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Dne 7. listopadu v předvečer 401. výročí bitvy na Bílé hoře konala se na nádvoří kostela P. Marie Vítězné 
ekumenická bohoslužba za účasti křesťanských církví působících v Praze 6 a jejího okolí. Bohoslužbu 
doprovázela zpěvem břevnovská chrámová schola pod vedením manželů Salákových. 

Před 25 lety 11. dubna 1996 byla Spolkem živnostníků v Břevnově vysazena před klášterem spolková 
lípa. 28. listopadu 1998 vysazen u Kaštanu strom kaštan a o rok později 12. prosince další. Foto pro 
pamětníky: sázení kaštanu v roce 1998. Zleva: Ing. Jandáček a syn, Odvárkovi, M. Kasal. K. Závorová, 
Horákovi, P. Jakl, Ing. Z. Zunová, H. Kučírková, M. Malík, H. Kasalová, J. Vápeník a Mgr. M. Krchovová. 

11. listopadu 2021 proběhla v Praze vzpomínková akce – Den veteránů, ku sto třetímu výročí uzavření 
válečného příměří mezi státy Dohody a Trojspolku ve válce světové. Symbolikou této vzpomínky jest 
rudý květ máku za klopami mnoha lidí. Válečné pomníky v Praze 6 ozdobily děti ze škol a oficiální připo-
mínky se účastnili představitelé MČ a armády. Mezi nimi byla také paní radní Ing. Marie Kubíková, od-
povědná za školství v Praze 6.                         Foto: Praha 6

Uzávěrka příštího čísla jest  Uzávěrka příštího čísla jest  
v pondělí 17. ledna 2022v pondělí 17. ledna 2022

Lístek z archívu

K podzimku roku 1914 povolávány byly záložní 
ročníky pražského osmého pluku zeměbranec-
kého k vytvoření nových pochodových praporů 
směřujících na Balkán na srbské bojiště. Na sním-
ku jest četa „mazáků“ vedená salutujícím frajtrem 
v Loretánské ulici. Mají vyfasované nové mundů-
ry, kráčí do svého, do kasáren na Pohořelci, ale 
možná také zabočí doprava, do černínských ka-
sáren dělostřeleckých. Kdo to dnes ví. Brzy se bu-
dou poštovní kaslíky plnit pohlednicemi z daleka, 
feldpostkami a psaníčky pro nejmilejší, zatímco 
maminky, manželky a dětičky se doma zachvějí 
strachy, spatří–li na ulici listonoše. Dušičková 
vzpomínka by proto měla patřit také českým vo-
jínům padlým ve válce světové 1914 –1918. Byli 
to naši předkové, sousedé z Prahy a okolí, kteří se 
zachovali čestně a statečně.

Pavel Krchov
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  Z kláštera. Z kláštera. • • V podzimním čase měsíce říj-
na neustal život břevnovské farnosti, a to hlav-
ně dětí, což nás musí obzvláště potěšit. • 17. 
10. 2021 při mši sv. v 9 hodin přijalo 16 dětí  
z naší farnosti I. sv. přijímání. Účinkovala scho-
la pod vedením Pavla a Magdy Salákových  
a za varhanního doprovodu Marka Čihaře. • 27. 
10. v katedrále sv. Víta od 18 hodin se konala 
Ekumenická modlitba za vlast k výročí bitvy na 
Bílé hoře a ke Dni vzniku samostatného česko-
slovenského státu v r. 1918. • 31. října při ne-
dělní mši svaté v 9 hodin v bazilice sv. Markéty 
jsme si vyslechli v podání Chrámového sboru 
skladbu J. Grubera St. Ludwigs Messe. Diri-
goval Adolf Melichar. V polovině října si Pater 
Vojtěch Malina, farní vikář, připomněl desáté 
výročí kněžství. Arciť ani letos jsme se nedo-
čkali trvalého návratu božího času /platí pro nás 
historicky tzv. zimní/ a 31. října jsme si posunuli 
hodinky o hodinu zpět a jen na půl roku. Dnes 
již trapné nařízení stále nezrušeno. • 1. 11. 2021. 
Od 7 a 18 hodin slouženy bohoslužby v bazi-
lice k uctění Všech svatých. • 2. 11. Při Vzpo-
mínce na všechny věrné zemřelé byly slouženy 
sv. od 7, 16 a 18 hodin. V 15 hodin se konala 
pobožnost za zemřelé na hřbitově. • 3. 11. Od 
19. 30 se uskutečnilo u sv. Markéty setkání při 
modlitbách se zpěvy Taize. • 7. 11. V 17.00 
břevnovská schola zazpívala při Ekumenických 
nešporách na Bílé Hoře. • 14. 11. o deváté ranní 
Pater Václav Snětina sloužil mši se zaměřením 
na děti se zpěvy scholy. Od 16. listopadu jsou 
vždy v 15 hodin opět každé úterý zavedeny bo-
hoslužby v bazilice pro starší a seniory. • 21. 11. 
O slavnosti Ježíše Krista Krále /poslední neděle 
církevního roku/, při mši sv. v 9 hodin účinkoval 
chrámový sbor s orchestrem a varhanami. Za-
zněla Missa brevis in D Josefa Haydna se slav-
ným Kristus vítězí. Dirigoval A. Melichar, mši 
sloužil Pater Václav Snětina. • 24. 11. Vzpome-
nuto v modlitbách za pronásledované křesťany. 
• 27. 11. Večer v bazilice P. Václav před boho-

službou požehnal a rozsvítil Adventní věnec  
k otevření nového liturgického roku. • 28. 11.  
o 1. adventní neděli při mších svatých posvěce-
ny byly adventní věnce farníkům v 7, v 9 a o šes-
té večerní. V 9 hodin přenášena mše sv. českým 
rozhlasem Vltava. Celebroval Pater Václav Sně-
tina, účinkovala břevnovská schola s varhanicí 
Marii Čihařovou. Večer vysílán Českou televi-
zí z Tereziánského sálu 1. Adventní koncert. • 
29. 11. Od 19 hodin v Tereziánském sále zazněl 
koncert houslisty J. Svěceného se sopranistkou 
L. Tóth. Výtěžek koncertu věnován na zdravotní 
přístroje a pomůcky. • 3. prosince 2021 po mši 
svaté jako každý první pátek v měsíci následuje 
eucharistická adorace v bazilice. Po celou ad-
ventní dobu od sedmé hodiny ranní v bazilice 
zpívány jsou Staročeské roráty s adventními ne-
šporami. • 5. 12. O 2. neděli adventní při mši 
svaté v 9 hodin zazpíval chrámový sbor za ří-
zení A. Melichara Missu Orbis factor L. Viada-
ny. Od čtvrté hodiny odpolední byla v bazilice 
sloužena mše sv. pro děti z farnosti a na závěr 
známého církevního svátku přišel k dětem sva-
tý Mikuláš, aby je potěšil svými dárky. Jest to 

jedna z nejveselejších mší v roce. Na Štědrý den 
24. prosince Od čtvrté hodiny odpolední jest 
sloužena bohoslužba z Vigilie Narození Páně se 
zpěvem vánočních koled v podání břevnovské 
scholy. O půlnoční mši svaté zpívány koledy 
L. Fišera, které přednese chrámový sbor. • 25. 
prosince na Boží Hod vánoční o desáté dopole-
dní zazní opět v podání Chrámové sboru Missa 
in C J. I. Linky se slavným Narodil se Kristus 
Pán. • 26. prosince o svatém Štěpánu a zároveň 
Svátku sv. Rodiny jsou obnoveny při bohosluž-
bách manželské sliby. • 27. prosince o svátku 
Jana Evangelisty při mších svatých ráno a večer 
jest posvěceno mešní víno. • 31. prosince 2021  
o čtvrté podvečerní poděkováno při mši sva-
té Bohu Všemohoucímu za všechno dobrodiní  
v uplynulém roce. 

  Potěšitelné zprávy z Bílé Hory za období 
od vydání předešlého čísla Břevnovana:
• • Dne 25. září se uskutečnila už dlouho plá-
novaná bělohorská farní pouť na Sázavu – do 
staroslavného svatoprokopského kláštera zalo-
ženého pražským knížetem Oldřichem na po-

Z dnešního kvarteta. Často sledujeme pramen našeho potoka Brusnice, zda neslábne, neubývá, není–li zakalen či nezavání. Bez něho by byly rybníky jen smutnou 
kaluží. Pán Bůh zaplať, stále přitéká. – V kanceláři Klubu Za starou Prahu v Mostecké věži byla v říjnu pokřtěna kniha, která byla napsána ve 40. letech min. století. 
Nesměla býti vytištěna a letos, přeci jen vyšla. Autor R. I. Malý: S F. X. Šaldou tehdy a nyní. – Pražský intelektuál, muzikant a showman, Josef Pepson Snětivý, autor 
řady místopisných knih, pokřtil svoji novou knihu v útulné knihovně na Pohořelci. K tomu všem zahrál a zazpíval za bouřlivého potlesku přítomných. – Oválný obraz 
P. Marie benediktinské s Ježíškem v bazilice sv. Markéty nás opět potěší, stejně jako vystavený Betlém a bohoslužby o svátcích Vánočních a Novoročních. 

