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Na letošní dočesné v klášteře bylo poprvé postaveno pódium, připraven program, vyhlášena tombola 
a konány exkurze do útrob pivovaru. Pohoda byla až do večerních hodin. Na snímku náš pan arciopat  
P. Siostrzonek, vedle něj sedí klášterní architekt pan Havlas.                                 Foto M. Novák

Dočesnou v Břevnovském klášteře 9. září 2021 navštívily stovky lidí. Točeno výborné klášterní pivo, 
jídlo bylo v místě, také výrazně rozšířeno posezení a přeci to byl málo. Ředitel pivovaru Petr Janík strhl 
první štok a do vonné chmelové houštiny se vrhli dobrovolní česáči. K tomu hrála hudba, bylo pěkné 
počasí a dobrá úroda. Pán Bůh zaplať.                      Foto M. Novák

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
15. listopadu 202115. listopadu 2021

Šlapánkovy okurky v Břevnově. Mnoho rodin se  
u nás zabývá každoročním nakládáním ovoce  
a zeleniny: kompoty třešňové, švestkové, rybízové, 
v dalším fochu špajzu určitě jsou okurky, které pod-
trhují letní období, kterému se říká okurková sezó-
na. Za I. republiky se nakládáním okurek zabýval 
ve větším měřítku pan Josef Šlapánek /1903 – 
1957/, jehož firma sídlila v Radimově ulici v místě 
dnešního domu Církve čs. husitské. Začátky byly 
skromné. Nejprve „jen“ nakládání okurek, pozdě-
ji květáku, mrkve, červené řepy a jak se výroba 
úspěšně rozvíjela, byla pořízena kruhárna a další 
zařízení a nabízeno např. výborné kysané zelí, kte-
ré uvítali především diabetici. Konec úspěšnému 
rozvoji místní firmy přivodil rok 1949, kdy bylo 
vše znárodněno a vybavení převedeno do velkých 
konzerváren. Živnostníka Josefa Šlapánka, mj. 
obětavého činovníka břevnovského fotbalu, stálo 
megalomanské rozhodnutí tehdejší doby život. 
Zemřel předčasně v 54 letech. A už jen nejstarší 
pamětníci mohou vzpomenouti na Šlapánkovy 
nakládané okurky „Jirky“ nebo rychlokvašky, které 
dnes už sotva kde uvidíte, ale mohli jste si je koupit 
u vchodů na fotbalová hřiště nebo třeba u Hvězdy, 
odkud je archivní snímek z 30. let.      Pavel Krchov  
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Už je to dlouho, co u nás byli návštěvou milí naši krajané z Banátu a Slavonie. Ne jednou, ale mnohokrát. 
Však na ně mnozí nezapomněli a myslí na ně vzpomínkou i v modlitbách, protože k nám patří až do kon-
ce života. Na snímku jsou letošní žně v české vesnici Rovensko v rumunském Banátě. Foto I. Dokoupil

Zajímavost
pro vás 140
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  Z klášteraZ kláštera • S příchodem prázdnin mění  • S příchodem prázdnin mění 
se denní počet bohoslužeb, stejně, jako tomu se denní počet bohoslužeb, stejně, jako tomu 
bylo v minulých letech. Nemění se ale zavede-bylo v minulých letech. Nemění se ale zavede-
né zvyklosti a svátky křesťanského kalendáře, né zvyklosti a svátky křesťanského kalendáře, 
které jsou u nás dodržovány. Umožněno to jest  které jsou u nás dodržovány. Umožněno to jest  
i tím, že zdravotní situace se zlepšuje a lidé mají i tím, že zdravotní situace se zlepšuje a lidé mají 
větší možnost býti účastníky mší. • větší možnost býti účastníky mší. • 5. 7.5. 7. 2021  2021 
oslaven byl v bazilice svátek sv. Cyrila a Me-oslaven byl v bazilice svátek sv. Cyrila a Me-
toděje. • toděje. • 13. 7. 13. 7. ráno o sedmé konala se v bazilice ráno o sedmé konala se v bazilice 
poutní bohoslužba ku svátku naší patronky sv. poutní bohoslužba ku svátku naší patronky sv. 
Markéty. Před více jak sto lety proudily Břevno-Markéty. Před více jak sto lety proudily Břevno-
vem do kláštera a do Hvězdy tisíce lidí, na hlav-vem do kláštera a do Hvězdy tisíce lidí, na hlav-
ní ulici ke klášteru stály stánky s trhovci, kteří ní ulici ke klášteru stály stánky s trhovci, kteří 
nabízeli pouťové zboží, dokonce sem zajížděli nabízeli pouťové zboží, dokonce sem zajížděli 
až ze Sudet od sklářů se skleněnými miniatura-až ze Sudet od sklářů se skleněnými miniatura-
mi Hvězdy v různých variantách, které se daly mi Hvězdy v různých variantách, které se daly 
připíchnouti do klopy. Bývala to výroční událost připíchnouti do klopy. Bývala to výroční událost 
v Břevnově. • v Břevnově. • 22. 7.22. 7. oslavil Pater Václav Sněti- oslavil Pater Václav Sněti-
na 41. narozeniny. Týž den večer sloužena mše na 41. narozeniny. Týž den večer sloužena mše 
za šťastný návrat břevnovských skautů z letního za šťastný návrat břevnovských skautů z letního 
tábora. Podobně tábora. Podobně 9. srpna9. srpna 2021 oslavil pan arci- 2021 oslavil pan arci-
opat Prokop Siostrzonek šedesáté čtvrté naroze-opat Prokop Siostrzonek šedesáté čtvrté naroze-
niny. • niny. • 15. srpna15. srpna o Slavnosti Nanebevstoupení P.  o Slavnosti Nanebevstoupení P. 
Marie se konala známá pouť na Bílé Hoře. Také Marie se konala známá pouť na Bílé Hoře. Také 
zde kdysi bývaly světské atrakce před kostelem zde kdysi bývaly světské atrakce před kostelem 
a mnozí si ještě pamatují kolotoče a houpačky a mnozí si ještě pamatují kolotoče a houpačky 
v 70. letech. Mši v 11. hod. sloužil pan arciopat v 70. letech. Mši v 11. hod. sloužil pan arciopat 
Siostrzonek. V programu od 10 hodin do 21 Siostrzonek. V programu od 10 hodin do 21 
hodin hrála Horácká cimbálová muzika ze Žďá-hodin hrála Horácká cimbálová muzika ze Žďá-
ru na Sázavou. Od 15.30 přednesen varhanní ru na Sázavou. Od 15.30 přednesen varhanní 
koncert břevnovského varhaníka Marka Čihaře koncert břevnovského varhaníka Marka Čihaře 
s meditací abatyše Francescy. Účastníci pouťo-s meditací abatyše Francescy. Účastníci pouťo-
vého odpoledne pozváni ke společné prohlídce vého odpoledne pozváni ke společné prohlídce 
kláštera. V nově zřízené kavárně bylo různé kláštera. V nově zřízené kavárně bylo různé 
občerstvení a točeno výborné pivo z břevnov-občerstvení a točeno výborné pivo z břevnov-
ského klášterního pivovaru. • ského klášterního pivovaru. • 23. 8.23. 8. v 18 hod.  v 18 hod. 
při mši sv. v bazilice sv. Markéty vzpomenuto při mši sv. v bazilice sv. Markéty vzpomenuto 
22. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Od 22. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Od 
září jsou v bazilice bohoslužby opět denně od září jsou v bazilice bohoslužby opět denně od 
7. 00 a v 18. 00, v neděli v 7.30, v 9.00 a v 18 7. 00 a v 18. 00, v neděli v 7.30, v 9.00 a v 18 
hodin. Na Bílé Hoře jsou mše vždy ve čtvrtek  hodin. Na Bílé Hoře jsou mše vždy ve čtvrtek  
v 17.00 a v neděli od 11. 00. – V sobotu a v ne-v 17.00 a v neděli od 11. 00. – V sobotu a v ne-
děli děli 4. a 5. září4. a 5. září před prelaturou kláštera pořádán  před prelaturou kláštera pořádán 
živnostenským spolkem v Břevnově covidem živnostenským spolkem v Břevnově covidem 
odložený Pivní 1. máj. Přijelo se představit na odložený Pivní 1. máj. Přijelo se představit na 
tucet minipivovarů. Nedělní mši toho dne o de-tucet minipivovarů. Nedělní mši toho dne o de-
váté sloužil P. Vojtěch Malina k zahájení nového váté sloužil P. Vojtěch Malina k zahájení nového 

školního roku. Účinkovala břevnovská schola školního roku. Účinkovala břevnovská schola 
pod vedením Magdy Salákové s varhaníkem pod vedením Magdy Salákové s varhaníkem 
Markem Čihařem. Pro děti je vždy připravena Markem Čihařem. Pro děti je vždy připravena 
památka na nedělní evangelium, která je roz-památka na nedělní evangelium, která je roz-
dávána po mši. • dávána po mši. • 8. 9.8. 9. V sedm večer konal se  V sedm večer konal se 
v bazilice koncert ku 180. výročí narození An-v bazilice koncert ku 180. výročí narození An-
tonína Dvořáka s účinkujícími zpěváky basba-tonína Dvořáka s účinkujícími zpěváky basba-
rytonistou Adamem Plachetkou, sopranistkou rytonistou Adamem Plachetkou, sopranistkou 
Kateřinou Kněžíkovou a s varhaníkem Adolfem Kateřinou Kněžíkovou a s varhaníkem Adolfem 
Melicharem. Rovněž vzpomenuto na koncertní-Melicharem. Rovněž vzpomenuto na koncertní-
ho a operního pěvce a pedagoga Luďka Löbla. ho a operního pěvce a pedagoga Luďka Löbla. 
Zazněly skladby J. S. Bacha G. F. Händela a G. Zazněly skladby J. S. Bacha G. F. Händela a G. 
Verdiho. Účinkoval sbor sestavený z žáků pana Verdiho. Účinkoval sbor sestavený z žáků pana 
profesora Luďka Löbla. • profesora Luďka Löbla. • 9. září9. září se uskutečnila  se uskutečnila 
v hospodářském dvoře kláštera letošní dočesná, v hospodářském dvoře kláštera letošní dočesná, 
pořádaná klášterním pivovarem. Strženy štoky pořádaná klášterním pivovarem. Strženy štoky 
malé chmelnice, přistaveny sesle, koše na chmel malé chmelnice, přistaveny sesle, koše na chmel 
a dobrovolníci se vrhli do vůně čerstvého chme-a dobrovolníci se vrhli do vůně čerstvého chme-
le. Sklízen tradičně žatecký poloraný červeňák, le. Sklízen tradičně žatecký poloraný červeňák, 
což jest nejlepší chmel v Čechách. Akce rozšíře-což jest nejlepší chmel v Čechách. Akce rozšíře-
na o množství posezení, pódium s hudbou, tom-na o množství posezení, pódium s hudbou, tom-
bolou, stánky s jídlem a pitím. Arci, nestačilo to, bolou, stánky s jídlem a pitím. Arci, nestačilo to, 
návštěva byla velká. • návštěva byla velká. • 12. 9.12. 9. v 19.30 se konal   v 19.30 se konal  
v Tereziánském sále koncert z cyklu Barokní ve-v Tereziánském sále koncert z cyklu Barokní ve-
čery. • čery. • 14. 9.14. 9. od 19 hodin opět v Tereziánském  od 19 hodin opět v Tereziánském 
sále zazněl zahajovací koncert 7. sezóny cyklu sále zazněl zahajovací koncert 7. sezóny cyklu 
Břevnovská hudební setkání. • Břevnovská hudební setkání. • 19. 9.19. 9. V areálu  V areálu 
kláštera se konal 14. ročník akce „Na světě ne-kláštera se konal 14. ročník akce „Na světě ne-
jsme sami“, pořádaný skauty Arachné a Jeleny. jsme sami“, pořádaný skauty Arachné a Jeleny. 
Výtěžek akce podpořil stacionář pro sirotky v Výtěžek akce podpořil stacionář pro sirotky v 
Bozoum, ve Středoafrické republice. Na úvod Bozoum, ve Středoafrické republice. Na úvod 
byla sloužena mše sv. v 9. hodin, při které byla byla sloužena mše sv. v 9. hodin, při které byla 
udílena svátost biřmování devíti účastníků, kte-udílena svátost biřmování devíti účastníků, kte-
ří přijmuli biřmování z rukou biskupa Mons. ří přijmuli biřmování z rukou biskupa Mons. 
Karla Herbsta. Týž den v 11 hodin v Terezián-Karla Herbsta. Týž den v 11 hodin v Terezián-
ském sále zazněl koncert „Jako zázrakem“ se ském sále zazněl koncert „Jako zázrakem“ se 
zpěvy sladké Francie a při dalším koncertě od zpěvy sladké Francie a při dalším koncertě od 
15 hodin A. Vivaldiho Čtvero ročních období. 15 hodin A. Vivaldiho Čtvero ročních období. 
• • 24. 9.24. 9. v 17 hodin byla sloužena mše svatá za  v 17 hodin byla sloužena mše svatá za 
Václava Konzala, vědeckého pracovníka Slo-Václava Konzala, vědeckého pracovníka Slo-
vanského ústavu AV ČR a překladatele mnoha vanského ústavu AV ČR a překladatele mnoha 
liturgických textů. • liturgických textů. • 28. září 28. září o svátku našeho pa-o svátku našeho pa-
trona sv. Václava při mši sv. v 18 hod. vystoupil trona sv. Václava při mši sv. v 18 hod. vystoupil 
Chrámový sbor a orchestr pod vedením sbormi-Chrámový sbor a orchestr pod vedením sbormi-
stra A. Melichara. Zazněla mše C. Cascioliniho  stra A. Melichara. Zazněla mše C. Cascioliniho  
s chorálem Svatý Václave. – 30. září při mších s chorálem Svatý Václave. – 30. září při mších 
v 7 a v 18 hodin vzpomenuto na 14. výročí, kdy v 7 a v 18 hodin vzpomenuto na 14. výročí, kdy 
byly posvěceny nové varhany v bazilice. • byly posvěceny nové varhany v bazilice. • 8.–8.–
10. října10. října se v areálu kláštera mělo konat tradiční  se v areálu kláštera mělo konat tradiční 
Břevnovské posvícení ku 264. výročí vysvěcení Břevnovské posvícení ku 264. výročí vysvěcení 
baziliky. To ani letos nebude. O posvícenskou baziliky. To ani letos nebude. O posvícenskou 
neděli od 9 hodin bude sloužena pouze slavnost-neděli od 9 hodin bude sloužena pouze slavnost-
ní bohoslužba a účinkovat sbor. Zazní Missa in ní bohoslužba a účinkovat sbor. Zazní Missa in 
D – W. A. Mozarta. D – W. A. Mozarta. 

