milionů korun za 
čtyřleté volební období. Za tyto astronomické peníze by městská 
část dokázala postavit dvě kompletní mateřské školky, zřídit 79 
workoutových hřišť. Dotovat obědy nízkopříjmovým seniorům po 
dalších 230 let. Poskytnout 20 tisíc internetových připojení pro 
děti na rok. Postavit hned 140 laviček Ferdinanda Vaňka. Anebo 
se při stejném objemu finančních prostředků věnovat péči o zeleň 
nesrovnatelně kvalitněji.

Ještě jednou. Praha 6 platí za údržbu zeleně dokonce až několi-
kanásobně víc než jiné městské části. Máte pocit, že kvalita péče 
o zeleň tomu odpovídá? Můžete to zkontrolovat i vy. Předložená 
mapka ukazuje oblasti, u nichž péči o trávu zajišťuje naše městská 
část. U všech těchto oblastí by mělo docházet k úklidu zelených 
ploch minimálně jednou týdně (v části oblastí dokonce dvakrát 
týdně). U všech těchto ploch by mělo docházet ke kvalitní péči  
o zeleň, patrně ve výrazně vyšší kvalitě než na jiných městských 
částech (protože za ně naše městská část platí výrazně vyšší cenu). 

Pokud máte pocit, že jsou s kvalitou údržby zeleně problémy, ozvě-
te se mi prosím!

Petr Píša, zastupitel za Stranu zelených a předseda Kontrolního 
výboru, petr.pisa@zeleni.cz

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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Dipl. Ing. Wenzel J. Bobek (Václav Bobek) se narodil  
v roce 1932 v Praze. Vystudoval obor inženýrské stavi-
telství na pražském ČVUT. Do svých 32 let žil v Břevnově  
v ulici 8. listopadu 45. Spolu s ním zde vyrůstali i jeho 
sourozenci, mladší bratr, později zpěvák Pavel Bobek (nar. 
1937) a sestra Alena, nyní Svobodová. V roce 1964 emig-
roval do tehdejšího Západního Německa, kde se až do roku 
1995 živil v Mnichově jako diplomovaný stavební inženýr. 
V současné době je v penzi. Wenzel Bobek je současně 
i strýc autorky rozhovoru Kláry Bobkové (proto neformální 
tykání).

Vašku, jsi momentálně asi nejstarší rodák z Břevnova, 
kterého osobně znám. Co se ti vybaví, když se řekne 
Břevnov?

Co na to mám odpovědět? Je tomu už skoro padesát let, co 
tam nebydlím! (smích) Samozřejmě je to mé rodiště, vybaví se 
mi halt moji rodiče, můj rodný dům a zahrada.

Jaké bylo tvé dětství v Břevnově? Vzpomínáš na něj rád?

To ano, mé dětství bylo tak hezké, že si na ně rád zavzpomí-
nám. Na obecnou školu, přátele, spolužáky… A na mého nej-
lepšího přítele Vláďu Bendu, který si mého přátelství nevážil  
a z dnešního hlediska vidím, že to přátelství bylo jednostran-
né. Později jsem se spřátelil s Petrem Majerem z naší ulice, 
byli jsme přáteli až do mého odchodu z Prahy. K mému dět-
ství ale patří i doba předválečná a válka sama. Myslím, že mě  
a mého bratra Pavla značně tvárnila. Můj pohled na válku se 
vytříbil teprve mým pobytem v Západním Německu pomocí 
objektivních informací, které tam byly dosažitelné.

Líbil se ti Břevnov už od dětství? Jaká místa na tebe ne-
chala speciální dojem?

Známe se?

Václav Bobek:  
Obdivoval jsem starý Břevnov

Osobně nejsem až tak velký lokální patriot, k čemuž inklinoval 
můj bratr Pavel. Myslím, že v Praze jsou i jiné hezké čtvrtě. Vždy 
jsem ale jako mladý člověk obdivoval starý Břevnov, onu takzva-
nou ves. Rád jsem tudy chodil, když bylo třeba zjednat pradlenu, 
říkali jsme jí „Babka“. Rád jsem jako mladý kluk srovnával život  
v Břevnově tehdy a nyní, ten technický pokrok mě fascinoval.

