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Slavnosti Seslání Ducha svatého symbolicky představují sedm plamenů Božích duchovních darů lid-
skému pokolení: moudrost, rozumnost, vědění, rada, láska, zbožnost a bázeň. Děti z břevnovské far-
nosti se základům Bible seznamují od mladých let a různé křesťanské svátky během roku je nemohou 
překvapit.                       Fota: T. Czukás

Slavnostní bohoslužbu Seslání Ducha svatého, která se konala v neděli 23. května 2021 v naší bazilice, 
sloužil Pater Václav Snětina. Bývá obklopen dětmi, při mších, na výletech, hrách či společném povídání. 
Kromě duchovní správy farnosti je třeba si právě této skutečnosti povšimnouti: jeho celoroční a dlou-
hodobé práce s dětmi, kterých jsou desítky. 

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
6. září 20216. září 2021

Objekt Schleiferky v Břevnově býval Mate-
řincem Školských sester sv. Františka a sou-
sední budova Alemanka s pěknou dřevěnou 
věží k němu patřila. Sloužila jako pension pro 
vysokoškolačky a dívky dobře situovaných ro-
din z venkova, které byly v Praze zaměstnány. 
Zde se také pro ně vyučovala francouzština, 
němčina a hudba. Alemanka dostala jméno 
po c. k. rytmistru Emilu Alemanovi, který 
nechal vilu postavit v r. 1870. Kolem bývala 
zahrada, ovocné stromy, záhony květin s la-
vičkami a zákoutími pro odpočinek a chvíle 
pro sebe. Takovému místu tady říkali „nebíč-
ko“. Zahradou protékal potok Brusnice, který 
zde vytvářel hluboký rybníček se zlatými ryb-
kami. I ten sloužil všem pro chvíle oddechu 
a ke koupání a k projížďkám na loďce. Dnes 
Alemanka poskytuje opět pro studentky uby-
tování jako před léty, jenže loďku na rybníčku 
a zlaté rybky zde už nemají.        Pavel Krchov  
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Výročí. Ve válce před 155 lety 3. července 1866 střetlo se u Hradce Králové jedenáct tisíc jezdců v nej-
větší jezdecké bitvě v Čechách. Rakouského cíle zabránit Prusům v pronásledování ustupujících jedno-
tek našich bylo dosaženo, arciť za cenu velkých ztrát: padlo zde 71 důstojníků, 1102 dragounů a dalších 
jízdních, zabito bylo 1692 koní. A právě památce statečným císařským a hlavně – nebohým koním, jest 
věnován tento působivý a ojedinělý pomník odhalený v roce 2016, který stojí na bitevní pláni u Střeze-
tic, tam u Královýho Hradce… 

Zajímavost
pro vás 139. 
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  Z klášteraZ kláštera • Po celý květen se vždy po úter- • Po celý květen se vždy po úter-
ní, středeční a čtvrteční mši sv. konaly májové ní, středeční a čtvrteční mši sv. konaly májové 
pobožnosti se zpívanými litaniemi. pobožnosti se zpívanými litaniemi. Od 3. květ-Od 3. květ-
na na 2021 byly opět zpřístupněny bohoslužby  2021 byly opět zpřístupněny bohoslužby  
s veřejnou účastí, a to v pondělí až pátek ráno s veřejnou účastí, a to v pondělí až pátek ráno 
od 7 a večer od 18 hod. s přidanými bohosluž-od 7 a večer od 18 hod. s přidanými bohosluž-
bami, v úterý od 19.30 pro mládež. O každé ne-bami, v úterý od 19.30 pro mládež. O každé ne-
děli jsou mše svaté od 7, 8, 9, 10.30 pro rodiny děli jsou mše svaté od 7, 8, 9, 10.30 pro rodiny 
s dětmi a od 18 hodin bohoslužba večerní. Na s dětmi a od 18 hodin bohoslužba večerní. Na 
Bílé Hoře jsou mše sv. každý čtvrtek od 17 ho-Bílé Hoře jsou mše sv. každý čtvrtek od 17 ho-
din a o nedělích vždy od 11 hodin. • din a o nedělích vždy od 11 hodin. • 13. května.13. května.  
Na svátek Nanebevstoupení Páně začala, jako Na svátek Nanebevstoupení Páně začala, jako 
každoročně, Svatodušní novéna s úvodním slo-každoročně, Svatodušní novéna s úvodním slo-
vem P. Václava Snětiny. Letos s tématem pape-vem P. Václava Snětiny. Letos s tématem pape-
že Františka „Radost lásky,“ sestavené z modli-že Františka „Radost lásky,“ sestavené z modli-
teb, zpěvů, ztišení, hrou na varhany a housle. • teb, zpěvů, ztišení, hrou na varhany a housle. • 
22. 5.22. 5. Od 16 hodin přednášel z Ostravy na TV  Od 16 hodin přednášel z Ostravy na TV 
Noe o Eucharistii P. arciopat Prokop Siostrzo-Noe o Eucharistii P. arciopat Prokop Siostrzo-
nek. • nek. • 23. května23. května O Slavnosti Seslání Ducha  O Slavnosti Seslání Ducha 
svatého při nedělní mši od 9 hodin zazněla Mi-svatého při nedělní mši od 9 hodin zazněla Mi-
ssa de Angelis se svatodušními zpěvy v podání ssa de Angelis se svatodušními zpěvy v podání 
Chrámového sboru řízeného Adolfem Melicha-Chrámového sboru řízeného Adolfem Melicha-
rem. • rem. • 28. 5. 28. 5. o Noci kostelů navštívilo klášter  o Noci kostelů navštívilo klášter  
a baziliku 520 účastníků. Benediktini podě-a baziliku 520 účastníků. Benediktini podě-
kovali farníkům za připravený program, hu-kovali farníkům za připravený program, hu-
dební koncert, varhanní improvizace, včetně dební koncert, varhanní improvizace, včetně 
individuální prohlídky baziliky. Od 21.30 hod individuální prohlídky baziliky. Od 21.30 hod 
do 22 hodin v tiché meditaci ukončena letoš-do 22 hodin v tiché meditaci ukončena letoš-
ní Noc kostelů závěrečným požehnáním. • ní Noc kostelů závěrečným požehnáním. • V V 
neděli 30. 5.neděli 30. 5. slouženy mše sv. se zaměřením  slouženy mše sv. se zaměřením 
k Nejsvětější Trojici opět od 7, 8, 9, 10.30 a v k Nejsvětější Trojici opět od 7, 8, 9, 10.30 a v 
18 hodin. • 18 hodin. • 3. června 20213. června 2021 ještě za císaře pána  ještě za císaře pána 
to byl slavný církevní svátek Těla a krve Páně, to byl slavný církevní svátek Těla a krve Páně, 
kdy nastoupené c. k. vojsko pálilo salvy z pušek kdy nastoupené c. k. vojsko pálilo salvy z pušek 
a bývalo ran jak „O Božím Těle“, což patřilo a bývalo ran jak „O Božím Těle“, což patřilo 
k svátku tomuto, jakož i průvody a zastavení k svátku tomuto, jakož i průvody a zastavení 
s promluvami, s dívenkami s košíčky plnými s promluvami, s dívenkami s košíčky plnými 
lístků vonných pivoněk a honorací světskou  lístků vonných pivoněk a honorací světskou  
a církevní, kde nemohlo chybět zastoupení škol, a církevní, kde nemohlo chybět zastoupení škol, 
městské správy, spolků, oddílů ostrostřeleckých městské správy, spolků, oddílů ostrostřeleckých 
a kam chodili rádi obyčejní lidé všech profesí. a kam chodili rádi obyčejní lidé všech profesí. 
Dnes slouženy v klášteře mše o sedmé ranní  Dnes slouženy v klášteře mše o sedmé ranní  

a šesté večerní. • a šesté večerní. • 4. 6. 4. 6. Po mši sv. v 18 hodin, jako  Po mši sv. v 18 hodin, jako  
o každém pátku v měsíci, se konala eucha-o každém pátku v měsíci, se konala eucha-
ristická adorace před Nejsvětější Svátosti ristická adorace před Nejsvětější Svátosti 
do 20.30 hod. do 20.30 hod. • do 20.30 hod. do 20.30 hod. • V pátek 11. 6.V pátek 11. 6.    
O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při 
mši sv. v šest večer opět zpíval Chrámový sbor mši sv. v šest večer opět zpíval Chrámový sbor 
Missu Fr. Schuberta za varhanního doprovodu Missu Fr. Schuberta za varhanního doprovodu 
Marka Čihaře. Za dirigentským pultem stál Marka Čihaře. Za dirigentským pultem stál 
Adolf Melichar. • Adolf Melichar. • 24. června24. června slaven svátek  slaven svátek 
narození sv. Jana Křtitele. Za našich časů den narození sv. Jana Křtitele. Za našich časů den 
školských konferencí na školách středních, kdy školských konferencí na školách středních, kdy 
se rozhodovalo o známkách a vysvědčení mla-se rozhodovalo o známkách a vysvědčení mla-
dých junáků. Ve městech jistě důvod k bujaré dých junáků. Ve městech jistě důvod k bujaré 
oslavě a možná to inspirovalo slavný big beat oslavě a možná to inspirovalo slavný big beat 
Olympic ku kdysi známému hitu „O sv. Jánu, Olympic ku kdysi známému hitu „O sv. Jánu, 
se nechechtej, potkáš li spoustu divných pánů, se nechechtej, potkáš li spoustu divných pánů, 
k ránu.“ • k ránu.“ • 26. 6.26. 6. si připomenul P. arciopat Pro- si připomenul P. arciopat Pro-
kop Siostrzonek 38. výročí kněžského svěcení. kop Siostrzonek 38. výročí kněžského svěcení. 
• • 29. 6.29. 6. při mších slavnost sv. Petra a Pavla.   při mších slavnost sv. Petra a Pavla.  
V klášteře bratr Martin Ševeček, který vede mi-V klášteře bratr Martin Ševeček, který vede mi-
nistranty ke službě u oltáře při bohoslužbách, nistranty ke službě u oltáře při bohoslužbách, 
má on line přednášky O ministrování. • má on line přednášky O ministrování. • Od 20. Od 20. 
květnakvětna do konce srpna t. r. probíhá v areálu  do konce srpna t. r. probíhá v areálu 
kláštera místopisná aktivita pro dospělé s dětmi kláštera místopisná aktivita pro dospělé s dětmi 
s názvem: Poznej areál kláštera. Součástí akce s názvem: Poznej areál kláštera. Součástí akce 
jsou hry, křížovky s odměnou apod. Klášterní jsou hry, křížovky s odměnou apod. Klášterní 
sýpka je otevřena denně sýpka je otevřena denně od 17. květnaod 17. května, stejně , stejně 
tak klášterní Šenk. Arci zde jest doporučována tak klášterní Šenk. Arci zde jest doporučována 
rezervace a to na tel. čísle: 220 406 294. rezervace a to na tel. čísle: 220 406 294. 

  Letošní „Noc kostelů“ na Bílé Hoře.Letošní „Noc kostelů“ na Bílé Hoře. /Pro  /Pro 
Břevnovan zapsal Karel Voplakal/. V pátek 28. Břevnovan zapsal Karel Voplakal/. V pátek 28. 
května proběhla tradiční každoroční akce „Noc května proběhla tradiční každoroční akce „Noc 
kostelů“, která rok od roku stále víc nabývá na kostelů“, která rok od roku stále víc nabývá na 
popularitě. Podobně jako ve většině pražských popularitě. Podobně jako ve většině pražských 
farností se uskutečnila i ve filiální farnosti farností se uskutečnila i ve filiální farnosti 
Bílá Hora – v podmínkách, kdy ještě doznívají Bílá Hora – v podmínkách, kdy ještě doznívají 
proticovidová omezení, takže bylo třeba za-proticovidová omezení, takže bylo třeba za-
chovávat dosud platná striktní vládní nařízení  chovávat dosud platná striktní vládní nařízení  
o dostatečných odstupech a bezpodmínečném o dostatečných odstupech a bezpodmínečném 
užití respirátorů u všech účastníků akce – z řad užití respirátorů u všech účastníků akce – z řad 
místních věřících i náhodných návštěvníků a tu-místních věřících i náhodných návštěvníků a tu-
ristů, kteří se chtěli dozvědět o historii a význa-ristů, kteří se chtěli dozvědět o historii a význa-
mu tohoto poutního místa, prohlédnout si celý mu tohoto poutního místa, prohlédnout si celý 
areál, zúčastnit se bohoslužby či vyslechnout areál, zúčastnit se bohoslužby či vyslechnout 
mimořádně krásný houslový koncert z díla ba-mimořádně krásný houslový koncert z díla ba-
rokního komponisty Johanna Josepha Vilsmay-rokního komponisty Johanna Josepha Vilsmay-
ra. Bělohorská „Noc kostelů“ začala tentokrát ra. Bělohorská „Noc kostelů“ začala tentokrát 
poměrně brzy, aby bylo možno v přijatelném poměrně brzy, aby bylo možno v přijatelném 
čase stihnout celý program. Připravily jej a ce-čase stihnout celý program. Připravily jej a ce-

lou jeho tíži nesly bělohorské sestry benediktin-lou jeho tíži nesly bělohorské sestry benediktin-
ky. Jeho hlavním bodem byl dvoudílný koncert ky. Jeho hlavním bodem byl dvoudílný koncert 
Vilsmayrovy barokní hudby pro sólové housle Vilsmayrovy barokní hudby pro sólové housle 
(sestra Marie Magdalena Fuxová). Následovaly (sestra Marie Magdalena Fuxová). Následovaly 
veřejně přístupné večerní nešpory místní komu-veřejně přístupné večerní nešpory místní komu-
nity sester benediktinek; modlitby a zpěvy při nity sester benediktinek; modlitby a zpěvy při 
této řeholní bohoslužbě vedla sestra Petra a kro-této řeholní bohoslužbě vedla sestra Petra a kro-
mě ní se zúčastnily i ostatní sestry: Magdalena, mě ní se zúčastnily i ostatní sestry: Magdalena, 
Tereza, abatyše Franceska a jako host i sestra Tereza, abatyše Franceska a jako host i sestra 
Scholastika z mnichovské komunity Venio. Scholastika z mnichovské komunity Venio. 
Následovala komentovaná prohlídka kostela, Následovala komentovaná prohlídka kostela, 
ambitů a kaplí, panelové výstavy k politicko–ambitů a kaplí, panelové výstavy k politicko–
náboženské situaci počátku 17. století i modelů náboženské situaci počátku 17. století i modelů 
znázorňujících postupný vývoj stavby poutního znázorňujících postupný vývoj stavby poutního 
místa počátkem století osmnáctého; zájemce místa počátkem století osmnáctého; zájemce 
provázela a zajímavosti komentovala abatyše provázela a zajímavosti komentovala abatyše 
Franceska OSB. Na závěr programu odezněla Franceska OSB. Na závěr programu odezněla 
druhá část houslového koncertu (závěrečné tři druhá část houslového koncertu (závěrečné tři 
partity) v uměleckém provedení sestry Marie partity) v uměleckém provedení sestry Marie 
Magdaleny Fuxové. Program „Noci kostelů“ ve Magdaleny Fuxové. Program „Noci kostelů“ ve 
zdejší farnosti započal již v odpoledním čase: zdejší farnosti započal již v odpoledním čase: 
v 16.20 začala první – cca devadesátiminutová v 16.20 začala první – cca devadesátiminutová 
část houslového koncertu. část houslového koncertu. 