  Z Břevnovského živnostenského spolku.Z Břevnovského živnostenského spolku.  
/ Tomáš Hudera/. Spolek během prázdnin začal / Tomáš Hudera/. Spolek během prázdnin začal 
fungovat opět v normálním režimu. Jelikož jsme fungovat opět v normálním režimu. Jelikož jsme 
nemohli letos v květnu uspořádat akci První Piv-nemohli letos v květnu uspořádat akci První Piv-
ní Máj, která se u všech těší čím dál větší ob-ní Máj, která se u všech těší čím dál větší ob-
libě, rozhodli jsme se ji uspořádat poprvé jako libě, rozhodli jsme se ji uspořádat poprvé jako 
dvoudenní akci, a to první víkend v září. Bylo dvoudenní akci, a to první víkend v září. Bylo 
to sice narychlo a složité, ale počasí přálo, tak-to sice narychlo a složité, ale počasí přálo, tak-
že návštěvnost byla velice příjemná a stánkaři že návštěvnost byla velice příjemná a stánkaři 
spokojeni. Dále na představenstvu plánujeme  spokojeni. Dále na představenstvu plánujeme  
i uspořádání všech ostatních tradičních akcí,  i uspořádání všech ostatních tradičních akcí,  
a to jak pro naše členy, tak i pro veřejnost. Dou-a to jak pro naše členy, tak i pro veřejnost. Dou-
fáme, že na začátku adventu rozsvítíme spo-fáme, že na začátku adventu rozsvítíme spo-
lečně vánoční strom a začátkem ledna budeme lečně vánoční strom a začátkem ledna budeme 
moci uspořádat v Břevnovském klášteře opět moci uspořádat v Břevnovském klášteře opět 
novoroční koncert. novoroční koncert. 
• • Došlo těsně před uzávěrkou.Došlo těsně před uzávěrkou. Vážení přá- Vážení přá-
telé, jménem Spolku břevnovských živnostní-telé, jménem Spolku břevnovských živnostní-
ků, jako hlavního pořadatele Břevnovského ků, jako hlavního pořadatele Břevnovského 
posvícení, vám musím oznámit, že jsme mu-posvícení, vám musím oznámit, že jsme mu-
seli ukončit přípravy na letošní posvícení. Bo-seli ukončit přípravy na letošní posvícení. Bo-
hužel, nedošlo k dohodě všech zúčastněných hužel, nedošlo k dohodě všech zúčastněných 
stran. Letošní Břevnovské posvícení nebude. stran. Letošní Břevnovské posvícení nebude. 
Tomáš Hudera, předseda Břevnovského živ-Tomáš Hudera, předseda Břevnovského živ-
nostenského spolku.nostenského spolku.
• • Poděkování a novinky z Břevnovského Poděkování a novinky z Břevnovského 
klášterního pivovaru.klášterního pivovaru. Rádi bychom všem na- Rádi bychom všem na-
ším zákazníkům a fanouškům touto cestou po-ším zákazníkům a fanouškům touto cestou po-
děkovali za podporu v nelehkých časech. Jsme děkovali za podporu v nelehkých časech. Jsme 
rádi, že vám naše pivo chutná. I díky tomu letos rádi, že vám naše pivo chutná. I díky tomu letos 
slavíme už 10. narozeniny. Slavíme to průběžně, slavíme už 10. narozeniny. Slavíme to průběžně, 
po celý rok. Kromě oslav také chystáme výroční po celý rok. Kromě oslav také chystáme výroční 
várku speciální IPA. O toto pivo je vždy velký várku speciální IPA. O toto pivo je vždy velký 
zájem. A samozřejmě, že vás do konce roku ješ-zájem. A samozřejmě, že vás do konce roku ješ-
tě čekají i další pivní speciály. Ty, které již znáte, tě čekají i další pivní speciály. Ty, které již znáte, 
ale taky naprosté novinky. Za poslední rok jsme ale taky naprosté novinky. Za poslední rok jsme 
rovněž stihli dodělat naše menší pivovarské mu-rovněž stihli dodělat naše menší pivovarské mu-
zeum a trochu zatraktivnit naše prostory kolem zeum a trochu zatraktivnit naše prostory kolem 
pivovaru. Těšíme se na vás. Za tým Břevnov-pivovaru. Těšíme se na vás. Za tým Břevnov-
ského klášterního pivovaru sládek Aleš Potěšil.ského klášterního pivovaru sládek Aleš Potěšil.

  Letošní pozdní léto na Bílé HořeLetošní pozdní léto na Bílé Hoře /Ing.  /Ing. 
Karel Voplakal/. V neděli 15. srpna na svátek Karel Voplakal/. V neděli 15. srpna na svátek 
Nanebevzetí Panny Marie se slavila tradiční Nanebevzetí Panny Marie se slavila tradiční 
bělohorská poutní slavnost: program začal slav-bělohorská poutní slavnost: program začal slav-
nostní mší svatou v 11 hodin, jejímž hlavním nostní mší svatou v 11 hodin, jejímž hlavním 
celebrantem byl břevnovský arciopat P. Prokop celebrantem byl břevnovský arciopat P. Prokop 
Petr Siostrzonek OSB. Jeho poutní kázání věno-Petr Siostrzonek OSB. Jeho poutní kázání věno-
vané tématice tohoto mariánského svátku bylo vané tématice tohoto mariánského svátku bylo 
jako vždycky na úrovni: hovořil stručně, ale jako vždycky na úrovni: hovořil stručně, ale 
věcně i vtipně. Po bohoslužbách se účastníkům věcně i vtipně. Po bohoslužbách se účastníkům 
rozdávaly poutní koláčky. V ambitech kolem rozdávaly poutní koláčky. V ambitech kolem 
svatyně mohl každý účastník pouti bezplatně svatyně mohl každý účastník pouti bezplatně 

pokračování na straně 4

V dnešním Kvartetu jsou našup představeny čtyři nejdůležitější události v minulých dnech: slavnostní obnovení fotbalového klubu v Břevnově, výkop 
provedl osobně odchovanec Pavel Horváth, otevření komunitní zahrady Libózy v Liboci, uskutečnění zábavné a vlastivědné akce Zažít Břevnov jinak na 
Strahově, bylo velmi pěkně připraveno, podobně Zažít Střešovice jinak v Cukrovarnické ulici, a to vše za účasti stovek lidí, hudby a dobré sousedské 
nálady. Krásně zde s kapelou Limo zpívala sličná zpěvačka Lída Mojžíšová. Jako k svátku naší patronky sv. Ludmily.  

Zpravodajství 
Břevnovana



4

BŘEVNOVAN

pokračování ze strany 3
uhasit žízeň různými domácími limonádami  uhasit žízeň různými domácími limonádami  
a dalšími nápoji připravenými místními sestrami a dalšími nápoji připravenými místními sestrami 
benediktinkami. Odpolední program pouti začal benediktinkami. Odpolední program pouti začal 
ve 13 hodin; tentokrát byl už spíš folklorního  ve 13 hodin; tentokrát byl už spíš folklorního  
a společenského rázu: nejprve v nádvoří kostela a společenského rázu: nejprve v nádvoří kostela 
a později ještě i v zahradě místního ženského a později ještě i v zahradě místního ženského 
kláštera zahrála cimbálová muzika původem ze kláštera zahrála cimbálová muzika původem ze 
Žďáru nad Sázavou – stejně tak jako loni; letos Žďáru nad Sázavou – stejně tak jako loni; letos 
sice byli jen „v civilu“ – bez horáckého kroje, sice byli jen „v civilu“ – bez horáckého kroje, 
zato však osvědčili velikou vytrvalost: vydrželi zato však osvědčili velikou vytrvalost: vydrželi 
hrát a zpívat ze svého bohatého repertoáru i na hrát a zpívat ze svého bohatého repertoáru i na 
přání posluchačů – a přiměli posluchače ke ko-přání posluchačů – a přiměli posluchače ke ko-
lektivnímu zpěvu i k tanci; dobrá pohoda v kláš-lektivnímu zpěvu i k tanci; dobrá pohoda v kláš-
terní zahradě panovala prakticky celé odpoledne terní zahradě panovala prakticky celé odpoledne 
až do 18. hodiny, kdy začínaly večerní nešpory. až do 18. hodiny, kdy začínaly večerní nešpory. 
Řeholní sestry prováděly poutníky celým pout-Řeholní sestry prováděly poutníky celým pout-
ním areálem, dokonce i společnými prostorami ním areálem, dokonce i společnými prostorami 
kláštera – a jejich abatyše, která vyrostla v pro-kláštera – a jejich abatyše, která vyrostla v pro-
testantské rodině, přednesla obdivuhodně pozi-testantské rodině, přednesla obdivuhodně pozi-
tivní výklad Mariina „Magnificat“ a pojednání  tivní výklad Mariina „Magnificat“ a pojednání  
o mariánské úctě, které sepsal sám protestant-o mariánské úctě, které sepsal sám protestant-
ský reformátor Martin Luther – a tento jeho spis ský reformátor Martin Luther – a tento jeho spis 
z němčiny přeložil bratr Aleš z benediktinské-z němčiny přeložil bratr Aleš z benediktinské-
ho arciopatství v Břevnově. Přednes doprová-ho arciopatství v Břevnově. Přednes doprová-
zel jemnými varhanními preludii břevnovský zel jemnými varhanními preludii břevnovský 
varhaník Marek Čihař. Pro někoho mohlo být varhaník Marek Čihař. Pro někoho mohlo být 
velmi překvapivé, že přední představitel Refor-velmi překvapivé, že přední představitel Refor-
mace Martin Luther – původně katolický kněz mace Martin Luther – původně katolický kněz 
– byl velkým ctitelem Matky Boží. Jeho nevšed-– byl velkým ctitelem Matky Boží. Jeho nevšed-
ní pojetí praktikování mariánské úcty rozhodně ní pojetí praktikování mariánské úcty rozhodně 
stálo za zamyšlení. Z tohoto hlediska je záha-stálo za zamyšlení. Z tohoto hlediska je záha-
dou, proč se později u jeho stoupenců a násle-dou, proč se později u jeho stoupenců a násle-
dovníků mariánská úcta vytratila… dovníků mariánská úcta vytratila… 

  Letos se bohužel nemohl konatLetos se bohužel nemohl konat tradiční  tradiční 
poutní houslový koncert, protože zdejší hou-poutní houslový koncert, protože zdejší hou-
slistka sestra Magdalena Marie Fuxová byla  slistka sestra Magdalena Marie Fuxová byla  
v té době na velkém zahraničním turné. Kon-v té době na velkém zahraničním turné. Kon-
certovala zde však již o týden dříve – v neděli certovala zde však již o týden dříve – v neděli 
dne 8. srpna, kdy spolu se známou německou dne 8. srpna, kdy spolu se známou německou 
cembalistkou Helenou Lerch z Mnichova při-cembalistkou Helenou Lerch z Mnichova při-
pravily nevšední hudební zážitek svým společ-pravily nevšední hudební zážitek svým společ-
ným koncertem: jejich mistrovská interpretace ným koncertem: jejich mistrovská interpretace 
svěžích skladeb Bibera, Schmeltzera, Walthera  svěžích skladeb Bibera, Schmeltzera, Walthera  
a dalších skladatelů imitující hlasy ptáků a dal-a dalších skladatelů imitující hlasy ptáků a dal-
ších živočichů velmi potěšily a nadchly poslu-ších živočichů velmi potěšily a nadchly poslu-
chače; bylo to milé zpříjemnění nedělního odpo-chače; bylo to milé zpříjemnění nedělního odpo-
ledne. Počasí na pouť sice bylo sice dost horké, ledne. Počasí na pouť sice bylo sice dost horké, 
tak jak se v srpnu dá očekávat, ale v kostele i ve tak jak se v srpnu dá očekávat, ale v kostele i ve 
farní místnosti i v stinné klášterní zahradě se to farní místnosti i v stinné klášterní zahradě se to 
srpnové vedro dalo snadno vydržet. Účast lidí  srpnové vedro dalo snadno vydržet. Účast lidí  
z farnosti i těch „přespolních“ byla poměrně vel-z farnosti i těch „přespolních“ byla poměrně vel-
ká po celé poutní odpoledne. Poutníkům z růz-ká po celé poutní odpoledne. Poutníkům z růz-
ných částí Prahy přišlo velice vhod občerstvení, ných částí Prahy přišlo velice vhod občerstvení, 
které jim připravili farníci i zdejší sestřičky. které jim připravili farníci i zdejší sestřičky. 
Sváteční náladu rozhodně nepokazil ani stánek Sváteční náladu rozhodně nepokazil ani stánek 
s pivem z břevnovského klášterního pivovaru s pivem z břevnovského klášterního pivovaru 
čepovaným v klášterní zahradě za příznivé ceny, čepovaným v klášterní zahradě za příznivé ceny, 
ani možnost příjemného posezení a občerstvení  ani možnost příjemného posezení a občerstvení  
v kavárničce u bývalého protileteckého krytu  v kavárničce u bývalého protileteckého krytu  
v levé předzahrádce.  Závěrečné zpívané ne-v levé předzahrádce.  Závěrečné zpívané ne-
špory sester benediktinek s účastí věřících byly špory sester benediktinek s účastí věřících byly 
důstojnou „tečkou“ za celým poutním dnem. důstojnou „tečkou“ za celým poutním dnem. 
Dva dny předtím – v pátek 13. VIII. – jsme byli Dva dny předtím – v pátek 13. VIII. – jsme byli 
pozváni na zajímavý koncert duchovní hudby pozváni na zajímavý koncert duchovní hudby 
konaný v barokním vojenském kostele sv. Jana konaný v barokním vojenském kostele sv. Jana 
Nepomuckého, který se nachází v historické Nepomuckého, který se nachází v historické 
hradčanské osadě „Nový Svět“ a pozná se podle hradčanské osadě „Nový Svět“ a pozná se podle 
poněkud atypické věžní báně. Samotný kostel  poněkud atypické věžní báně. Samotný kostel  
i celé jeho okolí má svou zvláštní vojensko-vě-i celé jeho okolí má svou zvláštní vojensko-vě-
zeňskou historii: v dobách rakousko-uherské zeňskou historii: v dobách rakousko-uherské 
monarchie sloužil nejen okolním lidem, ale monarchie sloužil nejen okolním lidem, ale 
i jako bohoslužebné místo pro nedobrovolné i jako bohoslužebné místo pro nedobrovolné 
obyvatele tehdejší vojenské „garnizóny“ v bez-obyvatele tehdejší vojenské „garnizóny“ v bez-
prostředním sousedství Lorety; vězňové měli prostředním sousedství Lorety; vězňové měli 
v tomto kostele vyhrazený prostor oddělený v tomto kostele vyhrazený prostor oddělený 
od farníků vysokou mříží. Do oné „garnizó-od farníků vysokou mříží. Do oné „garnizó-
ny“ zasadil Jaroslav Hašek část příběhu svého ny“ zasadil Jaroslav Hašek část příběhu svého 
„dobrého vojáka Švejka“. Smyšlená epizoda „dobrého vojáka Švejka“. Smyšlená epizoda 
tragikomického Švejkova příběhu v bývalém tragikomického Švejkova příběhu v bývalém 

Pěkné nedělní odpoledne měli návštěvníci 8. srpna v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře. Zdejší bene-
diktinka a známá houslistka Magdalena Marie Fuxová zde přednesla s německou cembalistkou Hele-
nou Lerch z Mnichova společný koncert, který byl pro posluchače nevšedním zážitkem. 

Do nového školního roku vstoupily děti v břevnovském Sokole vesele. Kdo by se nepotěšil dětskými 
tvářemi a jejich cvičením. V článku starostky Sokola Vandy Marušové se dozvíte, co jest v sokolovně 
nového a co se chystá.

4. a 5. září 2021 konal se před Prelaturou kláštera dodatečný Pivní máj, který nemohl být uskuteč-
něn na jaře pro koronavirové omezení. Živnostenský spolek opět připravil soutěže o nejrychleji vypitý 
tuplák /1 litr piva/, nejoblíbenější značku točeného piva v areálu a nabízena byla spolková trička s lo-
gem. Návštěva byla v sobotu pěkná, v neděli už slabší. 
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vězeňském areálu u Lorety nemá nic společné-vězeňském areálu u Lorety nemá nic společné-
ho s reálnými osudy tohoto místa: koncem čty-ho s reálnými osudy tohoto místa: koncem čty-
řicátých a počátkem padesátých let dvacátého řicátých a počátkem padesátých let dvacátého 
století zde fungoval zlopověstný „Hradčanský století zde fungoval zlopověstný „Hradčanský 
domeček“ smutně proslulý násilnostmi proti domeček“ smutně proslulý násilnostmi proti 
tehdejším politickým vězňům; o těchto skuteč-tehdejším politickým vězňům; o těchto skuteč-
nostech pojednává mimo jiné i mnohodílný tele-nostech pojednává mimo jiné i mnohodílný tele-
vizní seriál „Zdivočelá země“, natočený kolem vizní seriál „Zdivočelá země“, natočený kolem 
roku 2014 podle pamětí spisovatele J. Stránské-roku 2014 podle pamětí spisovatele J. Stránské-
ho; A do třetice: blízko od kostela sv. Jana Ne-ho; A do třetice: blízko od kostela sv. Jana Ne-
pomuckého se nachází dost pochmurně vyhlíže-pomuckého se nachází dost pochmurně vyhlíže-
jící Trauttmannsdorfský (dříve Trčkův) palác, jící Trauttmannsdorfský (dříve Trčkův) palác, 
jenž rovněž nezapře svou stoletou vězeňskou jenž rovněž nezapře svou stoletou vězeňskou 
minulost; podle Wikipedie v něm přibližně od minulost; podle Wikipedie v něm přibližně od 
poloviny 19. století sídlila donucovací pracovna poloviny 19. století sídlila donucovací pracovna 
pro osoby zatčené pro potulku a štítící se práce. pro osoby zatčené pro potulku a štítící se práce. 
Překvapivě i tento palác „si zahrál“ v České te-Překvapivě i tento palác „si zahrál“ v České te-
levizi: byly tam natáčeny některé scény součas-levizi: byly tam natáčeny některé scény součas-
ného seriálu České televize „První republika“. ného seriálu České televize „První republika“. 
Revírní kriminální komisař Mlčoch (v podání Revírní kriminální komisař Mlčoch (v podání 
herce Svatopluka Skopala) v těchto nevlídných herce Svatopluka Skopala) v těchto nevlídných 
prostorách vyšetřuje dávné záhadné vraždy bo-prostorách vyšetřuje dávné záhadné vraždy bo-
haté manželské dvojice i rafinovaného vyděra-haté manželské dvojice i rafinovaného vyděra-
če, z nichž podezírá syny podnikatele Valenty… če, z nichž podezírá syny podnikatele Valenty… 
Ale raději zpět od těchto nehezkých záležitostí Ale raději zpět od těchto nehezkých záležitostí 
ke zmíněnému koncertu duchovní hudby: šlo  ke zmíněnému koncertu duchovní hudby: šlo  
o třídílný cyklus jednotlivých sborových ateli-o třídílný cyklus jednotlivých sborových ateli-
érů, každý se svým vlastním sbormistrem. Pod érů, každý se svým vlastním sbormistrem. Pod 
jejich taktovkou zazněl Gregoriánský chorál, jejich taktovkou zazněl Gregoriánský chorál, 
Byzantský liturgický zpěv a Renesanční polyfo-Byzantský liturgický zpěv a Renesanční polyfo-
nie. Byl to neobyčejný a silný zážitek.nie. Byl to neobyčejný a silný zážitek.