A jak ten rozdíl mezi starým a novým Břevnovem v praxi 
vypadal?

Starý Břevnov, my jsme mu tedy říkali jen „Na vsi“, si lze snad-
no představit. Vypadal jako typická česká ves s polním hos-
podářstvím, stodolami a hnojišti. Tam bydlela ona zmíněná 
pradlena Babka.

BŘEVNOVAN
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To, kde jsme bydleli my – konkrétně ulice 8. listopadu a přileh-
lé okolí, byl nový Břevnov, postavený ve dvacátých a třicátých 
letech velkou většinou realitními firmami již na základě tzv. za-
stavovacích plánů dnešního ražení. Náš trojdomek byl pokud 
vím postaven v roce 1929, naši rodiče ten náš krajní domek 
koupili v roce 1931, protože jsem byl už takzvaně na cestě. 
Sousedi Vaňkovi už v podkrovním bytě bydleli.

Jaké máš vzpomínky konkrétně na ulici 8. listopadu  
a jak se za tu dobu proměnila?

Ulice Osmého listopadu byla pojmenována po porážce čes-
kých stavů na Bílé Hoře tohoto dne roku 1620. Po obsazení 
Čech a Moravy Němci byla přejmenována na Mansfeldovu uli-
ci. Proč, to nevím. Mé vzpomínky se vztahují na ty, kdo v ní by-
dleli: Majerovi, Mojžíšovi, Kovtunovi, Kudrnáčovi a další. Jak 
se ulice proměnila? Příbylo aut a provoz byl na chvíli pokusně 
jednosměrný. A můj rodný dům, kde nyní žije moje švagrová, 
je zušlechtěný, zahrada zkrásněla. 

Měl jsi v Břevnově v dětství ještě nějaká další oblíbená 
místa?

Každou volnou chvíli jsem trávil naproti přes ulici u spedité-
ra Františka Staňka. Většinou s Pavlem. Obdivovali jsme jeho 
auta a transportní techniku. Zasilatelství František Staněk bylo 
přímo naproti našemu domu, stála tam velká hospodářská bu-
dova přestavěná na garáž a dílny. Byl tam i truhlář Peterka, 
starý nerudný řemeslník. Později bylo vše zbouráno, teď tam 
stojí obytné budovy. Staněk měl asi pět aut různých velikostí  
a syna Fandu, s tím jsme kamarádili. Rádi jsme také lyžovali 
na jižním svahu za Ladronkou. Nebo ve Dvořeckého ulici, ta 
měla patřičný spád.

Jaké místo podle tebe dělá Břevnov Břevnovem?

Samozřejmě Břevnovský klášter s bazilikou Sv. Markéty.  
A Bělohorská třída se svým živým provozem a nákupními 
možnostmi také. 

Do Břevnova ses po roce 1989 pravidelně vracel. Jak jsi 
vnímal proměny čtvrti?

Jistě, mnoho se změnilo a většinou k lepšímu. Ale všiml jsem 
si, že ti, kdo investují, jsou většinou soukromí podnikatelé. 
Městská část investuje nedostatečně, tedy podle mého mí-
nění.

Více než třicet let ses v Mnichově živil jako stavební in-
ženýr, věnoval ses i dopravním stavbám. Kdybys mohl 
v Břevnově něco ze stavebního hlediska změnit, co by 
to bylo? 