  O sympatické interpretce,O sympatické interpretce, fenomenální  fenomenální 
houslistce sr. Marii Magdaleně Fuxové jsme houslistce sr. Marii Magdaleně Fuxové jsme 
čtenáře „Břevnovana“ informovali již dříve; čtenáře „Břevnovana“ informovali již dříve; 
proto nyní již jen několik stručných vět: své proto nyní již jen několik stručných vět: své 
mimořádné umění velmi úspěšně prezentovala mimořádné umění velmi úspěšně prezentovala 
v podstatě po celém světě od Ameriky až po v podstatě po celém světě od Ameriky až po 
Dubaj; je členkou prestižních mezinárodních Dubaj; je členkou prestižních mezinárodních 
hudebních těles a držitelkou řady špičkových hudebních těles a držitelkou řady špičkových 
ocenění. Vyučuje hudbu na Gymnáziu a hudeb-ocenění. Vyučuje hudbu na Gymnáziu a hudeb-
ní škole hl. města Prahy. Od roku 2016 je novic-ní škole hl. města Prahy. Od roku 2016 je novic-
kou benediktinského opatství Venio Praha/Mni-kou benediktinského opatství Venio Praha/Mni-
chov. Autorem interpretovaného houslového chov. Autorem interpretovaného houslového 
díla z roku 1715 je u nás poměrně málo známý díla z roku 1715 je u nás poměrně málo známý 
rakouský komponista Johann Joseph Vilsmayr rakouský komponista Johann Joseph Vilsmayr 
(žil v letech 1663 – 1722); byl žákem známěj-(žil v letech 1663 – 1722); byl žákem známěj-
šího skladatele Bibera. Letošní bělohorský kon-šího skladatele Bibera. Letošní bělohorský kon-
cert je premiérou jeho – v podstatě znovuobje-cert je premiérou jeho – v podstatě znovuobje-
veného – díla. Skládá se ze šesti samostatných veného – díla. Skládá se ze šesti samostatných 
partit tématicky odpovídajících jednotlivým partit tématicky odpovídajících jednotlivým 
sekcím Nového Zákona – úseků z evangelií sv. sekcím Nového Zákona – úseků z evangelií sv. 
Lukáše a sv. Jana a ze Skutků apoštolských; jed-Lukáše a sv. Jana a ze Skutků apoštolských; jed-
notlivé partity nebyly zkomponovány v chrono-notlivé partity nebyly zkomponovány v chrono-
logickém pořadí: první z nich je meditačně za-logickém pořadí: první z nich je meditačně za-
měřena na Zmrtvýchvstání Páně, druhá na první měřena na Zmrtvýchvstání Páně, druhá na první 

pokračování na straně 4

Naše Kvarteto dnes. Letos stromy dobře odkvetly, nová generace kačenek se objevila na rybnících a v ptačích hnízdech se narodila další ptáčata. Po-
řadatelé Nocí kostelů se snaží každý rok připravit něco zajímavého. V Bělohorské farnosti letos vystoupila známá houslistka, benediktinka, sestra Ma-
rie Magdalena Fuxová. V klášteře v Břevnově o slavnosti Seslání Ducha svatého oltář byl ozdoben. Program byl ve Schleiferce. Jen v sousedství kdysi 
zbožném Vincentinu jsou brány zavřeny a velký objekt viditelně chátrá. Čípak je to vina? 

Zpravodajství 
Břevnovana



4

BŘEVNOVAN

pokračování ze strany 3
zázrak Kristův v Káně Galilejské, třetí na křest zázrak Kristův v Káně Galilejské, třetí na křest 
ethiopského dvořana apoštolem Filipem, čtvrtá ethiopského dvořana apoštolem Filipem, čtvrtá 
poskytuje námět k meditaci o Ježíšovi, který – poskytuje námět k meditaci o Ježíšovi, který – 
ačkoli byl „staviteli“ společnosti odmítán, stal ačkoli byl „staviteli“ společnosti odmítán, stal 
se „kamenem úhelným“; pátá se týká prvního se „kamenem úhelným“; pátá se týká prvního 
mučedníka sv. Štěpána a šestá je zaměřena na mučedníka sv. Štěpána a šestá je zaměřena na 
zjevení zmrtvýchvstalého Krista učedníkům na zjevení zmrtvýchvstalého Krista učedníkům na 
jejich cestě do Emauz. Jednotlivé partity mají jejich cestě do Emauz. Jednotlivé partity mají 
různé díly: menuet, arie, preludia, courant, různé díly: menuet, arie, preludia, courant, 
allegro aj. Interpretka před každou částí hou-allegro aj. Interpretka před každou částí hou-
slového koncertu velmi přístupným a příjem-slového koncertu velmi přístupným a příjem-
ným způsobem vysvětlila význam dílčích hu-ným způsobem vysvětlila význam dílčích hu-
debních motivů s jejich ukázkami a teprve pak debních motivů s jejich ukázkami a teprve pak 
přistoupila k mistrovskému provedení jednotli-přistoupila k mistrovskému provedení jednotli-
vých partit skladby. Koncert měl pochopitelně  vých partit skladby. Koncert měl pochopitelně  
u všech posluchačů velmi příznivý ohlas.u všech posluchačů velmi příznivý ohlas.
Velký zájem byl také o komentovanou prohlíd-Velký zájem byl také o komentovanou prohlíd-
ku celého bělohorského poutního areálu. Ná-ku celého bělohorského poutního areálu. Ná-
vštěvníkům se líbila i krásně upravená předza-vštěvníkům se líbila i krásně upravená předza-
hrádka, zpřístupněná veřejnosti. Program byl hrádka, zpřístupněná veřejnosti. Program byl 
ukončen kolem 22. hodiny, což mnoha přítom-ukončen kolem 22. hodiny, což mnoha přítom-
ným umožnilo zúčastnit se pozdějšího progra-ným umožnilo zúčastnit se pozdějšího progra-
mu v dalších pražských farnostech. mu v dalších pražských farnostech. 

  Břevnovský chrámový sbor opět zpívá.Břevnovský chrámový sbor opět zpívá.    
/Hana Stanková/. Uplynulé téměř roční období, /Hana Stanková/. Uplynulé téměř roční období, 
které díky přísnému vládnímu nařízení nemohl které díky přísnému vládnímu nařízení nemohl 
chrámový sbor zpívat, prožívali všichni členo-chrámový sbor zpívat, prožívali všichni členo-
vé i farníci s určitým smutkem. Vždyť napo-vé i farníci s určitým smutkem. Vždyť napo-
sledy se viděli jen krátce, pouze při svatovác-sledy se viděli jen krátce, pouze při svatovác-
lavské mši v loňském roce, po které se zákaz lavské mši v loňském roce, po které se zákaz 
zpěvu a dalších větších shromažďovacích akcí zpěvu a dalších větších shromažďovacích akcí 
znovu stanovil. Zpráva od pana dirigenta po znovu stanovil. Zpráva od pana dirigenta po 
předchozím projednání s panem farářem Václa-předchozím projednání s panem farářem Václa-
vem ještě před svatodušními svátky byla velmi vem ještě před svatodušními svátky byla velmi 
potěšující. Opět je možné provádět mše se zpě-potěšující. Opět je možné provádět mše se zpě-
vem, samozřejmě při dodržování hygienických vem, samozřejmě při dodržování hygienických 
opatření. Reakce členů byla velmi radostná  opatření. Reakce členů byla velmi radostná  
a také jich na první zkoušku přišla většina. Pan a také jich na první zkoušku přišla většina. Pan 
dirigent si byl vědom, že dlouhá pauza zpěvu dirigent si byl vědom, že dlouhá pauza zpěvu 
nesvědčí, proto vybral pro svatodušní mši hu-nesvědčí, proto vybral pro svatodušní mši hu-
debně méně komplikovanou mši Missa de An-debně méně komplikovanou mši Missa de An-
gelis (W. Menschik) a ještě drobné, ale vděčné gelis (W. Menschik) a ještě drobné, ale vděčné 
skladbičky. Elán a dobrá nálada provázela celý skladbičky. Elán a dobrá nálada provázela celý 
průběh mše a sbor si rozhodně ostudu neudě-průběh mše a sbor si rozhodně ostudu neudě-
lal, přes dlouhou pauzu nečinnosti. Snad každý lal, přes dlouhou pauzu nečinnosti. Snad každý 
z členů sboru i farníků si uvědomil důležitost z členů sboru i farníků si uvědomil důležitost 
chvíle, kdy je duchovní zpěv o to důležitější  chvíle, kdy je duchovní zpěv o to důležitější  
a v důsledcích i účinnější než v méně vypjatých a v důsledcích i účinnější než v méně vypjatých 
dobách. Zvláště v době kolem svatodušních dobách. Zvláště v době kolem svatodušních 
svátků, a k tomu i v době, kdy mnozí ztrácejí svátků, a k tomu i v době, kdy mnozí ztrácejí 
jistoty. Snad i proto zpíval sbor s větším prožit-jistoty. Snad i proto zpíval sbor s větším prožit-
kem a nasazením. kem a nasazením. 

  Z Liboce.Z Liboce. /Ing. Emil Morys/ /Ing. Emil Morys/
• Ve Sbíhavých ulicích I a IIVe Sbíhavých ulicích I a II rostou dva nové  rostou dva nové 
domy. Kdo šel nebo jel kolem, ten si toho po-domy. Kdo šel nebo jel kolem, ten si toho po-
všimnul. Nikdo si ovšem neuvědomil, že se dí-všimnul. Nikdo si ovšem neuvědomil, že se dí-
val na domy generačně nové stavební techniky. val na domy generačně nové stavební techniky. 
Nejdříve jsme měli kamennou stavební techni-Nejdříve jsme měli kamennou stavební techni-
ku. Potom přišla cihlová stavební technika. Bez ku. Potom přišla cihlová stavební technika. Bez 
cihel pálených bílých a betonových tvárnic to cihel pálených bílých a betonových tvárnic to 
nešlo. Nyní jsme na libockých stavbách svědky nešlo. Nyní jsme na libockých stavbách svědky 
nástupu řezaných cihel. Ptal jsem se na třech nástupu řezaných cihel. Ptal jsem se na třech 
stavbách, jak se ony cihly jmenují. Všichni stavbách, jak se ony cihly jmenují. Všichni 
řekli cihla Porotherm. Teprve ve stavebninách řekli cihla Porotherm. Teprve ve stavebninách 
a prospektech jsem se dozvěděl, že tato nová a prospektech jsem se dozvěděl, že tato nová 
generace cihly se jmenuje Cihla řezaná a Po-generace cihly se jmenuje Cihla řezaná a Po-
rotherm je název výrobce cihly Wienerberger rotherm je název výrobce cihly Wienerberger 
Porotherm. Cihla řezaná se vyrábí v pěti ve-Porotherm. Cihla řezaná se vyrábí v pěti ve-
likostech a na stavbách ve Sbíhavých se staví  likostech a na stavbách ve Sbíhavých se staví  
z největší velikosti 50x25x25 cm. Generač-z největší velikosti 50x25x25 cm. Generač-
ní novota tkví v tom, že cihly se spojují (lepí) ní novota tkví v tom, že cihly se spojují (lepí) 

Praha 6 na radnici v Jilemnického ulici otevřela BabyBox nové generace. Akce se zúčastnili představi-
telé ÚMČ, zakladatel Baby Boxů Ludvík Hess a Mons. Zdenek Wasserbauer, který novému Baby Boxu 
požehnal. Starý byl instalován v roce 2010 a zachránil tři chlapečky a dvě děvčátka. Na snímku vlevo 
radní pro zdravotnictví MUDr. M. Hošek a zakladatel Ludvík Hess.                       Foto Praha 6

Hned tři silniční válce najednou mohli jste spatřit v těchto týdnech na Patočkově ulici, jak upravují po-
kládku tzv. tichého asfaltu pro velmi živou komunikaci, kterou všichni až moc dobře známe. Původního 
cíle vybudování tunelu z trouby u Strahova se však proto vzdávat nebudeme. Metrostav by jistě také 
nebyl proti.

Uzamčený Kaštan v Břevnově v na sklonku rozvolňování přeci jen na kousek pootevřel dveře. Malířka 
paní Monika Kočendová zde ve zkráceném režimu představila z důvodu pandemie dlouho odloženou 
výstavu malovaných ryb, která milovníky vodních živočichů potěšila. 
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plastovým lepidlem v tloušťce nánosu asi  plastovým lepidlem v tloušťce nánosu asi  
3 mm. Hlavní předností je, že budovy uspoří  3 mm. Hlavní předností je, že budovy uspoří  
90 % tepla. Dosavadní materiál, všude okolo 90 % tepla. Dosavadní materiál, všude okolo 
nás, ušetří jen 30 až 40 % tepla. nás, ušetří jen 30 až 40 % tepla. 
• Nová stavební technologie Nová stavební technologie řezanou cihlou řezanou cihlou 
má obrovský vliv na dosavadní výrobce cihel má obrovský vliv na dosavadní výrobce cihel 
– cihelny. V cihelnách předělávají linky i pece – cihelny. V cihelnách předělávají linky i pece 
na výrobu nové cihly řezané. Stavby z řeza-na výrobu nové cihly řezané. Stavby z řeza-
ných cihel jsou tepelně nejúspornější z toho, ných cihel jsou tepelně nejúspornější z toho, 
co kolem doposud bylo. Starší domy čekají na co kolem doposud bylo. Starší domy čekají na 
tepelné izolace, ale stavba z řezaných cihel to tepelné izolace, ale stavba z řezaných cihel to 
nepotřebuje. Cihly pálené a jejich cihelny jsou nepotřebuje. Cihly pálené a jejich cihelny jsou 
téměř vyřazeny pro stavby domovních zdí. Ko-téměř vyřazeny pro stavby domovních zdí. Ko-
lem nás cihelné zdi jsou již tepelně zastaralou  lem nás cihelné zdi jsou již tepelně zastaralou  
a ztrátovou technikou.a ztrátovou technikou.
• Pod libockým kostelem Pod libockým kostelem je krásná partie je krásná partie 
domů (jakoby zámek) a v nich sídlí Domov domů (jakoby zámek) a v nich sídlí Domov 
svaté rodiny (DSR). Žijí tam a je o ně pečo-svaté rodiny (DSR). Žijí tam a je o ně pečo-
váno lidé s trvalými psychickými poruchami. váno lidé s trvalými psychickými poruchami. 
Toho času je DSR zcela zaplněn. DSR má svou Toho času je DSR zcela zaplněn. DSR má svou 
historickou připomínku. V roce 1942 tam učil  historickou připomínku. V roce 1942 tam učil  
a vychovával mládež ředitel Jan Zelenka-Haj-a vychovával mládež ředitel Jan Zelenka-Haj-
ský, ale byl popraven nacisty. Před DSR je ský, ale byl popraven nacisty. Před DSR je 
velký pomník Mrtvých bojovníků obce Liboce. velký pomník Mrtvých bojovníků obce Liboce. 
9. května, při památce ukončení druhé světové 9. května, při památce ukončení druhé světové 
války tam věncem s národní vlajkou vyzdobil války tam věncem s národní vlajkou vyzdobil 
pomník Úřad městské části Prahy 6.pomník Úřad městské části Prahy 6.
• Existuje zákaz vylepování letáků. Existuje zákaz vylepování letáků. V květ-V květ-
nu se vyskytl jeden anonym a vylepil letáky nu se vyskytl jeden anonym a vylepil letáky 
po Nové Liboci tohoto znění: „Pomozte matce po Nové Liboci tohoto znění: „Pomozte matce 
Zemi. Vážení sousedé, postarejte se o odpadky, Zemi. Vážení sousedé, postarejte se o odpadky, 
i když jste je nevyhodili, jednoduše je vyzved-i když jste je nevyhodili, jednoduše je vyzved-
něte. Zachraňte matku zemi, protože neexistu-něte. Zachraňte matku zemi, protože neexistu-
je PLANETA B., Pokud nechcete, lidé začnou je PLANETA B., Pokud nechcete, lidé začnou 
umírat. Děkuji za pozornost.“ Pisatel tohoto umírat. Děkuji za pozornost.“ Pisatel tohoto 
příspěvku upozorňuje Rybářský svaz a občany příspěvku upozorňuje Rybářský svaz a občany 
na zhoršené životní prostředí ryb v Libockém na zhoršené životní prostředí ryb v Libockém 
rybníku. Při procházkách s hráběmi v průběhu rybníku. Při procházkách s hráběmi v průběhu 
do 26. května vylovil 36 uhynulých ryb. Z nich do 26. května vylovil 36 uhynulých ryb. Z nich 
bylo 18 kusů velikosti asi do 20 cm a váze do bylo 18 kusů velikosti asi do 20 cm a váze do 
0,4 kg, ovšem velkých ryb 40–50 cm bylo také 0,4 kg, ovšem velkých ryb 40–50 cm bylo také 
18 ks. Ty vážily po 5 až 7 kg. Byly to kaprovité 18 ks. Ty vážily po 5 až 7 kg. Byly to kaprovité 
ryby a z nich byla 1 štika (50cm) a 1 úhoř, také ryby a z nich byla 1 štika (50cm) a 1 úhoř, také 
50 cm. Nevylovené ryby tam zůstaly v době 50 cm. Nevylovené ryby tam zůstaly v době 
psaní ještě dvě (nešlo na ně dosáhnout).psaní ještě dvě (nešlo na ně dosáhnout).
• Počet obyvatel narůstáPočet obyvatel narůstá jak v Břevnově  jak v Břevnově 
(Petřinách), tak v Liboci. Odvozuje se to od (Petřinách), tak v Liboci. Odvozuje se to od 
otevření malých obchodů. Na Petřinách 82 ote-otevření malých obchodů. Na Petřinách 82 ote-
vřeli dva potravinové obchody, jednu cukrárnu vřeli dva potravinové obchody, jednu cukrárnu 
a jeden se šatstvem. V Liboci přibyl obchod  a jeden se šatstvem. V Liboci přibyl obchod  
s potravinami Market Fabiano.s potravinami Market Fabiano.
•  Lidé staví nebo předělávají Lidé staví nebo předělávají opěrné nebo opěrné nebo 
plotové zdi. A k tomu existují betonové tvárni-plotové zdi. A k tomu existují betonové tvárni-
ce názvu „Dvoutáhlo“. Výrobcem je firma NO-ce názvu „Dvoutáhlo“. Výrobcem je firma NO-
VABRIK CZECH s.r.o z Poličky. Zdi z cihel VABRIK CZECH s.r.o z Poličky. Zdi z cihel 
jsou stavěny již méně. www.novabrik.cz jsou stavěny již méně. www.novabrik.cz 
•  20. května probíhal20. května probíhal v celé Liboci úklid ulic  v celé Liboci úklid ulic 
Pražskými službami. Úklid si zaslouží pochva-Pražskými službami. Úklid si zaslouží pochva-
lu za perfektně odvedenou práci.lu za perfektně odvedenou práci.
  Pozdravení z Pohořelce. Pozdravení z Pohořelce. /Marie Bukvicová/. /Marie Bukvicová/. 