  Nejnovější kulturní akcíNejnovější kulturní akcí před uzávěrkou  před uzávěrkou 
tohoto čísla byla zajímavá přednáška cestova-tohoto čísla byla zajímavá přednáška cestova-
tele a geografa Jaroslava Líska o Austrálii na-tele a geografa Jaroslava Líska o Austrálii na-
zvaná „Velká cesta, konaná dne 2. září. Na jejím zvaná „Velká cesta, konaná dne 2. září. Na jejím 
programu doplněném cca dvě stě padesáti doku-programu doplněném cca dvě stě padesáti doku-
mentačními snímky bylo mnoho zeměpisných mentačními snímky bylo mnoho zeměpisných 
zajímavostí, kuriozit a osobních postřehů autora zajímavostí, kuriozit a osobních postřehů autora 
i informace o prvních pionýrských objevných i informace o prvních pionýrských objevných 
cestách světadílem. Přednášející se soustředil cestách světadílem. Přednášející se soustředil 
především na tři části Australského svazu: na především na tři části Australského svazu: na 
Jižní Austrálii, na Nový Jižní Wales a na Queen-Jižní Austrálii, na Nový Jižní Wales a na Queen-
sland s jejich zajímavostmi. Sydney charakteri-sland s jejich zajímavostmi. Sydney charakteri-
zoval jako velkolepé velkoměsto s významným zoval jako velkolepé velkoměsto s významným 
přístavem, město umění, kultury, vzdělávání, přístavem, město umění, kultury, vzdělávání, 
módy, sportu a turismu; moderní kosmopolitní módy, sportu a turismu; moderní kosmopolitní 
Canberru jako centrum politiky ale i kultury, Canberru jako centrum politiky ale i kultury, 
vědy a sportu; výstavné Melbourne je známo vědy a sportu; výstavné Melbourne je známo 
svými nádhernými parky. Slovem i obrazem svými nádhernými parky. Slovem i obrazem 
provedl posluchače Zlatým pobřežím, Modrými provedl posluchače Zlatým pobřežím, Modrými 
horami a východoaustralským městem Bris-horami a východoaustralským městem Bris-
bane; nezapomněl na velký písečný Fraserův bane; nezapomněl na velký písečný Fraserův 
ostrov, na Velký bariérový (korálový) útes, na ostrov, na Velký bariérový (korálový) útes, na 
největší a nejstarší australský prales NP Daint-největší a nejstarší australský prales NP Daint-
ree, na Mount Isa s největším nalezištěm barev-ree, na Mount Isa s největším nalezištěm barev-
ných kovů a jejich těžbu, na Slunečné pobřeží ných kovů a jejich těžbu, na Slunečné pobřeží 
s nebezpečnými žraloky, na posvátnou horu s nebezpečnými žraloky, na posvátnou horu 
Uluru spojenou s dávnými rituály domorodců, Uluru spojenou s dávnými rituály domorodců, 
na Alice Springs v Rudém pouštním středu, na na Alice Springs v Rudém pouštním středu, na 
Coober Pedy, kde neustálá úmorná horka při-Coober Pedy, kde neustálá úmorná horka při-
nutila obyvatele žít v podzemních sídlech, ani nutila obyvatele žít v podzemních sídlech, ani 
na další zajímavosti nejmenšího světadílu. Na na další zajímavosti nejmenšího světadílu. Na 
závěr přislíbil další přednášku v podzimním ob-závěr přislíbil další přednášku v podzimním ob-
dobí o státech Latinské Ameriky.dobí o státech Latinské Ameriky.

  Podzimní pozdrav z Pohořelce.Podzimní pozdrav z Pohořelce. /Marie  /Marie 
Bukvicová/. Prázdniny nám utekly a co nové-Bukvicová/. Prázdniny nám utekly a co nové-
ho u nás? V srpnu se v knihovně na Pohořelci ho u nás? V srpnu se v knihovně na Pohořelci 
začaly pomalu rozebíhat různé akce. Začalo to začaly pomalu rozebíhat různé akce. Začalo to 
maňáskovým divadlem venku na zahradě. Poté maňáskovým divadlem venku na zahradě. Poté 
následovalo plstění za mokra a vzhledem k pěk-následovalo plstění za mokra a vzhledem k pěk-
nému počasí jsme srpen zakončili opět na zahra-nému počasí jsme srpen zakončili opět na zahra-
dě v podvečer koncertem Josefa Pepsona Sněti-dě v podvečer koncertem Josefa Pepsona Sněti-
vého. Povedl se, atmosféra byla skvělá. Každý vého. Povedl se, atmosféra byla skvělá. Každý 
si to moc užil a ani se nikomu nechtělo domů. si to moc užil a ani se nikomu nechtělo domů. 
O týden později následovala opožděná oslava O týden později následovala opožděná oslava 
narozenin Otomara Dvořáka, který se podílí na narozenin Otomara Dvořáka, který se podílí na 
všech těch historických a zajímavých knížkách. všech těch historických a zajímavých knížkách. 
Provázel nás vzpomínkami z dob minulých. Provázel nás vzpomínkami z dob minulých. 
Bylo to opět s hudebním doprovodem Pepsona Bylo to opět s hudebním doprovodem Pepsona 
Snětivého. 8. 9. nás čekalo putování krajinou Snětivého. 8. 9. nás čekalo putování krajinou 

Otce vlasti Karla IV. po Čechách a Moravě. 22. Otce vlasti Karla IV. po Čechách a Moravě. 22. 
9. se budeme moci zúčastnit výroby broži z ba-9. se budeme moci zúčastnit výroby broži z ba-
revné plsti. Měsíc září ukončíme oslavou, díky revné plsti. Měsíc září ukončíme oslavou, díky 
karanténě, odložených narozenin Josefa Pepso-karanténě, odložených narozenin Josefa Pepso-
na Snětivého. O tom všem však napíši příště, na Snětivého. O tom všem však napíši příště, 
tak jako o jiných plánovaných akcí, na které tak jako o jiných plánovaných akcí, na které 
se těšíme. Jinak turisté se k nám na Hradčany se těšíme. Jinak turisté se k nám na Hradčany 
opět vrací. Snad to vše vydrží. Na Pohořelci se opět vrací. Snad to vše vydrží. Na Pohořelci se 
otevřela nová prodejna se zmrzlinou a na poště otevřela nová prodejna se zmrzlinou a na poště 
Pražského hradu probíhá výstava známek a his-Pražského hradu probíhá výstava známek a his-
torie pošty. Navštívila jsem ji. Je velmi zajíma-torie pošty. Navštívila jsem ji. Je velmi zajíma-
vá a mohu ji doporučit. Je tam možnost mnohé  vá a mohu ji doporučit. Je tam možnost mnohé  
i zakoupit, což jistě uvítají sběratelé. Doufejme, i zakoupit, což jistě uvítají sběratelé. Doufejme, 
že letošní podzim bude k nám všem příznivější. že letošní podzim bude k nám všem příznivější. 

  Z Liboce.Z Liboce. /Ing. Emil Morys/.  /Ing. Emil Morys/. 
• • Z Nové Liboce vede cestaZ Nové Liboce vede cesta na křižovatku  na křižovatku 
Pelikánova – V domcích. Cesta je ze dvou tře-Pelikánova – V domcích. Cesta je ze dvou tře-
tin šíře vyasfaltována, ale čtyřkolovými vozidly tin šíře vyasfaltována, ale čtyřkolovými vozidly 
se nedá projet. Cesta zarostla trávou, kopřivami  se nedá projet. Cesta zarostla trávou, kopřivami  
a keříky. Cesta má uliční označení Pod rybnič-a keříky. Cesta má uliční označení Pod rybnič-
nou. Z uličky Pod rybničnou nevede vchod do nou. Z uličky Pod rybničnou nevede vchod do 
žádného domu. Pražská služba koncem srpna žádného domu. Pražská služba koncem srpna 
uličku zbavila trávy a keřů. Byla to úmorná, ale uličku zbavila trávy a keřů. Byla to úmorná, ale 
potřebná práce. Pracovníkům Pražských služeb potřebná práce. Pracovníkům Pražských služeb 
patří za zprůchodnění a vyčištění uličky velký patří za zprůchodnění a vyčištění uličky velký 
dík.dík.
• • Mateřská škola Sbíhavá v LibociMateřská škola Sbíhavá v Liboci aktivo- aktivo-
vala Nápad pro Šestku na zvelebení malého vala Nápad pro Šestku na zvelebení malého 
veřejného prostoru v blízkosti mateřské školy veřejného prostoru v blízkosti mateřské školy 
na křižovatce Sbíhavá II – V domcích. Mělo na křižovatce Sbíhavá II – V domcích. Mělo 
by vzniknout klidné odpočívadlo. Nápad nale-by vzniknout klidné odpočívadlo. Nápad nale-
zl dostatečnou podporu a je zařazen v seznamu zl dostatečnou podporu a je zařazen v seznamu 
dvanácti nápadů pro Prahu 6.dvanácti nápadů pro Prahu 6.
• • V Liboci došlo začátkem záříV Liboci došlo začátkem září ke slavnost- ke slavnost-
nímu otevření komunitní zahrady LIBOZA. nímu otevření komunitní zahrady LIBOZA. 
Slavnost se konala od 16 do 20 hodin. Během Slavnost se konala od 16 do 20 hodin. Během 
slavnosti vyhrávala hudba Priamo Čaro. Účast slavnosti vyhrávala hudba Priamo Čaro. Účast 
místních byla hojná.místních byla hojná.

  Postřeh z Pivního máje v Břevnově:Postřeh z Pivního máje v Břevnově: Vše- Vše-
obecně bylo málo lidí a v neděli úplně mrtvo obecně bylo málo lidí a v neděli úplně mrtvo 
(proti minulým ročníkům). Dle lidové šuškandy (proti minulým ročníkům). Dle lidové šuškandy 
jsem pochopil, že cena piva 50,– Kč za třetinku jsem pochopil, že cena piva 50,– Kč za třetinku 
už bylo „za čárou“ a návštěvníci to dali prodej-už bylo „za čárou“ a návštěvníci to dali prodej-
cům najevo tím, že si již druhé pivo nekoupi-cům najevo tím, že si již druhé pivo nekoupi-
li, odešli do kláštera na „celé“ za stejnou cenu li, odešli do kláštera na „celé“ za stejnou cenu 
nebo domů. Počasí na vycházky bylo ovšem nebo domů. Počasí na vycházky bylo ovšem 
ideální. /N/.ideální. /N/.

  Z ateliéru a scény břevnovského divadlaZ ateliéru a scény břevnovského divadla
Monika Kočendová: Má letošní výstava „Ryby Monika Kočendová: Má letošní výstava „Ryby 
made in Japan“ proběhla u Kaštanu bez vernisá-made in Japan“ proběhla u Kaštanu bez vernisá-
že a v omezeném režimu komentovaných pro-že a v omezeném režimu komentovaných pro-
hlídek. Po malých skupinkách ji přesto nakonec hlídek. Po malých skupinkách ji přesto nakonec 
shlédlo více než sto lidí. Také mi bylo nabídnuto shlédlo více než sto lidí. Také mi bylo nabídnuto 
výstavu zopakovat ve Studiu OSM u Hradčan-výstavu zopakovat ve Studiu OSM u Hradčan-
ské. Uskuteční se v listopadu a tentokrát dou-ské. Uskuteční se v listopadu a tentokrát dou-
fám i se vším, co k tomu patří. Bude zde také fám i se vším, co k tomu patří. Bude zde také 
možnost zakoupit mé ryby ve formě tištěných možnost zakoupit mé ryby ve formě tištěných 
plakátů, tedy mnohem levněji, než když jde  plakátů, tedy mnohem levněji, než když jde  
o originály. V předvánočním čase to bude mož-o originály. V předvánočním čase to bude mož-
ná zajímavý nápad co pro své blízké pod stro-ná zajímavý nápad co pro své blízké pod stro-
meček. Jinak jsem se ve své práci zatím vrátila meček. Jinak jsem se ve své práci zatím vrátila 
ke krajinomalbě. Nastává doba podzimní, a to ke krajinomalbě. Nastává doba podzimní, a to 
je, velmi inspirativní čas. Nedávno jsem dokon-je, velmi inspirativní čas. Nedávno jsem dokon-
čila velkou olejomalbu pohledu na sad v okolí čila velkou olejomalbu pohledu na sad v okolí 
Přívětic. V Praze mě nikdy neomrzí nejrůznější Přívětic. V Praze mě nikdy neomrzí nejrůznější 
pohledy na klášter svaté Markéty. Ale jak už je pohledy na klášter svaté Markéty. Ale jak už je 
pro mou tvorbu typické, zajímá mě především pro mou tvorbu typické, zajímá mě především 
pohled odrážející se na hladinách. pohled odrážející se na hladinách. 