Přestavěl bych Bělohorskou ulici mezi mou bývalou školou 
(Bělohorská č. 182/17, pozn. aut.) a Malovankou s uklidně-
ním provozu, přičemž tramvaj by zůstala tak, jak je. Obě jed-
nosměrné vozovky by měly, pokud by to šířka dovolila, šikmá 
parkovací místa. Rychlost by byla omezena na třicet kilometrů 
v hodině, zebra i přechody omezené na minimum. Místo toho 
by byly semafory v místech, kde je účelné měnit směr a kde 
ústí či křižují ulice. Na trase tramvaje by nebylo nutné nic mě-
nit, zachoval by se průběžný provoz Bělohorská – Patočkova. 
Špičaté propojení Bělohorské a Patočkovy před mou bývalou 
základní školou je bohužel porodní chybou komunistického 
režimu. 

Foto str. 10. Václav Bobek, dole Václav a bratr Pavel, str. 11. 
bratři Bobkovi na zahradě v Břevnově, rodiče Václav a Božena 

Bobkovi.  Pokračování v přespříštím čísle listu. 
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Mezi námi
v Břevnově 62. 
Petr Podpěra: 

Pár poznámek…  
Pokračování z minulého čísla
Události s možným politickým podtextem se na mne přímo le-
pily. Docela nevinná událost, ze které mám hrůzu ještě dnes, se 
mi přihodila na Bílé hoře. Držel jsem tenkrát partu s klukama  
z Malého Břevnova, většinou byli o chlup starší. Tonda Šamo-
nil, Venca Kimla, Franta Petrásek zvaný Ancas, Boža Pilát, Pavel 
Pačes, Jirka Lastivka i další. V tehdejším Malém Břevnově bylo  
o jednu tramvajovou zastávku více. Ta prostřední dnes již neexis-
tuje. Parta šla po chodníku, já po kolejích. Byla zima, dost sněhu, 
tak mě bombardovali sněhovými koulemi. Házet sněhové koule 
není nic proti zákonům nebo slušnému chování, to se považuje 
spíš za kratochvíli. Ovšem jen do okamžiku, kdy nevznikne žád-
ná škoda. Na té prostřední zastávce stál policajt. Místní pochůz-
kář. Pozoroval nás, nic neříkal, konec konců jsme nedělali žád-
nou výtržnost. Když jsem k němu došel, tak ještě poznamenal: 
To se necháš takhle bombardovat? Celou dobu jsem si připra-
voval pořádnou kouli, tak zvanou ledovku. Tak jsem vypálil svůj 
projektil. Mířil jsem docela dobře, ovšem cíl zákeřně uhnul. No  
a ta moje ledovka vyrazila sklo ve vývěsce místní organizace 
KSČ. No to byl tedy malér jako hrom. Nakonec bylo štěstím  
v neštěstí, že u toho byl ten policajt, protože dosvědčil, že to 
tedy byla neúmyslná nehoda, žádný atentát. Dnes bych řekl, 
že našel i to nejlepší řešení. Nesepsal žádné hlášení, protože to 
by zůstalo v kádrových záznamech nadosmrti, ale odvedl mě 
k předsedovi místní organizace KSČ. Tam jsem slíbil, že to do 
večera opravím, čestný pionýrský. Složili jsme se z kapesného 
a jeli dolů ke Sládkům do sklenářství. Sklenář nejdřív řekl, že 
to bude tak za čtrnáct dnů, ale po vysvětlení nám to hned na 
počkání udělal. Lidská solidarita. Samozřejmě jsme zakoupili 
to nejlacinější sklo, které měl. Průvan v tramvaji nám tu tabuli 
prohýbal tak, že jsme měli strach, aby nám to neprasklo již ces-
tou. Zasadili jsme to do té vývěsky a běželi pro předsedu. Byl 

Vzpomínání 
na klukovská 

léta

spokojen. I nebeská meteorologická služba nám vyšla vstříc, po 
dobu našich sklenářských prací a následné kontroly panovalo 
naprosté bezvětří. V noci přišla sněhová bouře a vysklila tu vý-
věsku nanovo. To si to museli již znovu zasklít sami. 