Zpravodajství 
Břevnovana

Lístek z archívu

PF 2022
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pud svatého Prokopa, který tam v sázavských 
hvozdech před deseti staletími poustevničil  
a proslul svatým životem. Podle legendy kníže 
Oldřich na lovu štval bílou laň, která mu však 
zmizela přímo u skalní sluje, v níž poustevník 
bydlel. Dozvěděl se od něj, že tato laň svým 
mlékem světce živí – a Prokopa si oblíbil; z úcty 
k němu založil klášter, který od počátku místo 
latiny užíval cyrilometodějský staroslověnský 
bohoslužebný jazyk. Bělohorskou farní pouť 
duchovně vedl břevnovský převor P. Benedikt 
Kolaja OSB. Po bohoslužbě jsme si prohlédli 
chrám i přilehlý areál se svatoprokopskými pa-
mátkami.
• • Ve farní místnosti se 18. října uskutečni-
la zajímavá přednáška s besedou zaměřená na 
možnosti sebeobrany při nenadálém násilnic-
kém či dokonce teroristickém útoku; jak včas 
rozpoznat úmysl násilníka, jaká je možnost 
prevence a v případě, kdy se útok nedá odvrátit, 
jaké jsou možnosti přiměřené sebeobrany. Pro 
velký zájem se očekává repríza této užitečné be-
sedy – údajně v dohledné době. 
• • Bělohorští farníci byli pozváni na „Ekume-
nickou modlitbu za vlast“, která se uskutečnila 
v předvečer státního svátku, tedy ve středu 27. 
října v hradčanské katedrále svatých Víta, Vác-
lava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého s připomín-
kou čtyř staletí uplynulých od bělohorské bitvy. 
Pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer 
v zastoupení pražského arcibiskupa kardinála 
D. Duky velmi vstřícně pozdravil celé shro-
máždění vlastními slovy. V tištěném programu 
je uvedeno poselství Otce arcibiskupa, v němž 
je řečeno, že předpokladem úplného sjednoce-
ní rozdělené společnosti je změna smýšlení lidí  
v intencích Kristova přání smíru a vzájemného 
porozumění a spolupráce „aby všichni jedno 
byli jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě!“ Poté 
přítomné oslovila abatyše sester benediktinek 
Franceska M. Šimuniová OSB; navázala na 
předem řečené i psané a vyjádřila optimistickou 
naději, že milostí Kristovou se kromě změny 
smýšlení může dokonce uskutečnit přímo změ-
na srdcí, za což je třeba se modlit. Poté zazněl 
pozdrav zástupce Ekumenické rady církví a pak 
ještě slovo dirigenta Josefa Zadiny, který řídil 
následný koncert spojených orchestrů a pěvec-
kých těles. Dirigent připomněl letošní význam-
né 1100. výročí mučednické smrti svaté kněžny 
Ludmily, jíž patří dík především za její hlavní 
roli v procesu přijetí křesťanství pro náš národ 
i za výchovu jejího vnuka, pozdějšího knížete 
a mučedníka svatého Václava, patrona a dědice 
České země. Následného koncertu se zúčastni-
lo pět hudebních těles: Plzeňská filharmonie, 
Severočeský filharmonický sbor z České Lípy 
a z Liberce, Královéhradecký katedrální sbor, 
Cantores Domini a Svatoondřejská schola: na 
programu byla díla Antonína Dvořáka (hym-
nus „Dědicové Bílé Hory“ a oratorium „Svatá 
Ludmila“) a dvě nové skladby úspěšné mladé 
komponistky a sbormistryně Veroniky Kopecké 
(„Otčenáš“ a „Ekumenická modlitba k 400. vý-
ročí bitvy na Bílé Hoře“).
• • Dne 7. listopadu – v předvečer již 401. vý-
ročí bitvy na Bílé Hoře komunita bělohorských 
sester benediktinek pozvala věřící všech křes-
ťanských církví působících na území 6. pražské 
městské části a jejího okolí na Ekumenické ne-
špory spojené s návštěvou dočasného baptisteria 
v poutnické zahradě a Kříže smíření v Aleji čes-

Úspěšnou výstavou malířskou prezentoval se v říjnu v Galerii P+P Kobylka v Buštěhradské ulici 29 ve 
Střešovicích pan radní ÚMČ Prahy 6 MUDr. Marián Hošek. Výstava jeho obrazů nazvaná Cestou živo-
tem měla hojnou účast. 

Celé generace studentů z kolejí na Petřinách navštěvovaly zdejší menzu. Bývaly tady i různé kulturní 
programy, kavárna, cukrárna aj. Universita menzu nyní zbořila a pozemek údajně prodala. Mohly by tu 
býti další koleje, kterých je stálý nedostatek, ale to je příliš lukrativní pozemek, a tak uvidíme. Startova-
cí byty pro mladou generaci tam asi nebudou.            Fota: Martin Novák
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kých exulantů. Bohoslužbu vedly tři zástupkyně 
křesťanských církví: katolickou stranu repre-
zentovala již zmíněná abatyše Franceska Šimu-
niová OSB, za církev Československou husit-
skou farářka od sv. Mikuláše na Starém Městě 
paní Libuše Roytová – manželka profesora  
J. Royta, prorektora Univerzity Karlovy –  
a církev Českobratrskou evangelickou repre-
zentovala její nová farářka Alexandra Jakobea 
působící v Dejvicích. Zúčastnila se i starostka 
Městské části Praha 17 – Mgr. Alena Kopejt-
ková. Bohoslužbu doprovázela zpěvem břev-
novská chrámová schola pod vedením manželů 
Pavla a Magdy Salákových. Po ekumenických 
nešporách v bělohorském kostelním nádvoří 
proběhy společné modlitby u improvizované-
ho baptisteria v poutnické zahradě s připomín-
kou, že svátost křtu je u těchto tří křesťanských 
církví novodobě společná a vzájemně uzná-
vaná. Následoval průvod s hořícími svíčkami  
a s doprovodem skupiny žoldnéřů v dobových 
kostýmech ke Kříži smíření, který je od loňské-
ho roku za podpory radnice Prahy 6 instalován  
v Aleji českých exulantů. Účastníci se pak vráti-
li do kostelního areálu, kde pro ně farníci i ses-
try připravili příjemné občerstvení. Navzdory 
chladnému a větrnému počasí celá akce proběh-
la v duchu radostného setkávání a přátelského 
přijetí.

 Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal.
  Podzimní výlovy rybníků v Břevnově trva-

ly tři pátky. 22. října byl vyloven Vincek, 29. 
října vylovena Kajetánka a Pivovarský rybník 
před klášterem i malý, tzv. Sádky 5. listopadu. 
Všechny rybníky daly celkem 1284 kg ryb, toho 
nejvíce Kajetánka – 500 kg kaprů a dvě želvičky 
k tomu. Hezkou zajímavostí bylo vylovení pěk-
ného úhoře z Pivovarského rybníka. Ke klášteru 
se přichází podívat na výlov i dítka ze školek 
či školy a jsou u vytržení. Jenže rybáři pracují 
rychle, není čas na školní výklad, který by si po-
slechli jistě i dospělí: to je úhoř, to je okoun, to 
zas kapr lysý či šupinatý. A chovají se tak a tak. 
Letošní výlovy jsou pryč. Kancelář břevnov-
ských rybářů po léta zůstává na stejném místě. 
Pod Drinopolem 6, Praha 6 – Břevnov. 

  A přeci vyšla. /Ivana Janečková/ 19. října 
2021 proběhl křest knihy autora R. I. Malé-
ho z Břevnova nazvaná: S F. X. Šaldou tehdy  
a nyní. Křest se konal v Mostecké ulici 1 v knih-
kupectví a zároveň Klubu přátel Za starou Prahu 
přímo v historické věži. Přítomno bylo asi 20 
lidí, kteří se na vydání knihy podíleli: pánové 
Tomáš Bandžuch, David Novák a P. Svoboda. 
Mezi hosty se objevil i pan Vladimír Franz. Pan 
Bandžuch předvedl prezentaci o R. I. Malém, 
ukázky knihy přečetla herečka Jarmila Vychodi-
lová. Pikantní bylo, že komunisté, kteří připra-
venou knihu v roce 1948 zakázali vydat, vyšla 
až v letošním roce, kdy se komunisté nedostali 
do sněmovny.