• Hradčany se pomalu s blížícím létemHradčany se pomalu s blížícím létem  
probouzí. A to opravdu pomalu, neboť obcho-probouzí. A to opravdu pomalu, neboť obcho-
dy, které byly zaměřeny na cizince, jsou stále dy, které byly zaměřeny na cizince, jsou stále 
zavřené a pokud nezkrachují, tak ještě budou. zavřené a pokud nezkrachují, tak ještě budou. 
Bazilika na Strahově sice již obnovila pravidel-Bazilika na Strahově sice již obnovila pravidel-
né bohoslužby, ale omezila májové pobožnosti, né bohoslužby, ale omezila májové pobožnosti, 
které zde mají velkou tradici, na 3x týdně. Na-které zde mají velkou tradici, na 3x týdně. Na-
vzdory tomu, že v současné době by to mělo vzdory tomu, že v současné době by to mělo 
obzvláštní význam.obzvláštní význam.
• V minulém příspěvkuV minulém příspěvku jsem se zmiňovala   jsem se zmiňovala  
o domu na Loretánském nám (U Drahomírova o domu na Loretánském nám (U Drahomírova 
sloupu), který kdysi koupil p. Bakala. Je to dům sloupu), který kdysi koupil p. Bakala. Je to dům 

s opravdu zajímavou minulostí. Je z doby pano-s opravdu zajímavou minulostí. Je z doby pano-
vání císaře Rudolfa II. Tento renesanční palác vání císaře Rudolfa II. Tento renesanční palác 
byl budován ve dvou etapách, má malované byl budován ve dvou etapách, má malované 
renesanční stropy (nebo díky brutálním zása-renesanční stropy (nebo díky brutálním zása-
hům měl). Za okupace zde byl protiletecký kryt  hům měl). Za okupace zde byl protiletecký kryt  
a v letech 1948–1962 zde žila paní Hana Bene-a v letech 1948–1962 zde žila paní Hana Bene-
šová, manželka prezidenta Beneše. Nacházela šová, manželka prezidenta Beneše. Nacházela 
se zde kuchyňská kredenc a kachlová kamna, se zde kuchyňská kredenc a kachlová kamna, 
které jsou movitou kulturní památkou. Vzhle-které jsou movitou kulturní památkou. Vzhle-
dem k tomu, že schází písemné zprávy osídlení dem k tomu, že schází písemné zprávy osídlení 
Pražského hradu, Hradčan, ale i o zdejší vege-Pražského hradu, Hradčan, ale i o zdejší vege-
taci, lze předpokládat v místě středověká obydlí  taci, lze předpokládat v místě středověká obydlí  
a lidské ostatky. Necitlivost při realizaci staveb-a lidské ostatky. Necitlivost při realizaci staveb-
ních úprav, které bohužel mohou být nenávrat-ních úprav, které bohužel mohou být nenávrat-
né a znehodnocují tuto kulturní památku i její né a znehodnocují tuto kulturní památku i její 
prostředí v pražské památkové rezervaci. Do-prostředí v pražské památkové rezervaci. Do-
mníváme se, že pokud stavebník p. Bakala chtěl mníváme se, že pokud stavebník p. Bakala chtěl 
provádět takovéto změny a objekt měnit k obra-provádět takovéto změny a objekt měnit k obra-
zu svému bez ohledu na její minulos a význam-zu svému bez ohledu na její minulos a význam-
né místo, tak si měl stavět mimo památkovou né místo, tak si měl stavět mimo památkovou 
rezervaci. Vím, že podobných případů je více rezervaci. Vím, že podobných případů je více 
a i jinde, proto na to upozorňuji, neboť orgány, a i jinde, proto na to upozorňuji, neboť orgány, 
které by toto měli řešit, nekonají. Bohužel.které by toto měli řešit, nekonají. Bohužel.
• Co nového u pluku? Co nového u pluku? Jak se naše země poma-Jak se naše země poma-
lu probouzí z kovidového snu, procitá i spolko-lu probouzí z kovidového snu, procitá i spolko-
vá činnost pražského osmého zeměbraneckého vá činnost pražského osmého zeměbraneckého 
pluku. Ačkoliv zatím není naplánováno mnoho pluku. Ačkoliv zatím není naplánováno mnoho 
vojensko-historických akcí, pár prvních vlašto-vojensko-historických akcí, pár prvních vlašto-
vek se přeci jen najde, a tak budou moci pří-vek se přeci jen najde, a tak budou moci pří-
znivci uniforem a historie starého mocnářství znivci uniforem a historie starého mocnářství 
potkat Osmáky v České Lípě, kde spolu se se-potkat Osmáky v České Lípě, kde spolu se se-
veročeskými kamarády připomenou osud poto-veročeskými kamarády připomenou osud poto-
peného torpédoborce SMS Wildfang a námoř-peného torpédoborce SMS Wildfang a námoř-
níka Rudolfa Engelharta. S námořní tématikou níka Rudolfa Engelharta. S námořní tématikou 
je spjata i nyní již tradiční každoroční vzpomín-je spjata i nyní již tradiční každoroční vzpomín-
ková akce v Kolešovicích u Rakovníka, kterou ková akce v Kolešovicích u Rakovníka, kterou 
letos klub spolupořádá dne 19. června 2021,  letos klub spolupořádá dne 19. června 2021,  
a jež je neodmyslitelně spjata s osobou kontra-a jež je neodmyslitelně spjata s osobou kontra-
admirála Otto Herrmanna. Prozatím největší, co admirála Otto Herrmanna. Prozatím největší, co 
do počtu účastníků, událostí bude letní setkání do počtu účastníků, událostí bude letní setkání 
na zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Ci-na zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Ci-
dlinou, která se bude konat 31. července 2021 dlinou, která se bude konat 31. července 2021 
a na kterou všechny čtenáře srdečně zveme. Ke a na kterou všechny čtenáře srdečně zveme. Ke 
spolkovému životu ale nepatří pouze účast na spolkovému životu ale nepatří pouze účast na 
dobových rekonstrukcích. Dne 15. března 2021 dobových rekonstrukcích. Dne 15. března 2021 
nás navždy opustil náš velitel, předseda klubu, nás navždy opustil náš velitel, předseda klubu, 
ale hlavně věrný kamarád s velkým srdcem ale hlavně věrný kamarád s velkým srdcem 
Aleš Lojda. Opatření, která jsme samozřejmě Aleš Lojda. Opatření, která jsme samozřejmě 
plně respektovali, nám neumožnila se s velite-plně respektovali, nám neumožnila se s velite-
lem řádně a se všemi poctami rozloučit. Nyní lem řádně a se všemi poctami rozloučit. Nyní 
to již vypadá, že se pandemická situace lepší,  to již vypadá, že se pandemická situace lepší,  
a tak se přípravy na plnohodnotnou pietu mo-a tak se přípravy na plnohodnotnou pietu mo-
hou rozběhnout.“hou rozběhnout.“
S pozdravem Lukáš PavlíkS pozdravem Lukáš Pavlík
Hauptmann i. TR Regiment adjutant LIR 8 PragHauptmann i. TR Regiment adjutant LIR 8 Prag
  Z Břevnovského živnostenského spol-

ku. / Tomáš Hudera /. Spolek se sešel po více 
než roce na své tradiční valné hromadě. Val-
ná hromada samozřejmě proběhla za dodrže-
ní všech vládních opatření. Představenstvo 
předložilo na valné hromadě asi nejdůležitější  
a nejpříjemnější bod, kterým bylo zrušení 
členského příspěvku zatím na jeden rok. Dal-
šími body byla samozřejmě zpráva o činnost 
spolku v předchozím roce a představa o další 
činnosti do budoucna. Představenstvo si sta-
novilo termín do 31. 7. k rozhodnutí o konání 
letošního Břevnovského posvícení. Dalším 
bodem valné hromady byly parkovací zóny 
na Praze 6. Posledním oficiálním bodem val-
né hromady byla volba revizní komise, která 
i v příštím období bude fungovat ve stejném 

Žádná ryba se jen tak chytit nedá. Lepší je 
rybu nakreslit, ale to se zase musí umět. Ta-
kové umění ovládá malířka v Břevnově Mo-
nika Kočendová, kterou mnozí znají, protože 
bydlí léta blízko Bělohorské a vede zdejší 
ochotnické divadlo. V minulých dnech vy-
stavovala v Kaštanu kolekci podivuhodných 
ryb, které namalovala za svého pobytu  
v Japonsku.
Proč ale jen ryby? Paní Kočendová, proč ne 
třeba ptáky? Jste od vody, nebo jaký je Váš 
vztah k vodě? 
K vodě máme myslím osobní vztah všichni, 
ale je pravda, že plavu od tří let. A podle ro-
dinného folklóru, dostat mě z vody ven bylo 
prý vždy obtížné. V mládí jsem se věnovala 
závodně skokům do vody. To bych vydržela 
dodnes, mé dutiny však nikoliv. Vposled-
ních letech už jen šnorchluji. To je má veliká 
radost.
A proč ryby? Jsem přesvědčená, že ať si do 
svých obrazů a pláten vymyslím jakoukoli 
rybu, určitě někde v moři žije. Protože jsem 
ryba a v neposlední řadě jde o křesťanský 
symbol. To je mi blízké. A navíc, ryby, kte-
ré kreslím, jsou velmi ornamentální. Ptáčky 
mám moc ráda, ale přeci jen by v barevnos-
ti, kterou používám, vypadali spíš legračně. 
Nekreslím jen ryby.
Druhá část mé tvorby se týká krajiny. Zatím-
co ryby jsou dělané kombinovanou techni-
kou (kresba tuší, akvarel, frotáž) na krajiny 
používám suchý pastel. To je úplně odlišná 
technika vyžadující docela jiný přístup.
Co chystáte malovat v blízké budoucnosti?
Právě proto, že jsem se poslední rok vě-
novala pouze rybám, už se zase těším na 
krajiny. Ale u vody zůstanu. Mé nejčastější 
téma je moře, nebo odraz krajiny na vodní 
hladině.
Čím se živíte, prodáváte svoje obrazy?
Abych řekla pravdu, živí mě můj muž. Ob-
čas sice něco prodám, ale obávám se, že víc 
obrazů spíš rozdám.

Jste režisérkou a vedete ochotnické divadlo 
v Břevnově. Jaký je výhled do konce roku? 

30. listopadu v 19.30 budeme hrát v Kašta-
nu „Pavouci ve službách Sherlocka Holme-
se.“ Doufejme…   Pavel Krchov

BŘEVNOVAN

v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

Karel Schwar−
zenberg je v čele popularity českých
politiků a je to jistě potěšující hlavně pro
ty, kteří ho před několika lety zvolili do
funkce senátora v Praze 6.

Ladislav Veselý je tu pro Radost.
Je rozený Pražák, ročník 1963, využil příle−
žitosti a změnil bývalý oblíbený biograf Ra−
dost v Břevnovské ulici č. 5 na stálou hu−
dební scénu, jakou byste v Praze 6 těžko
hledali. Od r. 1993, co skončilo promítání,
tady Ladislav Veselý buduje nový podnik,
který je dnes známý jako Country club ve
stylu americké hospody, kam může ná−
vštěvník přijít na koncert, zahrát si šipky,
kulečník, anebo přijít jen na pivo. Domov−
skou scénu zde mají kapely Rangers
Band, Nahoď a Flám, které v Radosti pra−
videlně hrají a kam chodí fandové country
muziky ze širokého okolí. Ke čtvrtletním
koncertům se tu scházejí legendy českého
rockenrolu, v Radosti se konají sportovní
projekce, karnevaly, večírky, přicházejí
i jiné kapely. Je to stálá břevnovská scéna.
Právě v tom je největší přínos a výsledek
mnohaleté práce Ladislava Veselého pro
Břevnov. Do sálu se vejde 180 návštěvní−
ků, kteří sedí u stolů, mohou konzumovat
a zpívat s muzikou. Ale když přijedou kraja−
né z Banátu, vejde se jich sem na tři sta…

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

KULTURNÍ SERVIS
 Dne 17. listopadu bude otevřena výstava „Be Free“, vě−
novaná touze člověka po svobodě. Národní muzeum ji připra−
vilo k 20. výročí pádu komunistického režimu. Dalším projek−
tem v tomto roce bude výstava „Olympionici“. 
 Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem. 
 Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
výstavu Český Banát. Život a tradice českých obyvatel ru−
munského Banátu. Výstava potrvá do 28. 5. 2010, je doplně−
na řadou tématických doprovodných akcí. 
 Národní galerie v Praze vystavuje ve Valdštejnské jízdár−
ně přes dvě stě padesát obrazů a kreseb Otakara Lebedy.
Výstavu doprovází obsáhlý katalog. Výstavu s názvem Ota−
kar Lebeda (1877 – 1901) můžete vidět do 24. ledna 2010. 
 Výstava „Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rych−
nově nad Kněžnou“ bude otevřena ve Sbírce starého evrop−
ského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci
dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
hodobě. 
 Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
ASYMETRICKÁ HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin. 
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin. 
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.

zaměřovaly na tuto věkovou skupinu, však
v České republice stále ještě chybí.