Další malér však již číhal za rohem. Seděl jsem v Hviezdosla-
vově škole, takhle vpravo, ve třetí lavici. Přede mnou ve druhé 
lavici Eva Hájková a Helena Pokorná, obě z Petřin. Asi jsem je 
nějak pošťuchoval nebo co, protože v jednu chvíli nějak pískly 
potichu smíchy, ovšem právě v tu nejnevhodnější chvíli. Dozo-
rující učitelka usoudila, že na vině jsem já. I dostal jsem tučnou 
poznámku do žákovské knížky. Její text znám dodnes a občas 
mě ještě i straší. Zněl: Při rozhlasové relaci o úmrtí našeho ta-
tíčka Josifa Vissarionoviče Stalina se BAVÍ!!! Psal se rok 1953 
a tohle si tedy nikdo další nesměl přečíst ani náhodou. Jediné 
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řešení bylo ztratit žákovskou knížku a ta knížka se opravdu nějak 
propadla do země. Dnes si již vůbec nevybavuji, jak se to mohlo 
stát. Zajímavější jeví se mě dnes skutečnost, že se ta ztráta ten-
krát nijak nevyšetřovala. Obvykle se totiž ztráta žákovské knížky 
vyšetřovala. Nejspíš si tenkrát v učitelském sboru uvědomili, že 
poznámka tohoto typu by mohla přerůst do obludných rozměrů. 

 O padesátých létech minulého století se rozhodně nedá říci, 
že by snad panovala nějaká změkčilá svoboda slova. Každý si 
také obvykle dával dobrý pozor na to, co mu kde vyklouzne  
z úst. I při každém filmovém představení v kině Ideál byl příto-
men policajt, aby snad někdo nevyužil chvíle, kdy se zhasne. 
Před každým filmovým představením běžel filmový týdeník, kte-
rý obrazem zaznamenával nejdůležitější události. Promítalo se 
třikrát denně. Ve tři hodiny, v půl šesté a v osm hodin. Ve tři 
hodiny jsme mohli do kina bez rodičů a tři první řady byly za 
korunu. Stalin byl právě po smrti a do funkce předsedy komuni-
stické strany SSSR byl zvolen soudruh Malenkov. Když se obje-
vil na filmovém plátně, zazněla do přítmí filmového sálu hlasitá 
poznámka: Jéé, ten je vypasenej. Ten komentář zazněl odněkud 
z prvních tří řad, dětským hlasem. Okamžitě se rozsvítilo, před 
řady diváků napochodoval policajt. Kdo to řekl? Já, řekl Pavel 
Fafel. Tohle nejspíš nikdo nečekal, takovou vzpurnost, tak raději 
zase zhasli a promítalo se dál. Fafelovi byla velká rodina a bydleli 
na Ladronce. Pan Fafel býval kameník a jaksi mu nevadilo, když 
sem tam některý z jeho hojných potomků občas propadnul ve 
škole. Kluci drželi pospolu, v kolektivu je síla, říká se. Tenkrát 
jich v tom kině bylo možná až pět. Nevzpomínám si, že by to ně-
který z nich dotáhnul až do polepšovny, ale dvojka nebo i trojka  
z chování byla u nich docela běžná. Jinak si drželi v Břevnově 
svůj respekt. Ta vzpomínka je sice spíše komická, na druhou 
stranu mně uvízla v paměti, protože jsem poprvé viděl živého 
člověka, který se k situaci postavil čelem a nebál se. A samozřej-
mě mu musím dát za pravdu. Soudruh Malenkov byl skutečně 
pořádně zkrmenej. 