  Břevnovské divadlo. Břevnovské divadlo. Náš divadelní spolek Náš divadelní spolek 
se v září opět začne scházet. V letošním roce si se v září opět začne scházet. V letošním roce si 
v Kaštanu zahrajeme bohužel jen jednou. A je v Kaštanu zahrajeme bohužel jen jednou. A je 
to pochopitelné. Je tolik hudebníků a kapel, kte-to pochopitelné. Je tolik hudebníků a kapel, kte-
rým nebylo v posledním prapodivném období rým nebylo v posledním prapodivném období 
dopřáno předvést své umění. My si zahrajeme dopřáno předvést své umění. My si zahrajeme 
30. listopadu od 19. 30 představení „Pavouci ve 30. listopadu od 19. 30 představení „Pavouci ve 
službách Sherlocka Holmese“. Přijďte…službách Sherlocka Holmese“. Přijďte…

  Zprávy úřední. Zprávy úřední. Praha 6 ocenila výjimečné Praha 6 ocenila výjimečné 
osobnosti: respektovanou dirigentku či kanad-osobnosti: respektovanou dirigentku či kanad-
ského autora kuchařek. Městská část Praha 6 má ského autora kuchařek. Městská část Praha 6 má 
nové čestné občany. Na ceremoniálu ve Ville nové čestné občany. Na ceremoniálu ve Ville pokračování na straně 6

Pellé toto ocenění získali dirigentka Miriam Pellé toto ocenění získali dirigentka Miriam 
Němcová, ředitel Národní technické knihovny Němcová, ředitel Národní technické knihovny 
(NTK) Martin Svoboda, in memoriam dlouho-(NTK) Martin Svoboda, in memoriam dlouho-
letý zaměstnanec úřadu městské části Jan Hru-letý zaměstnanec úřadu městské části Jan Hru-
beš, bývalá ředitelka šestkové základní školy beš, bývalá ředitelka šestkové základní školy 
Jana Matoušová a neformální kronikář Bubenče Jana Matoušová a neformální kronikář Bubenče 
Milan Podobský. Cenu městské části pak sym-Milan Podobský. Cenu městské části pak sym-
bolicky za intenzivní boj s nákazou COVID–19 bolicky za intenzivní boj s nákazou COVID–19 
obdrželi zaměstnanci Ústřední vojenské nemoc-obdrželi zaměstnanci Ústřední vojenské nemoc-
nice (ÚVN) ve Střešovicích. Šéfkuchař a autor nice (ÚVN) ve Střešovicích. Šéfkuchař a autor 
kuchařek Cameron Stauch, který během pan-kuchařek Cameron Stauch, který během pan-
demie nezištně vařil pro azylový dům, převzal demie nezištně vařil pro azylový dům, převzal 
ocenění starosty pro zahraniční osobnost. „Vá-ocenění starosty pro zahraniční osobnost. „Vá-
žíme si těch, kteří jsou vynikající v tom, co dě-žíme si těch, kteří jsou vynikající v tom, co dě-
lají, a svou činností zároveň zlepšují život v naší lají, a svou činností zároveň zlepšují život v naší 
městské části, potažmo šíří její dobré jméno. městské části, potažmo šíří její dobré jméno. 
Podobně jako v minulých letech, tak i letos se Podobně jako v minulých letech, tak i letos se 
nám podařilo vybrat osobnosti napříč širokým nám podařilo vybrat osobnosti napříč širokým 
spektrem oborů,“ říká Ondřej Kolář, starosta spektrem oborů,“ říká Ondřej Kolář, starosta 
Prahy 6, a doplňuje: „Uplynulý rok byl citelně Prahy 6, a doplňuje: „Uplynulý rok byl citelně 
poznamenaný koronavirem. Proto jsme se také poznamenaný koronavirem. Proto jsme se také 
rozhodli ocenit ty, kteří nám pomohli zmírnit rozhodli ocenit ty, kteří nám pomohli zmírnit 
dopady pandemie a postarat se o nejzranitel-dopady pandemie a postarat se o nejzranitel-
nější skupiny lidí. Jejich aktivita a obětavost je nější skupiny lidí. Jejich aktivita a obětavost je 
příkladem pro nás všechny, abychom v sobě – příkladem pro nás všechny, abychom v sobě – 
obzvláště je–li to vysoce naléhavé – probudili obzvláště je–li to vysoce naléhavé – probudili 
svou lidskost a dokázali ostatním podat pomoc-svou lidskost a dokázali ostatním podat pomoc-
nou ruku.“ nou ruku.“ 
• • Čestné občanství Prahy 6Čestné občanství Prahy 6 z rukou starosty  z rukou starosty 
Ondřeje Koláře převzala dirigentka a hudební Ondřeje Koláře převzala dirigentka a hudební 
skladatelka Miriam Němcová, a to za vynika-skladatelka Miriam Němcová, a to za vynika-
jící zásluhy v oblasti hudby. Přibližně 15 let jící zásluhy v oblasti hudby. Přibližně 15 let 
diriguje koncerty pořádané městskou částí Pra-diriguje koncerty pořádané městskou částí Pra-
ha 6 a vztah k dirigování a hudbě pěstuje také  ha 6 a vztah k dirigování a hudbě pěstuje také  
u studentů na Pražské konzervatoři. Čestné ob-u studentů na Pražské konzervatoři. Čestné ob-
čanství za zásluhy v rozvoji Kampusu Dejvice čanství za zásluhy v rozvoji Kampusu Dejvice 
pak na ceremoniálu převzal ředitel Národní pak na ceremoniálu převzal ředitel Národní 
technické knihovny Martin Svoboda. Pod jeho technické knihovny Martin Svoboda. Pod jeho 
vedením se knihovna přestěhovala do moderní vedením se knihovna přestěhovala do moderní 
budovy v Dejvicích, kde se stala středobodem budovy v Dejvicích, kde se stala středobodem 
místního univerzitního areálu. Martin Svoboda místního univerzitního areálu. Martin Svoboda 
současně aktivně promlouvá do studie úprav současně aktivně promlouvá do studie úprav 
Kampusu Dejvice, z něhož by se v budoucnu Kampusu Dejvice, z něhož by se v budoucnu 
mělo stát centrum kulturních a volnočasových mělo stát centrum kulturních a volnočasových 
aktivit.aktivit.
• • In memoriam obdržel čestné občanstvíIn memoriam obdržel čestné občanství  
Prahy 6 Jan Hrubeš. Na úřadě městské části pra-Prahy 6 Jan Hrubeš. Na úřadě městské části pra-
coval přibližně 20 let a jeho otisk nese řada kul-coval přibližně 20 let a jeho otisk nese řada kul-
turních a sportovních akcí v Praze 6 (např. u ve-turních a sportovních akcí v Praze 6 (např. u ve-
řejnosti široce oblíbená Opera v Šárce). Armáda řejnosti široce oblíbená Opera v Šárce). Armáda 
České republiky jej v minulosti ocenila pamět-České republiky jej v minulosti ocenila pamět-
ním odznakem za zásluhy a dlouhodobě skvě-ním odznakem za zásluhy a dlouhodobě skvě-
lou spolupráci s Prahou 6. Na jeho počest se pak lou spolupráci s Prahou 6. Na jeho počest se pak 
od letošního ročníku pojede cyklistický závod od letošního ročníku pojede cyklistický závod 
Author Pražská padesátka pod názvem „Memo-Author Pražská padesátka pod názvem „Memo-
riál Jana Hrubeše“. Podobně spjata se Šestkou je riál Jana Hrubeše“. Podobně spjata se Šestkou je 
další čerstvá držitelka čestného občanství Prahy další čerstvá držitelka čestného občanství Prahy 
6, Jana Matoušová, jež přes 25 let působila jako 6, Jana Matoušová, jež přes 25 let působila jako 
ředitelka ZŠ a MŠ Červený vrch. S nástupem ředitelka ZŠ a MŠ Červený vrch. S nástupem 
pandemie COVID–19 pomohla zajistit včasné pandemie COVID–19 pomohla zajistit včasné 
vzdělávání pedagogů v oblasti on–line výuky. vzdělávání pedagogů v oblasti on–line výuky. 
Učitelé v Praze 6 tak i její zásluhou bez potíží Učitelé v Praze 6 tak i její zásluhou bez potíží 
zvládli zavedení on–line technologií do vzdě-zvládli zavedení on–line technologií do vzdě-
lávacího procesu. Do společnosti čestných ob-lávacího procesu. Do společnosti čestných ob-
čanů Prahy 6 se pak zařadil i Milan Podobský, čanů Prahy 6 se pak zařadil i Milan Podobský, 
který je dlouholetým neformálním kronikářem který je dlouholetým neformálním kronikářem 
Bubenče. S pomocí archivních úředních spisů Bubenče. S pomocí archivních úředních spisů 
skládá příběhy nejen významných osobností, skládá příběhy nejen významných osobností, 
ale i architektonicky zajímavých staveb a vil  ale i architektonicky zajímavých staveb a vil  
v Praze 6.v Praze 6.
• • Ocenění pro kuchaře a nemocnici. Ocenění pro kuchaře a nemocnici. Drži-Drži-
telem ocenění starosty městské části pro zahra-telem ocenění starosty městské části pro zahra-
niční osobnost se stal šéfkuchař, autor kuchařek niční osobnost se stal šéfkuchař, autor kuchařek 
a popularizátor vaření Cameron Stauch. Do a popularizátor vaření Cameron Stauch. Do 
Prahy se tento kanadský rodák přistěhoval se Prahy se tento kanadský rodák přistěhoval se 
svou manželkou, jíž je velvyslankyně Kanady svou manželkou, jíž je velvyslankyně Kanady 
v ČR Ayesha Patricia Rekhi. V období nejstrikt-v ČR Ayesha Patricia Rekhi. V období nejstrikt-
nějších protipandemických opatření společně  nějších protipandemických opatření společně  
s manželkou nezištně vařil pro azylový dům s manželkou nezištně vařil pro azylový dům 
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Ve středu 8. září 2021 byla slavnostně i s hudbou otevřena v Liboci v sousedství kostela komunitní 
zahrada Libóza, která směle navázala na libocký spolek okrašlovací z let 1899 – 1917. Otevření se zú-
častnilo přes sto lidí. Přejeme, aby se Libóze dařilo, rostla a vzkvétala a neuschlo úsilí Venduly Guho-
vé, T. Kodíčkové, I. Hermové, P. Beránkové, L. Špičákové a dalších, kteří se do hezkého projektu pustili. 

Na povel zahvízdali na píšťalky účastníci nově vzniklého fotbalového oddílu Union Břevnov na znamení, 
že klub vstoupil do života. Mezi nimi byli starosta Prahy 6 O. Kolář, místostarosta J. Stárek, fotbalový 
internacionál Pavel Horváth, předseda nového klubu Michal Chylík, druhý zprava a další.   

Foto Tomáš Binter

Desítky kluků i holek přišlo na bývalé hřiště Slavoje Břevnov na Strahově, aby se seznámili s prostře-
dím, ve kterém možná stráví krásná léta svého života. Břevnováci se rozhodli obnovit u nás slavnou 
fotbalovou tradici pod novým názvem Union Břevnov, který má být, slovy předsedy oddílu, spojnicí za-
niklých fotbalových družstev TJ a Slavoje Břevnov. Začíná se ovšem od píky, od žáků. Tak tedy do toho!

T. Chadim

sídlící v blízkosti ambasády. Odhadem připravil sídlící v blízkosti ambasády. Odhadem připravil 
přes 700 litrů polévky, kterou obyvatelům azy-přes 700 litrů polévky, kterou obyvatelům azy-
lového domu pravidelně osobně nosil. lového domu pravidelně osobně nosil. 
• • Cenu městské části Praha 6 Cenu městské části Praha 6 na slavnost-na slavnost-
ním ceremoniálu v neposlední řadě získala ním ceremoniálu v neposlední řadě získala 
střešovická Ústřední vojenská nemocnice, kde  střešovická Ústřední vojenská nemocnice, kde  
v pandemickém období vzniklo jedno z prvních v pandemickém období vzniklo jedno z prvních 
testovacích center. Díky úzké spolupráci s Pra-testovacích center. Díky úzké spolupráci s Pra-
hou 6 ÚVN vloni rovněž spustila pilotní projekt hou 6 ÚVN vloni rovněž spustila pilotní projekt 
vakcinace seniorů v centrech sociální péče, v je-vakcinace seniorů v centrech sociální péče, v je-
hož rámci významně pomáhal také nově zřízený hož rámci významně pomáhal také nově zřízený 
mobilní očkovací tým. Zdravotníci z ÚVN se mobilní očkovací tým. Zdravotníci z ÚVN se 
pak v květnu letošního roku zásadně podíleli na pak v květnu letošního roku zásadně podíleli na 
vzniku a provozu Národního očkovacího centra. vzniku a provozu Národního očkovacího centra. 
Ocenění symbolicky za všechny zaměstnan-Ocenění symbolicky za všechny zaměstnan-
ce nemocnice převzal Ivan Jeřábek, náměstek ce nemocnice převzal Ivan Jeřábek, náměstek 
ředitele pro léčebnou a preventivní péči ÚVN.ředitele pro léčebnou a preventivní péči ÚVN.
Poliklinika Pod Marjánkou: Praha 6 vyhlá-Poliklinika Pod Marjánkou: Praha 6 vyhlá-
sila architektonickou soutěž na rekonstrukci  sila architektonickou soutěž na rekonstrukci  
a přístavbu Polikliniky Pod Marjánkou. Žádost  a přístavbu Polikliniky Pod Marjánkou. Žádost  
o účast v soutěži je možné podat do 8. října 2021 o účast v soutěži je možné podat do 8. října 2021 
do 14 hodin. Cílem architektonické soutěže je do 14 hodin. Cílem architektonické soutěže je 
získat návrh, který architektonicky i provozně získat návrh, který architektonicky i provozně 
zkoordinuje hlavní výškovou budovu poliklini-zkoordinuje hlavní výškovou budovu poliklini-
ky s nově navrženou nízkopodlažní přístavbou, ky s nově navrženou nízkopodlažní přístavbou, 
a to s respektem k architektonicko–urbanistické a to s respektem k architektonicko–urbanistické 
hodnotě místa. „Hledáme řešení, které výrazně hodnotě místa. „Hledáme řešení, které výrazně 
neomezí dnešní provoz polikliniky, a zároveň neomezí dnešní provoz polikliniky, a zároveň 
bude efektivní, ekonomické a citlivé k architek-bude efektivní, ekonomické a citlivé k architek-
tuře objektu a zajistí pro Prahu 6 kvalitní poli-tuře objektu a zajistí pro Prahu 6 kvalitní poli-
kliniku na další desítky let,“ říká Eva Smutná, kliniku na další desítky let,“ říká Eva Smutná, 
radní Prahy 6 pro strategický rozvoj. Nový areál radní Prahy 6 pro strategický rozvoj. Nový areál 
by měly zaplnit především zdravotnické služby, by měly zaplnit především zdravotnické služby, 
doplněné o služby sociální a služby veřejné vy-doplněné o služby sociální a služby veřejné vy-
bavenosti.bavenosti.
• • Měsíc Zdravé Šestky:Měsíc Zdravé Šestky: přehlídka kroužků   přehlídka kroužků  
a volnočasových aktivit v Praze 6. Někdy je a volnočasových aktivit v Praze 6. Někdy je 
těžké odhadnout, co bude děti skutečně bavit  těžké odhadnout, co bude děti skutečně bavit  
a naplňovat. Proto je tu akce Měsíc Zdravé a naplňovat. Proto je tu akce Měsíc Zdravé 
Šestky, která dětem i rodičům s hledáním po-Šestky, která dětem i rodičům s hledáním po-
může. Inspirujte se během celého měsíce, letos může. Inspirujte se během celého měsíce, letos 
od 13. září do 11. října. Děti si mohou zdarma od 13. září do 11. října. Děti si mohou zdarma 
zkusit různé aktivity a zjistit, jestli by jim chtěly zkusit různé aktivity a zjistit, jestli by jim chtěly 
svůj volný čas věnovat. Je to vhodná příležitost svůj volný čas věnovat. Je to vhodná příležitost 
poznat se i s konkrétními vedoucími, lektory poznat se i s konkrétními vedoucími, lektory 
a potenciálními spoluúčastníky jednotlivých a potenciálními spoluúčastníky jednotlivých 
volnočasových aktivit. „V současné době je ak-volnočasových aktivit. „V současné době je ak-
tivní způsob života ještě více důležitý než kdy tivní způsob života ještě více důležitý než kdy 
dříve. Po tak dlouhé době doma je potřeba děti dříve. Po tak dlouhé době doma je potřeba děti 
opět vrátit ke kroužkům, ať už sportovním, ta-opět vrátit ke kroužkům, ať už sportovním, ta-
nečním či uměleckým,“ říká radní pro školství nečním či uměleckým,“ říká radní pro školství 
Marie Kubíková. Program nenabízí jen sportov-Marie Kubíková. Program nenabízí jen sportov-
ní kroužky, ale představuje i aktivity z oblasti ní kroužky, ale představuje i aktivity z oblasti 
vědy, tance či hudby. Škála kroužků je skuteč-vědy, tance či hudby. Škála kroužků je skuteč-
ně pestrá, a tak si vybrat může každý. Projekt ně pestrá, a tak si vybrat může každý. Projekt 
městské části je věnovaný především dětem, městské části je věnovaný především dětem, 
nezapomíná ale ani na seniory, kteří v progra-nezapomíná ale ani na seniory, kteří v progra-
mu naleznou i aktivity pro sebe. „I letos se do mu naleznou i aktivity pro sebe. „I letos se do 
projektu zapojilo mnoho organizací, které z něj projektu zapojilo mnoho organizací, které z něj 
vytvořily jedinečnou a oblíbenou akci. I přes vytvořily jedinečnou a oblíbenou akci. I přes 
současnou nelehkou dobu můžeme veřejnosti současnou nelehkou dobu můžeme veřejnosti 
nabídnout možnost vyzkoušet si desítky zají-nabídnout možnost vyzkoušet si desítky zají-
mavých aktivit, a to zcela zdarma,“ doplňuje mavých aktivit, a to zcela zdarma,“ doplňuje 
radní pro sociální oblast a zdravotnictví MUDr. radní pro sociální oblast a zdravotnictví MUDr. 
Marián Hošek. I letos lze vyhrát během Měsí-Marián Hošek. I letos lze vyhrát během Měsí-
ce zdravé šestky zajímavé ceny – stačí, když ce zdravé šestky zajímavé ceny – stačí, když 
na facebookové stránce Měsíc Zdravé Šest-na facebookové stránce Měsíc Zdravé Šest-
ky zveřejníte fotografii z navštívené aktivity, ky zveřejníte fotografii z navštívené aktivity, 
nebo ji pošlete emailem na zdrava6{zavináč}nebo ji pošlete emailem na zdrava6{zavináč}
divadlovparku{tečka}cz. Vylosovaní výherci divadlovparku{tečka}cz. Vylosovaní výherci 
budou informováni o své výhře nejpozději do  budou informováni o své výhře nejpozději do  
2. 11. prostřednictvím zprávy přes facebook 2. 11. prostřednictvím zprávy přes facebook 
nebo emailem. Výhra bude zaslána poštou. nebo emailem. Výhra bude zaslána poštou. 
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Testování se v úvodu školního roku nevyhneme, na druhou stranu 
jsem ráda za zvolenou metodu PCR, která je jednak přesnější a jed-
nak poslouží dětem k tomu, aby se jedním testem mohly prokázat 
i na kroužcích a ostatních aktivitách. Výběr testů, jejich dodavatelů 
a laboratoří byl v gesci ředitelů škol, městská část jim poskytla or-
ganizační a administrativní podporu. Využili jsme určitou volnost  
v opatřeních, abychom reálnou výuku přizpůsobili opravdovým po-
třebám škol, a to především v oblasti výuky jazyků.