Markéta Adamová, o. s. Prev−Centrum
 Zprávy úřední (Bc. Martin Šalek)
 V Praze 6 bude nový Domov pro seni−
ory. Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém se staros−
tou Prahy 6 Tomášem Chalupou slavnostně před−
stavili projekt na výstavbu nového objektu
Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zároveň
si společně s ředitelkou Domova pro seniory
Elišky Purkyňové Evou Kalhousovou prohlédli
probíhající půdní vestavbu domova v ulici Thá−
kurova, která nabídne dalších 19 lůžek seniorům.
Hlavní město Praha v roce 2008 financovalo
stavbu částkou 16,7 milionů korun. „Praha maxi−
málně podporuje péči o seniory a jejich pohodlný
a důstojný život. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
na projekt, jehož výsledkem bude spokojenost
a příjemné životní podmínky pro seniory v Pra−
ze,“ řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Do−
mov pro seniory E. Purkyňové je v současné
době umístěn ve dvou objektech v Praze 6 –
v ulici Šolínova a Thákurova. Letos na podzim
začne výstavba třetího objektu Domova pro seni−
ory Elišky Purkyňové, tentokrát v ulici Za Kaje−
tánkou v Praze 6. „V Praze 6 stárnutí populace
řešíme dnes a denně. S dalšími dvěma městský−
mi částmi patří Praha 6 k nejstarším v Praze.
Jsem rád, že jsme nabídli území k výstavbě tolik
potřebného zařízení,“ řekl starosta Prahy 6 To−
máš Chalupa a dodal: „Předpokládaný počet lů−
žek v nové budově domova bude 200, počet po−
kojů 89. Novostavba bude mít 4 podlaží.
V přízemí budou umístěny obslužné prostory
jako rehabilitace, denní stacionář, stravovací pro−
stor s jídelnou, ordinace lékaře, kadeřnictví či er−
goterapie.“ „Nový dům seniorů bude dům rodin−
ného typu. Chceme se zde orientovat na domácí
péči, denní stacionář, informační a poradenskou
službu, terapeutické služby, ale i také například
na paliativní péči a péči o pozůstalé,“ vysvětlila
ředitelka Eva Kalhousová. Ve vyšších podlažích
budou obytné prostory pro rezidenční a odlehčo−
vací službu a pokoje zvláštního režimu. Tyto po−
koje budou koncipovány dle potřeb a zdravotní−
ho stavu klientů, např. pro klienty
s psychiatrickým onemocněním, demencí, Alz−
heimrovou chorobou. Obytné jednotky budou
pro 20 – 28 klientů, každá bude mít sesternu a jí−
delnu s malou kuchyňkou. V Praze je dnes cel−
kem 279 322 seniorů a je zde registrováno 22 do−
movů pro seniory se stávající kapacitou 1819
lůžek.
 Městská policie se vrací na Dědinu.
V Ruzyni byla otevřena nová okrsková služebna
Městské policie na sídlišti Dědina v Praze 6. Pro−
voz zde bude zajišťovat šest strážníků okrskářů,
kteří slouží v Ruzyni, Liboci, Divoké Šárce, ve
Vokovicích a na sídlištích Dědina a Červený
vrch. „Služebna poskytne zázemí i pro okrskáře
z malé služebny na Petřinách. Uvedením této
služebny do provozu se značně odlehčí zázemí
strážníků v centrální služebně v Českomalínské
ulici a vytvoří se prostor pro nově přijímané
strážníky městské policie,“ potvrdil ředitel MP
v Praze 6 Viktor Richter. Strážníci dostali do uží−
vání nové, moderní prostory, schopné poskytnout
zázemí až 16 strážníkům Městské policie Praha
6. Dobře by se zde měli cítit i občané, kteří se
budou na strážníky obracet se svými problémy
a požadavky v době jejich úředních hodin v pon−
dělí a ve středu v době od 10:30 do 12:00 a od
15:30 do 18:00 hod. Strážníky lze rovněž oslovit
telefonicky přímou linkou na služebnu, mobil−
ním telefonem nebo prostřednictvím e−mailu.
Kontakty jsou k dispozici na webových strán−
kách městské policie a Městské části Praha 6.
„Domnívám se, že pro občany je otevření nové
služebny vítanou událostí. Minulý rok byli totiž
strážníci nuceni opustit prostory staré služebny
z důvodu její rekonstrukce. Nová služebna je
umístěna v jižní budově areálu Delta, kde souse−
dí s informační kanceláří Prahy 6,“ dodal starosta
Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Monika Kočendová 
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Jako vždy v jarním čísle připomínáme válečné události 2. sv. války, pokud možno snímkem, který do-
sud nebyl publikován, protože většinou pochází z rodinných alb. Také tentokrát otiskujeme fotografii, 
kterou ani nemusíme přibližovat. Ulicí u Brusnice projíždí ku Hradu tank Rudé armády, obsypán vojíny, 
zatímco civilista vylezl z auta a sleduje nevšední situaci.

V Břevnově je několik dobrých fotografů, ale málo místa a možností k publikování. Jistě by stálo za zvá-
žení uspořádat místní přehlídku fotek ze současného Břevnova a okolí. Nemusíme mít kulturu jen z do-
vozu. Břevnovský fotograf Martin Novák se dnes představuje letním pohledem na zamlženou Hvězdu. 

Závěrem špetka humoru od jiného fotografa v Břevnově. Poznáváte jistě hotel Pyramida a nápis  
v osvětlených oknech: otevřeno. Budiž to tedy symbolické zahájení letní sezóny 2021. 

složení. Zbytek večera probíhal v příjemném 
duchu a s radostí, že jsme se po roce všichni 
zase mohli sejít a že Covid–19 do našich řad 
nezasáhl. Chtěl bych všem čtenářům jménem 
spolku popřát krásné klidné léto a doufám, že 
se po prázdninách budeme moci sejít, ať už na 
některé spolkové akci nebo jen tak v Břevno-
vě.
  Sdělení čtenářům. Časopis Břevnovan, 

stejně jako v minulých letech, během prázd-
nin nevyjde. Další vydání bude podzimní na 
přelomu září a října. Následné, vánoční, na 
Mikuláše. Doufejme, že se opět sejdeme. Vám  
s pěkným pozdravením redakce. 
  Zprávy úřední. Zprávy úřední. 

• ODCHOD 1991: POSLEDNÍ DNY SOVĚT-ODCHOD 1991: POSLEDNÍ DNY SOVĚT-
SKÝCH VOJSK U NÁS PŘIPOMÍNÁ ULIČ-SKÝCH VOJSK U NÁS PŘIPOMÍNÁ ULIČ-
NÍ VÝSTAVANÍ VÝSTAVA
Před třiceti lety došlo k odchodu posledních Před třiceti lety došlo k odchodu posledních 
sovětských vojáků z území Československa. sovětských vojáků z území Československa. 
Mezi ulicemi Hradčanská a Dejvická nyní ten-Mezi ulicemi Hradčanská a Dejvická nyní ten-
to více než rok a půl trvající odsun připomíná to více než rok a půl trvající odsun připomíná 
velkoformátová výstava fotografií připravená velkoformátová výstava fotografií připravená 
organizací Post Bellum, která bude k vidění organizací Post Bellum, která bude k vidění 
do konce července. Na základě vynucené do-do konce července. Na základě vynucené do-
hody o dočasném pobytu vojsk se u nás po 21. hody o dočasném pobytu vojsk se u nás po 21. 
srpnu 1968 usídlila takzvaná Střední skupina srpnu 1968 usídlila takzvaná Střední skupina 
sovětských vojsk, která čítala přibližně 75 000 sovětských vojsk, která čítala přibližně 75 000 
vojáků, disponujících těžkou technikou i letec-vojáků, disponujících těžkou technikou i letec-
tvem. Téměř okamžitě po 17. listopadu 1989 tvem. Téměř okamžitě po 17. listopadu 1989 
se začal stupňovat tlak na jejich odchod a ná-se začal stupňovat tlak na jejich odchod a ná-
sledně byla uzavřena československo-sovětská sledně byla uzavřena československo-sovětská 
dohoda o odchodu Sovětské armády. Letos 21. dohoda o odchodu Sovětské armády. Letos 21. 
června uplyne přesně 30 let, co opustil poslední června uplyne přesně 30 let, co opustil poslední 
železniční transport se sovětskými vojáky a vo-železniční transport se sovětskými vojáky a vo-
jenskou technikou naše území. 27. června pak jenskou technikou naše území. 27. června pak 
z území tehdejší České a Slovenské Federativ-z území tehdejší České a Slovenské Federativ-
ní Republiky odlétá i poslední sovětský voják ní Republiky odlétá i poslední sovětský voják 
– generál Eduard Vorobjov. Tři desetiletí poté – generál Eduard Vorobjov. Tři desetiletí poté 
tyto události kolemjdoucím připomíná výstava tyto události kolemjdoucím připomíná výstava 
složená z fotografií a textů na třiadvaceti čtyř-složená z fotografií a textů na třiadvaceti čtyř-
stěnných systémech o výšce tří nebo pěti metrů.stěnných systémech o výšce tří nebo pěti metrů.
„Má to v sobě určitou symboliku. Třicet let od „Má to v sobě určitou symboliku. Třicet let od 
chvíle, kdy území tehdejšího Československa chvíle, kdy území tehdejšího Československa 
opustil poslední sovětský voják, což byla ve-opustil poslední sovětský voják, což byla ve-
dle prvních demokratických voleb nezbytná dle prvních demokratických voleb nezbytná 
podmínka k naší vytoužené svobodě, opouští podmínka k naší vytoužené svobodě, opouští 
naše území desítky vyhoštěných ruských diplo-naše území desítky vyhoštěných ruských diplo-
matů po skandálu kolem Vrbětic,“ vysvětluje matů po skandálu kolem Vrbětic,“ vysvětluje 
místostarosta Prahy 6 pro kulturu Jan Lacina  místostarosta Prahy 6 pro kulturu Jan Lacina  
a dodává: „Je zřejmé, že Rusko nás i po třiceti a dodává: „Je zřejmé, že Rusko nás i po třiceti 
letech stále vnímá jako sféru svého velmocen-letech stále vnímá jako sféru svého velmocen-
ského zájmu. Naším zájmem je naopak budovat ského zájmu. Naším zájmem je naopak budovat 
strategická spojenectví v západních strukturách strategická spojenectví v západních strukturách 
a vytvářet sebevědomou zahraniční politiku. a vytvářet sebevědomou zahraniční politiku. 
Protože jedině to nám zajistí bezpečí a skutečný Protože jedině to nám zajistí bezpečí a skutečný 
mezinárodní respekt.“ V pondělí 21. června se mezinárodní respekt.“ V pondělí 21. června se 
na místě setkají autoři výstavy se zástupci měst-na místě setkají autoři výstavy se zástupci měst-
ské části a zahájí tím komentované prohlídky  ské části a zahájí tím komentované prohlídky  
a další doprovodný program. Výstavu připravi-a další doprovodný program. Výstavu připravi-
la Městská část Praha 6 společně s organizací la Městská část Praha 6 společně s organizací 
Post Bellum za odborné spolupráce s Ústa-Post Bellum za odborné spolupráce s Ústa-
vem pro studium totalitních režimů. Velkofor-vem pro studium totalitních režimů. Velkofor-
mátové panely, tzv. watchtovery, již sloužily  mátové panely, tzv. watchtovery, již sloužily  
v roce 2015 během oslav 70. výročí vítězství ve  v roce 2015 během oslav 70. výročí vítězství ve  
2. světové válce, v roce 2016 během festivalu 2. světové válce, v roce 2016 během festivalu 
Pocta Václavu Havlovi a o další dva roky poz-Pocta Václavu Havlovi a o další dva roky poz-
ději, v roce 2018, nabídly velkoformátové fo-ději, v roce 2018, nabídly velkoformátové fo-
tografie k připomínce sovětské invaze v srpnu tografie k připomínce sovětské invaze v srpnu 
1968.1968.
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jazyková učebna i studovna. Nezapomínáme ani na učitele, 
budou mít konečně důstojné zázemí v podobě nových kabi-
netů. Škola bude díky novému výtahu bezbariérová, dojde  
k rozšíření školní jídelny i kapacity kuchyně. Náklady ve výši 
bezmála 65 milionů korun hradí ze svého rozpočtu městská 
část. Nyní intenzivně řešíme nastavení provozu školy tak, aby 
stavba výuku co nejméně narušila. V červnu chystáme před-
stavení projektu rodičům.

Testy ve školách
Poslední týdny ve školství byly velmi napínavé. Měnící se poky-
ny a pravidla nás udržují stále ve střehu a je velmi náročné na 
ně obratem reagovat. Přesto mám velkou radost, že již máme 
plně otevřené mateřské i základní školy. Na šestce jsme si pro-
sadili testování přesnější metodou PCR ze slin. V mateřských 
školách jsme úspěšně vypsali výběrová řízení a vyzkoušeli si 
jedno kolo testování, poté stát povinné testy zrušil. I tak to 
znamenalo cennou zkušenost pro případné podzimní testo-
vání, víme, co zlepšit. Nyní testujeme PCR testy i na většině 
základních škol. Chceme být zkrátka připraveni na příští školní 
rok a nechceme dopustit další hrozbu zavírání škol.

Zápisy do škol
Se zápisy nám letos opět pomohl elektronický rezervační sys-
tém. Dostalo se nám uznání jak od rodičů, tak od ředitelů škol, 
kterým ubyla administrativa. V základních ani mateřských 
školách není přijímání dětí ukončeno. Školy nyní řeší uvolnění 
dalších míst žáky, kteří úspěšně složili přijímačky na vícele-
tá gymnázia, čeká se i na definitivní potvrzení odkladů školní 
docházky. V některých základních školách letos probíhalo lo-
sování dětí, což je situace nepříjemná a vyřešit se dá zejména 
navýšením kapacit. Proto v létě zahájíme další velké stavby, 
které zajistí dostatek míst. Také k tomu dopomůže Koncepce 
podpory a rozvoje školství Prahy 6 do roku 2030, kterou jsem 
v dubnu předložila na jednání zastupitelstva. Zastupitelé kon-
cepci schválili a vy se s ní můžete seznámit na webu Prahy 6.

Dětská skupina Sluníčko
10. května jsme přivítali dvanáct dětí v nově otevřené dětské 
skupině Sluníčko. Ta sídlí ve Střešovicích v objektu, který Pra-
ha 6 za tímto účelem zrekonstruovala. Mohou ji navštěvovat 
děti již od dvou let, o které se starají chůvy. Náklady na provoz 
a vybavení převážně pokrývají z evropské dotace. Dětské sku-
piny považuji za fungující článek dětské předškolní výchovy, 
proto doufám, že jejich provoz nezkomplikuje aktuálně při-
pravovaná novela z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, 
která pravidla mění natolik, že by existenci dětských skupin 
mohla ohrozit.

Podpora letních aktivit
V rámci programu Šestka táborová jsme vyčlenili 900 tisíc 
korun na podporu letních aktivit pro šestkové děti. Rodiče si 
již několik týdnů na webu www.aktivnimesto.cz mohou žádat 
o příspěvek na nejen letní volnočasovou činnost svých dětí, 
ale také třeba na letní pobyt v mateřské školce.

Hledáme nové ředitelky nebo ředitele
V nejbližší době nás čeká obměna vedení ve čtyřech mateř-
ských školkách. Jsou to školky Bubeníčkova, Motýlek, Waldor-
fská a Vokovická. Naše skvělé paní ředitelky nám odcházejí do 
důchodu a v jednom případě z Prahy, tak budeme hledat, kdo 
se této náročné, ale krásné práce ujme. Podmínky výběrového 
řízení jsou na šestkovém webu na úřední desce, ale pokud 
víte o někom, kdo by byl stejně kvalitním nástupcem, pošlete 
ho k nám na radnici.

A to je v kostce vše zásadní, co jsme za poslední měsíce řešili.

Přeji všem Břevnovanům krásné léto plné odpočinku.

Vážení sousedé, milé sousedky,

kulturu sleduji z pohledu běž-
ného konzumenta, takže jsem 
s potěšením zaznamenal, že už 
opět funguje KC Kaštan a jeho 
programová nabídka. Včetně 
dětských představení, kam prá-
vě rád s dětmi občas vyrážím. 
Také jsem, stejně jako možná 
i vy, ocenil pěknou výstavu na 
plotě. My za Prahu 6 jsme na 
jaře opravili vstupní zídku, která 
byla v děsném stavu.

Jak jsem naznačil minule, jedním ze zásadních témat to-
hoto léta a podzimu bude rozsah rekonstrukce a případné 
dostavby Kaštanu. Z vašich reakcí jsem zaznamenal, že zá-
sadní je zachování genia loci a současně i posezení pod 
kaštany. Uvidíme, co je možné a nemožné. Každopádně  
z tohoto místa se postupně bude stávat břevnovský kul-
turní uzel. Není totiž tajemstvím, že hlavní město pracuje 
na přípravě rekonstrukce současné Anglo–německé ob-
chodní akademie pro potřeby Základní umělecké školy. 
ZUŠ Hanuše (tč. v objektu městské části a školy J. A. Ko-
menského) by měla najít místo právě v této bývalé základní 
škole na Bělohorské. Kromě rekonstrukce vnitřních prostor 
dojde i k přístavbě koncertního sálu. Radost všem rodičům 
předškoláků udělá i to, že takto dojde k zásadnímu navýše-
ní kapacit základního školství na Břevnově.