Nebo jinak. V květnu 1945 vznikl na Strahovském stadionu za-
jatecký tábor. Jednou odváděli ruští samopalníci dlouhý průvod 
zajatců po polní cestě, která vedla v místech, kde dnes krou-
ží lidé na kolečkových bruslích, někam směrem do Motola. Na 
konci té kolony bylo šest mladých vojáků s rukama svázanýma 
za zády. Příslušnici SS. Najednou se jeden z přihlížejících s vý-
křikem: to jsou oni, vrhnul na tyto vojáky a začal je mlátit dešt-

níkem, až jej o ně přelomil. Napadení se shlukli do kruhu, aby 
si chránili hlavy. Všechno ukončil dozorující ruský samopalník, 
který útočníka prostě nakopnul. Rozzuřený občan byl jinak míst-
ní váženou osobou, doktor M. provozoval zubařskou praxi. Pro 
přihlížející kluky se ovšem stal srabem. Asi jsem se v tom smyslu 
nějak i vyjádřil, protože můj první, ještě mléčný zub mě vytáhnul 
zubař až Na poříčí. Pro jistotu mě v Břevnově k zubaři nevedli. 

 Nakonec jedna historická skutečnost, kterou bohužel historici 
neuznají. Květnová revoluce v roce 1945 prý začala 5. května, 
když rozhlas začal vysílat volání o pomoc. Tak se to tvrdí v sou-
časnosti. Těsně po válce se všichni shodovali na tom, že to za-
čalo tak, že středem Národní třídy prošel neznámý muž, který 
nesl na delší tyči menší československou vlajku. To je holá sku-
tečnost, existují fotografie toho muže i v situaci, kdy procházel 
okolo německé hlídky s kulometem, která měla svoje stanoviště 
u Národního divadla. Nikdo však bohužel neví, kdo ten odváž-
ný člověk byl. Alespoň jsem o tom nikdy nic neslyšel. Nicméně 
mohu potvrdit, že to asi viselo ve vzduchu. Byli jsme poslední 
dům v ulici Pod Ladronkou a vedle nás byla prázdná parcela. 
Původně přes ní vedla šikmo vyšlapaná pěšina. Podle fotografií 
někdy v roce 1942 si tu parcelu oplotil jakýsi Němec, který ob-
čas chodil v takové té uniformě hořčicové barvy, které Voskovec 
s Werichem říkali úprka. Na ulici nezdravil Heil Hitler, ale Grüss 
Gott. Jinak bydlel v Šultysově ulici naproti mandlu. Po válce  
v tom domě bydlel známý běžec středních tratí Tomáš Salinger, 
držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy. Ten Němec si na 
té zahrádce pěstoval zeleninu. Někdy začátkem května zavčas 
zmizel. Revoluce visela ve vzduchu. Nějak již po ránu mezi star-
šími kluky vřela jakási nervosita, i přelezli jsme ten Němcův plot  
a doslova sežrali záhon syrové cibule. Pamatuji si to dobře, pro-
tože následně jsem obdržel ohromný výprask. Protože jsem 
páchnul tou cibulí na hony daleko. A konec konců to nebyla 
naše cibule, ale pořád to byla cibule cizí. To až později zmizel ten 
rozdíl mezi tím, co je moje a co je cizí. I když tradice přerozdělo-
vání majetku v Čechách trvá od husitských časů. Nikdo mi však 
již nevymluví časový průběh událostí ze dne 5. 5. 1945. Nejdřív 
v Břevnově zmizel záhon cibule, potom prošel středem Prahy ne-
známý odvážný muž s československou vlajkou na žerdi a až po-
tom se to semlelo u rozhlasu, který začal vysílat volání o pomoc. 

 (pokračování příště) 
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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.
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V minulosti vycházelo v Břevnově několik místních časopisů. Vedle toho tiskly se různé bulletiny, sportovní, politické, zájmové a jiné. V sousedních 
Střešovicích vycházelo v letech 1926 a 1927 rovněž periodikum, bohužel však dosti krátce. Lze ho dohledati v archivech a jeho název můžete dnes 
vyluštit v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Věstník Besedy na Vořechovce ve Střešovicích 

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
Lidmila Nováková, Břevnov  8. 4. 1940Lidmila Nováková, Břevnov  8. 4. 1940
František Feňo, Břevnov  8. 5. 1939František Feňo, Břevnov  8. 5. 1939

Dne 9. dubna 2021 oslavili manželé Anna a Zdeněk 
Sovovi z Břevnova diamantovou svatbu. S láskou  
a vděčností se s nimi radují děti s rodinami.