  Z ochotnického divadla v Břevnově. Jak 
sdělila paní Monika Kočendová, zkoušky na 
chystané představení Pavouci ve službách Sher-
locka Holmese běží. Došlo k malým korekcím 
v obsazení, ale hrát se bude v Kaštanu 30. lis-
topadu. Příští rok soubor uvede na scéně Kašta-
nu dvě představení: 26. dubna 2022 Sherlock 
Holmes v podezření a 30. října na Halloween 
jako dětské představení Strašidlo cantervillské. 
Do budoucna se ale soubor chystá uvést no-
vinku. Bude se jednat o divadelní hru pro děti,  pokračování na straně 6

s širokým obsazením i hudebním doprovodem. 
Jak říká režisérka souboru Monika Kočendová: 
Všechno se nám to nějak, díky pandemii, po-
sunulo. My bychom samozřejmě byli schopni 
hrát mnohem častěji, ale jaksi není kde. Pouze 
u Kaštanu jsou k nám vstřícní. Ale Kaštan je 
především jazzová scéna. Najít malý prostor, 
kde bychom mohli potěšit a pobavit druhé, je 
velký problém. Většinou po nás všude chtějí 
nehorázné sumy (Dlabačov, Mariánka, prostory 
Břevnovského kláštera atd.). V „Nápadech pro 
Šestku“ jsem se snažila k nápadům přidat také 
malou letní scénu. Třeba na Ladronce, poblíž 
restaurace. Dolík za ní mi připadá ideální. Je 
to vlastně takový přírodní amfiteátr. Tam něco 
takového vysloveně chybí. Vidím to všude ve 
světe, v každém trochu větším evropském par-
ku. Ale na Ladronce ještě nejsou ani veřejné zá-
chodky. A co se Prahy týká… nejen Břevnova.
Naprosto skvělé by bylo, kdyby si Praha dovoli-
la tu rozmařilost, a zřídila amatérskou divadelní 
scénu. Dotuje více než stovku (většinou alterna-
tivních) divadel. Spousta z nich má i malé scé-
ny. Možnost tam ale vystoupit stojí obvykle nad 
deset tisíc. Přitom v těchto divadelních prosto-
rech můžete najít advokátní poradny, „hotelo-
vé“ pokojíky a plno jiných výdělečných aktivit.
To se mi vážně nelíbí. Tak, to byl jen takový 
předvánoční povzdech. Zkrátka, my zkoušíme, 
máme plno nových nápadů a rádi bychom se  
s naším snažením podělili s ostatními. Ale jak-
si není kde. Ale mohli bychom zkusit uveřejnit 
inzerát: 

HLEDÁME V BŘEVNOVĚ PROSTOR 
PRO AMATÉRSKOU DIVADELNÍ SCÉNU.

PRONÁJEM ZA ENERGIE.
  Naše kulturní kapsička. V říjnu proběhlo 

několik zajímavých kulturních podniků, a kdo 
si pro sebe vyhmátl ten pravý, určitě nelitoval. 
Od 3. 10. do 17. 10. se konala zajímavá retro-
spektivní výstava obrazů pana radního ÚMČ 
Praha 6 MUDr. Mariána Hoška nazvaná Cestou 
životem /portréty, krajiny, interiéry/, a to v Ga-
lerii P+P Kobylka, Buštěhradská 29. Kdo by to 
do pana radního řek´! Od nynějška, když uvi-
dím fotografie, kdy gratuluje jubilantům, budu 
míti pocit, že hned na to rozbalí paletu a situaci 
vymaluje. Pěkná výstava, bohužel, nebyla pro-
dejní, byla již rozebrána. Jiná nevšední výstava 
se konala v Harmonizačním studiu Srbská 2.  
V říjnu tam krátce běžela expozice obrazů Mo-
niky Kočendové: Ryby made in Japan. S tou-
to výstavou a invencí malířky je to prostě jako  
s rybami. Jen se mihnou pod rukama, před oči-
ma. Výstava již byla k vidění jen velmi krát-
ce v Břevnově, a byla pryč. A ještě: 19. října 
2021 proběhl „trochu“ opožděný křest knihy 
R. I. Malého nazvané: S F. X. Šaldou tehdy  
a nyní. Kniha břevnovského autora, která byla 
připravena k tisku v roce 1948, byla hozena do 
stoupy a nyní vyšla po 73 letech. Křest proběhl  
v prostorách Klubu Za starou Prahu v Mostecké 
věži na Malé Straně. Je zde bohatá místopisná 
prodejna publikací klubu v přízemí, kterou vřele 
doporučujeme. 
Pár knih pod stromeček. Dejvická historička 
PhDr. Kateřina Bečková, dlouholetá předsedky-
ně Klubu Za starou Prahu, vydala letos v nakla-
datelství Paseka svoji další místopisnou knihu 
s názvem: Zbořeno. Je v ní komentovaný a po-
drobný seznam zaniklých pražských staveb od 
roku 1990 do roku 2020, doplněný fotografiemi. 

Kdo si chce připomenouti, jaké domy zmizely 
v naší zlaté Praze, měl by si ji rozhodně opatřit. 
Paní doktorce patří velké společenské uznání, 
arci jest to věru čtení smutné nad naší dobou. – 
Nám dobře známý Martin Šalek, bývalý mluvčí 
ÚMČ Prahy 6, vydal svoji nejnovější básnic-
kou sbírku #en Me Too a k tomu ještě knížečku 
pro dítka nazvanou Táta v akci. – V populární 
břevnovské hospodě Drinopol slouží už dvacet 
pět let číšník a kreslíř Radek Machata, rodák ze 
Slaného, ročník 1961. Jest za ním dlouhá řada 
karikatur, což lze doložiti tím, že nakladatelství 
Alfa – Omega vydalo k jeho letošním šedesá-
tinám knihu jeho kreslených vtipů: Jak se pod 
starostou houpala židle. Patří k zakladatelům 
České unie karikaturistů a je členem Meziná-
rodní organizace karikaturistů FECO. Měl tři 
své výstavy, zúčastnil se mnoha kolektivních  
a obdržel několik mezinárodních ocenění.  

  Co nového u pluku. „Konečně! Po více než 
roce se vracíme z izolace! Vážení přátelé a příz-
nivci vojenské historie, pohořelečtí c. k. Osmáci 
se po povinné odmlce hlásí v plné síle a s no-
vými zážitky v mysli. Taky se těch vzpomínek 
za pomalu končící rok nashromáždí! Považte 
sami, naše vojenskou sezónu jsme začali v ná-
mořnickém duchu, nejdříve dnes již klasickou 
pietou u hrobu kontraadmirála Otto Herrmanna 
v Kolešovicích, následovala plavba dobovou 
lodí Marie v Ústí nad Labem, která byla pro 
potěchu přihlížejících diváků (a nepokrytou 
zlost rybářů na opačném břehu) doprovozena 
malou bojovou ukázkou, spojenou se střelbou 
z pobřežního kanónu. Z dalších pietních aktů, 
kterých bylo letos uspořádáno více, než akcí 
bojových, je na místě vzpomenout zejména dru-
hý ročník Dne válečných hrobů, při němž jsme 
zavítali na Olšanské hřbitovy a položili věnec 
u symbolického hrobu příslušníků C. k. 8. ze-
měbraneckého pěšího pluku. Toto byla také pří-
ležitost, kdy jsme se konečně mohli naposledy 
rozloučit s naším drahým velitelem a předsedou 
klubu, zesnulým Alešem Lojdou. Vzhledem  
k tomu, že pandemická situace ani letos neumož-
nila zorganizovat vojensko-historické události  
v takovém počtu, jako tomu bylo před koronou, 
s očekáváním vyhlížíme rok příští a doufáme, že 
se vše pomalu navrátí do starých dobrých kolejí. 
Hlavním bodem jarního probouzení nám má být 
Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad La-
bem, slavnostní setkání historických jednotek, 
politiků, zástupců šlechtických rodů a veřejného 
života v místě, kde náš poslední císař a král pro-
žil své nejhezčí roky. Právě zde a u příležitosti 
100. výročí panovníkova úmrtí bude jmenován 
nový velitel našeho pluku. Již nyní se na tento 
krásný okamžik a nového komandanta těšíme.“ 

S pozdravem Lukáš Pavlík 
Hauptmann i. TR Regiment adjutant LIR 8 Prag
  Byla tu, není tu. 26. října 2021 začali za-

městnanci Zahradnictví Chládek porážet vy-
sokou suchou břízu, která rostla vedle budovy 
Kaštanu a o svátcích na sklonku roku sloužila 
k rozvěšení světelných řetězů. Ke smutnému 
konci ji pomohl vichr Ignác, který se prohnal 
Prahou 21. října a polámal řadu stromů. Bříza 
byla stará kolem 65 let, kdy ji sázeli, tak jako 
okolní stromy, zdejší občané. Zůstal po ní v par-
ku nebezpečně vyčnívající pařez, ale odstranění 
asi nebylo ve smlouvě. 
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Letošní výlovy rybníků v Břevnově se děly za pěkného podzimního počasí a zabraly tři pátky. 22. 
října byl vyloven Vincek, 29. října Kajetánka a 5. listopadu Pivovarský rybníku u kláštera, společně  
s malým rybníkem zvaným Sádky. Zdálo se nám škoda otisknouti z těchto tradičních výročních 
akcí jen jednu fotografii, a proto letos nabízíme hned tři. První je z Vincku, druhá z Kajetánky a třetí 
od kláštera. Povedly se výlovy i fotky.                             Foto: Martin Novák 