Možná jste zaznamenali, že TSK a pražský dopravní podnik 
zahájili rekonstrukci tramvajové smyčky Dlabačov. Institut 
plánování a rozvoje v rámci projektu Kreativní Praha při-
pravuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem tohoto 
prostoru a výhledově se možná také dočkáme jeho oživení.

Léto je za dveřmi a s ním opět spouštíme program Letního 
kina u Keplera, do kterého bych vás rád pozval. Letos se 
provozu ujalo naše místní kino Dlabačov a promítat bude 
dokonce třikrát v týdnu. Myslím, že filmy pod širým nebem 
k létu neodmyslitelně patří, tak se těším, že se tam některý 
z večerů potkáme. Program najdete na www.letnikinouke-
plera.cz. Provoz také zahájilo koupaliště Petynka, na které 
jsme opět připravili volné vstupy pro naše seniory.

Užívejte pěkných teplých dnů,

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN

ŠKOLY – NAŠE STÁLÉ TÉMA 
Ing. Marie Kubíková, radní MČ Praha 6, odpovědná za oblast školství 

Milí Břevnované,

ve školství Prahy 6 se toho za po-
slední dobu stalo mnoho, naštěstí 
nás Covid nezastavil.

A co konkrétně nyní řešíme?
Půdní vestavba a nástavba ZŠ J. A. 
Komenského konečně začíná, vyu-
žijeme letních prázdnin a pokračo-
vat budeme v následujícím školním 
roce. Za rok se zvýší kapacita této 
školy o 90 žáků, přibydou tři třídy, 
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Vážení čtenáři Břevnovanu,

blížící se prázdniny přicházejí v at-
mosféře opatrného uvolňování, 
děti konečně alespoň několik týdnů 
navštívily svoji školu a většinou se 
s radostí setkaly se spolužáky i uči-
teli. Plánujeme dovolené a snažíme 
se vrátit „do normálu“, i když dobře 
víme, že mnohé bude ještě nadlouho 
jinak, než dříve. Zkušenost minulého 
léta a podzimu nás varuje, abychom 
byli opatrní na ignorování pravidel , 
přestože vývoj epidemie se zdá být 
na ústupu. Očkování nabírá na ob-
rátkách a věřím, že proočkovanost v Praze 6 bude nadprůměrná  
a výrazně tím snížíme rizika šíření nákazy. Radnice se snaží umož-
nit dostupnost vakcíny starším imobilním lidem a děkuji dobro-
volníkům, kteří jim s dopravou a doprovodem pomáhají. Díky 
iniciativě spolku Nesedím–sousedím jsme se sešli na radnici 
spolu s dalšími aktivitami a zástupkyní praktických lékařů MUDr.
Bezdíčkovou a hledáme způsob, jak napomáhat v motivavaci  
k očkování všech věkových skupin, zejména ty nerozhodnuté 
nebo váhající. Radnice pomůže s propagací a mediální podporou 
a poskytne prostor pro setkávání a propojování aktivit a naváže 
tak na již dříve zavedená opatření v této oblasti. Zajímavý nápad 
realizoval starosta Ondřej Kolář, který oslovil zastupitelské úřady 
cizích států, které sídlí v Praze 6, s možnosti zajištění respirátorů 
pro organizace působící v sociální oblast a pro sociálně slabé. 
Sešlo se více než 10 tisíc respirátorů, které jsme předali těmto 
organizacím, jejich klientům i zaměstnancům. Navázalo se tak 
na tradičně dobré vztahy s představiteli ambasád, které mají ve 
velké většině adresu v naší městské části . Zmíním také dva vel-
ké projekty, které se postupně posouvají do fáze architektonické 
soutěže. Prvním je Poliklinika Pod Marjánkou, u které navazujeme 
na úspěšnou participaci s veřejností, druhým je výstavba nové 
LDN v Ruzyni. Oba se připravují na vypsání soutěže, byla jme-
novaná nezávislá porota a věřím, že výsledkem budou kvalitní 
a realizovatelné návrhy. Letos jsme také již potřetí zahájili akci 
„Pošli aktovku dál“, která se v minulosti setkala se sympatickým 
ohlasem a pomohla nabídnout aktovky i další školní pomůcky  
k dalšímu použití . Dárci i uživatelé tím nejenom pomáhají k dal-
šímu využití velice zachovalých školních potřeb, ale vnímají také 
respekt k životnímu prostředí a lidské vzájemnosti. Přebytečné 
aktovky končí v charitativních organizacích, kam je rádi předáme. 
Na závěr zmíním, že v Praze 6 přibyly v době koronaviru stovky 
nově narozených dětí, které jsme bohužel nemohli osobně pozvat 
k malé oslavě ve Skleňáku, stejně je tomu tak i s jubilanty ve vyš-
ším věku. Osobně se těším, až v září opět budeme moct obnovit 
tato milá setkání a těšit se z toho, že patříme do jedné z nejhez-
čích městských částí Prahy. A ještě zmíním zajímavou expozici 
Paměti národa v místě bývalé sochy maršála Koněva pod názvem 
„Nikogda nezabudněm“, která připomíná vstup sovětských vojsk 
v roce 1968. Pro nás starší je to připomínka , pro mladší memen-
to, abychom byli ostražití a nezapomínali, že svobodu si musíme 
vždy chránit.

S přáním krásného léta

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

PATOČKOVA KONEČNĚ  
S TICHÝM ASFALTEM

Již při projednávání dokumentace územního řízení před výstav-
bou tunelového komplexu Blanka bylo v roce 2002 známo, že po 
jeho zprovoznění dojde v prostoru Břevnova na Patočkově ulici ke 

značnému navýšení dopravní zátěže. 
Proto se opatření zaměřila nejen na 
opakovaná měření hlukového a imis-
ního zatížení, ale dokonce v případě 
nutnosti počítala s radikálními změ-
nami na bytových objektech vč. za-
vedení nuceného větrání s přívodem 
vzduchu, připuštěna byla i možnost 
změny bytové funkce na nebytovou. 
Dne 19. září 2015 byl tunelový kom-
plex Blanka dán do zkušebního pro-
vozu. Velmi rychle bylo měřením po-
tvrzeno, že počet vozidel na uvedené 
komunikaci vzrostl o více, než 50%. 
Proto jsem důrazně žádal naplnění zákonného práva občanů na 
zveřejnění všech zjištěných údajů a dat. Ty byly publikovány se 
zpožděním v roce 2017, až po několika intervencích. Potvrdilo 
se, že se životní prostředí kolem Patočkovy ulice významně zhor-
šilo. To ještě více posílilo náš společný zájem na položení tiché-
ho asfaltu, který má díky speciálnímu složení více vzduchových 
mezer a dokáže snížit valivý hluk z dopravy až o 4 decibely. Jako 
tehdejší zastupitel MČ Prahy 6 a HMP jsem opakovaně tento po-
žadavek na snížení hlukové zátěže vznášel interpelacemi a růz-
nými podněty. V rámci snahy překonat nečinnost se mi podařilo 
vyvolat i jednání na Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy za účasti ředitelů příslušných útvarů a zástupců vedení MČ 
Prahy 6, jehož cílem bylo urychlit realizaci dílčích a koncepčních 
opatření k ochraně obyvatel Břevnova. Slibů jsem za několik let 
vyslechl hodně, stejně tak jako důvodů pro odklady termínů, od 
rekonstrukce plynovodu až po opravu kanalizace. Původní termín 
položení tichého asfaltu v roce 2016 byl odložen až na říjen 2017, 
kdy byla zahájena první část rekonstrukce Patočkovy ulice na vý-
jezdu z Prahy. Směrem opačným měl být tichý asfalt položen až  
v roce 2018, po opravě kanalizace a vpustí vody, která se protáhla. 
A tak ve skutečnosti byla rekonstrukce Patočkovy ulice směrem 
do centra Prahy, v úseku od Bělohorské po ulici Pod Královkou, 
zahájena až nyní, v květnu 2021. Během června, po dokončení 
rekonstrukce, bude i v této části komunikace užíván speciální po-
vrch, který částečně sníží v okolí hluk. Bolestné čekání na polože-
ní tichého asfaltu v obou směrech skončilo, když trvalo dlouhých 
6 let. Na jiné kroky, které zlepší životní prostředí, např. omezení 
vjezdu těžkotonážních nákladních vozidel, či výsadbu další zele-
ně budeme netrpělivě čekat. Zásadní změny k lepšímu přinese 
až koncepční dlouhodobé řešení, které spočívá ve vybudování  
a zprovoznění Břevnovské radiály v podzemní variantě. 

JUDr. Ivan Hrůza

A CO BUDE S VINCENTINEM?
Tzv. Vincentinum je areál se stav-
bami jižně od ulice Na Petynce. Dří-
ve se usedlost jmenovala Petynka  
a sloužila různým účelům, naposledy 
zde od roku 1899 sídlily řádové sest-
ry, které pomáhaly hendikepovaným, 
které ale byly v roce 1951 násilně 
vystěhovány do Šternberka: https://
www.vincentinum.cz/o–nas/histo-
rie–a–soucasnost.

Objekty a areál sloužily různým insti-
tucím a státu, naposledy českému 
ministerstvu obrany. To je ale na zá-
kladě příslibu neziskové bohulibé čin-
nosti a zcela bezplatně převedlo Nadačnímu fondu Vincentinum, 
kde figuroval bratr Cyrila Svobody a další členové KDU–ČSL. 
Areál nebyl opravován a využíván veřejností, ale naopak nadační 
fond měl a má velký zájem o demolici objektu a výstavbu bytové-

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

SLOVO Z RADNICE 
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události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

ho komplexu. O těchto aktivitách byl natočen jeden díl Reporté-
rů ČT https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803–re-
porteri–ct/214452801240002/.

O celý areál dříve projevila zájem Praha 6 a podařilo se, že svůj 
zájem později ještě potvrdila. Areál je ale nadále ve vlastnictví to-
hoto nadačního fondu, proti kterému ale již stojí Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových v soudní při. Její výsledek 
může rozhodnout o vlastnictví a dalších osudech celého areálu. 
Zda bude sloužit veřejnosti jak by měl i podle územního plánu 
nebo komerčním soukromým zájmům. 

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6

STAČILO PŘEMÝŠLET
V průběhu měsíce května došlo k úpravě dopravního značení kři-
žovatky ulic Radimova x Sartoriova x Ve Střešovičkách. Úprava 
fyzicky spočívá pouze v přemalování vodorovného dopravního 
značení a doplnění plastových patníků. Fakticky došlo k upřed-
nostnění provozu tranzitní dopravy ulicí Radimova proti bočním 
ulicím Sartoriova a Ve Střešovičkách. Místní obyvatelé velice 
dobře vědí, že ulicí Radimova se každodenně objíždí křižovatka 
Vypich oběma směry a při uzavření tunelu Blanka se objíždí i ko-
lona aut stojící před vjezdem do tunelu ze směru od Hradčanské. 
Dopravní špička zde trvá v pracovní dny od 7:30 do 9:30 a od 
15:00 do 19:00 hodin. 

Kdyby se autor dopravní úpravy došel podívat na místo samé, 
nikdy by provedenou úpravu nemohl navrhnout a nikdy by k ta-
kovéto úpravě nemohlo dojít. V místě je především vysoký po-
hyb pěších, místních obyvatel – rezidentů. Je zde jediná nákupní 
možnost pro lokalitu ohraničenou ulicemi Patočkova – Střešo-
vická – Na Petřinách – Ankarská. Dále zde sídlí Základní škola, 
Umělecká škola, školka, komunitní centra, Dopravní inspektorát 
a další služby. V neposlední řadě právě touto křižovatkou prochá-
zí přístupová komunikace pro pěší z této lokality do Ústřední vo-
jenské nemocnice. 

Řešení se nabízelo samo, výrazně levnější a efektivnější. V této 
křižovatce barvou, tedy vodorovným dopravním značením, vyzna-
čit kruhový objezd. Další bonus mohl být prodloužení autobuso-
vých linek 164 a 216 do nové stanice u Dopravního inspektorátu. 
Konkrétně zřídit zastávku bez jakýchkoliv stavebních úprav před 
domem č. p. 2493 (dříve hospoda „Na obušku“). Autobusy MHD 
by projely ze zastávky Poliklinika Petřiny do nové zastávky v ulici 
Radimova a otočením na kruhovém objezdu by se vrátily zpět do 
zastávky Poliklinika Petřiny, kde mají konečnou. Jak prosté: kruho-
vý objezd by zklidnil tranzitní dopravu, Dopravní inspektorát by byl 
přístupný MHD, místní obyvatelé by nemuseli do kopce pěšky při 
návštěvě nemocnice a v čase dopravního kolapsu by tato lokalita 
byla přímo spojená s metrem Petřiny.

Zkrátka: „Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky“ 

Martin Novák

O SETKÁVÁNÍ
Když se v naší došlé poště objeví nové číslo „Břevnovana“, požá-
dám hned manželku o zapůjčení a okamžitě se do něj pustím – 
nejdřív letmo prozkoumám obsah a pak jej s ní proberu. Nakonec 
postupně pozorně pročítám vybrané příspěvky, jejichž prostřednic-
tvím se setkávám s lidmi, událostmi i místy ve své rodné čtvrti. 

V minulém čísle mě zaujaly hned dva: 

Vzpomínání na klukovská léta jako 62. pokračování seriálu 
Mezi námi v Břevnově – Pár poznámek Petra Podpěry – kdysi 
několik let mého spolužáka.

Říkali jsme mu „Rozporka“ a v jistém období „Ptáčník“ podle jeho 
sbírky živých obyvatel klícek, umístěných v garáži, a i podle různé 
literatury. Nutno podotknout, že Petr vyspěl v experta evropského 
ba celosvětového formátu a seznam jeho publikací je neuvěřitelně 
obsáhlý. Koneckonců, když jsem si na internetu vyhledal co Se-
znam.cz o Petrovi P. uvádí, byl jsem ohromen. Ale zpět na str.12 
a13 – fotografie mi připomněly lokalitu vzdálenou od mého tehdej-
šího bydliště pod Vypichem asi 1 km.

Vzpomínky ing. Václava Bobka na dětství v Břevnově a na jeho 
bratra. 

S Pavlem – tedy s „Bobanem“ – jsem se setkal na „gymplu“ na 
Hládkově – tehdy to po školské reformě byla 5. jedenáctiletá střed-
ní škola (na dřívější pojmenování „Gymnasium Hany Benešové“ už 
si asi dnes vzpomene jen pár absolventů). Reforma ovšem způso-
bila, že jsme se s Pavlem stali takoví „Polospolužáci“ : on přešel 
na JSŠ z 9. třídy „měšťanky“, já z 8. Učební látku vynechané 9. 
třídy „Hviezdoslavky“ nám reformátoři rozprostřeli do tří let JSŠ, 
zatímco o rok starší kolegové měli náplň učební osnovy oproti nám 
méně nahuštěnou – zhoufováni byli do klas označených „A“, zatím-
co my jsme byli „B“. Také jsme se lišili ve složení učitelského sboru 
– dělil se každým rokem rovněž na „A“ a „B“. S Pavlem jsem se tedy 
setkával (kromě chodeb a dalšího příslušenství) třeba při tělocviku 
či ve školní jídelně. Občas jsme se setkali i v tramvaji, jelikož jsme 
dojížděli na Pohořelec z tzv. „Nového Břevnova“ poblíž školy u Mar-
kéty. Během roků, kdy jsme oba studovali na ČVUT stavařinu (kaž-
dý jinou), jsme se vlastně nepotkali a později to bylo jen náhodou 
a bylo to na chvilku – na pár slov, jak šel život. Jednou jsem jen tak 
prohodil, že jsme chodívali do Semaforu a já se těšil, až ho uvidím 
„zpívat naživo“. Nato Pavel okamžitě zareagoval a řekl: „Máme příš-
tí týden vystoupení v sále Elektrických podniků, stav se v pokladně 
Semaforu – budeš tam mít dva 
volňásky“. Byly tam a dokonce 
do 1. řady – tak na mě Boban 
občas s rampy juknul a já byl 
„naměkko“. Účinkovali tam i 
„zpívající farář“ Luboš Svoboda 
s manželkou Janou (oba byli 
příslušníci Církve českosloven-
ské husitské) a jako Pavel byli 
řadu let členy souboru divadla 
Semafor. Karel Jičínský
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Magdaléna Černá (1979) je sice rodačkou z Benešova, ale od 
čtyř let žije na sídlišti vedle Břevnovského kláštera. Vystudovala 
FHS UK obor Sociální politika a sociální práce a svou kariéru za-
světila neziskovým projektům a organizacím. V současné době 
má na starosti kromě jiných aktivit komunikaci projektu Břevnov-
ská spojka pod Komunitním centrem Nesedím, sousedím. Cílem 
Břevnovské spojky je posilovat sousedské vztahy na Břevnově  
a společně se zastupiteli Prahy 6 a radnicí řešit, co místní obyva-
tele trápí a co by potřebovali k tomu, aby se jim na Břevnově žilo 
lépe. Zástupci Břevnovské spojky jsou obyvatelům Břevnova v 
rámci Sousedské poradny k dispozici osobně každý čtvrtek od 14 
do 17 hodin v „kácéčku“ Nesedím, sousedím na rohu Anastázovy 
a Sartoriovy ulice v Břevnově, telefonicky na 702 816 476 nebo 
emailem na katerina@nesedimsousedim.cz.