Za panem profesorem Janem Sokolem
16. února 2021 zemřel po krátké nemoci pan 
profesor Jan Sokol z Břevnova, známá osobnost 
současného života. Narodil se 18. dubna 1936 
v Praze. Jeho otec byl profesorem na Umělec-
ko průmyslové škole, kterou musel v 50. letech 
opustit. Jeho matka vystudovala dějiny umění. 
Jan Sokol nebyl z kádrových důvodů přijat na 

vysokou školu, vyučil se zlatníkem a vstoupil do zaměstnání. Sám o této 
době řekl: Řemeslo jsem dělal rád a s úspěchem a měl jsem dost volného 
času, abych se naučil jazyky a další věci, které mě zajímaly. Jsem rád, že 
jsem mohl léta žít mezi řemeslníky. V roce 1961 se oženil s Františkou 
Patočkovou, dcerou českého filosofa. Založili rodinu a mají tři děti. V 60. 
letech pracoval jako programátor a pod vlivem tchána se začal soustav-
něji zabývat filosofií a Biblí. Přeložil řadu knih a pracoval na ekumenickém 
překladu Nového zákona. Koncem roku 1976 podepsal Chartu 77. Po sa-
metové revoluci byl za Občanské fórum Břevnova a Prahy 6 zvolen mís-
topředsedou Poslanecké sněmovny. Na začátku nového tisíciletí působil 
jako první děkan Fakulty humanitních studií a stal se ministrem školství. 
V září 2014 mu bylo uděleno čestné občanství Prahy 6. Známé je jeho 
mnohaleté působení ve farnosti Břevnovského kláštera, kde přednášel ka-
pitoly z Bible. V prvních letech vydávání časopisu Břevnovan byl jeho pra-
videlným dopisovatelem. Život prožil v Břevnově v kruhu rodinném jako 
hluboce věřící člověk, kterého měli lidé rádi. Zádušní mše svatá konala 
se v omezeném počtu účastníků 20. února 2021 v bazilice sv. Markéty  
a uložení do rodinné hrobky bude později na břevnovském hřbitově. 