  Podzimní pozdrav z Pohořelce. /Marie Bu-
kvicová/ S podzimem nám opět nastaly krátké  
a šedivé dny. Jsme proto rádi, že máme mož-
nost, abychom je lépe přežili, tak jako vše ostat-
ní, co nás nyní obklopuje, a našli rozptýlení na 
pravidelných akcích v naší oblíbené knihovně 
na Pohořelci. Jak jsem se již v minulém čísle 
Břevnovanu zmínila, • 22. 9. si mohl, kdo měl 
zájem, vyrobit brož z barevné plsti. Fantazii 
se meze nekladly a tak vznikly brože opravdu 
zajímavé. • Měsíc září /29. 9./ jsme opožděně 
zakončili oslavou narozenin Josefa Pepsona 
Snětivého. Při té příležitosti nás všechny pozval 
na svůj křest knihy: Tajemství pražských klášte-
rů na Hradě a Hradčanech. Spolu s Otomarem 
Dvořákem zavzpomínali a přečetli různé úryvky 
ze svých knih. Nesmělo chybět zahrání na saxo-
fon a zazpívání panem Snětivým.• 6. 10. nás pro 
změnu pan Pavel Míka provedl po Petříně a po 
jeho vyhlídkách a zákoutích. Byla to příjemná 
večerní vycházka, na které jsme se mohli dozvě-
dět i mnoho nového. • 13.10. jsme se mohli opět 
setkat v knihovně a to tentokráte se spisovatelem 
historických románů Janem Bauerem. Byli tam 
pozváni kolegové spisovatelé jako paní Zuzana 
Koubková, Jitka Ludvíková, Otomar Dvořák  
a samozřejmě pan J. P. Snětivý. Všichni jmeno-
vaní nás potěšili různými historkami a tak jsme 
si to příjemně užili. • 20. 10. navštívila knihov-
nu paní Zuzana Maléřová, která prezentovala 
svoji knížku. Poslední akcí měsíce října byla 
výroba panenek. • 3.11. jsme si přišli vyrobit 
hvězdy z čajových sáčků. Je opět zajímavé jaké 
kombinace barev hvězd lze z těchto sáčků vyro-
bit. • 10. listopadu 2021 nastal den D a to křest 
knihy: Tajemství pražských klášterů – Hrad  
a Hradčany od Josefa Pepsona Snětivého. Po-
křtil ji osobně generální vikář Mons. Jan Ba-
lík, který byl přítomen a který knihu pochválil. 
Kniha je opravdu moc pěkná, hlavně zajímavá 
a dobře se čte. Účast byla velká a prožili jsme 
moc pěkný večer. Autor Josef Pepson Sněti-
vý přečetl některé úryvky z knihy a podělil se  
s námi i o různé zážitky při návštěvách klášterů 
z příprav knihy.
Nyní nás čeká výroba obrázků z ovčího rouna  
a prezentace jednotlivých klášterů z knihy. Jako 
první bude bazilika sv. Jiří s klášterem 24. 11. 
2021. Rozhodně musíme poděkovat všem, kdo 
se na těchto akcích podílejí, neboť atmosféra na 
setkáních je vždy skvělá a dokáže nám alespoň 
trochu projasnit tyto dny.
Přeji všem pevné zdraví, a aby bylo brzo lépe. 
Také jsme zde litovali, že nemohlo být Břev-
novské posvícení, které bývá vždy skvělé. 

  Ukončení sezony v Letohrádku Hvězda  
/Hana Stanková/ Opět nastaly s podzimem ne-
vlídné a mlhavé dny, které rozhodně neubírají 
na kráse Obory Hvězda, kde barevné listí krásně 
zdobí a krášlí cesty k Letohrádku Hvězda. Ta se 
ale pro návštěvníky uzavřela, letos navíc o jeden 
týden později, až 7. 11. 2021. Výstava „SETI-
NY“, která v letohrádku probíhala od června, 
byla úspěšná a měla u návštěvníků velmi přízni-
vý ohlas, proto byla prodloužena až do začátku 
listopadu, oproti obvyklému termínu skončení 
koncem října. Letos se přišlo podívat do le-
tohrádku více jak 5 tisíc návštěvníků, mnozí rádi 
využili svátečních dnů otevřených dveří. Sté vý-
ročí narození české spisovatelky, překladatelky 
a experimentátorky Bohumily Grögerové bylo 

pokračování na straně 9
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… s paní radní  
Ing. Marií Kubíkovou? 

Milí Břevnováci, 
ve školství je opět mnoho novinek, 
ačkoli poslední dobou se nás stále 
drží jedno opakující se téma – Co-
vid. 
Kvůli obavám z šíření covidové 
nákazy jsme proto na začátku lis-
topadu spolu s našimi školami při-
stoupili k plošnému, dobrovolné-
mu testování žáků, do kterého se 
zapojilo všech 15 základních škol. 
Testování bylo dobrovolné, dohromady jej absolvovalo téměř 
šest tisíc žáků. Testování se ukázalo jako smysluplné, ve spo-
lupráci se školami, rodiči dětí a pražskou hygienickou stanicí 
jsme mohli podniknout efektivní kroky a zpomalit šíření nákazy. 
Náklady na testování školám uhradila městská část ze své roz-
počtové rezervy. Aktuálně testujeme antigenními testy, protože 
stát přestal PCR testování ve školách hradit. V polovině listo-
padu evidujeme ve školách 338 Covid pozitivních žáků, z toho 
31 dětí v MŠ. Školy i školky pravidelně desinfikujeme. Některé 
naše školky již nabízí rodičům dobrovolné preventivní testová-
ní, což může opět pomoci zpomalit šíření nákazy. Naší základní 
snahou je udržet školy co nejvíce bezpečné a hlavně otevřené. 
Ale nežijeme jen Covidem…

Nové školní hřiště
Pro školáky ze základních škol Emy Destinnové a náměstí 
Svobody jsme vybudovali moderní herní prostor mezi ulicemi 
Chittussiho a Rooseveltova. Dopoledne bude travnatá plocha 
hřiště sloužit hlavně k výuce tělocviku, odpoledne bude hřiště  
s prolézačkami a houpačkami patřit družinám a dětem z neda-
leké školky. Obě blízké základní školy nové hřiště opravdu nut-
ně potřebovaly, v obou právě probíhá rekonstrukce a vnitroblok 
zabírá stavba. Jednotlivé třídy budou hřiště využívat podle pře-
dem daného rozvrhu, pro veřejnost bude prostor k dispozici po 
předchozí domluvě. Opravenou opěrnou zeď, která vede kolem 
nového hřiště, jsme dali k dispozici žákům jako legální stěnu  
k výtvarnému tvoření. První dílko už je na světě, a těšíme se, že 
brzy vzniknou další. 

Vlčí máky ke dni veteránů
K oslavám Dne veteránů 11. listopadu jsme letos poprvé přizva-
li mateřské školy, aby se s dětmi zapojily výrobou vlčích máků  
a vlajek, kterými jsme společně vyzdobili okolí pomníků. Zhos-
tily se toho náramně, jejich vlastnoruční výtvory úplně rozzářily 
pietní místa. Výchova k vlastenectví a úcta k našim hrdinům, 
kteří bránili a brání naši svobodu, je pro mne jednou ze základ-
ních hodnot, které bychom měli dětem umět předat, a věřím, 
že to je jedna z milých forem, jak to dětem ukázat. Moc děkuji 
školkám Velvarská, Čínská, Sbíhavá a Libocká, které nám po-
mohly založit novou tradici na šestce.

Stavba nových tříd a kabinetů v ZŠ J. A. Komenského 
zahájena
Bohužel v průběhu letních prázdnin nastaly komplikace, které 
přinesla ztížená situace na stavebním trhu v kombinaci se zá-
konem o zadávání veřejných zakázek. V dnešních dnech byla 
tedy konečně podepsána smlouva se stavební firmou a v nej-
bližších dnech bude stavba zahájena. Nyní aktualizujeme har-
monogram stavby tak, aby co nejméně zasáhl do chodu školy. 
Vím, že to nebude vůbec jednoduché, ale těším se na výsledek, 
kterým budou nové tři třídy, jazyková učebna i studovna a nové 
zázemí pro učitele, které škole citelně chybí.
Přeji Vám mnoho sil, pevné zdraví a zejména krásný nadcháze-
jící Advent. 