Jak jste se dostala k práci pro břevnovské Komunitní 
centrum Nesedím sousedím?
K projektu Komunitního centra Nesedím, sousedím jsem se 
dostala v úplném počátku, když se vůbec řešila jeho existence. 
Snažila jsem se tehdy pomoci se sepsáním žádosti a s hledáním 
vhodných prostor. Byla jsem z té myšlenky nadšená, protože ta-
kové místo tady v Břevnově úplně chybělo. Já sama, když jsem 
byla na mateřské a hledala nějaké aktivity a komunitní vyžití  
s malými dětmi, jsem musela jezdit až na Anděl. Nakonec kácéč-
ko vzniklo právě včas a já jsem mohla využít jeho služeb ještě se 
svou nejmladší dcerou, která se nám mezitím narodila. Pomáhala 
jsem zde jako dobrovolník, vedla volnou hernu pro rodiče s dětmi. 
Slovo dalo slovo a teď tu pomáhám s jedním projektem. 

Co v komunitním centru obyvatelům Břevnova a dalších 
přilehlých oblastí nabízíte?
V kácéčku nabízíme aktivity pro děti, pro rodiče s dětmi, a to jak 
volné herny, tak vedené kroužky a různá tvořivá dopoledne. Pro 
rodiny v nouzi a samoživitelky poskytujeme tyto služby zdarma 
nebo s výraznou slevou. Druhá skupina obyvatel, na kterou se 
soustředíme, jsou senioři. I pro ně organizujeme kroužky – mo-
hou se u nás učit s počítačem nebo jazyky, účastnit se tematic-
kých vycházek. Společně s dobrovolníky jim navíc pomáháme 
se spoustou věcí. V době pandemie třeba s nákupy, venčením 
domácích zvířat, doprovodem k lékaři, teď hodně s informacemi 
o očkování. V rámci Sousedské poradny k nám mohou i jen tak 
přijít, popovídat si, sdílet, co je trápí. Pro širokou veřejnost zde 
vedeme také jazykové kurzy, sportovní aktivity, sousedská a ko-
munitní setkávání. Snažíme se lidi propojovat. Máme tu krásný 
zrenovovaný dvorek, fungují zde sousedské snídaně, snažíme se 
k nám dostat lidi z širokého okolí. A právě o tom je projekt Břev-
novská spojka, který mám aktuálně na starosti. 

To zní zajímavě. Můžete Břevnovskou spojku čtenářům 
přiblížit?
Břevnovská spojka má, jak již název napovídá, spojovat obyva-
tele. Učit je komunikovat spolu o věcech, které se nás společ-
ně týkají. Zveme na naše setkání i zástupce městské části, aby-
chom s nimi řešili, co Břevnovany trápí, ale bavíme se i o věcech, 
které se nám v Břevnově podařily a které můžeme třeba sdílet  
s okolními městskými částmi. Hledáme lidi, které zajímá, kde, jak  
a s kým ve své čtvrti žijí. Kromě těchto menších či větších se-
tkání provozujeme i Sousedskou poradnu. Kdokoli k nám může 
přijít, zavolat či napsat, když něco potřebuje, a my mu pomůžeme 
problém vyřešit. Jde nám také o to, jak už jsem zmiňovala, být 
oporou pro místní seniory, aby neměli pocit, že jsou na vše sami. 
Minulý týden jsme třeba pomáhali jedné staré paní ze sousedství 
zajistit venčení psa, protože byla nemocná. Další paní, v invalid-
ním důchodu, potřebovala pomoci se stěhováním, takže jsme 
sehnali dobrovolníky, kteří jí věci zabalili a zorganizovali přesun 
do nového bytu. Sousedská poradna Břevnovské spojky je také 
ideální pro lidi, kteří se do Břevnova přestěhují a nevědí, jak to 
tu funguje. Jsme alternativou Břevnovské party na Facebooku, 

Známe se?

Klára Bobková:  
BŘEVNOVSKÁ SPOJKA 
JE O SPOLEČNÉM SOUSEDSTVÍ

uvědomujeme si, že ne každý je aktivní na sociálních sítích a že je 
dobré se také někdy potkat tváří v tvář. Takže vyzýváme zájemce, 
nebojte se a kontaktujte nás – osobně, telefonicky či emailem, 
rádi vám pomůžeme.

Kooperujete i s jinými břevnovskými spolky?
Samozřejmě. Právě díky našemu napojení na spolky Pro Břevnov, 
Zelený Břevnov, Tejnka či Živé město nabízíme také podporu pro 
organizaci komunitních aktivit a sousedských akcí. Má–li někdo 
nějaký nápad, rádi ho vyslechneme a pomůžeme mu propojit se  
s podobně smýšlejícími lidmi. Máme totiž přehled o tom, jaké 
projekty či jaká problematika se v Břevnově už řeší a rádi zájem-
ce do těchto aktivit zapojíme. Břevnovská spojka, jak už jsem ří-
kala, je o setkávání se ve společném sousedství. Máme přímo 
i pracovní skupinky, jednu třeba se zaměřením na ekologii, teď 
aktuálně v ní například řešíme dešťový záhon v Kochanově ulici  
a jsme otevřeni všem nápadům. Ve spolupráci s Ateliérem ve-
řejné debaty jsme připravili výzkum občanské spokojenosti na 
Břevnově, chtěli bychom, aby vznikla třeba i mapa Břevnova, díky 
které by měli starší lidé hned přehled, co si kde lze od koho půj-
čit, kde získat pomoc, jací řemeslníci jsou osvědčení a podobně. 
Zájemci mohou na www.brevnovskaspojka.cz do konce června 
vyplnit k výzkumu spokojenosti anketu, budeme za to moc rádi. 

Jak na aktivity kácéčka reagují lidé z bezprostředního 
sousedství?
Jsme moc rádi, že jsme za ty čtyři roky existence nadchli pro naše 
aktivity řadu sousedů (nejen) ze sídliště. Všímáme si, že chodí na 
naše akce a zapojují se do našich aktivit. Dokonce nám i výrazně 
finančně pomohli při sbírce na naše centrum, které bylo z důvodu 
pandemie několik měsíců zavřené, a umožnili nám hladce navá-
zat na další fungování. Za to bychom jim chtěli i jménem naší 
ředitelky Kristýny Ciprové vyjádřit velké díky, moc si toho vážíme.

Vyrostla jste a stále bydlíte v Břevnově na sídlišti „Obu-
šek“. Jaký je váš vztah k této čtvrti?
Bydlím zde nonstop od roku 1983 s pětiletou přestávkou, kdy 
jsem se odstěhovala do Brna. Vždy jsem samozřejmě vnímala, že 
naše sídliště bylo trochu jiné, než zbytek Břevnova. Dětství zde 
ale bylo úžasné, jen jsme vytáhli paty z paneláku a už jsme si 
mohli hrát v klášterní zahradě. Můj radius sahal od kostela svaté 
Markéty po ZŠ Pod Marjánkou, kam jsem chodila. Nejvíc času 
jsem strávila u potoka Brusnice a na přilehlých rybníkách, v létě 
jsme tu s ostatními dětmi lítali a v zimě bruslili. Dokonce kvů-
li těm dvěma rybníkům mě a bráchu máma přihlásila v dětství 
do kurzu plavání, abychom se neutopili (smích). Zajímavé je, že 
třeba na Ladronku jsem jako dítě moc nechodila, možná vlivem 
rušné ulice Pionýrů, dnes Patočkovy, která naši čtvrť rozdělovala 
a rozděluje doteď. Zato dnes si život bez procházek na Ladronce 
nebo ve Hvězdě neumím představit. A moje děti vlastně opakují 
ten stejný vzorec z dětství, jako jsem měla já. Jsem šťastná, že  
i v této době mohou vyběhnout na našem sídlišti z domu a hrát si 
tu samy. Jezdí tu na kole, chodí do třešňovky, nemusí přecházet 
rušné silnice a nemusíme se o ně s manželem bát. Některé věci 
se tu zkrátka nemění a v tom je Břevnov naprosto senzační.

Magdaléna Černá je na fotografii vlevo, ředitelka KC Nesedím, sousedím 
Kristýna Ciprová vpravo.
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Petr Podpěra
 
V polovině tohoto roku slavil jsem svoje sedmé narozeniny, 
do školy jsem však nastupoval až 1. září. Od svých šesti let je 
člověk úředně schopen vnímat a pamatovat si mnohé zážitky 
a okolnosti. A vskutku, i moje vlastní vzpomínky začínají prá-
vě v tomto čase. Do školy jsem měl nastupovat sice již o rok 
dříve, tedy v roce 1944. Bylo vcelku již jasné, že válka pomalu 
skončí, německá propaganda si to ovšem nepřipouštěla. Po-
kud si jeden chtěl udělat nějakou představu, musel ji získávat 
jen oklikou. Po tátovi zbyla mapa, do které si zakresloval vlastní 
linii východní fronty podle z rozhlasu zaslechnutých jmen růz-
ných měst. Jak se boje přibližovaly k našemu území, hrozilo 
i nebezpečí leteckých náletů. V lomech okolo dnešních teni-
sových kurtů denně cvičili němečtí vojáci. Dobývali takovou 
imitaci ruské vesnice, kterou představovala čtverhranná stav-
bička postavená z na sucho pokládaných opukových kamenů 
a s doškovou střechou. O kus dále měli kůlnu s kulisami. Když 
si hráli na větší bitvu, stavěli větší vesnici z těch kulis. U každé-
ho lomu bývalo takové neúrodné území, vzniklé odvalem horní 
vrstvy zvětralé zeminy, kterou bylo nejprve nutné odstranit, než 
došlo na lámání opuky. Na tomto území měli vykopané zákopy 
a několik kruhových děr, jako po výbuchu granátů nebo min. 
Útočili symbolicky z východu, leč obránci byli vždy úspěšní. Na 
cvičících vojácích bylo vidět, že jsou to spíše tatíci středního 
věku, k nasazení na skutečné frontě jen málo vhodní. Posád-
kou byli asi ve škole na Marjánce. Když nebojovali, ponejvíce 
běhali po silnici přímo před domem. Pamatuji se na jednu zá-
vodní dvojici komického vzhledu. Jeden malý, dosti do kulata 
a druhý opravdu dlouhán, bidlo. Ten malý kmital nožičkama 
jak stonožka, dlouhán měl dlouhé kroky a jeho běh připomínal 
žirafu. Jejich běžecký souboj si matka nenechávala ujít a pozo-
rovala jej vždy skryta za záclonou, oči uslzené od smíchu. My 
kluci jsme také vždy čekali na konec cvičení, protože po od-
chodu vojsk jsme vtrhli na cvičiště a hledali vystřílené patrony. 
Němci sice stříleli cvičnými náboji, které měly dřevěnou kulku, 
která po výstřelu zmizela, ale vystřílené nábojnice, hilzny po 
sobě sbírali. Sem tam se nějaká ovšem našla, zapadlá v trávě. 
Při takovém denním militaristickém divadle přímo pod okny se 
není čemu divit, že jsme si také hráli na vojáky. To způsobilo, 
že si pamatuji na jeden z prvních výprasků, které jsem obdržel. 
Nemohu si vůbec stěžovat, že bych byl doma nějak bit, to ne, 
avšak musím uznat, že občas to bylo více než zdravé a upevní 
to paměť. 

Někdy takhle asi na podzim roku 1944, kdy fronta byla ješ-
tě daleko na východě, šel jsem s tátou procházkou přes Hrad 
dolů na Malou stranu. Před bránou Hradu stála čestná stráž 
v černých uniformách SS, které jsem viděl poprvé. Přicházel 
nějaký vysoký důstojník a jeden z těch strážných zasyčel, aby 
upozornil toho druhého, načež oba předvedli ukázkové k po-
ctě zbraň. To na mě asi udělalo dojem a vznikla z toho situ-
ace, která skončila výpraskem. Dole totiž na Malostranském 
náměstí byl obchod s vojenským materiálem, jakási němec-
ká arma. A mně se zachtělo, mít na čepici vojenský odznak. 
Němci tam měli takové kruhové značení ve stříbrné, černé  
a červené barvě. Bylo to z plechu a uprostřed červené kolečko 
z filcu. No, tátovi se nijak nechtělo mně vyhovět, nicméně na 
veřejnosti dost dobře nemohl odporovat, což jsem pochopil 

Mezi námi
v Břevnově 63.  

Vzpomínky  
z Břevnova  

na rok 1945. 

až později v dospělosti. Tak musel se mnou vstoupit dovnitř 
a požadovaný odznak zakoupit. Prodavač musel ten odznak 
nejprve rozebrat, červené, filcové, vnitřní kolečko vyměnit za 
zelené, abych nebyl označen jako příslušník wehrmachtu. Na 
to jsou kriegsartikule, jak se píše již ve Švejkovi. No, ostuda to 
musela být ohromná, ale to jsem začal chápat až doma, kdy 
mě o tom táta poučil až rákoskou. Byla to však spíše taková 
nějaká ideologická smůla. Někdy v létě roku 1945, kdy jsem 
díky tomu výprasku zanevřel na všechna ta vojenská cingrlát-
ka, naházeli jsme s klukama velké množství nějakých němec-
kých vyznamenání do břevnovského rybníka, protože to dělalo 
nádherné žabičky. Když obyčejný kámen udělal po hladině tři 
skoky, vyvolalo to větší aplaus, než když dá Sparta gól, ale ty 
plíšky trhaly rekordy. Jenže, zbytek mně táta zabavil a posléze 
z toho měl zlaté zuby. Říkalo se tenkrát, že Němci měli v klášte-
ře mimo jiné i sklad vyznamenání. Krucipísek, mít tak dneska 
igelitku zlatých přívěsků s briliantama k železnému kříži nebo 
aspoň ty železný kříže, asi bych to jel do Vídně dát do aukce. 
Je to jen legrační vzpomínka, ale nějakej ten zlatej plíšek ještě 
pod rybníkem někde bude. 