Za redakci Mgr. Pavel Krchov 

Za panem majorem Zdeňkem Vágnerem 
6. dubna 2021 zemřel nestor českého dopravní-
ho letectva major Zdeněk Vágner ve věku 97 let. 
Narodil se 28. 2. 1924 v Nižným Hrabovci v české 
rodině. Jeho otec, když se vrátil z války světové, 
byl přijat do služeb čs. četnictva a převelen na 
Slovensko. V roce 1938 se ale všichni Češi mu-
seli vrátit zpět. V roce 1945 se s kamarádem z 
Břevnova Karlem Bažantem přihlásil k letectvu. 
Absolvoval kurz, výcvik, školu pilotních mecha-
niků a zkoušky pilota. Nastoupil k policejnímu letectvu, které po vzniku  
I. republiky střežilo státní hranice. Letka však byla později přejmenována na 
letku min. vnitra a vládní letku. Měl nalétáno 13. 110 letových hodin a 5 mi-
liónů 200 km bez nehody. Od roku 1951 žil v Břevnově, kde založil rodinu. 
Do posledních let měl velmi bystrý mozek a myšlení, které jsme mohli jen 
tiše závidět. Miloval modelářství, sám si sestrojil a vysoustruhoval pojízdné 
železné modely všech typů lokomotiv, které byly v Čechách vyrobeny. Ne-
uvěřitelná zručnost. Byl spolehlivý pilot a letecký důstojník k nezaplacení. 
Budeme vzpomínat, pane Vágnere…   Za redakci Mgr. Pavel Krchov 
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Automobil vznikal  
v pronajaté dílně v již 
zmíněné střešovic-
ké kolonii Octárna, 
pracoval na něm asi 
desetičlenný tým lidí 
a dokončen byl týden 
před Vánocemi 1935. 
Nesl značku FRM, 
jež byla zkratkou 
výrazu Fischer Rei-
mann Motoren.
Mužem, jenž měl na 
starost organizační a 
ekonomickou strán-
ku projektu, byl Otto 
Reimann, potřebné 
finance poskytl pražský bankéř Leopold Selig.
Paul Jaray, jemuž Ing. Fischer vůz opakovaně předváděl v Německu 
a ve Švýcarsku, na něj napsal velmi pozitivní posudek stejně jako 
několik předních německých odborníků. Výroba automobilů FRM 
měla odstartovat v roce 1938 v bývalé textilní továrně v Chrudimi, 
kvapně narůstající hrozba válečného konfliktu to však znemožnila.
Za své vzala i představa prezentace vozu v říjnu 1938 na pražském 
autosalonu, po mnichovském diktátu a obsazení Sudet nebylo na 
výstavu automobilů ani pomyšlení.
Před okupací zbytku republiky hitlerovskými vojsky stačil Ing. Fis-
cher s vozem uprchnout do Belgie, kde jej spolu s několika kufry 
rodinného majetku deponoval v Antverpách.
Ještě v roce 1939 vstoupil v jihofrancouzském Cap d´Agde do řad 
československé vojenské jednotky, s níž byl po porážce Francie 
evakuován do Anglie, kde sloužil po celou válku.
Po jejím skončení se vydal do Belgie hledat svůj automobil i ostatní 
věci, ale všechno beze stopy zmizelo. Modernizovanou verzi pro-
jektu FRM se Ing. Fischer pokoušel v padesátých letech uplatnit  
v Československu i v Německé demokratické republice, definitiv-
ního odmítnutí se dočkal v roce 1957.
Až do odchodu do důchodu byl zaměstnán jako konstruktér v praž-
ském ČKD a poté s několika přáteli opravoval auta v malé dílně ve 
Vysočanech. Zemřel v roce 1988 ve věku 83 let.

Jan Tuček 
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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.

178
FRM – auto z OctárnyFRM – auto z Octárny
Nedaleko od hranic Břevnova, v kolonii Octárna v sousedství stře-
šovické vozovny, se v roce 1935 zrodil osobitě řešený automobil 
FRM s aerodynamickou karoserií. Zůstal solitérem a za války zá-
hadně zmizel v Belgii.
Konstruktérem tohoto pozoruhodného vozu byl Ing. Štěpán Fischer 
(1905–1988). Pocházel ze židovské rodiny ze slovenské Trnavy, 
maturoval na německém gymnáziu v Brně a strojní inženýrství vy-
studoval na berlínské technice.
V první polovině třicátých let pracoval v pražské konstrukční kan-
celáři firmy Jawa na čtyřválcovém motoru dvoulitrového objemu 
určeném pro sportovní vůz s aerodynamickou karoserií. Její tva-
ry navrhl Paul Jaray (1889–1974), ve Švýcarsku žijící průkopník 
proudnicových linií.
Nově navržený čtyřdobý čtyřválec nebyl včas zralý ke sportovnímu 
nasazení, a tak aerodynamické kupé Jawa startovalo v závodě Tisíc 
mil československých 1934 se skromným dvoudobým dvouválcem 
upraveným z licenčního motoru DKW používaného v tehdy no-
vých lidových vozech Jawa 700.

Po této epizodě se Ing. Fischer rozhodl osamostatnit a pustil se 
do realizace vlastního projektu aerodynamického automobilu, při 
jehož konstrukci uplatnil několik patentovaných řešení. Vodou 
chlazený čtyřválec o objemu 1,9 l umístil napříč za zadní nápravu, 
pérování všech čtyř nezávisle zavěšených kol obstarávaly vinuté 
pružiny v nezvyklé vodorovné poloze.
Kapkovité tvary čtyřmístné dvoudveřové karoserie se svislou 
„ploutví“ na zužující se zádi odpovídaly zásadám, které razil Jaray, 
s nímž Ing. Fischer nadále udržoval čilé kontakty.