O čem se mluví 

Milí sousedé,

nejspíš jste již zaregistrovali, 
že z veřejného prostoru zmize-
ly tolikrát probírané nelegálně 
umístěné ošklivé reklamní lavič-
ky. Jsem za to rád, všechno má 
mít svá pravidla, i umísťování 
laviček. V minulosti jsem za ně 
slíbil náhradu, ale ta zatím není. 
V době covidu se bohužel hezké 
lavičky přestaly vyrábět, a ani za 
půl roku se radnici nepovedlo vysoutěžit dodavatele. Pro-
stě nejsou a my je nechceme nahradit jen tak nějakými. 
Břevnov si pěkné lavičky zaslouží, tak bych vás rád poprosil 
o trpělivost. Slibuji, že je co nejdříve vrátíme tam, kam jste 
si je podle ankety přáli vrátit.

Hrozně rád bych přinesl nějaké dobré zprávy ohledně revi-
talizace Bělohorské třídy, kterou hlavní město před lety od-
startovalo velkorysou participací. Je mi líto, ale co se týká 
Břevnova, tak na hlavním městě převládá okázalý nezájem. 
Nepomáhají moje interpelace ani vyvolávaná jednání. Ma-
gistrát je laxní i k ostatním projektům, považuji za ostudné, 
že nedokázal zatím ani projednat změnu územního plánu, 
která by mohla vést k zahloubení Patočkovy ulice v břev-
novské části.

Stavět by si naopak přál majitel soukromého pozemku 
mezi Maratónskou a Běžeckou ulicí. Uvažuje o přiměřené 
bytové zástavbě, což mu ale neumožňuje územní plán. Po-
kud by ho Praha 6 ve změně územního plánu podpořila, 
nabízí věnovat městské části zelené parkové plochy nad 
Plivátkem, které také vlastní. To by nám umožnilo smys-
luplně pokračovat v rozvíjení a kultivování odpočinkových 
ploch a zároveň bychom umožnili další rozvoj města. Podle 
mne to zní docela zajímavě, pokud na to máte nějaký ná-
zor, budu rád, když mi jej napíšete.

S novým rokem jsme připravili pro Ladronku další oživení. 
Objeví se tam Běžec, tři a půl metru vysoká nová socha 
od sochaře Michala Gabriela, která bude instalována poblíž  
k Vypichu a tematicky do volnočasového areálu pěkně za-
padne. Máme ji na rok bezplatně zapůjčenou a bude dělat 
na dálku společnost rozhledně Šiška, jejíž výpůjčku jsme 
o rok prodloužili. Ukazuje se totiž, že sochy ve veřejném 
prostoru fungují a dodávají místům exkluzivitu. Osobně se 
na Běžce moc těším.

Než se rozloučím s přáním klidného Adventu a radostných 
Vánoc prožitých ve zdraví a spolu s blízkými, dovolte mi 
jedno ohlédnutí. I když jsou to již skoro dva měsíce od par-
lamentních voleb, chci poděkovat. Břevnovákům, kteří zod-
povědně přišli k volbám, a dokázali překonat i už tak dost 
vysokou volební účast v Praze 6. Jsem pyšný na čtvrť, ve 
které žiju.

Příjemný adventní čas a krásné Vánoce přeje 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN
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SLOVO Z RADNICE
Vážení čtenáři Břevnovanu,Vážení čtenáři Břevnovanu,
příspěvek píši sedmnáctého listo-příspěvek píši sedmnáctého listo-
padu večer, kdy jsem zapálil svíčku padu večer, kdy jsem zapálil svíčku 
na Národní třídě a s nostalgií vzpo-na Národní třídě a s nostalgií vzpo-
mínám na nadšení a naději, kterou mínám na nadšení a naději, kterou 
ta doba tehdy dýchala. I když jsme ta doba tehdy dýchala. I když jsme 
netušili, že nabytá svoboda při-netušili, že nabytá svoboda při-
náší i odpovědnost, která později  náší i odpovědnost, která později  
v mnoha situacích někdy pokul-v mnoha situacích někdy pokul-
hávala. A také to, že o svobodu hávala. A také to, že o svobodu 
a demokracii je potřeba pečovat a demokracii je potřeba pečovat 
nepřetržitě. Život se nám zásadně nepřetržitě. Život se nám zásadně 
změnil a otevřely se předtím nepředstavitelné možnosti, které změnil a otevřely se předtím nepředstavitelné možnosti, které 
se nám dnes zdají být samozřejmostí. Po dvaatřiceti letech si se nám dnes zdají být samozřejmostí. Po dvaatřiceti letech si 
dovolím konstatovat, že přes mnohé kotrmelce a přes ztrátu dovolím konstatovat, že přes mnohé kotrmelce a přes ztrátu 
étosu sametové revoluce žijeme v otevřené společnosti, která étosu sametové revoluce žijeme v otevřené společnosti, která 
patří do rodiny evropských zemí. K tomu bohužel patří i názo-patří do rodiny evropských zemí. K tomu bohužel patří i názo-
rové příkopy, které někdy vznikají uměle nebo vlivem působe-rové příkopy, které někdy vznikají uměle nebo vlivem působe-
ní demagogů. Přesto věřím, že to naší demokracií neotřese, ní demagogů. Přesto věřím, že to naší demokracií neotřese, 
nalezneme schopnost rozumné a pozitivní komunikace a ne-nalezneme schopnost rozumné a pozitivní komunikace a ne-
necháme se zmást zájmy těch, kdo našemu vývoji nefandí. necháme se zmást zájmy těch, kdo našemu vývoji nefandí. 
Platí to i pro Prahu 6, která je vnímaná jako dobré místo pro Platí to i pro Prahu 6, která je vnímaná jako dobré místo pro 
život, kde se vytváří dobré podmínky pro všechny generace, život, kde se vytváří dobré podmínky pro všechny generace, 
rodiny i seniory. Často to slyším při vítání občánků nebo při rodiny i seniory. Často to slyším při vítání občánků nebo při 
setkávání s jubilanty. Přesto i nás trápí dopravní situace, dopa-setkávání s jubilanty. Přesto i nás trápí dopravní situace, dopa-
dy energetické krize nebo nekonečně se vlekoucí pandemie dy energetické krize nebo nekonečně se vlekoucí pandemie 
covidu 19. Zejména zvládnutí pandemie nás zaměstnává jak covidu 19. Zejména zvládnutí pandemie nás zaměstnává jak 
ve školách, tak u seniorské generace. Protože očkování je jed-ve školách, tak u seniorské generace. Protože očkování je jed-
noznačně nejlepší ochranou před vážnou komplikací nemoci, noznačně nejlepší ochranou před vážnou komplikací nemoci, 
snažíme se zajistit mobilní tým, který očkuje přímo v domá-snažíme se zajistit mobilní tým, který očkuje přímo v domá-
cím prostředí ty, pro které je obtížné nebo nemožné navštívit cím prostředí ty, pro které je obtížné nebo nemožné navštívit 
očkovací centra nebo jim to nemůže zajistit praktický lékař. očkovací centra nebo jim to nemůže zajistit praktický lékař. 
Věřím, že to může přispět k tomu, aby se neopakovala situace Věřím, že to může přispět k tomu, aby se neopakovala situace 
z jara, kdy byla přeplněná lůžka intenzivní péče. Také věřím, z jara, kdy byla přeplněná lůžka intenzivní péče. Také věřím, 
že se podaří udržet školní výuku dětí, u kterých je v tuto chvíli že se podaří udržet školní výuku dětí, u kterých je v tuto chvíli 
největší nárůst pozitivity, i když často bezpříznakové.největší nárůst pozitivity, i když často bezpříznakové.
Zmíním ještě „ Milostivé léto“, které umožňuje oddlužení li-Zmíním ještě „ Milostivé léto“, které umožňuje oddlužení li-
dem v exekucích tím, že zaplatí jenom jistinu, tj. skutečný dem v exekucích tím, že zaplatí jenom jistinu, tj. skutečný 
dluh bez penále a dalších poplatků. I když vím, že mezi čte-dluh bez penále a dalších poplatků. I když vím, že mezi čte-
náři Břevnovanu bude těchto dlužníků minimum, mají možná náři Břevnovanu bude těchto dlužníků minimum, mají možná 
ve svém okolí podobné nešťastníky a upozorní je na možnost ve svém okolí podobné nešťastníky a upozorní je na možnost 
začít nový život bez dluhů a odkáží je na informace, které jim začít nový život bez dluhů a odkáží je na informace, které jim 
předají na radnici nebo v neziskových organizacích k tomu za-předají na radnici nebo v neziskových organizacích k tomu za-
měřených. měřených. 
Již druhým rokem budeme prožívat vánoční svátky ve zvláštní Již druhým rokem budeme prožívat vánoční svátky ve zvláštní 
atmosféře, kterou nám připravil covid 19. Možná je to výzva atmosféře, kterou nám připravil covid 19. Možná je to výzva 
vrátit se k podstatě tohoto svátku. Prožít ho v kruhu nejbližších, vrátit se k podstatě tohoto svátku. Prožít ho v kruhu nejbližších, 
vyhnout se hektickému shánění dárků a uvědomit si, že tím nej-vyhnout se hektickému shánění dárků a uvědomit si, že tím nej-
větším darem je radost z toho, že máme na sebe čas a můžeme větším darem je radost z toho, že máme na sebe čas a můžeme 
si projevit vzájemnou lásku.Dovolím si Vám proto přát pokojné si projevit vzájemnou lásku.Dovolím si Vám proto přát pokojné 
Vánoce a v Novém roce především zdraví a pohodu. Vánoce a v Novém roce především zdraví a pohodu. 