Mezi věci, které ovlivnit můžeme, patří stav našich školních bu-
dov. Na šestce se stalo dobrým zvykem, že o prázdninách do škol 
a školek vlítnou řemeslníci, a opravují a vylepšují. A nyní hlavně 
rozšiřují, aby se nám do nich všichni vešli. Kdo se pohybuje ve 
stavebnictví, tuší, jak pandemie zahýbala s cenami i dostupností 
materiálu, takže jsem ráda, že se nám v termínu podařilo zahájit 
přístavby na dvou dejvických školách, v plném proudu je rekon-
strukce školky Tychonova a s malým zpožděním začne i připrave-
ná rekonstrukce na škole J. A Komenského, na kterou se všichni 
těšíme.

Pevně věřím, že se nebude opakovat loňský scénář a školy nám 
zůstanou na podzim otevřené. Opět totiž rozjíždíme projekt Spor-
tík, který umožní dětem v hodinách tělesné výchovy vyzkoušet 
hravou formou různé druhy sportu pod vedením profi trenérů. 
Podobná možnost se nabízí v rámci celého Měsíce Zdravé Šestky 
od 13. 9 do 11. 10., kdy si můžete zdarma vyzkoušet i další volno-
časové aktivity u organizací, které se do programu zapojily. Vše 
podrobně najdete na webu http://zdrava6.cz/. Anebo přijďte 11. 
září na Ladronku, kde všechny aktivity i informace najdete na jed-
nom místě a ještě se u toho dobře pobavíte. Současná doba nám 
totiž ukazuje, že zdravý životní styl a radost z pohybu jsou jednou 
z nejdůležitějších cest, jak chránit svoje zdraví. Přeji všem rodi-
čům i školáčkům úspěšný vstup do nového školního roku.

A kolik prvňáčků u nás letos nastoupilo do školy? 

Kolik průměrně přihlášek podal jeden rodič? Dvě třetiny rodičů 
hlásilo dítě do jedné, nejčastěji spádové školy. Zhruba čtyři stov-
ky rodičů využily možnost podat přihlášku do více základních 
škol, nejčastěji volili 2 – 3 přihlášky, v ojedinělých případech však 
byly žádosti podány i do 5 základních škol. Primárně doporuču-
jeme podat vždy přihlášku do spádové školy, kde má dítě podle 
školského zákona přednostní právo na přijetí.

Umístili jsme všechny spádové děti? Ačkoli v mnohých školách 
vypadala situace napjatě a došlo i na losování, všechny děti  
z Prahy 6 našly v našich školách svá místa, i když ne vždy ve své 
spádové škole. Na příští rok počítáme s navýšením kapacit v ZŠ 
náměstí Svobody 2 a ZŠ Emy Destinnové. Chystáme 6 kmeno-
vých učeben, 4 malé specializované učebny, kabinety, divadelní 
sál, knihovnu, výtvarný ateliér, počítačové učebny, družiny a soci-
álního zázemí. Další podobná přístavba se chystá v ZŠ J. A. Ko-
menského. Letos byla otevřena nová třída na ZŠ Dědina, novou 
třídu vybudovala i ZŠ Norbertov.

Kolik je celkem dětí v základních školách Prahy 6? Loni do ZŠ 
docházelo 8 979 žáků, letošní předpoklad by se měl pohybovat  
v rozmezí 9 100 až 9 150 žáků.

Do našich mateřských bylo v letošním školním roce přijato 1103 
dětí. Rodiče celkem podali 3353 přihlášek. Rekordmanem je ro-
dič, který podal celkem 18 přihlášek do různých mateřských škol. 
Pouze 38 % rodičů podalo 1 přihlášku. V systému bylo zaregist-
rováno 343 přihlášek ke 197 dětem, jejichž rodiče však k zápisu 
nakonec nepřišli.

Do mateřských škol se hlásilo 1316 dětí. Do nabízené mateřské 
školy odmítlo nastoupit 71 dětí. Povinné předškolní vzdělávání 
plní individuální formou vzdělávání 46 dětí. Celkem máme v ma-
teřských školách 2948 míst. 

Ještě zbývá přijmout několik dětí, kde bylo přerušeno správní ří-
zení z důvodu nedoočkování či nedodání všech závazně stanove-
ných dokumentů potřebných k zápisu dítěte do mateřské školy.

Ing. Marie Kubíková

Vážení Břevnovští sousedé,

kdo mě sledujete delší dobu, víte, 
že jsem asi největším zastáncem 
a propagátorem zahloubené Pa-
točkovy ulice. Za tu bojuji dlouho  
a systematicky, ale ještě dlouho 
asi budu. Jenže nedávná rekon-
strukce Patočkovy, při které se 
omezil provoz a Břevnovem se 
táhla nekonečná šňůra kamionů, 
ukázala, že potřebujeme i dočas-
ná řešení. Jedno snadné vidíme 
v zastavení tranzitní kamionové 
dopravy přes šestku. Už po dobu 
oprav Patočkovy se nám podařilo u magistrátu dosáhnout 
krátkodobého zákazu vjezdu pro nákladní auta nad 12 met-
rů. Od toho jsme plynule přešli k myšlence dlouhodobého zá-
kazu. Magistrát, který je vlastníkem komunikace, nám dal za 
pravdu, že takhle to dál nejde, a připravuje celoplošný zákaz 
vjezdu aut nad 12 tun do Prahy 6, pokud tedy nebudou mít cíl 
přímo na šestce. Pravidla se dolaďují, řeší se, zda bude vjezd 
umožněn jen v určitých časech nebo bude mít výjimku jen 
dopravní obsluha, ale důležité je, že magistrát optimisticky sli-
buje, že zákaz by do konce roku mohl začít platit. Jsem rád, že 
se nám podařilo prosadit něco, co mělo hlavní město udělat 
už dávno, a že se Břevnovu trochu uleví. Než tedy zakopeme 
tu Patočkovu. 

Z oblasti veřejného prostoru bych vás chtěl informovat, že se 
s kolegyní zastupitelkou z magistrátu a též místní obyvatelkou 
Marianou Čapkovou snažíme zasáhnout do připravované re-
konstrukce Říčanovy ulice, kterou připravuje TSK. V trase, kte-
rá se bude rekonstruovat, se nacházejí tři náměstíčka a nám 
přijde škoda, aby se po opravě komunikace vše jen vrátilo do 
původního stavu. Nechali jsme proto od architektů zpracovat 
návrhy na jejich zkrášlení a vytvoření pěkného veřejného pro-
storu. Vybrali jsme ty nejhezčí a nejfunkčnější a snažíme se 
jednat s magistrátem, aby je vzal za své.

Během prázdnin proběhlo na šestkovém geoportálu finále an-
kety o Strom roku Prahy 6. Já jsem hlasoval pro náš majestát-
ní břevnovský buk z Diskařské ulice. Ten ale skončil o jeden 
hlas druhý. Příště se musíme víc snažit, ale i druhé místo je 
moc pěkné, určitě se na něj jděte podívat.

Na závěr si dovolím připojit jednu výzvu. Pravidelně cho-
dím darovat plazmu, krev jsem ale nedávno daroval poprvé.  
V ÚVN na mě byli milí, trvalo to jen chvíli, vůbec to nebolelo 
a ještě jsem dostal snídani. A také jsem se dozvěděl, že krve 
je opravdu málo a je velmi potřeba. Rozloučím se proto nejen 
přáním pěkného podzimu, ale také prosbou, abyste vy, kdo 
můžete, přidali a zkusili dárcovství krve. Pocit, že někomu po-
můžete, je moc příjemný.          Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN

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

Milí Břevnováci,

jsou věci, se kterými nic moc nena-
děláme, a pak jsou ty druhé, které 
ovlivnit dokážeme. Mezi ty první patří 
stále ještě přítomná hrozba nákazy 
covidem a s ní spojená vládní naří-
zení. Pravidlům z ministerstva se mu-
síme přizpůsobit i my z úřadu, i když 
děláme společně s řediteli, co se dá, 
aby byl návrat do lavic pro děti i učite-
le co nejsnesitelnější. Bez ohledu na 
to, jestli nám vláda pomůže nebo ne. 
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Vážení čtenáři Břevnovanu,

ani léto neznamenalo na radni-
ci odpočinkové období. I v době 
dovolených bylo nutné zajišťovat 
Pečovatelskou službu a stejně tak 
péči v Léčebně dlouhodobě ne-
mocných. Po náročném roce v boji 
s covidem, kdy jejich zaměstnanci 
pracovali s výjimečným nasaze-
ním, musely v létě řešit zajištění 
péče i v době zaslouženého čerpá-
ní dovolených. Bylo také nutné při-
pravit školské objekty na nový školní rok, pokračovat v archi-
tektonické soutěži na novou LDN a na rekonstrukci Polikliniky 
Pod Marjánkou. Stejně tak péče o zeleň a úklid nesnese od-
kladu a náročná je v době dovolených také agenda vydávání 
pasů, OP a dalších dokladů.

Začátek září je vždy hektický, protože kromě milého vítání prv-
ňáčků ve školách se roztáčí kolotoč mnoha akcí, po kterých 
byl po dlouhém půstu velký hlad. Farmářské trhy na Kulaťáku 
byly okořeněny pivním festivalem s návštěvou přátel z part-
nerských měst, na Ladronce se konalo tradiční soutěžní se-
tkání vozíčkářů z celé republiky, při kterém jsem byl poctěn 
předat pořadatelům z pražské organizace památnou medaili 
k třicátému výročí trvání jejich organizace s vyslovením po-
děkování za jejich činnost pro vozíčkáře. A jako zlatý hřeb 
prvního zářijového týdne se konala Opera v Šárce, která byla 
poctěna krásným počasím a velkou návštěvností. Jak na účin-
kujících , tak na obecenstvu byla vidět radost z toho, že tato 
krásná tradice pokračuje a Dvořákova Rusalka sklidila velký 
potlesk na otevřené scéně. Byla v něm vidět naděje, že se 
snad pomalu dostáváme do podobné situace, jako před dvě-
ma roky, kdy jsme netušili, co nám připraví pandemie. Přesto 
to nebude to samé, nadlouho nám v hlavách zůstane, jak je 
naše sebejistá civilizace lehce zranitelná a jak si musíme vá-
žit věcí, které jsme předtím pokládali za samozřejmé. Osobně 
se těším na obnovení vítání občánků nebo setkání s jubilanty 
ve Skleňáku, na Fresh Senior Festival ve vile Pellé a vůbec 
na všechny další seniorské aktivity, které radnice organizuje.  
S radostí také konstatuji, že akce „Pošli aktovku dál“ má vel-
kou odezvu a všem dárcům i odběratelům aktovek a školních 
pomůcek děkuji za pochopení jejího smyslu.

Přes všechen optimizmus nelze zapomenout, že pandemie 
není definitivně u konce a přes občasnou skepsi vůči vakci-
naci je očkování nejlepším způsobem, jak oslabit její ochro-
mující vliv na náš život. Musím proto vyzvednout obětavost 
všech, kteří pro její úspěšnost činí maximální kroky a snaží se 
pomáhat zejména seniorům k tomu, aby se k očkování mohli 
dostat. Na popud spolku Nesedím,sousedím a spolu s nimi 
jsme vytvořili na radnici pracovní skupinu a za obětavé pomo-
ci praktické lékařky MUDr. L.Bezdíčkové, mé asistentky a dob-
rovolníků se snažíme zajistit vakcínu u této nejzranitelnější  
a nejohroženější skupiny našich občanů. Vytvořili malý mobil-
ní očkovací tým, který dochází ke klientům přímo do domova. 
Připravujeme také několik veřejných debat na toto téma s cí-
lem nekonfliktně vysvětlit smysl a možnosti boje s covidem. 
První setkání bylo v Městské knihovně NTK v Dejvicích 22. 
září v 17.00 s účastí lékařů a zástupců radnice. 

Všem čtenářům přeji spokojený život v Praze 6 a rozumnou 
účast v nastávajících volbách do PS ČR.

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

BŘEVNOV A JEHO MRAKODRAPY
V Břevnově v roce 1903 zakoupil 
jeho tehdejší starosta a podnikatel 
Jan Kolátor pozemky okolo used-
losti Kajetánka až po současnou 
ulici Radimovou, ke Kajetánské 
kapli. Zde vystavěl pětipodlažní 
dům, který byl nazýván břevnov-
ským mrakodrapem. Další zástav-
ba podél ulice ale již nebyla reali-
zována. Zahrady Kajetánky byly po 
Únoru 1948 zestátněny a poté ve 
špatném stavu navráceny potom-
kům původních vlastníků. Samotný 

břevnovský mrakodrap míval v přízemí restauraci i holičství. 
Společně s okolními pozemky nazývanými Malá Kajetánka byl 
dům ve vlastnictví Prahy 6. Fungoval jako bytový dům, měst-
skou částí byly provedeny kompletní výměny oken a někte-
rých rozvodů. Poté ale Praha 6 vyhlásila soutěž na odprodej 
okolních pozemků a jejich zastavění. Tyto byly odprodány fir-
mě Geosan. Ten má naopak na druhém břehu potoka Brusni-
ce vybudovat menší park a ten společně s okolím Kajetánské 
kaple předat Praze 6. Občané uspořádali petici za zachování 
břevnovského mrakodrapu a proti zástavbě jeho okolí. Po rea-
lizované architektonické soutěži byl ale Prahou 6 odsouhlasen 
odprodej i demolice domu, kterým se dříve pyšnívala na po-
hlednicích. A odsouhlasena zde byla novostavba osmipodlaž-
ního dominujícího domu zasahujícího od Kajetánské kaple až 
k potoku Brusnici. Na stavebním úřadě Prahy 6 proběhlo bez 
zveřejnění územní řízení, kde byli jako účastníci byli přijati jen 
bezprostřední sousedé. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Poté 
ale podala žalobu soudu společnost Bozner, která dříve reali-
zovala novostavby bytových domů v zahradách nad usedlostí 
Kajetánka. Soudní řízení podle dostupných informací probíhá. 
Uvidíme jak soudní řízení dopadne a jak to bude s mrakodrapy 
v zahradách Kajetánky.