V roce 1945 bylo teplé jaro. 14. února již žádný sníh nebyl,  
i když v zimě ho bylo na sáňkování dost. Válka se již nezadrži-
telně blížila ke svému konci a i v Břevnově ječely poplachové 
sirény co chvíli. Zvuk sirén byl dvojího druhu. Dnes si již ne-
pamatuji, jestli šestnáctkrát dlouze nebo krátce bylo signali-
zováno větší nebezpečí. Při signalizaci toho většího byl každý 
povinen si vzít předepsané věci a běžet do krytu. A rozhlas 
hlásil vždy nejprve německy a až potom i česky pozor, po-
zor. Dodnes si pamatuji takovou říkánku z té doby: Achtung, 
Achtung, wiederhole, bafni kufr, ať si dóle. Avšak při tom nej-
větším náletu na Prahu, vůbec žádné varování nepřišlo. Sirény 
zůstaly němé. Byli jsme poslední dům v ulici Pod Ladronkou, 
vedle nás prázdná parcela, proto směrem k východu byla vi-
dět celá obloha. Stál jsem u okna a najednou vidím celý svaz 
velkých letadel, letěla vždy ve formaci po třech vedle sebe. 
Vždy jedno více vpředu, dvě po stranách. Najednou se od těch 
letadel objevily obloukové tmavší čmouhy. Volám: táto, táto 
hloubkaři! Táta se vteřinku zarazil, načež zařval: to jsou bomby! 
A utíkali jsme do sklepa. Pak se to nějakou dobu třáslo a byly 
slyšet výbuchy. Vypouštěli ty bomby tak někde asi nad stadio-
nem a dopadalo to do Vysočan. Když to utichlo, stálo hodně 
lidí na hraně břevnovského kopce mezi Spiritkou a Ladronkou  
a pozorovali jsme, jak hoří Emauzy. Dodnes vidím, jak padá 
dolů hořící severní věž kostela. Na protějším kopci spadlo ně-
kolik bomb na Farkáni. Jedna z bomb spadla do pole, kde vy-
tvořila ohromný kráter, který byl vidět až od Břevnova. Zřejmě 
netrefili leteckou továrnu Valtr. Šli jsme se i tam podívat. Jed-
na z vilek dostala přímý zásah a byla srovnána se zemí. Stála 
jen jedna úzká rohová zeď. V prvním patře pak stál kuchyňský 
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sporák na zbylém kousku podlahy a na tom sporáku zcela ne-
porušená láhev s mlékem. Dodnes slyším hlas z přihlížejícího 
davu: podívejte paní, to mlíko není ani sražený. Nicotný zále-
žitosti, to si pamatuji, něco důležitějšího, jako třeba kde jsem 
nechal ležet mobil, to ne! A svoje telefonní číslo? To vůbec ne. 

Vlastně si z té doby nejvíc pamatuji asi to teplé počasí. 13. až 
15. února bombardovaly spojenecké svazy Drážďany a jeden 
večer jsme stáli na hraně břevnovského kopce, tam kde dnes 
krouží bruslaři na kolečkových bruslích a na severu byla vidět 
po západu slunce sytě rudá obloha. Muži říkali: hoří Drážďany! 

Hned po revoluci, jsme se hned další den šli podívat dolů na 
Hlavní, tedy Bělohorskou ulici, kde již byly rozebrané bariká-
dy. Tam stál v dnešní ulici Pod Drinopolem opuštěný němec-
ký tank, u kterého hlídkoval revoluční gardista. A nějací kluci  
z toho tanku ukradli polní lopatku, která se mi také velmi za-
mlouvala. Dlouho jsem jim její zisk záviděl. A potom jsme uvi-
děli nákladní auto plné mrtvol, které vezlo asi na břevnovský 
hřbitov. Vzadu se z té hromady kývala lidská ruka. Pobledlou 
matku museli podpírat z toho pohledu až domů. 

Barikády stály někde i ve vilové čtvrti. V Dvořeckého ulici byla 
alej ozdobných, červeně kvetoucích hlohů. V její horní části 
padla alej za oběť na stavbu barikády a pokus o její obnovení 
se udál asi až po padesáti létech. Moc se to nepovedlo, ujalo 
se jich jen několik. Radostný pohled to není, ale asi to souzní  
s tím záplatovaným asfaltem. Koncem války pak vedly přes 
pláň tři vojenské telefonní linky na dřevěných sloupech. Dvě 
linky podél, další přes ulici Maštěřovského až do kláštera, od-
někud ze Smíchova. Tak muži šli a pokáceli hned v počátku 
ty sloupy a přestříhali dráty. Žádné zbraně neměli, proto hned 
zase zmizeli. Slyšel jsem, jak si táta říká: měděnej drát, ten by 
se hodil. Tak jsem šel a přitáhnul z liduprázdné pláně domů asi 
třicet metrů toho drátu. Dostal jsem vynadáno. V předškolním 
věku jsme měli jako kluci neobyčejně velký akční prostor. Byl 
jsem s partou kluků až dole v Košířích u hospody Ladronka, 
kde byl do barikády zabudován trup německé stíhačky Me-
sserschmidt 109. Kde se tam vzal, nikdo neví, ale ležel takhle 
u chodníku. Účelem této výpravy bylo získat nějaká kuličko-
vá ložiska. Z ložisek se stavěla vozítka zvaná bugárny. Táta mi 
bugárnu kategoricky odmítl postavit a já jsem nikdy nezískal 
potřebná čtyři ložiska. Cítil jsem se méněceným. Za účelem 
získání ložisek vypravili jsme se až do obory Hvězda, což byla 
výprava nad míru poučná. Skryta mezi stromy tam zůstala 
nějaká německá válečná technika. Byl to nejspíš nějaký pro-
tivzdušný oddíl. Mělo to kabinu s všelijakými budíky a venku 
jakýsi příhradový nosník. Zrovna jsem visel na tom složeném 
nosníku, když kluci v té kabině něco zmáčkli a ono to se mnou 
vyjelo až do výšky korun stromů. Držel jsem se jako pijavice  
a ječel. Naštěstí se to potom zase samo zasunulo zpátky. Sa-
mozřejmě jsem mlčel jako hrob, ale táta marně sháněl kladivo 

a majzlík, které jsem měl v příležitostné skrýši jako montáž-
ní nářadí na ta ložiska. Na ložiska jsem se také jednou hnal 
támhle pod Šafránku, kam se zapíchnul německý lehký bom-
bardér Heinkel 111. Bylo to však obšancovaný policií, tak jsem 
tam ani nedošel. Potom to bylo již veselejší, protože na Vypichu 
tábořila československá obrněná západní brigáda, kde jsem 
ochutnal svojí první čokoládu v životě. Dlouho jsem vlastnil  
i jejich označení, které měli na rukávech. Znak se lvem a pás-
ku czechoslovakia. Nejvíc jsem si cenil anglický polní opasek. 
Když máte více bratrů, ledascos, jaksi náhodou, zmizí. Jako si 
dával táta sako přes židli a z pravé kapsy mu nějak řídly drobný. 
Jenže s tím počítal. 

Velmi technickou akci kdysi vymyslel brácha. Když se stal  
z otce, který býval ředitelem výsadní společnosti pro zahranič-
ní dopravu zámečník Elekromontážních závodů Praha n. p., do 
jisté míry z vlastního rozhodnutí, přišel jej domů navštívit ře-
ditel belgických drah pan Ribens. Přišel z hotelu Alcron až do 
Břevnova pěšky. Bylo to právě v časech, kdy se soudruzi mezi 
sebou vesele věšeli a Broz–Tito byl titulován krvavým psem. 
Jako malou pozornost sebou přinesl láhev pravého francouz-
ského koňaku Remy–Martin v.s.o.p. Táta ji dal do likérníku  
a prohlásil, že to otevře, až když to praskne. Čehož se tedy ne-
dožil. Kroužili jsme okolo té lahve jako supi. Jak to může asi 
chutnat? A přemlouvali tátu, jestli by to nešlo otevřít. Rezolut-
ně řekl, že ne. Tak to brácha napíchnul injekční jehlou a trochu 
jsme si cucli. Uznali jsme, že je to dobrý a aby to neprasklo, 
doplnili čajem. Kdepak, táta nebyl žádný vořezávátko. Zakrát-
ko si takhle proti světlu prohlížel tu láhev a najednou zařval. 
Vy mizerové, takhle ne. Otevřel, ochutnal, hned jsem si to my-
slel a nemáte žádnej nárok na další lok. Ono zvyknout si na 
francouzský koňak, tvrdilo se, může být nebezpečný. Takhle v 
roce 1953 se třeba říkalo: „podívejte na Gottwalda. Na koňá-
ček si zvyk, na koňáček, zjemněl. Pak přijel Stalinovi na funus 
a vodka mu utrhla játra.“ Na Jana Masaryka stála fronta v šes-
tistupech až od Dlabačova. Na Gottwalda jakbysmet. Ovšem 
frontu na Masaryka jsem jen viděl, na Gottwalda ji musel celou 
vystát. Se školou. Největší dojem u mne vzbudil tenkrát špalír 
potentátů, kteří stáli čestnou stráž a samotný Španělský sál.  
A potom jsme se šli ještě podívat na Žižkov, kde jej ukazova-
li ve skleněné rakvi. Jako Sněhurka, napadlo mě. Měl unifor-
mu generalissima. Na výložkách uniformy měl jednu velikou 
hvězdu, udělanou ze samých zlatých drátků. Filigrán. Děda, co 
býval cizelér, považoval takový kroucený drátky za méně hod-
notné řemeslo. 
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Pomůcky 
ad, RO, 
versta 

Primáti Část 
kostela

Středověký 
kočovník Potom • Nebo Část luku

Římská 
bohyně 

lovu • Uvnitř Okraj 
obrazu Pecny • Kus ledu

Poznávací 
značka 

Rumunska
Částice 
hmoty Pasák ovcí

Střešní  
žlab

A tak dále 
Řetězec 
drogerií 

Pahorek 
Spodek 
nádoby

Mořský 
korýš

1. část 
tajenky

Vojenský 
útvar

Bylinný odvar

Irská 
republ. 
armáda

Důlní plyn
Meditační 

slabika

Cíl
Planeta 

O co 
Mravouk 

• Dokončit 
kopání

Řecké 
písmeno

Opracovati 
motykou

Dvojčlen 
Dosypání

 
Zabečení 

Tvrdá 
slabika

Ženské jm. 
(8. 4.)

Název sykavky

Solmizační 
slabika

Římsky 
1500

Ovinout

Voltampér 
Zvratné 
zájmeno

Polní míry
Železárny 

Film. mimo–
zemšťan
Defenzíva 

Ruská 
délková 

míra
Ředidlo 
barev

Horské 
pleso

Symetrála 
Brit 

Zábavy 
Muž. jm. 
(21.3.)

Zrna k setí 
Sůl kys. 
sírové

Odborná 
skupina

Slovan 
Plat 

Značka 
antimonu
Značka 
chleba

Plk 
Latinská 
předložka

Podpory 
Šachové 

zakončení
Žlutohnědá 

barva

Věření 
Otravná 

látka

Karetní odpor
Základní 
číslovka

Šachová 
remíza Boxerský výraz

Útok Na kterém 
místě Uhlovodík

Počet 
procent 
celku

Tihle Znamení 
zvěrokruhu

Jméno 
Zátopkové Leník

V prodloužení Břevnovské ulice směrem k ulici Bělohorské přibylo ve 30. letech 20. století kino. V tajence je jeho název.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Původně Ideál, později Radost. 

2. část  
tajenky

Martin Šalek

AŽ SE ZVEDNE PRACH

I Dunaj teče proti proudu a topí 
zbytky z hostiny, kde každý se postí 
z mastných skvrn kartářka stopy hledá 
budoucnosti. Nechápe, všichni jsou z masa a kostí 
dřív než se sítem prosejí, pak už jen prach se zvedá 
je čas jen tak se radovat z maličkostí…

Když plave po řece z tvých dopisů loďka 
kameny míjí a mělčiny hloubí, dřív než se dočká 
doteků vášně silou kotvy pomalu valí se ke dnu 
s línou tlamou dokořán zas další lodižrout zimu přečká 
na čestném místě. Z podvodních ocenění pak blednu 
to proto, že prý stačí jen maličkosti…

Volám za tebou a běžím za jinou bez pocitu viny 
cítím tě dneska, přitom čtu jenom včerejší noviny 
a všechny kondolence pak posílám se zpožděním 
zašpuntované v láhvi hází je do vody za mě někdo jiný 
myslím, na co chceš myslet a doufám, že něco změním 
a pak že prý stačí se společně radovat z maličkostí… 

Nikola Ptáčková:

PROLETÁŘSKÁ HAIKU

I.  
Šeravé ráno  
Ke strojům lidská řeka 
Refýže studí.

II. 
Absence snů 
Zoufalství z nadmíry 
Lačná realita.

III. 
Systém bez chyby 
V kolečku štvaná myš 
Nemožný únik.

IV. 
Korporát řídí 
Myšlenky bez obsahu 
Slova bez zájmu.

V.  
Kancelář studí 
Lhostejnost nevzrušuje 
Upřímnost vadí.

mladý sloupek

VI. 
Šedá je normou 
Unifikace zklidní 
Stereotyp vpřed.

VII. 
Kolona ráno 
V autech robotváře 
Kolona večer

VIII. 
Nutno pracovat 
Denní chléb – dovolená 
Koule na noze

IX. 
Dělníci života 
Bílý límeček nechrání 
Klotové rukávy 
kolomazí zavání
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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.

Červenec – srpen

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

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

Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974 Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974 
Ing. Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934Ing. Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934

ROČNÍK 1954 – SEJDEME SE? 
Prosím, jestli se někdo pozná z našeho ročníku školy Pod Marjánkou v Břevnově z roku 1963,  

ať zavolá. Fotografie je ze třetí třídy, sedím první zprava. Michaela Fuchsová, rozená Hildová. Tel. 736 139 623.

Fotografie k článku na str. 15: vchod na hřiště SK Hvězda Liboc 
z jižní strany, vrátka vlevo jsou dokořán a legitimace klubu. 
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i budova „Svaté Rodiny“ ve vnitrobloku ul. Ulrichova. Následo-i budova „Svaté Rodiny“ ve vnitrobloku ul. Ulrichova. Následo-
vala budova v ulici Na Petřinách č. 82. Zdařilá přestavba skončila  vala budova v ulici Na Petřinách č. 82. Zdařilá přestavba skončila  
v květnu a s nastávajícím „uvolňováním“ potěšila milovníky slad-v květnu a s nastávajícím „uvolňováním“ potěšila milovníky slad-
kostí lákavou cukrárnou. Rázné demolice se dočkala budova bý-kostí lákavou cukrárnou. Rázné demolice se dočkala budova bý-
valé samoobsluhy u konečné tramvaje. Hluboké základy svědčí, valé samoobsluhy u konečné tramvaje. Hluboké základy svědčí, 
že u bytového domu se počítá s podzemními garážemi. Budova se že u bytového domu se počítá s podzemními garážemi. Budova se 
nachází na pozemku bývalého fotbalového hřiště a tenisového kur-nachází na pozemku bývalého fotbalového hřiště a tenisového kur-
tu Sokola Hvězda Liboc založeného roku 1920. Můj otec na kurtu tu Sokola Hvězda Liboc založeného roku 1920. Můj otec na kurtu 
hrál tenis a pak o řadu let později na témž místě pracoval v samo-hrál tenis a pak o řadu let později na témž místě pracoval v samo-
obsluze. My od dětství trávili veškerý volný čas na trávníku fotba-obsluze. My od dětství trávili veškerý volný čas na trávníku fotba-
lového hřiště. Původní vstupní brána na hřiště byla z jižní strany, lového hřiště. Původní vstupní brána na hřiště byla z jižní strany, 
vpravo za vchodem byla betonová kulečníková dráha. Později byl vpravo za vchodem byla betonová kulečníková dráha. Později byl 
vchod zrušen a přemístěn na severní stranu, kde sousedil se so-vchod zrušen a přemístěn na severní stranu, kde sousedil se so-
ciálním domkem Dopravního podniku. Tramvajáci to využívali  ciálním domkem Dopravního podniku. Tramvajáci to využívali  
a během přestávek na konečné si odskočili, sledovali utkání. Při a během přestávek na konečné si odskočili, sledovali utkání. Při 
tom museli v ruce držet kliku regulátoru tak, aby jim někdo s vo-tom museli v ruce držet kliku regulátoru tak, aby jim někdo s vo-
zem neujel. Pěkně vypadá i „Centrum duševního zdraví“ na místě zem neujel. Pěkně vypadá i „Centrum duševního zdraví“ na místě 
přestavěné „fotografie“ v Čílově ulici. Při procházkách nemohla přestavěné „fotografie“ v Čílově ulici. Při procházkách nemohla 
ujít mé pozornost dvoupatrová budova č. 2034 v ulici Na Větrníku. ujít mé pozornost dvoupatrová budova č. 2034 v ulici Na Větrníku. 
Jakoby zastrčená budova čtvercového půdorysu je sporadicky vy-Jakoby zastrčená budova čtvercového půdorysu je sporadicky vy-
užívaná a působí přímo odpudivě. Vzhled nevylepšují ani výtvory užívaná a působí přímo odpudivě. Vzhled nevylepšují ani výtvory 
sprejerů , zákoutí využívají bezdomovci. Tipnout si zda bude také sprejerů , zákoutí využívají bezdomovci. Tipnout si zda bude také 
adeptem zbourání či přestavby si netroufnu, dovedu si ale předsta-adeptem zbourání či přestavby si netroufnu, dovedu si ale předsta-
vit, kolik radosti by na onom místě přinesl plavecký bazén, který vit, kolik radosti by na onom místě přinesl plavecký bazén, který 
Petřiny postrádají. Petřiny postrádají. 
Nyní má přijít na řadu další budova, která může silně ovlivnit běž-Nyní má přijít na řadu další budova, která může silně ovlivnit běž-
ný život obyvatel Petřin. Jedná se o budovu, kde sídlí prodejna ný život obyvatel Petřin. Jedná se o budovu, kde sídlí prodejna 
„ Billa“. Zatím se dá říci, že všechny přestavby byly přínosem. „ Billa“. Zatím se dá říci, že všechny přestavby byly přínosem. 
Jak tomu bude v případě „Billy“ to velmi zajímá obyvatele Petřin. Jak tomu bude v případě „Billy“ to velmi zajímá obyvatele Petřin. 
Zrovna tak, zda ulice Na Petřinách bude v této souvislosti „revi-Zrovna tak, zda ulice Na Petřinách bude v této souvislosti „revi-
talizována“ na důstojnou třídu či dokonce bulvár. Ulice směřuje talizována“ na důstojnou třídu či dokonce bulvár. Ulice směřuje 
podobně jako Bělohorská či Evropská od Východu na Západ, je podobně jako Bělohorská či Evropská od Východu na Západ, je 
stejně široká, ale to je vše, v čem se mohou srovnat. Zejména část stejně široká, ale to je vše, v čem se mohou srovnat. Zejména část 
zmíněné komunikace od obchodního domu ke konečné. Je lemova-zmíněné komunikace od obchodního domu ke konečné. Je lemova-
ná asfaltovým chodníkem, který je u domu č. 65 až 7 metrů šířky, ná asfaltovým chodníkem, který je u domu č. 65 až 7 metrů šířky, 
což je zcela proti klimatickým regulím, které nabádají ke snižování což je zcela proti klimatickým regulím, které nabádají ke snižování 
tmavých ploch. Chodníky přímo vyzívají k vysazení malokoruno-tmavých ploch. Chodníky přímo vyzívají k vysazení malokoruno-
vých stromků. Bohužel ti co mohou rozhodnout / TSK, obec či vých stromků. Bohužel ti co mohou rozhodnout / TSK, obec či 
město? / by se museli vypořádat s pojmem „ inženýrské sítě“. Ty město? / by se museli vypořádat s pojmem „ inženýrské sítě“. Ty 
jsou prý důvodem toho, že chodníky nelze osázet. Tak ulice pů-jsou prý důvodem toho, že chodníky nelze osázet. Tak ulice pů-
sobí jako by se nacházela 5000 km směrem na Východ – průvan  sobí jako by se nacházela 5000 km směrem na Východ – průvan  
a nic. Že to jde, dokazuje sama příroda. Pár metrů od konečné právě  a nic. Že to jde, dokazuje sama příroda. Pár metrů od konečné právě  
u zmíněné stavby bytového domu roste v chodníku z asfaltu „ bříza u zmíněné stavby bytového domu roste v chodníku z asfaltu „ bříza 
hrdinka“. Ta odolává řadu let kopáčům, asfaltérům a nevadí ji ani hrdinka“. Ta odolává řadu let kopáčům, asfaltérům a nevadí ji ani 
„inženýrské sítě“. Ukazuje lidem, že to možné je. Přejme potom-„inženýrské sítě“. Ukazuje lidem, že to možné je. Přejme potom-
kům, aby se našel někdo, kdo využije zjevný potenciál ulice Na kům, aby se našel někdo, kdo využije zjevný potenciál ulice Na 
Petřinách a ta odpovídala požadavkům 21. století. Petřinách a ta odpovídala požadavkům 21. století. 
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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.