MUDr. Marián Hošek, MUDr. Marián Hošek, 
radní za KDU–ČSL pro sociální a zdravotní oblastradní za KDU–ČSL pro sociální a zdravotní oblast

SLIBY SE MAJÍ PLNITSLIBY SE MAJÍ PLNIT
V posledním článku jsem vznesl ně-V posledním článku jsem vznesl ně-
kolik podnětů ke zkvalitnění života kolik podnětů ke zkvalitnění života 
v Břevnově. Jako obvykle jsem se v Břevnově. Jako obvykle jsem se 
následně v září vydal na jednání za-následně v září vydal na jednání za-
stupitelstva MČ Praha 6, kde jsem stupitelstva MČ Praha 6, kde jsem 
interpeloval vedení radnice. Učinil interpeloval vedení radnice. Učinil 
jsem tak v přesvědčení, že podněty jsem tak v přesvědčení, že podněty 
nezapadnou a kritika povede k ná-nezapadnou a kritika povede k ná-
pravě. To se zatím podařilo pouze pravě. To se zatím podařilo pouze 
v několika případech. Bylo obnove-v několika případech. Bylo obnove-
no pozemní značení přechodu pro no pozemní značení přechodu pro 

Vážené a milé dámy, vážení pánové Vážené a milé dámy, vážení pánové 
srdečně Vás zdravím v těchto pod-srdečně Vás zdravím v těchto pod-
zimních dnech, abych Vám sdělila zimních dnech, abych Vám sdělila 
aktuální novinky z Břevnova a jeho aktuální novinky z Břevnova a jeho 
okolí. Podle informace z hlavního okolí. Podle informace z hlavního 
města by měl konec roku přinést města by měl konec roku přinést 
zásadní úlevu v dopravní přetíže-zásadní úlevu v dopravní přetíže-
nosti Bílé hory, Malého Břevnova, nosti Bílé hory, Malého Břevnova, 
Břevnova, ale i Petřin či Střešovic. Břevnova, ale i Petřin či Střešovic. 
V platnost vejde plošný zákaz ka-V platnost vejde plošný zákaz ka-
mionové tranzitní dopravy přes mionové tranzitní dopravy přes 
Prahu 6, a to vozidel nad 12 tun. Prahu 6, a to vozidel nad 12 tun. 
Děkuji Vám všem, kteří jste mi po-Děkuji Vám všem, kteří jste mi po-
sílali podněty a pomáhali tím monitorovat aktuální situaci. Po sílali podněty a pomáhali tím monitorovat aktuální situaci. Po 
letech obrovského zatížení území a mnoha urgencích se ještě letech obrovského zatížení území a mnoha urgencích se ještě 
před létem podařilo společnými silami přimět hlavní město před létem podařilo společnými silami přimět hlavní město 
k zadání studie, která doloží budoucí organizaci kamionové k zadání studie, která doloží budoucí organizaci kamionové 
dopravy mimo území Prahy 6. Pochopitelně, že velkou pomo-dopravy mimo území Prahy 6. Pochopitelně, že velkou pomo-
cí při řešení dopravy na Praze 6 by byl již realizovaný okruh cí při řešení dopravy na Praze 6 by byl již realizovaný okruh 
kolem Prahy, ten je však přes veškerou snahu radnice stále kolem Prahy, ten je však přes veškerou snahu radnice stále 
pouze na papíře. Na poslední strategické komisi jsme se ak-pouze na papíře. Na poslední strategické komisi jsme se ak-
tuálnímu stavu projednávání dokumentace k okruhu opět vě-tuálnímu stavu projednávání dokumentace k okruhu opět vě-
novali. Dle sdělení ŘSD budeme mít k dispozici hotový návrh novali. Dle sdělení ŘSD budeme mít k dispozici hotový návrh 
až v březnu příštího roku. Věřím, že bližší cíl má projekt nové až v březnu příštího roku. Věřím, že bližší cíl má projekt nové 
tramvajové trati na Strahov, který jsme na komisi hodnotili  tramvajové trati na Strahov, který jsme na komisi hodnotili  
v současné fázi projednání EIA. Pokud budou zapracovány v současné fázi projednání EIA. Pokud budou zapracovány 
požadavky městské části, bude prodloužení tramvaje a její požadavky městské části, bude prodloužení tramvaje a její 
obsluha Strahova, namísto dnešních autobusů, velkým příno-obsluha Strahova, namísto dnešních autobusů, velkým příno-
sem pro Břevnov, ale i Vítězné náměstí. Příjemná změna na-sem pro Břevnov, ale i Vítězné náměstí. Příjemná změna na-
stane na Dlabačově, v místě tramvajové smyčky. V průběhu stane na Dlabačově, v místě tramvajové smyčky. V průběhu 
letních prázdnin se hlavnímu městu podařilo vysoutěžit pro-letních prázdnin se hlavnímu městu podařilo vysoutěžit pro-
vozovatele pro nové využití tohoto zajímavého prostoru, kde vozovatele pro nové využití tohoto zajímavého prostoru, kde 
již byly započaty první údržbové práce. Jako člen poroty Vám již byly započaty první údržbové práce. Jako člen poroty Vám 
mohu sdělit, že pokud se podaří vyřídit všechny formality, tak mohu sdělit, že pokud se podaří vyřídit všechny formality, tak 
vznikne příjemné místo pro společné chvíle v režii dvou kre-vznikne příjemné místo pro společné chvíle v režii dvou kre-
ativních „břevnováků“. Od mé poslední informace ve vývoji ativních „břevnováků“. Od mé poslední informace ve vývoji 
okolo polikliniky Pod Marjánkou jsme se již v tuto chvíli posu-okolo polikliniky Pod Marjánkou jsme se již v tuto chvíli posu-
nuli do fáze probíhající vlastní architektonické soutěže. Vzhle-nuli do fáze probíhající vlastní architektonické soutěže. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o soutěž na rekonstrukci a dostavbu dem k tomu, že se jedná o soutěž na rekonstrukci a dostavbu 
zdravotního zařízení, od kterého očekáváme jednoznačnou zdravotního zařízení, od kterého očekáváme jednoznačnou 
funkčnost, vybrala odborná porota z 18 přihlášených zájem-funkčnost, vybrala odborná porota z 18 přihlášených zájem-
ců o účast v soutěži celkem devět architektonických kancelá-ců o účast v soutěži celkem devět architektonických kancelá-
ří, které mají se stavbami tohoto typu přímou zkušenost. Aby-ří, které mají se stavbami tohoto typu přímou zkušenost. Aby-
chom zajistili nepřerušení provozu polikliniky, musí již vlastní chom zajistili nepřerušení provozu polikliniky, musí již vlastní 
typ soutěže tento požadavek zohlednit, a proto je zvolena for-typ soutěže tento požadavek zohlednit, a proto je zvolena for-
ma dvoukolové soutěže o návrh. Nad návrhy první fáze bude ma dvoukolové soutěže o návrh. Nad návrhy první fáze bude 
porota zasedat v březnu 2022 a druhá, konečná fáze bude porota zasedat v březnu 2022 a druhá, konečná fáze bude 
vyhodnocena v červnu 2022. Více o celé přípravě i aktuálním vyhodnocena v červnu 2022. Více o celé přípravě i aktuálním 
průběhu soutěže najdete na stránkách Prahy 6. S končícím průběhu soutěže najdete na stránkách Prahy 6. S končícím 
létem se nám letos podařilo dokončit opravu první výklen-létem se nám letos podařilo dokončit opravu první výklen-
kové Kaple Dlabačov – jedné ze šesti kaplí Poutní cesty do kové Kaple Dlabačov – jedné ze šesti kaplí Poutní cesty do 
Hájku, které se na území městské části nacházejí a společně Hájku, které se na území městské části nacházejí a společně 
tvoří jednu z významných nemovitých památek. Děkuji všem tvoří jednu z významných nemovitých památek. Děkuji všem 
donátorům, kteří vyslyšeli moji výzvu a společně přispěli část-donátorům, kteří vyslyšeli moji výzvu a společně přispěli část-
kou 328 300 korun na opravu této kaple, která, stejně jako kou 328 300 korun na opravu této kaple, která, stejně jako 
všechny ostatní, vznikla před více jak 300 lety i tehdy díky všechny ostatní, vznikla před více jak 300 lety i tehdy díky 
donátorům. Průběžným tématem na celé městské části je kli-donátorům. Průběžným tématem na celé městské části je kli-
matický plán a adaptační opatření v souvislosti s klimatickou matický plán a adaptační opatření v souvislosti s klimatickou 
změnou, ale o tom se rozepíši příště. Přeji všem klidný zbytezměnou, ale o tom se rozepíši příště. Přeji všem klidný zbytek k 
podzimu, stálé zdraví a požehnaný vstup do adventní doby. podzimu, stálé zdraví a požehnaný vstup do adventní doby. 