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6

NĚKOLIK PODNĚTŮ PRO VEDENÍ RADNICE
Obnovené koryto potoka Brusnice 
u Patočkovy ulice ani za několik 
let nepřivedlo potřebnou vodu do 
rybníka v Kajetánce. Zlepšení ne-
nastalo ani po zvýšeném množství 
dešťových srážek v srpnu. V zahra-
dě ZŠ Komenského je voda vidět, 
ale v prostoru březového hájku se 
postupně vytrácí. Koryto potoka 
zarostlo bujně rostoucí vegetací.  
V místě VŠ kolejí Kajetánka byl 
potok usměrněn do potrubí pod 
komunikacemi, ale tam voda ob-
vykle vůbec neteče. Možná si 
našla jinou cestu…To je výsledek několikamiliónové inves-
tice samosprávy Prahy. Může někdo z odpovědných čini-
telů veřejnosti konečně vysvětlit, kde se stala chyba, kdy  
a kdo zajistí nápravu? Vážným problémem Břevnova se sta-
ly uschlé větve a odumřelé stromy, které v případě silné-
ho větru vytvářejí akutní nebezpečí a ohrožují okolí. Je jich 
hodně, nejen na pozemcích obecních, ale i jiných vlastníků. 
Je žádoucí, aby příslušné orgány zvýšily kontrolní činnost  
a požadovaly urychlené provedení opatření k zajištěni bezpečí 
občanů a na ochranu majetku. Obyvatelům také vadí, že ze-
jména v první polovině roku jsme obtěžováni množstvím ho-
lubů, kteří se snaží zahnízdit na balkónech a v jiných částech 

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

SLOVO Z RADNICE 
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budov. Taktika strašení různými modely dravců nepomáhá,  
a tak se bráníme různými zábranami a na fasády umísťujeme 
ochranné sítě. Zaujal mě proto záměr snížit počet holubů vy-
budováním velkokapacitního holubníku v Praze na Vítkově, ze 
kterého budou odebírána vajíčka. Připravuje něco podobné-
ho samospráva MČ Prahy 6? Dále si dovolím upozornit na to, 
že pozemní značení přechodu pro chodce v prostoru vyústění 
Kolátorovy do Patočkovy ulice již zase není skoro vidět, zůsta-
ly jen stopy po bíle barvě. Chci věřit, že značení bude urych-
leně obnoveno. Mrzí mě, že odstraňování problémů stále trvá 
velmi dlouho a úspěch se dostavuje častokrát až po několika 

urgencích. Příkladem je požadavek na obnovení dříve zniče-
ného ochranného přízemního zábradlí, které mělo zamezit 
najíždění aut do zeleně mezi domy Patočkova 63 až 67. Stej-
ně tak dosud čekáme u této ulice na doplnění zničených keřů, 
což byl další podnět, který jsem před časem vznesl v rámci 
interpelací občanů během zasedání zastupitelstva. Některé 
zprávy z MČ Prahy 6 přinášejí naději na zlepšení životního 
prostředí, ale zatím bez větší jistoty. Patří k nim sdělení MČ, že 
na území Prahy 6 bude zaveden plošný zákaz vjezdu náklad-
ních vozidel nad 12 tun, výjimku má mít pouze zásobování. 
Jakým způsobem bude toto dopravní opatření zavedeno, od 
kdy bude účinné a jak bude zajištěno, aby nebylo obcházeno, 
zatím zveřejněno nebylo. 

JUDr. Ivan Hrůza

KOMUNITNÍ ZAHRADA LIBÓZA COBY 
SOUČASNÁ ZVELEBA LIBOCKÁ

Možná jste někde narazili na půvabný plakátek historického 
okrašlovacího spolku tehdejší vesnice Liboce, Zveleba liboc-
ká, spolek pro zvelebování Liboce–Hvězdy a okolí, který zde 
působil mezi lety 1899 a 1917. Na plakátu je secesním pís-
mem inzerováno divadelní představení „Směry života“. Vý-
těžek z představení šel na činnost Zveleby libocké, která se 
věnovala vysazování stromoví a opravování cest Liboce.

Název a idea spolku mi učarovaly a v roce 2016 jsem na ni na-
vázala společně s absolventkami AVU Lucií Fryčovou a Barbo-
rou Šimonovou událostí společného fotografování Libočanů 
na velkoformátový negativ na bývalém libockém hřbitově. Cí-
lem bylo vytvořit společný zážitek, navodit pocit sounáležitos-
ti a skrze výstavu mentálních map Liboce vytvořených míst-
ními obyvateli rozvířit diskuzi nad současnou Libocí a životem  
v ní. To se skutečně podařilo, na akci přišlo 130 lidí a v dalších 
letech napomohlo rozproudění této energie k vytvoření sou-
sedských snídaní a tradice společného zpívání vánočních ko-
led na Štědrý den. Chybělo nám tu ovšem místo pro přirozené 
setkávání zdejších obyvatel a zázemí pro komunitní život.

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

A proto máme obrovskou radost, že se letos podařilo dokonat 
ideu libockého venkovního obýváku v podobě Komunitní za-
hrady LIBÓZA, prostoru pro zahradničení i pro sousedský život, 
workshopy a kulturní akce. Cesta k tomu nebyla úplně přímoča-
rá a lehká, ale podařilo se. V roce 2017 se začal svah pod liboc-
kou farou proměňovat, magistrát vypověděl nájemní smlouvy 
uživatelům místní zahrádkářské kolonie a začal se chystat pro-
ces budování rybníku Terezka. Zastupitel za Zelené Antonín 
Nechvátal mi vnuknul myšlenku, že bychom mohli této situace 
využít a vyjednat kus revitalizovaného pozemku pro využívání 
libockými skauty nebo k založení komunitní zahrady. Magistrát-
ní úředníci mě z počátku nebrali s touto ideou vážně, ale díky 
úspěchu v participativním rozpočtu Nápad pro Šestku se situa-
ce změnila. Díky této finanční podpoře Prahy 6 byla realizována 
první etapa projektu: altán, tři vyvýšené záhony a zemní práce. 
V etapě II zde díky grantu od magistrátu přibylo dalších šest 
vyvýšených záhonů, tři dřevěná mola k sezení, komposter a na 
podzim přibude ještě živý plot z jedlých keřů a separační zá-
chod. Od března 2021 má pozemek konečně ve výpůjčce náš 
spolek LIBÓZA, z.s. a od té doby zahradu budujeme i svépomo-
cí díky nadšení lidí zapojených do pěstování v LIBÓZE a dalších 
zapálených lidí, které práce na zahradě nabíjí.

Ve středu 8. září jsme na slavnostním otevření zahradu jaksepa-
tří pokřtili, přišlo přes sto lidí. Součástí programu byla ochutná-
vací procházka po jedlém pleveli LIBÓZY s Ivanou Hermovou, 
cvičení s rýčem: jak na zahradnické náčiní, aby vás nic nebo-
lelo s Terezou Kodíčkovou, výstava mentálních map na téma 
potenciálu využití kompostu v zemědělství a koncert Priamo 
čaro, nechybělo domácí občerstvení a pivo z místních pivovarů. 
Se spoluzakladatelkami komunitní zahrady Petrou Beránkovou  
a Lenkou Špičákovou a všemi přítomnými jsme si na LIBÓZU 
připili a přestřihnutím pásky Komunitní zahradu LIBÓZA otevře-
ly! Euforie doznívá ještě teď.

Přijďte si do zahrady posedět, udělat si piknik, odpočinout si, 
pokochat se západem slunce. Pokud byste měli nápad na uspo-
řádání akce v podobném duchu nebo chuť přiložit ruku k dílu, 
napište nám na zahrada.liboza@gmail.com. Jsme otevření ke 
spoludotváření tohoto prostoru.

 Vendula Guhová



10

BŘEVNOVAN

Z břevnovského Sokola zdravíme všechny čtenáře Břevnovanu 
sokolským NAZDAR! Prázdniny jsou zdárně za námi. Letos jsme 
si sluníčka i v Česku užili, a to je dobře. S novým cvičebním/škol-
ním rokem nám opět začnou běžné povinnosti, ale i radosti. 
V úvodu stručně zhodnotím činnost naší jednoty v minulém cvi-
čebním roce. Díky pandemii Covid–19 a následným opatřením 
Vlády ČR byla činnost nejen sportovních klubů dvakrát přeruše-
na. V daném období bylo v naší sokolovně prázdno, velice smut-
no. Plánované aktivity jsme museli zrušit. Přesto jsme vzniklou 
situaci ekonomicky, i pokud se jedná o členskou základnu, ustáli 
se ctí, a to díky dotacím institucionálních partnerů, včetně Měst-
ské části Praha 6 (MČ P6) a Úřadu práce ČR, který přispěl na 
mzdy tří zaměstnanců jednoty v době uzavření sokolovny. Tímto 
všem velice děkujeme. 
Jak jen to bylo možné, za dodržení hygienických předpisů a opat-
ření Vlády ČR, jsme zahájili s dětmi a mládeží pravidelná cvičení 
venku. V červnu pak již pravidelně cvičily všechny naše oddíly, 
opět za dodržení veškerých vládních nařízení, činnost oddílů bě-
žela naplno. Všem našim cvičitelům, trenérům a členům Výboru 
naší sokolské jednoty děkujeme, že činnost i provoz v této ne-
lehké době podrželi! Současně děkujeme všem našim členům, 
kteří i přes nemožnost spolkového sportování uhradili oddílové 
příspěvky, a podpořili tak naši jednotu. 
V době uzavření sportovišť a v průběhu letních prázdnin jsme roz-
hodně nezaháleli a řešili nutnou údržbu objektu. Úpravami a mo-
dernizací našeho objektu se snažíme zpříjemnit prostředí všem 
našim členům, nájemcům i návštěvníkům. 
Co jsme naplánovali na cvičební rok 2021/2022?
Určitě bychom i nadále chtěli udržet členskou základnu jako  
v předešlých letech, tj. cca 430 členů. Chceme věřit, že po více 
než 50% proočkování naší populace už nebude nemocnost tak 
vysoká, že se nebudou muset zavírat spolky, sportovní kluby ani 
školská zařízení, a budeme moci pravidelně sportovat. 
Na podzim 2021 jsme připravili řadu sportovních akcí, některé 
byly přesunuty z jarních termínů:
•  8. 9. 2021 jsme již popáté pořádali T–Mobile olympijský běh 

(TOB 2021) v parku Královka. Nad během převzal záštitu sta-
rosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář. Odstartoval také hlavní 
běh, tj. kategorie dospělých a vítězům předal ceny. MČ P6 
nám pro vítěze všech kategorií věnovala upomínkové předmě-
ty a běh finančně podpořila. Děkujeme! 

•   V termínu 13. 9. – 10. 10. 2021 jsme se zapojili do akce Měsíc 
Zdravé Šestky (MZ6), kterou tradičně pořádá MČ P6. V rám-
ci MZ6 – „Dny otevřených dveří jednoty“ si u nás mohou ná-
vštěvníci vyzkoušet sportovní aktivity v oddílech všech věko-
vých kategorií od 2letých dětí s rodiči až po seniory. Převážně 
se jedná se o oddíly sportovní všestrannosti. Po celou dobu 
konání MZ6 je u nás vstup a cvičení zdarma.

•    V letošním cvičebním roce jsme zapojeni do projektu MČ P6 
Aktivní město, kdy MČ P6 přispívá dětem a mládeži na pra-
videlnou sportovní činnost 600 Kč/osobu/rok. Rodiče dětí, 
členů naší sokolské jednoty, se naučili tuto nabídku využívat  
a MČ P6 za finanční podporu děkují.

V BŘEVNOVSKÉM SOKOLE  
TO NEMÁ CHYBU, OD ZÁŘÍ DÁME  

NEJEN DĚTI OPĚT DO POHYBU

•    Na podzim jsme uspořádali/ uspořádáme:  
v rámci akce #BeActive Sokol spolu v pohybu 
• 23. 9. 2021 Letem světem, sportovní odpoledne pro děti,

  • 25. 9. 2021 turnaje ve stolním tenisu hráčů  
    neregistrovaných a registrovaných ve svazu stolního tenisu,

  • 26. 9. 2021 turnaj v nohejbalu trojic hráčů  
     neregistrovaných ve svazu nohejbalu,

  • 6. – 7. 11. 2021 seniorský sportovní víkend
Jsme rádi, že také o pronájem našich dvou tělocvičen je velký 
zájem. Možná i z důvodu vzorné čistoty, dodržování hygieny pro-
středí a moderně vybavené nářaďovny, kterou doplňujeme novým, 
současným trendům odpovídajícím nářadím a náčiním. To se nám 
daří díky finančním dotacím a příspěvkům MČ P6, Magistrátu hlav-
ního města Prahy (MHMP), Národní sportovní agentury (NSA) při 
MŠMT ČR a ČOS. Všem jmenovaným subjektům děkujeme za fi-
nanční podporu sportovní činnosti, hlavně naší sokolské mládeže 
a seniorů. 
Zaujala–li vás alespoň trochu činnost oddílů našeho břevnovské-
ho Sokola, přijďte si na zkoušku mezi nás zasportovat nebo se 
podívat, jak to u nás chodí. Otevřené dveře u nás mají všichni 
ti, kteří chtějí pravidelně sportovat a udělat něco pro své zdraví. 
Sportovní aktivity vedou kvalifikovaní cvičitelé a trenéři. Vítáme 
všechny bez rozdílu věku a sportovní výkonosti. Pokud nejsou od-
díly plně obsazeny, přijímáme nové členy celoročně.
Bližší informace o činnosti našich oddílů, připravovaných akcích 
a mnoho dalšího se dozvíte na našich webových stránkách a Fa-
cebooku. 
www.sokolbrevnov.cz   Facebook: T. J. Sokol Praha – Břevnov
Informaci o výši členských a oddílových příspěvků se dozvíte také 
na našem webu. Díky dotacím MČ P6, MHMP, NSA a ČOS máme 
příspěvky dlouhodobě ve velmi příznivé výši! 
Kde nás najdete?  
Na adrese: Heleny Malířové 279/14, Praha 6 – Břevnov.
Na stávající i nové členy břevnovského Sokola se v započatém 
cvičebním roce 2021/2022 těší naši cvičitelé a trenéři. 
Za Výbor T. J. Sokol Praha – Břevnov   Vanda Marušová, starostka 

PÍSKEJ ZAČÁTEK!
FOTBAL V BŘEVNOVĚ VSTÁVÁ Z POPELA
Několikrát to vypadalo, že fotbal v Břevnově definitivně zanikl. 
Nyní zde ale vzniká nový klub SK Union Břevnov, který v září 
zahájil tréninky dětí. Na hřišti bývalého Slavoje se u příležitosti 
prvních náborů odehrála akce nazvaná Pískej začátek!, při které 
se potkaly stovky Břevnováků a svou účastí ji ozdobil zdejší ro-
dák Pavel Horváth. Zdaleka ale není vyhráno: vylepšit potřebu-
je zázemí hřiště i trávník, vítáni jsou dobrovolníci na trénování 
mládeže.
Sto let se hrála v Břevnově soutěžní kopaná, v jednu chvíli zde 
působilo až osm klubů, proslavily se hlavně dva – Slavoj Břev-
nov a SK/TJ Břevnov (později FC Dragoun). Působením více 

neblahých okolností tato tradice zanikla: Slavoj ukončil činnost 
v roce 1994, FC Dragoun o dvanáct let později. Změnit se to 
rozhodly místní spolky, které iniciovaly v roce 2020 jednání  
s Městskou částí Prahy 6. Výsledkem byla dohoda, že pro ob-
novu fotbalu v Břevnově poslouží dlouho nepoužívané hřiště 
někdejšího Slavoje. Ve výboru nově vzniklého klubu jsou vedle 
spolků Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka zastoupení také hráči 
obou zmíněných rivalů. 
Hřiště bývalého Slavoje po dlouhé době ožilo v září 2020, kdy 
sem v rámci akce „Probouzíme břevnovský fotbal“ zavítalo pět 
stovek lidí. Mohli vidět zápas starých gard a prohlédnout si 
výstavu o historii břevnovského fotbalu, odehrálo se slavnost-
ní představení znaku a dresu nového klubu. Rozjezd činnosti 
zbrzdila další vlna virové epidemie, v mezičase došlo k úklidu 
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Petr Podpěra
 Naše hlavní město Praha pyšní se tím, že jedna jeho část byla 
již ve středověku postavena zcela plánovitě, s rozmyslem, 
což nebývalo a konec konců není dodnes nijak obvyklé. Lid-
ská sídla vznikají spíše nahodile, a jak čas plyne, představují 
pak spíše nastavovanou kaši. Záplata na záplatu, moderněji 

Mezi námi
v Břevnově 64.  