179
Milan Mikeš: Milan Mikeš: Petřinské proměnyPetřinské proměny
Na Petřinách žiji již 83 let a za tu dobu jsem leccos zažil, při pro-Na Petřinách žiji již 83 let a za tu dobu jsem leccos zažil, při pro-
cházkách se neobejdu bez vzpomenutí na to, jak to zde vypadalo cházkách se neobejdu bez vzpomenutí na to, jak to zde vypadalo 
za mého dětství, nemělo daleko k dětství někde na venkově. V za-za mého dětství, nemělo daleko k dětství někde na venkově. V za-
hradách u domů se běžně chovaly slepice a krůty, králíkárny byly hradách u domů se běžně chovaly slepice a krůty, králíkárny byly 
prakticky u každého domu. Na pronajatém pozemku pana Machál-prakticky u každého domu. Na pronajatém pozemku pana Machál-
ka, tam kde je dnes ulice Předvoje, se pásly kozy. Po roce 1920 ka, tam kde je dnes ulice Předvoje, se pásly kozy. Po roce 1920 
byla část polí v prostoru ohraničeném oborou Hvězda, lesíkem byla část polí v prostoru ohraničeném oborou Hvězda, lesíkem 
nad Libockým rybníkem, pískovnou nad Veleslavínem, Větrníkem  nad Libockým rybníkem, pískovnou nad Veleslavínem, Větrníkem  
a bývalou cihelnou zastavěna. Bývalá klášterní cihelna s vysokým a bývalou cihelnou zastavěna. Bývalá klášterní cihelna s vysokým 
červeným komínem stávala pod ulicí Bělohorskou na úrovni ul. červeným komínem stávala pod ulicí Bělohorskou na úrovni ul. 
Hošťálkovy. Ta byla již za války mimo provoz a wehrmacht ji vy-Hošťálkovy. Ta byla již za války mimo provoz a wehrmacht ji vy-
užíval jako střelnici. Při cestě do školy jsme často sledovali zpí-užíval jako střelnici. Při cestě do školy jsme často sledovali zpí-
vající německé vojáky, při pochodu na střelby. Na popisovaném vající německé vojáky, při pochodu na střelby. Na popisovaném 
území vzniklo kolem 200 domků a vil. Poslední se dostavovaly „ území vzniklo kolem 200 domků a vil. Poslední se dostavovaly „ 
Beranovy domy „ jejich výstavba skončila nástupem nacistů. Tak Beranovy domy „ jejich výstavba skončila nástupem nacistů. Tak 
vznikla v poli oddělená čtvrť se skvělými podmínkami pro šťastné vznikla v poli oddělená čtvrť se skvělými podmínkami pro šťastné 
dětství. V ulicích bylo možno hrát fotbal, oblíbené “ nebe– peklo, dětství. V ulicích bylo možno hrát fotbal, oblíbené “ nebe– peklo, 
za pikolou či sežere to“. Až do roku 1956 se zde prakticky žádná za pikolou či sežere to“. Až do roku 1956 se zde prakticky žádná 
výstavba nekonala. Obrat nastal s výstavbou „ paneláků“, potřebné výstavba nekonala. Obrat nastal s výstavbou „ paneláků“, potřebné 
infrastruktury. Tak postupně přibyly různé stavby, které nemohu infrastruktury. Tak postupně přibyly různé stavby, které nemohu 
jako laik posuzovat z architektonické stránky. Mám však vlastní jako laik posuzovat z architektonické stránky. Mám však vlastní 
pohled a o ten bych se rád vzpomínkovou procházkou podělil. Byl pohled a o ten bych se rád vzpomínkovou procházkou podělil. Byl 
zde postaven dominující Makromolekulární ústav, Laboratorní zde postaven dominující Makromolekulární ústav, Laboratorní 
přístroje, budova hasičského sboru, obchodní dům (dnes Billa), přístroje, budova hasičského sboru, obchodní dům (dnes Billa), 
samoobsluha Pramen na konečné, řada budov, jesle, školky, školy, samoobsluha Pramen na konečné, řada budov, jesle, školky, školy, 
pošta, přibyly i věžáky. Makromolekulární ústav byl postaven na pošta, přibyly i věžáky. Makromolekulární ústav byl postaven na 
místě námi oblíbeného prostorného dětského hřiště. To mělo i stále místě námi oblíbeného prostorného dětského hřiště. To mělo i stále 
přítomného správce, kam nás lákala stále obsazená houpačka pro přítomného správce, kam nás lákala stále obsazená houpačka pro 
šest dětí a betonový oválný bazének na koupání. Vedle hřiště stála šest dětí a betonový oválný bazének na koupání. Vedle hřiště stála 
dřevěná trafika pana Kaliny. Na zídce domu u Domaniů na dohled dřevěná trafika pana Kaliny. Na zídce domu u Domaniů na dohled 
trafiky sedávali dědové. Nechyběl zde ani můj děda, všichni kou-trafiky sedávali dědové. Nechyběl zde ani můj děda, všichni kou-
řili z krásných porcelánových fajfek. Je zajímavé, že z původních řili z krásných porcelánových fajfek. Je zajímavé, že z původních 
vilek a domků dodnes nebyl zbourán jediný, u řady uvedených bu-vilek a domků dodnes nebyl zbourán jediný, u řady uvedených bu-
dov je tomu zcela jinak. Za zmínku stojí, že se zde nachází vily bý-dov je tomu zcela jinak. Za zmínku stojí, že se zde nachází vily bý-
valého internacionála Františka Pláničky a známého tenisty Karla valého internacionála Františka Pláničky a známého tenisty Karla 
Koželuha. Ikona pražské Slavie Plánička, ctil svůj klub tak, že na Koželuha. Ikona pražské Slavie Plánička, ctil svůj klub tak, že na 
oplocení byly slávistické hvězdy. Koželuh nazval svoji zajímavě oplocení byly slávistické hvězdy. Koželuh nazval svoji zajímavě 
řešenou vilu „Hopi–hopi“a patřil k ní i tenisový kurt. Ten se v době řešenou vilu „Hopi–hopi“a patřil k ní i tenisový kurt. Ten se v době 
vypuknutí války nacházel v USA a domů se vrátil až po válce. Za vypuknutí války nacházel v USA a domů se vrátil až po válce. Za 
války byla vila nacisty zkonfiskována a sloužila jako lazaret wehr-války byla vila nacisty zkonfiskována a sloužila jako lazaret wehr-
machtu. Dnes již zdobné prvky obě vily postrádají. Řada objektů machtu. Dnes již zdobné prvky obě vily postrádají. Řada objektů 
ze socialistické éry se nedožila ani 50 let. Doba si vyžádala jejich ze socialistické éry se nedožila ani 50 let. Doba si vyžádala jejich 
zbourání čí přestavbu, některé to nepochybně čeká. První přišly na zbourání čí přestavbu, některé to nepochybně čeká. První přišly na 
řadu Laboratorní přístroje. Při částečné demolici r. 1994 zde došlo řadu Laboratorní přístroje. Při částečné demolici r. 1994 zde došlo 
k závažné nehodě způsobené výbuchem nahromaděného plynu.  k závažné nehodě způsobené výbuchem nahromaděného plynu.  
V okruhu 200 m zůstalo jen málo nevysypaných oken. Přestavěný V okruhu 200 m zůstalo jen málo nevysypaných oken. Přestavěný 
objekt byl architektem Miluničem začleněn do okolních „Miluni-objekt byl architektem Miluničem začleněn do okolních „Miluni-
čových domů“. Ty působí mnohem pestřeji, než stávající panelové čových domů“. Ty působí mnohem pestřeji, než stávající panelové 
sousedství. Když už jsme u paneláků, ty po opravách fasád působí sousedství. Když už jsme u paneláků, ty po opravách fasád působí 
mezi vzrostlými stromy docela uklidňujícím dojmem.mezi vzrostlými stromy docela uklidňujícím dojmem.
 Těžko si asi obyvatelé v ulici Na Okraji mohou představit, že na  Těžko si asi obyvatelé v ulici Na Okraji mohou představit, že na 
místě domů č. 22 a 24 byl za války vojenský prostor. Cesta vede-místě domů č. 22 a 24 byl za války vojenský prostor. Cesta vede-
ná v linii Pod okrajem byla přehrazena betonovým podstavcem  ná v linii Pod okrajem byla přehrazena betonovým podstavcem  
s haknkrajcem. Zde se nacházely dva radary a posty protileteckých s haknkrajcem. Zde se nacházely dva radary a posty protileteckých 
kanonů. Zbytky betonových fundamentů byly odstraněny až při kanonů. Zbytky betonových fundamentů byly odstraněny až při 
výstavbě sídliště v roce 1956. Objekt strážila německá vojenská výstavbě sídliště v roce 1956. Objekt strážila německá vojenská 
hlídka. Jako dítě jsem se se špuntovkou přiblížil a na hlídkujícího hlídka. Jako dítě jsem se se špuntovkou přiblížil a na hlídkujícího 
vojáka zamířil, ten to přijal s humorem a na mne také zamířil svoji vojáka zamířil, ten to přijal s humorem a na mne také zamířil svoji 
pušku. Já to pochopil zcela jinak, při úprku domů jsem vyděšený pušku. Já to pochopil zcela jinak, při úprku domů jsem vyděšený 
špuntovku zahodil a víc ji nevzal do ruky. V téže době přímo do špuntovku zahodil a víc ji nevzal do ruky. V téže době přímo do 
tohoto místa nouzově přistálo německé vojenské dvoumotorové tohoto místa nouzově přistálo německé vojenské dvoumotorové 
letadlo. Bylo poškozené a vojenská hlídka bránila v přístupu. Jako letadlo. Bylo poškozené a vojenská hlídka bránila v přístupu. Jako 
děti jsme z povzdáli pozorovaly jeho postupnou demontáž. Jedna-děti jsme z povzdáli pozorovaly jeho postupnou demontáž. Jedna-
lo se nejspíš o typ Heinkel nebo Dornier, které pro nedostatek ben-lo se nejspíš o typ Heinkel nebo Dornier, které pro nedostatek ben-
zinu nedoletělo na letiště v Ruzyni. Vkusné přestavby se dočkala  zinu nedoletělo na letiště v Ruzyni. Vkusné přestavby se dočkala  

Dorostenci S. K. Liboc z roku 1956. Zleva: trenér J. Gross,  
I. Jeřábek, A. Zápotočný, S. Singer, P. Mazur, M. Mikeš, J. Ptá-
ček, V. Fiala, J. Jirků, J. Hejduk, J. Kopáček, S. Fiala. 



TO NEJLEPŠÍ 

NAKONEC

Akademického malíře a sochaře Zdeňka Hášu z Ruzyně 
/roč. 1925/ nehledejte. Na internetu o něm není zmín-
ka, v Ruzyni, kde ho znal každý, se u mladších už ne-
doptáte. Jakoby tu nikdy nežil, nemaloval, ani nebydlel 
ve své vile po rodičích ve Stochovské ulici. A přesto exi-

stuje hezkých pár rodin, které vlastní jeho kresby staré Ruzyně. 
Zdeněk Háša umělecký kumšt získal po otci, amatérském malíři, který býval 

v Ruzyni přednostou železniční stanice. V roce 1945 započal Zdeněk Háša studium na 
Vysoké škole uměleckopůmyslové, ale v roce 1949, před dokončením, byl z politických důvodů 
ze školy vyloučen. Zúčastnil se pochodu studentů na Hrad. Odbyl si službu vojenskou a získal 
místo sochaře v barrandovských filmových ateliérech. V roce 1953 byl přijat mezi výtvarníky Ná-
rodního divadla a začal vyučovat externě na Střední uměleckoprůmyslové škole. Oženil se a za-
ložil rodinu. Odmítl se však politicky angažovat, opustil Národní divadlo a v roce 1965 nastoupil 
na letišti v Ruzyni jako nakladač letadel, kde setrval až do důchodu. Po roce 1989 se stal členem 
Pražského akademického klubu /PAK 48/ a v rámci mimosoudních rehabilita-
cí mu byl přiznán akademický titul. Přestože často maloval, nikdy žádnou svoji 
výstavu neměl. V letech 1992 – 2010 byl členem redakce časopisu Břevnovan, 
kde tvořil potřebné ilustrace a texty. V roce 2000 zde napsal a ilustroval drobnou 
místopisnou publikaci Paměti obce Ruzyně s četnými autorskými kresbami pů-
vodních ruzyňských statků a historických budov. Náklad pěti set kusů byl ihned 
rozebrán. A to jest také jedna z mála stop o životě a díle akademického malíře  
a sochaře Zdeňka Háši. Zemřel v roce 2010.                 Pavel Krchov