Snímek ze 17. prosince 1935: Ing. Fischer  
je první zprava v klobouku

 Ing. Fischer s vozem FRM ve vratech 
dílny ve střešovické Octárně

Paul Jaray byl spokojen: linie vozu FRM  
odpovídaly jeho zásadám

Aerodynamický vůz FRM měl vzadu napříč uložený čtyřválec 1,9 l



Není mnoho malířů, kteří nám zůstanou v pod-
vědomí po celý život a jejichž kresby poznáme 
na první pohled. Takovým malířem je například 
Josef Lada. Ale také Mikoláš Aleš, kterého znají 
mnohé generace už ze školních učebnic. Z lu-
net v Národním divadle, z historických obrazů, 
fasád secesních domů, z mnoha krásných kniž-
ních ilustrací a jednotlivých pérových kreseb. 
Krajiny s chaloupkami, kostelíčky, se studánka-
mi a postavami dětí a dospělých ve všech roč-

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC

ních obdobích. Méně známý byl jeho vřelý vztah k armádě. K této náklonnosti se dostal přes svého strýce Tomáše Famfulu, vysloužilého dragouna 
po válkách napoleonských, který proharcoval půl Evropy a už se po čtrnácti letech vojančení neoženil a zůstal doma u sestry. Žil s rodinou Alšo-
vých v Miroticích. Mikoláš Aleš se inspiroval vojenským životem na řadě kreseb a díky jemu můžeme dnes snadno porovnat rozdíly mezi kdysi zná-
mými jezdeckými tělesy, jako byli c. k. huláni s kopím u sedla a feldflaškou na prsou a třeba dragouny s typickým hřebenem na helmě a krátkým 
jezdeckým kabátkem. Stopy své životní cesty nechal Mikoláš Aleš i v Břevnově a byť se jedná o období jednoho roku, stojí za dnešní připomenutí. 

Po velmi smutných životních peripetiích, kdy mu během několika málo let zemřeli v mladém věku dva starší bratři, maminka i otec, ocitl se ve 22 
letech na pražské akademii zcela sám, bez prostředků a rodičovské podpory. Odbyl si jednoroční službu vojenskou v kasárnách na Újezdě, kde měl 
alespoň nějaké zaopatření a v roce 1879 se oženil se svoji láskou z dětství z rodných Mirotic. V roce 1882 se z Malé Strany přestěhoval s rodinou 
do Břevnova, do domu na Bělohorské ulici č. 33, /dnes už dům vypadá jinak/, kde se mu v létě toho roku narodila dcera, po mamince zvaná Ma-
ryna a v Břevnovském klášteře pokřtěná jménem Marie. V Břevnově nezahálel. Měl již syna Tomáše /jméno po strýci/ a musel živit rodinu. A zde 
byla jemu blízká inspirace: Bílá hora, Stromovka, venkovský život. Jenže to bylo málo. Mikoláš Aleš byl již uznávaný malíř v Čechách, potřeboval 
další zakázky, kontakty, a tak po roce se rodina vrací zpět do Prahy. Od 80. let 19. století kreslí pro renomované časopisy, jako byly Zlatá Praha, 
Světozor, Květy, Humoristické listy a nakladatelství, maluje obrazy.

Mikoláš Aleš se narodil v roce 1852 v jihočeských Miroticích a zemřel v roce 1913 v Praze. Dcera Maryna Alšová, provdaná Svobodová, rodačka  
z Břevnova, žila do roku 1973. Kruh přátel umění Mikoláše Alše měl s paní Marynou Alšovou trvalé spojení a jeho adresa byla ještě v sedmdesá-
tých letech minulého století v Břevnově, Bělohorská 138. 

 Pavel Krchov 