Dnes  
o břevnovské 
vilové čtvrti  

by se v dnešním čase, kdy naši řeč kroutí angličtina, řeklo ta-
kovému způsobu asi patchwork. Tenkrát nařídil král Karel IV. 
postavit Nové město pražské a také to nenechal zařídit něja-
kým kmánům a rovnou nařídil, jak to má vypadat. On to byl 
člověk vskutku mimořádný, proto byl také nedávno zvolen  
v celostátní anketě za největšího Čecha. Jenže on byl vlastně 
Čechem jen polovičním, po matce. Mnohokrát mně přijde na 
mysl, jestli ta jeho velikost není dána právě tím. Tenkrát za-
čala stavba nového města stavbou hradeb, aby posléze mělo  
i svou radnici, šatlavu, tržiště a vše další potřebné. O několik 
století později se stalo něco podobného i v Břevnově. Břevnov 
vznikal a rostl opravdu hodně dlouho a dnes ani není zcela 
jisté, co je Břevnov a co je Tejnka, když došlo jak ke změnám 
katastru, tak i místnímu povědomí. Jedna část našeho dneš-

a částečné rekonstrukci zázemí, vylepšení kondice trávníku,  
a především k dotažení smluvního vztahu s majitelem hřiš-
tě, kterým je Magistrát hl. m. Prahy. Pokročila rovněž jednání  
s ČVUT – vlastníkem bývalých kabin a správcovského bytu, kte-
ré jsou po opakovaných požárech určené k demolici.
Ostrý start Unionu Břevnov spojený se zahájením náborů se 
odehrál v neděli 12. září 2021 v rámci akce nazvané Pískej za-
čátek! Za slunečného odpoledne se na čerstvě posekaném tráv-
níku sešly stovky Břevnováků, kteří měli možnost občerstvit se  
u několika stánků (nemohlo chybět pivo z Břevnovského klášter-
ního pivovaru), děti si mohly za asistence trenérů vyzkoušet do-
vednostní soutěže (a získat balíčky s odměnami), uskutečnila se 
dražba fotbalových suvenýrů – relikvií z minulosti břevnovského 
fotbalu nebo limitované série dresů SK Union Břevnov či knih  
a kartiček podepsaných legendami české kopané. Současně 
probíhal zápis pro chlapce a dívky ve věku 6–12 let a každý si 
mohl vyzkoušet štěstí při soutěži Břevnovské břevno. Celou slav-
nost ozdobil svou účastí Pavel Horváth, který s fotbalem začínal 
právě v Břevnově. 
Vizi nového klubu na mapě Prahy 6 představuje předseda Mi-
chal Chylík: „Chceme vzkřísit tradici fotbalu v Břevnově, aby 
tady mohli trénovat kluci a holky z naší čtvrti i z okolí. Když se 
to povede, časem třeba dojde i na áčko dospělých. Považujeme 
za důležité zachránit poslední hřiště, které v Břevnově pro fotbal 
zbylo, a rozvíjet tady sousedský život. Jednou bychom rádi vy-
budovali i klubovnu, kde by se mohli scházet nejen fotbalisté.“ 
Petici na záchranu břevnovského fotbalu podepsalo přes tisíc 
lidí. „Strašně si téhle podpory vážíme a jsme rádi, že nám od za-
čátku fandí zastupitelstvo i vedení radnice, která nám pomáhá 
například se sekáním trávníku.“ K zmrtvýchvstání hřiště, které 
už málem vypadlo z povědomí Břevnováků, přispěl také pražský 
magistrát: ploty i branky získaly nové nátěry, došlo na prořez 
stromů. SK Union Břevnov přivítá ve svých řadách dobrovolníky 
a především trenéry dětí, rozběhla se rovněž veřejná sbírka, jejíž 
výtěžek poslouží k vylepšení základního zázemí, údržbě trávní-
ku či dokoupení tréninkového vybavení. Přispěvatelé si mohou 
v rámci crowdfundingové kampaně na platformě Donio pořídit 
odměny jako je půllitr, placku, samolepku, triko či dres se zna-
kem Unionu Břevnov, k mání je i celoživotní permanentka nebo 
možnost stát se sponzorem lajnovačky či sekacího traktůrku, 
hřiště si rovněž můžete pronajmout. Finanční pomoc umožní 
překlenout období, než bude financování SK Union Břevnov za-
jištěno z členských příspěvků a dalších zdrojů. 
„Chceme dělat fotbal pro radost, na pořadu dne proto zatím ne-
jsou víkendové zápasy. A pokud se taková možnost naskytne, 
účast bude dobrovolná,“ nabízí předseda klubu Michal Chylík 
lákadlo pro rodiče malých fotbalistů a fotbalistek. Podmínky na 
dlouhé roky nevyužívaném hřišti pod Televizní věží jsou nyní vel-
mi provizorní, chybějí zejména šatny se sprchami – k převlékání 
slouží stavební buňka. „Jsme odhodláni to změnit. Fotbal podle 
nás na Břevnov patří, žije tady šestadvacet tisíc lidí. Navíc hřiště 
pod Televizní věží je jedno z nejhezčích v Praze, možná dokonce 
na světě,“ směje se předseda Michal Chylík a dodává: „Byl by 
hřích tuhle šanci zahodit.“
Pomožte nám rozjet první sezonu:  
https://www.donio.cz/union-brevnov
Děkujeme!

Výbor SK Union Břevnov se představuje
Máme rádi Břevnov a máme rádi fotbal. Nechtěli jsme jenom 
nostalgicky vzpomínat na časy, kdy v naší čtvrti hrály nedělní 
mistráky a v hospodě u rohového praporku to žilo. Chceme, aby 
tradice této sousedské pospolitosti mohla pokračovat. Je nás 
víc.
Michal Chylík – břevnovský rodák a patriot, kterému není lho-
stejný osud jeho čtvrti. Založil spolek Zelený Břevnov, podílel se 
na obnově Plivátka a plánu rozvoje Ladronky, nyní svou energii 
směřuje do obnovy fotbalu na Břevnově. Pracuje jako IT mana-
žer v leteckém provozu.
Petr Čížek – když mu bylo sedm, přivedl ho táta na trénink TJ 
Břevnov. V červenobílých barvách prošel všemi kategoriemi až 
do áčka dospělých, kde nastupoval s kapitánskou páskou – jeho 
kopací techniku fanoušci milovali. Působil i jako správce hřiště. 
Pracuje jako řidič.
Miroslav Beznoska – jako fotbalista prošel kluby Sokol Bílá 
Hora, Tatran Střešovice či Dopravní podniky, oblékal i dresy 
obou břevnovských klubů TJ a Slavoj – zde působil sedmnáct 
let jako hráč, trenér dětí i dospělých, a nakonec jako předseda 
(1987–1994). Profesí technik.
Radovan Vrba – během studií stavebního inženýrství na Čes-
kém vysokém učení technickém se v rámci stáží podíval do fot-
balově vyspělých zemí Argentiny a Španělska, nižší soutěž si 
zahrál i v Polsku, nyní nastupuje za SK Střešovice 1911. Pracuje 
jako stavební projektant.
Marek Šálek – stál u založení Sdružení Tejnka, které usiluje  
o udržení jedinečného rázu této části Břevnova a snaží se přispí-
vat k efektivnější komunikaci mezi zdejšími obyvateli a radnicí či 
úřady. Spoluorganizátor pravidelných uličních slavností. Pracuje 
jako novinář.
A další… Rozjezd Unionu Břevnov by se neobešel bez Honzy Ka-
laše, Karla Höfera, Tomáše Chadima, Michala Hoffmana a řady 
dalších – včetně našich žen a dětí. Klíčovou součástí týmu jsou 
trenérka Jana Macourková a trenér Petr Křepský, oba držitelé li-
cence C.             Marek Šálek

Foto Tomáš Binter
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ního Břevnova však nutně musela vzniknout zcela plánovitě 
a s jistou představou, jak to má v budoucnu vypadat. Je to 
vilová čtvrť, která začíná těsně pod Vypichem a je ohraničena 
na jihu ulicí Tomanovou, na severu pak Bělohorskou. Na vý-
chodní straně ta myšlenka nebyla dovedena do konečné podo-
by a hranice té zástavby zůstala v charakteru záplaty, která je 
přišita k té staré zástavbě podél Kutnauerova náměstí a území, 
kde se říká Na bídě. Tam dnes začíná Tejnka. Nejsem histori-
kem ani badatelem, k tomu nemám potřebnou trpělivost, jsem 
jen celoživotním obyvatelem území, kterému se říká dnes Břev-
nov. Proto si některé záležitosti jaksi ze života uvědomuji. To, 
co ovlivňovalo starou zástavbu Břevnova, kde ležely usedlosti, 
kde občanské domy, nemohlo být nic jiného než voda. První, 
co bylo v Břevnově postaveno, byl klášter. A ten byl postaven  
u pramene potoka Brusnice. Jenže hlavní tok břevnovského 
údolí, tedy ona Brusnice, měla kdysi také svoje malé přítoky. 
Jeden z nich tekl třeba dolů do Brusnice v místech dnešní Krá-
lovky. Další prameniště bylo těsně nad Bídou a voda tekla dolů 
někde v místech, kde se říká u Drinopolu. V domě na Bělohor-
ské, kde je léta veterinární ordinace, měli ještě před čtvrtstole-
tím na dvoře studánku. Nová vilová čtvrt tak musela plánovitě 
vyrůst až po zavedení vodovodu. Někdo tedy mohl naplánovat 
a narýsovat ulice, vodovody, elektrické připojení, kanalizaci  
a terénní úpravy, které nebyly malé, až potom, kdy bylo jasné, 
kdo to tedy také zaplatí. Za tím účelem vzniklo několik druž-
stev. Otec koupil stavební pozemek od družstva, které se jme-
novalo Břevnov–Bílá hora. Nikdy jsem neslyšel nic o tom, kdo 
to tedy všechno konkrétně naplánoval, kdo narýsoval ulice, 
nějaké jméno. Ve stráních byly pískovny a nahoře se lámala 
opuka. To všechno představovalo velké přesuny materiálu,  
a pokud by tedy někdo nenaplánoval ty velké terénní úpravy, 
vypadalo by to všechno v celém okolí úplně jinak. Mám za to, 
že asi nejúplnější dokumentace by se mohla najít v archivu 
pražských vodáren. Vložené peníze se investorům, kteří pro-
vedli předem všechny tyto práce, vracely v podobě prodeje 
stavebních parcel. Většina stavebníků si musela na zakoupení 
stavební parcely vzít hypotéku. Nebyla to čtvrť nijak zvláště bo-
hatých lidí, spíše takových, kteří sem vložili svoje životní úspo-
ry. Postavili dům s vlastním bytem a jedním, či dvěma byty 
nájemními, které posléze svým výnosem pokrývaly nutnou 
údržbu. Pojem rodinný dům byl tady naplněn. Otec postavil na 
úvěr dům v Tomanově ulici, načež tady bydlel i děda s babič-
kou a otcova starší sestra. V okolí tomu tak bylo téměř pravi-
dlem. Jestliže další bytové jednotky neobývali přímo příslušníci 
rodiny, býval to někdo rodině blízký. 

 Koncem třicátých let se z této části Břevnova stala svébyt-
ná jeho část, kde místní našli vše potřebné. Byly zde obchody  
s potravinami, mandl, hospoda, cukrárna, trafika, lékař, zubař 
a to další našli obyvatelé na Bělohorské. Vznikl také vlastní 
místopis. Bělohorské se neříkalo Bělohorská, ale Hlavní. Kam 
jdeš? Jdu na Hlavní. Všichni se znali a všichni se zdravili. Přesto 
se i tato čtvrť jaksi dělila a to podle toho, kde lidé vystupova-
li z tramvaje a chodili domů do kopce pěšky. Z tramvaje se  
v našem případě vystupovalo u Sládků a šlo se nahoru do kop-
ce po schodech. Nalevo pod schody provozoval svojí živnost 
krejčí pan Havlík. Ten měl největší přehled, od svého stroje vi-
děl každého, kdo po těch schodech šel. Lidé jej zdravili a on je 
také pokynutím hlavy. Napravo pod schody pak sídlil instala-
tér pan Hála, ten jezdil spravovat ucpané odpady na motorce 
značky Jawa. Další dům pod panem Havlíkem bylo řeznictví 
Šturc, kde mívali i zděnou nádrž na vánoční kapry. Na hlav-
ní pak slavná drogerie Outlý, která pak byla poslední drogerií  
v Praze, kde vám natočili petrolej nebo potřebná ředidla do ba-
rev do vlastních, přinesených nádob. To zařízení mělo skončit 
v technickém muzeu, což se asi nestalo. Hned vedle galanterie 
Petráň a také nahoře ve vilách vše potřebné, jednak na tak 
zvaném náměstíčku, anebo i jinde. Zámečnictví Seifert, potra-
viny Gabriel, Kleňha, dvě mlékárny. Potraviny před Bídou byly 
ještě v roce 1968. Vzbudil jsem toho srpnového rána matku, 
že nás obsazují Rusové. Její reakce byla bleskurychlá. Okamži-
tě se oblékla a již stála ve frontě, právě před tím krámem před 
Bídou. První, co lidé tenkrát udělali, bylo, že okamžitě nakoupili 
potraviny. Chleba, mouku. Tedy ti starší a zkušenější, kteří již 
měli ledacos za sebou. Vedle krámu s potravinami měl krámek 
švec, pan Vejvoda, otec věhlasného fotbalového trenéra. To-
manova ulice se tenkrát jmenovala Pod Ladronkou , další sou-
běžná ulice se jmenuje Kopeckého a následuje U Ladronky. To 
bylo malinko komplikované a tak se říkalo naše ulice, druhá 
ulice a třetí ulice. Na rohu Kopeckého a Maštěřovského měl 
dům pan stavitel Průša, jehož firma stavěla mnohé břevnovské 
domy. Pod tím domem je dodnes malý trojúhelníkový parčík, 
kde sáňkovaly nejmenší děti. Kam jdeš jezdit? Jen na Průšák. 
Lyžovalo se již na katastru Košíř a to buď na Košířáku, anebo 
na Motoláku. Oba svahy již nejsou k disposici. Na Motoláku 
stojí dnes nemocnice Na Homolce, Košířák je zalesněn. 

 Tato vilová čtvrt Břevnova se sice nedostala do literatury  
o architektuře, přesto tady bylo postaveno několik staveb, kte-
ré se opravdu povedly. Mně se tedy líbí nejvíc projekt pana 
architekta Sokola (Obrázek vlevo dole). Ten se asi nejvíce strefil 
do časů, které následně panovaly. Historika architektury pana 
Lukeše pak nejvíce oslovila při jeho procházce funkcionalistic-
ká vila, kterou postavila rodina Šajnů. Její vnitřní disposice, je 
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Pomůcky  
arat, de, 

etát  
Slovanské 
vesnice

Mužské 
Jméno
(22.5.)

Jméno 
patrona 
Benátek • Vyjádření 

poměru
Stromový 

porost Francovka Skupiny 
zpěváků • Státní 

rozpočet
Období 
života

Slovensky 
jestliže •

Kůže s ovčí 
vlnou  

(mn. č.)
Zaobleně 2. část 

tajenky Zvýšený tón

Na toto 
místo

Druh 
květenství
Na stranu

Družka 
Adama

Afroasiati

Nářečně 
žena

1. část 
tajenky

Velikáni
Malá 

plachetnice

Bývalá 
měna Itálie

Kuchyňská 
kamna
Okosení 

Jméno 
spisovatele 

Verna 
Biografy 

Slovensky 
nebo

Mongolský 
pastevec

Slabé místo

Nádoba na 
zalévání 

Zemědělský 
pozemek

Symetrála

• Tamto
Kvalitní 
topivo
Hvízdat 

Značka 
ytterbia

Hájová bylina

Nástroj  
na řezání

Okolo knižně

Hovorový 
souhlas

Šicí vlákno

Primát
Kruh 

Tvorové  
s krunýřem

Pravoslavný 
obraz

Svazky klestí

Čidlo čichu
Nelevně 

Doleji
Osamoceno 
Německy 

Karel

Domácky 
Olga 

Opuchlina

Filmová 
hvězda
Ošacení

Častý název 
českých 

obcí 

Miminko 
Znamení 

zvěrokruhu 

Důlní 
pracoviště

Římská 
čtyřka

Hon Umělecké 
dvojice

•
Hudební 
nástroj
Značka 
holmia

Šlechtický 
přídomek

Běloveská 
kyselka 

Zn. plošné 
míry

Římsky 
450 

Zkratka 
doktora

Krkavcovitý 
pták

3. část 
tajenky

Malá
Otýlie

Značka 
prodejen 
nábytku

Elán

V r. 1898 vyšla publikace o historii Břevnova, ilustrovaná M. Alšem. Je plná zajímavých příběhů břevnovské vrchnosti i poddaných a dává do souvislostí 
dění v Břevnově s událostmi české historie. Autora a název knihy naleznete v tajence.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Emanuel Batěk Břevnov pod Hvězdou