architektka Eva Smutná, radní MČ Praha 6architektka Eva Smutná, radní MČ Praha 6

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

Paní radní Eva Smutná čtenářům listu
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chodce v prostoru vyústění Kolátorovy do Patočkovy ulice, chodce v prostoru vyústění Kolátorovy do Patočkovy ulice, 
nový nátěr „zebry“ dostalo i několik dalších přechodů v okolí, nový nátěr „zebry“ dostalo i několik dalších přechodů v okolí, 
např. v ulici Pod Drinopolem. Věřím, že realizovaná opatření např. v ulici Pod Drinopolem. Věřím, že realizovaná opatření 
pomohou zvýšit bezpečnost chodců. U Patočkovy ulice bylo pomohou zvýšit bezpečnost chodců. U Patočkovy ulice bylo 
vysázeno několik nových keřů a stromů. Těm, kteří pomohli, vysázeno několik nových keřů a stromů. Těm, kteří pomohli, 
děkuji. Ke ztrácející se vodě potoka Brusnice mi pan starosta děkuji. Ke ztrácející se vodě potoka Brusnice mi pan starosta 
Kolář nedávno písemně odpověděl takto: “Důvodem nedo-Kolář nedávno písemně odpověděl takto: “Důvodem nedo-
statku vody v korytě potoka Brusnice je slabý pramen v Břev-statku vody v korytě potoka Brusnice je slabý pramen v Břev-
novském klášteře.“ Takový závěr je ale poněkud v rozporu se novském klášteře.“ Takový závěr je ale poněkud v rozporu se 
známými skutečnostmi. Již dne 8. 2. 2017 připustila písem-známými skutečnostmi. Již dne 8. 2. 2017 připustila písem-
ně tehdejší radní HMP, RNDr. Jana Plamínková, že výstavba ně tehdejší radní HMP, RNDr. Jana Plamínková, že výstavba 
metra „A“ dočasně snížila vydatnost pramene Vojtěška. Sou-metra „A“ dočasně snížila vydatnost pramene Vojtěška. Sou-
časně doplnila, že po dokončení prací se množství vody opět časně doplnila, že po dokončení prací se množství vody opět 
zvýšilo. Konstatovala, že průměrně korytem Brusnice teče cca zvýšilo. Konstatovala, že průměrně korytem Brusnice teče cca 
0,5 l/s, což považuje za dostatečné množství pro otevřené 0,5 l/s, což považuje za dostatečné množství pro otevřené 
koryto potoka. Následně 7. 2. 2018 paní radní písemně do-koryto potoka. Následně 7. 2. 2018 paní radní písemně do-
plnila, že celkové náklady na realizaci této stavební investice plnila, že celkové náklady na realizaci této stavební investice 
byly vyčísleny částkou 4 520 000 Kč. Potvrdila přitom klí-byly vyčísleny částkou 4 520 000 Kč. Potvrdila přitom klí-
čovou informaci, že investor věděl od roku 2017, že se voda  čovou informaci, že investor věděl od roku 2017, že se voda  
v korytě Brusnice ztrácela a příčinu spatřoval v netěsnosti ko-v korytě Brusnice ztrácela a příčinu spatřoval v netěsnosti ko-
ryta. Kam ale voda potoka léta teče, když v rybníku Kajetánka ryta. Kam ale voda potoka léta teče, když v rybníku Kajetánka 
nekončí? Nevzniká v dané souvislosti nebezpečí? Je možné nekončí? Nevzniká v dané souvislosti nebezpečí? Je možné 
mu předejít? V nedorozumění vyústilo i upozornění na rostou-mu předejít? V nedorozumění vyústilo i upozornění na rostou-
cí počet odumřelých stromů a uschlých větví, které ohrožují cí počet odumřelých stromů a uschlých větví, které ohrožují 
občany Břevnova a jejich majetek. Pan starosta mi písemně občany Břevnova a jejich majetek. Pan starosta mi písemně 
odpověděl, že jistě vím, že Praha 6 nemůže ošetřovat stromy, odpověděl, že jistě vím, že Praha 6 nemůže ošetřovat stromy, 
které patří hlavnímu městu. Dle mého názoru, pozemky svě-které patří hlavnímu městu. Dle mého názoru, pozemky svě-
řené ZHMP MČ Praze 6, má městská část řádně spravovat. řené ZHMP MČ Praze 6, má městská část řádně spravovat. 
Ostatně to je důvod, proč se v Programovém prohlášení Rady Ostatně to je důvod, proč se v Programovém prohlášení Rady 
městské části Praha 6 na léta 2018–2022 na str. 5 doslo-městské části Praha 6 na léta 2018–2022 na str. 5 doslo-
va uvádí: „…nadále zajistit pravidelnou optimální a odbornou va uvádí: „…nadále zajistit pravidelnou optimální a odbornou 
péči o veřejnou zeleň (pěstební zásahy na stromech a keřích, péči o veřejnou zeleň (pěstební zásahy na stromech a keřích, 
dosadby za uschlé jedince, náhradní výsadba za pokácené dosadby za uschlé jedince, náhradní výsadba za pokácené 
stromy, řešení erozí poškozených výsadeb).“ Mám za to, že stromy, řešení erozí poškozených výsadeb).“ Mám za to, že 
uvedený programový záměr není vedením samosprávy v po-uvedený programový záměr není vedením samosprávy v po-
třebném rozsahu a kvalitě plněn. To ostatně odpovídá i zá-třebném rozsahu a kvalitě plněn. To ostatně odpovídá i zá-
věrům odborníků, kteří již v roce 2014 usoudili, že v Praze věrům odborníků, kteří již v roce 2014 usoudili, že v Praze 
je zásadně podceňována odborná údržba stromů ve městě  je zásadně podceňována odborná údržba stromů ve městě  
a investice jsou raději vkládány do výsadeb nových. Chceme–a investice jsou raději vkládány do výsadeb nových. Chceme–
li opravdu předejít ohrožení a neštěstím, musíme začít konat  li opravdu předejít ohrožení a neštěstím, musíme začít konat  
a na to jsem chtěl vedení radnice upozornit. Se stejným poža-a na to jsem chtěl vedení radnice upozornit. Se stejným poža-
davkem jsem vystoupil znovu během zasedání zastupitelstva davkem jsem vystoupil znovu během zasedání zastupitelstva 
dne 15. 11. 2021 a zároveň připomněl, že sliby se mají plnit.dne 15. 11. 2021 a zároveň připomněl, že sliby se mají plnit.

JUDr. Ivan HrůzaJUDr. Ivan Hrůza
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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

pokračování zpravodaje ze strany 9

velmi vkusně a netradičně vzpomenuto a představeno návštěvníkům, spo-
lu s uspořádáním dalších doprovodných programů, jak pro děti, tak pro 
dospělé. Na výstavě bylo využito moderní techniky, videí, zvukových zá-
znamů, jemných světelných efektů zdůrazňujících nádhernou architekturu 
prostor letohrádku, ale zároveň měli návštěvníci možnost si prohlédnout 
autorčiny různé archiválie, dopisy či kuchařské recepty, pečlivě seřazené 
v malých šuplíčcích. Snad jen zcela zatemnělý horní prostor letohrádku, 
Hodovní síň, kam vstoupili se zapůjčenou baterkou, budil rozporuplné do-
jmy. Byl to záměr kurátorů výstavy, Hany Novákové a Ladislava Šerého, 
nejen upozornit na to, že spisovatelka Bohumila Grögerová měla na sklon-
ku svého života velmi chatrný zrak a byla nucena si zvykat na tmu. Ztichlé  
a tmavé prostředí Hodovní síně, kde se mohl návštěvník posadit, soustředit 
se ať již na shlédnutou výstavu, nebo i na své zážitky či problémy, navo-
zovalo atmosféru, při které napadaly mnohým otázky ze života v dnešní 
uspěchané době, které naší společnost rozdělují, vytvářejí neshody a rozpo-
ry. Doufejme, že toto zklidnění a zamyšlení se ve tmě přivedlo mnohé ná-
vštěvníky k přesvědčení a utvrzení nenechat se zmanipulovat, sejít z cesty,  
i když se doba mění, jak poukázala také autorka Bohumila Grögerová ve 
své literární tvorbě. Věta autorky „ Deset tisíc změn se znovu mění“ by 
mohla být mottem nejen výstavy. 