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

mu sice neznámá, ale zvenku je to něco (objekt vlevo nahoře). 
Dnes je to vila státní a je určená pro předsedu parlamentu. 
Svého času byla však pro rodinu takovou přítěží, až o ten dům 
přišli. Šajnovi byli, řekněme průmyslníci, kteří svoje aktivity pro-
vozovali na Kladně. V tom domě bydlela jejich rodina, potom 
slečna Šajnová a pan Sochovský. Ti patřili k sobě. V nájemním 
bytě pak rodina Tomanových, kteří také byli původně z Kladen-
ska. Se Šajnových synem Jirkou, který byl o něco mladší jak já, 
jsem se později sešel u Metrostavu, kde dělal stavbyvedoucí-
ho. Ten se tenkrát lakonicky vyjádřil: vystěhovali nás. Když se 
někdy, tak v roce 1949 ptal táta jednoho předválečného člena 
strany z Břevnova: jak to tedy teď bude pane Ko….? Dostalo se 
mu odpovědi: To je jednoduchý, pane Podpěra. Teď my bude-
me bydlet v prvním patře a vy budete bydlet v suterénu. Bylo 
to poněkud komplikovanější. Břevnovské vily byly děleny na 
činžovní a rodinné. Za rodinné byly pak považovány ty, kde byl 
bytový prostor do 120 m2. Vila rodiny Šajnů měla větší rozlohu 
obytné plochy, navíc byt byl tak zvaně nadměrný, proto je pro-
stě vystěhovali. Táta měl také neustálé starosti, jak dům vůbec 
udržet. A že to byla fuška. Podle stavebních plánů uložených 
na Národním výboru měl náš dům rozměr obytné plochy 121 
m2, i když to tak ve skutečnosti nebylo. A oddělené bytové 
jednotky v domě vůbec nebyly. Až začátkem sedmdesátých let 
dosáhnul jsem na úřední přeměření a bylo uznáno, že ten dům 
má jen 119 m2 obytné plochy a proto je domem rodinným. 
Navíc v roce 1950 zemřel děda, tudíž bytový prostor se stal 
nadměrným. Výbor okamžitě vystavil někomu dekret na byt. 
V lednu 1951 se narodil můj nejmladší bratr, počet byl dorov-
nán a nemusím asi vysvětlovat, proč byl táta tak čilej. Jako je 
tomu v pohádkách, kde ten třetí, nejmladší, bývá vždy kladnou 
postavou, je z nás asi také v životě nejúspěšnější, když dosáhl 

akademického titulu ing. a stal se CSc. Majitelé i rodinných 
domů byli povinni v zimě zametat sníh. A byly časy, kdy na 
vás již po šesté hodině ráno zvonil strážník. Nemáte zamete-
ný chodník. Z tohoto pohledu jevila se nám vila rodiny Šajnů 
opravdu krajně nevhodně postavená. Mají totiž chodníky ze tří 
stran. Zapuštěna do svahu je sice stavebně příkladně, ale co 
do toho, když jste museli moc zametat. Až pan senátor Kube-
ra, blahé paměti, nás této povinnosti svým návrhem zákona 
zbavil. Jediný z politiků, kterému mohu být opravdu konkrétně 
vděčným. Odklízet takové množství sněhu, které dříve běžně 
padalo, bych již nedokázal. 
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.
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nu 1937 se část 1. letky Leteckého pluku TGM přestě-nu 1937 se část 1. letky Leteckého pluku TGM přestě-
hovala ke cvičení na severní okraj Prahy, do prostoru hovala ke cvičení na severní okraj Prahy, do prostoru 
polního letiště „Vypich“ na tzv. „detašmán“. Od 7. do polního letiště „Vypich“ na tzv. „detašmán“. Od 7. do 
14. května vykonaly její stroje z plochy dočasného le-14. května vykonaly její stroje z plochy dočasného le-
tiště 113 letů, kdy posádky prováděly orientační lety  tiště 113 letů, kdy posádky prováděly orientační lety  
s pozorovateli dělostřelectva. Jedním z pilotů, který zde s pozorovateli dělostřelectva. Jedním z pilotů, který zde 
působil, byl svobodník Norbert Váňa, který vykonal  působil, byl svobodník Norbert Váňa, který vykonal  
v daném období 25 startů. 14. 5.1937 se vracel ze své-v daném období 25 startů. 14. 5.1937 se vracel ze své-
ho v ten den třetího orientačního letu v okolí Prahy. Na ho v ten den třetího orientačního letu v okolí Prahy. Na 
palubě Š–328 výrobního čísla 39 se nacházel rovněž palubě Š–328 výrobního čísla 39 se nacházel rovněž 
ppor. Jaromír Plecitý, který se v nedávné době vrátil ppor. Jaromír Plecitý, který se v nedávné době vrátil 
z pozorovatelského kurzu a byl k detašmánu přidělen z pozorovatelského kurzu a byl k detašmánu přidělen 
11.5. V 16:15 se pilot blížil od jihu v malé výšce přes 11.5. V 16:15 se pilot blížil od jihu v malé výšce přes 
Břevnov k letištní ploše a nasazoval zatáčkou na při-Břevnov k letištní ploše a nasazoval zatáčkou na při-

Nešťastný návrat pilota Váni  Nešťastný návrat pilota Váni  
a podporučíka Plecitéhoa podporučíka Plecitého
Oblast Vypichu v Břevnově spolu s vytěženou klášterní Oblast Vypichu v Břevnově spolu s vytěženou klášterní 
cihelnou byla, kam nám paměť dosáhne, svědkem řady cihelnou byla, kam nám paměť dosáhne, svědkem řady 
dramatických událostí. Připomeňme maně, že zde stála dramatických událostí. Připomeňme maně, že zde stála 
uherská jízda 8. listopadu 1620, která zbaběle obrátila, uherská jízda 8. listopadu 1620, která zbaběle obrátila, 
když viděla prchat stavovské oddíly od Bílé hory ku když viděla prchat stavovské oddíly od Bílé hory ku 
Praze. Protáhli tudy Prajzové, Francouzi, execír platz Praze. Protáhli tudy Prajzové, Francouzi, execír platz 
sloužil po generace našim vojínům od c. k. dvacátých sloužil po generace našim vojínům od c. k. dvacátých 
osmých i oddílům od osmého pluku zeměbraneckého. osmých i oddílům od osmého pluku zeměbraneckého. 
Po osmácích stojí na Pohořelci dodnes kasárna jako Po osmácích stojí na Pohořelci dodnes kasárna jako 
hrad. Za I. republiky na Vypichu pořádány vojenské hrad. Za I. republiky na Vypichu pořádány vojenské 
přehlídky, za protektorátu na rozsáhlých hektarech pěs-přehlídky, za protektorátu na rozsáhlých hektarech pěs-
továny brambory, stejně jako na Letné. V letech spar-továny brambory, stejně jako na Letné. V letech spar-
takiád zde tábořila čs. armáda a využití bylo opět vo-takiád zde tábořila čs. armáda a využití bylo opět vo-
jenské. Klášterní cihelna pod Vypichem byla vytěžena jenské. Klášterní cihelna pod Vypichem byla vytěžena 
na sklonku 30. let a od vojenského dění stála stranou. na sklonku 30. let a od vojenského dění stála stranou. 
Zůstala po ní hluboká rokle, vychladlá pec s několika Zůstala po ní hluboká rokle, vychladlá pec s několika 
pomocnými budovami a vysoký komín. Také dnes za-pomocnými budovami a vysoký komín. Také dnes za-
pomenutá a již velmi málo používaná cesta z Břevno-pomenutá a již velmi málo používaná cesta z Břevno-
va do Liboce, tehdy jediná spojnice od nás do Hvězdy.  va do Liboce, tehdy jediná spojnice od nás do Hvězdy.  
A právě místo cihelny se stalo v roce 1937 tragédií A právě místo cihelny se stalo v roce 1937 tragédií 
dvou mladých mužů, pilotů čs. armády. Pan Pavel dvou mladých mužů, pilotů čs. armády. Pan Pavel 
Krejčí z Letecké badatelny podává vysvětlení. „V květ-Krejčí z Letecké badatelny podává vysvětlení. „V květ-

Září – Říjen

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

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

NAŠE GRATULACE

21. října oslaví pan Karel Bažant z Břevnova devadesáté sedmé 
narozeniny. Mnozí Břevnováci ho znají, ti starší z různých setkání, 
ti mladší z řady článků a vzpomínek, které jsme otiskovali. Přeje-
me Vám, pane Bažante, zdraví, klid a spokojenost do dalších let. 
Redakce listu a přátelé z Břevnova.

Břevnovský chrámový sbor
opět zahájil sezonu a má připravený bohatý program. Plá-
nuje v podzimní sezoně provést následující hudební díla,  
na které zve své příznivce a farníky:

28. 9. 2021  – 18 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
C. Casciolini : Missa in A (hudební produkce při mši)

10. 10. 2021  – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
W. A. Mozart : Missa brevis in D  (hudební produkce při mši)

31. 10. 2021  –  9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
J.Gruber : St. Ludwigs´Messe  (hudební produkce při mši) 

31. 10. 2021  –  20,30 hod – kostel sv. Mikuláše,  
Praha, Malá Strana 

Koncert duchovní hudby - J.Gruber : St. Ludwigs´Messe 

21. 11. 2021 – 9 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov   
J. Haydn: Missa brevis in B  (hudební produkce při mši)

5. 12. 2021 – 9 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov   
L. Viadana: Orbis factor  (hudební produkce při mši)

10. 12. 2021 – 18 hod – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,  
Praha, Vinohrady, nám.  Jiřího z  Poděbrad    
Koncert duchovní hudby, vánoční repertoár

11. 12. 2021 – 17 hod – Písecká brána, Praha 6    
Koncert duchovní hudby, vánoční repertoár

19. 12. 2021  – 18 hod – kostel sv.Rodiny - Domov Řepy 
K Šancím 50/6, Praha 1 : 

Koncert duchovní hudby – J. J. Ryba: Česká mše vánoční

24. 12. 2021 – 24 hod (půlnoční) 
– bazilika sv. Markéty, Břevnov 

L. Fišer: Koledy  (hudební produkce při mši)

25. 12. 2021 – 10 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov  
J. I. Linek : Missa in C  (hudební produkce při mši)

1. 1. 2022 – 10 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov  
E. Marhula : Česká mše vánoční (hudební produkce při mši)

                   Hana Stanková
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stání. V prostoru cihelny „U Markéty“ náhle stání. V prostoru cihelny „U Markéty“ náhle 
stroj ztratil rychlost a letadlo přešlo do pádu. stroj ztratil rychlost a letadlo přešlo do pádu. 
Pilot se podle výpovědi svědků mohl lek-Pilot se podle výpovědi svědků mohl lek-
nout komínu cihelny a zřejmě se mu snažil nout komínu cihelny a zřejmě se mu snažil 
vyhnout. Vzhledem k malé výšce se pilotovi vyhnout. Vzhledem k malé výšce se pilotovi 
nepodařilo pád vybrat a letadlo dopadlo do nepodařilo pád vybrat a letadlo dopadlo do 
prohlubně nedaleko od budovy cihelny. Přes prohlubně nedaleko od budovy cihelny. Přes 
okamžitou pomoc, kterou posádce poskytli okamžitou pomoc, kterou posádce poskytli 
nejprve občané, kteří byli poblíž a poté vojá-nejprve občané, kteří byli poblíž a poté vojá-
ci z polního letiště oba letci na následky zra-ci z polního letiště oba letci na následky zra-
nění zemřeli. Snímky jsou z vyšetřovacího nění zemřeli. Snímky jsou z vyšetřovacího 
spisu VUA Praha.“spisu VUA Praha.“
Pád letadla v Praze neunikl pozornosti den-Pád letadla v Praze neunikl pozornosti den-
ního tisku. Časopis Letectví Západočeského ního tisku. Časopis Letectví Západočeského 
aeroklubu v Plzni píše: Norbert Váňa praco-aeroklubu v Plzni píše: Norbert Váňa praco-
val pilně jako dorostenec v klubových díl-val pilně jako dorostenec v klubových díl-
nách a v roce 1935 byl přijat do pilotního nách a v roce 1935 byl přijat do pilotního 
výcviku a vycvičen v akci“ 1000 nových výcviku a vycvičen v akci“ 1000 nových 
pilotů.“ Téhož roku přijat do II. ročníku pilotů.“ Téhož roku přijat do II. ročníku 
Vojenského učiliště v Prostějově odkud byl Vojenského učiliště v Prostějově odkud byl 
vloni vyřazen. Za necelý rok jeho služby  vloni vyřazen. Za necelý rok jeho služby  
u leteckého útvaru zmařil nelítostný Osud u leteckého útvaru zmařil nelítostný Osud 
jeho další nadějnou kariéru. Pan Karel jeho další nadějnou kariéru. Pan Karel 
Bažant z Břevnova, ročník 1924 si na událost Bažant z Břevnova, ročník 1924 si na událost 
dobře pamatuje: „ To víte, že jsem na Vypi-dobře pamatuje: „ To víte, že jsem na Vypi-
chu byl. Jakmile tam vojáci zřídili letiště, chu byl. Jakmile tam vojáci zřídili letiště, 
měli jsme jako kluci na co koukat. Co tehdy měli jsme jako kluci na co koukat. Co tehdy 
stály plátěné stany dnes bývá kluziště. Když stály plátěné stany dnes bývá kluziště. Když 
letadlo spadlo, nikdo to nebral jako senza-letadlo spadlo, nikdo to nebral jako senza-
ci, ale všichni litovali posádku.“ Ke smutné ci, ale všichni litovali posádku.“ Ke smutné 
události lze ještě dodati, že polní pilot Nor-události lze ještě dodati, že polní pilot Nor-
bert Váňa, narozen 6. 6. 1916 v Plzni byl bert Váňa, narozen 6. 6. 1916 v Plzni byl 
pochován do rodinné hrobky na plzeňském pochován do rodinné hrobky na plzeňském 
Ústředním hřbitově a podporučík pěchoty Ústředním hřbitově a podporučík pěchoty 
Jaromír Plecitý, narozen 12. 4. 1913 v Praze Jaromír Plecitý, narozen 12. 4. 1913 v Praze 
do rodinné hrobky v Praze na Olšanech. do rodinné hrobky v Praze na Olšanech. 

Pavel KrchovPavel Krchov
Na portrétkách  jest vlevo podporučík  Na portrétkách  jest vlevo podporučík  

Jaromír  Plecitý, vpravo pilot Norbert Váňa.Jaromír  Plecitý, vpravo pilot Norbert Váňa.



TO NEJLEPŠÍ 

NAKONEC

Milovníci obrazů s krajinou mají výhodu. Obrazům rozumějí, vědí, 
co na plátně namalováno jest, a umí se s pěkným obrazem těšit 
celý život. Nejpůsobivější jsou takové, které připomínají dětství, 
příjemné zážitky nebo přímo autora obrazu. Taková díla zůstávají 
pak další generaci. Přímo v Břevnově tvořilo několik malířů, jiní 
zde malovali zajímavá místa. O mnohých jsme již psali a dnes by-
chom rádi připomněli malíře pana Antonína Chmelíka, nar. 5. 2. 
1924 – zem. 29. 5. 1995. 

Narodil se v Podkrkonošské vísce Žďáru u Kumburka v rázovité 
chalupě. Od školních let se věnoval kreslení, ale vyučil se prak-
tickému řemeslu – knihařem a nastoupil do kartografické firmy 
v Nové Pace. Zde věděli o jeho talentu, a když se firma po roce 
1948 sloučila s kartografií v Praze, byl zde přijat a absolvoval 
dvouletou večerní výtvarnou školu na Vinohradech. V 50. letech 
začal spolupracovat s historikem Zdeňkem Wirthem a začal kres-
lit lidové stavby na Lomnicku na objednávku Ústavu pro etnografii 
a folkloristiku AV. Pro muzeum v Lomnici nad Popelkou vytvořil 
kopie 11 listů Lomnického kancionálu z let 1578 až 1583, po 
večerech chodil do Strahovské hvězdárny, kde zpracovával s od-
borným poradcem pohled na Měsíc pro plastickou mapu a tvořil 
další odborné práce. Tak se Antonín Chmelík dostal do povědomí 
odborné veřejnosti. V Praze se oženil a prožil život. Jeho největší 
láskou byl rodný kraj, maloval roubené chalupy, hrady a městečka 
ve Východních Čechách. Jako každý malíř, nemohl od své tvůrčí 
práce oddělit Prahu, dům ve Šlikově ulici v Břevnově č. 31, kde 
žil téměř 40 let. Otiskujeme několik pérovek s pražskými motivy  
s míněním, že by bylo vhodné na dům, kde po léta žil umístit ales-
poň skromnou informaci. 

Pavel Krchov