  Z Liboce / Ing. Emil Morys/ • Úřad MČ Praha 6 pořádal v květnu trh 
s Nápady pro Šestku. Návrhy mohl podporovat každý na internetu nebo 
přímo na úřadu. Mateřská škola ve Sbíhavé II – Liboci podala do Nápadu 

návrh na parčík pro motýly, kytičky a lidičky, v blízkosti MŠ na souběhu 
ulic Sbíhavá II a V domcích. Chtěli, aby vzniklo nové klidné odpočinkové 
místo. Tento nápad se mezi návrhy nedostal.
• Libocká sokolovna v Ruzyňské ulici je místem pro společenské vyžití 
libockých i ruzyňských občanů. Od 23. září tam každou středu od osmi 
do devíti hodin probíhá cvičení JOGY s prvky Pilates za poměrně nízký 
poplatek 130Kč/h. Pořadatelem je TJ Sokol Liboc.
• Sídliště Nová Liboc má svůj novodobý charakter. Novou Liboc tvo-
ří 15 novostaveb bytových domů v ulici Naardenská. Domy Nové Libo-
ce tvoří novostavby. Péči o domy má pod kontrolou Dr. Steiner– Správa 
nemovitostí s.r.o. Začátkem listopadu správce nechal vyvézt a vyfoukat  
z pozemků i ulice a cest napadané listí. Pracovali plných osm hodin. 
Obyvatelé s dětmi mají v Nové Liboci dvě dětská hřiště uprostřed areálu.  
V historickém Libockém dvoře, nyní obklopeném novostavbami je spole-
čensky živo v restauraci a cvičební organizaci Be balanced. Procházkovým 
místem bydlících je Libocký rybník. Ten se stal takovým procházkovým 
parkem. Polovina břehu je také denně obsazena až dvanácti rybáři. V říjnu 
se tam objevili otužilci, kteří se koupali při venkovní teplotě 14 stupňů C. 
Děti se velmi baví krmením divokých kachen (je jich tam asi 30) a asi 25 
černých vodních ptáků. (Polovina jsou ptáci s bílým zobákem a polovina  
s černým zobákem, ale bílým pásem přes tělo). Krmení ptáky tak ochočilo, 
že přicházejí až na vzdálenost půl metru od krmícího člověka.
• V sobotu 13. listopadu společnost ARCHAIA srdečně zvala na Sva-
tomartinské posvícení do areálu Archeologického parku – Liboc – ulice  
V domcích. Na programu byla hlavně tradiční svatomartinská husa, ukázka 
výcviku římské armády, jejich zbraní a zbroje. Dále byli předloženy obráz-
ky ze života svatého Martina v podání příslušníků X. legie. Vedle martinské 
husy byly tam husí škvarky se sádlem na chlebu. Pokrmy bylo možno za-
píjet svatomartinským vínem. Účast byla hojná asi 150 lidí (dospělí a děti).

Pořad koncertů Břevnovského chrámového sboru 
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 17: 

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)
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Jiří Dědeček:

Vždycky jsem chtěl na Břevnově bydlet

Slonbidlo, podržtaš-
ka, pucflek či utři-
nos… Tyto a dalších 
více než čtyřicet slo-
žených slov označu-
jících vnitřní i vnější 
lidské vlastnosti jsou 
tématy veršů jubilej-
ní páté dětské knížky 
Slonbidlo a ti druzí 
básníka a spisovatele 
Jiřího Dědečka. Záro-
veň na trh vstupuje 
básnická sbírka Do 
smrti nejdelší zahrnu-
jící výběr bezmála še-
desáti textů z pěti posledních Dědečkových hudebních alb. 
S Jiřím Dědečkem jsme si povídali o jeho literární i hudební 
tvorbě a jeho vztahu k Břevnovu.

Ve vašem rodinném nakladatelství Limonádový Joe 
vám právě vyšly dvě knížky, jednou z nich je sbírka va-
šich textů písní Do smrti nejdelší. Můžete ji přiblížit? 
Knížka Do smrti nejdelší shromažďuje texty z mých CD za 
posledních dvanáct let. Díky abecednímu řazení dochází 
ke zvláštnímu jevu, kdy velmi starý text se náhle ocitá ve-
dle úplně nového, protestsong vedle milostného. Na mě 
to působilo výborně, doufám, že nejinak tu knížku vezme 
i čtenář. 

Jaké to vůbec je, vidět své texty „přebásněné“ na pa-
píře bez hudby? Myslíte, že budou na čtenáře působit 
jinak než zahrané naživo či puštěné z CD? 
Já už jsem si zvykl vídat své texty vytištěné jako básně.  
A tak doufám, že i čtenáři je budou vnímat jako poezii. Ně-
kdo si třeba hudbu mého popěvku připomene, jiný bude 
knížku číst především jako literaturu. Ono se to stejně ode-
dávna prolíná – vydal jsem kdysi sbírku poezie Měsíc nad 
sídlištěm a texty si odtamtud ke svým písním brali třeba 
Petr Skoumal nebo Vladimír Mišík. Teď tedy postupuju 
opačným směrem.

Vaše druhá nová knížka je určena dětem, veršujete  
v ní na téma slovních složenin a má hravý název Slon-
bidlo a ti druzí…
Verše pro děti Slonbidlo a ti druzí, to už je téměř rutina, 
pátá knížka v sérii ilustrovaná Anetou Žabkovou. Myslím, 
že stejně jako u těch předchozích bude vyhledávanou čet-
bou nejen dětí, ale i dospělých. Mnohé žertíky totiž budou 
muset rodiče dětem vysvětlit, například Neznaboh. Kdy-
bych moh / taky bych byl neznaboh / na mou čest / Bohu-
žel jsem věrozvěst.

Huňatá čuňata, Uleželé želé, Šli červotoči do houslí, 
Pravil párek okurce a teď Slonbidlo a ti druzí… To jsou 
názvy všech dětských knížek, na kterých jste s ilust-
rátorkou Anetou Žabkovou spolupracoval. Kde všude 
nacházíte inspiraci pro slovní hříčky? A byl jste vždy 
takto „slovně hravý“?

BŘEVNOVAN

Mně stačí poslouchat, jak lidi mluví. Zprávy v televizi, hovo-
ry v hospodě či v tramvaji, to všechno je báječný materiál. 
Četba tady funguje až na druhém místě, obvykle jde totiž  
o hříčky s rýmy a ty tvořím ušima.

Tvorbě pro děti se věnujete dlouhodobě. Co vás ní na-
plňuje?
Je to veliká tvůrčí svoboda, vědomí, že poťouchlá fantazie 
může být naprosto bezmezná, neohraničená, hlavně když 
je veselo. Baví mě vydávat se směry, které by mě v tvorbě 
pro dospělé ani nenapadly.

Děti jsou velcí kritici. V čem spočívá ten trik napsat 
takovou knížku pro děti, aby je nenudila?
Nevzdělávat, nevychovávat. Dostal jsem ostatně kdysi vel-
mi správně cenu za užití nonsensu v poezii pro děti.

Narodil jste se v Karlových Varech, ale dlouhodobě 
bydlíte na Malé Straně, odkud je to jen pár minut do 
kopce nahoru do Břevnova. Jaký máte coby „ma-
lostraňák“ k Břevnovu vztah, co pro vás tato čtvrť 
znamená? 
Vždycky jsem chtěl na Břevnově bydlet, je to malé měs-
tečko, někteří dokonce tvrdí, že je to vesnice nedaleko 
pražského centra. Atmosféra je tam mnohem klidnější, ob-
chůdky a služby pro lidi, ne pro cizince. No ale přišli jsme 
po Terezčiných rodičích k bytu na Malé Straně, tak co mám 
dělat? (smích)

Často také hráváte v břevnovském KC Kaštan, máte 
nějaké zážitky spojené s tímto místem? 
V Kaštanu jsem si mnohokrát báječně zahrál, párkrát jsem 
se tam i pěkně namazal, potkal přátele a kolegy. Vzdor 
chmurné historii je to dobrá prostora.

Vaše dcera Viktorie se také věnuje hudbě pod umě-
leckým jménem Viktorie Dugranpere. V listopadu 
vydala své nové dvojalbum vámi do češtiny přebás-
něných francouzských šansonů a amerických písní 
nazvané Francouzské šansony & Šlágry mrakodrapů, 
které jste jí pokřtil v Malostranské besedě…
Ano, to je náš společný počin – já překládám, ona zpívá.

Jste jí v hudbě rádcem a oporou? Vyhledává vaše rady?
Radit mohu pouze literárně. Ona je hudebně o několik 
úrovní výš. Leda snad říct svůj názor po vyslechnutí písně, 
to můžu, ale myslím, že na mě stejně moc nedá.

Společně s vaší ženou Terezou Brdečkovou se staráte 
o vaše rodinné nakladatelství Limonádový Joe. Jaké 
máte další plány pro rok 2022?
Opět bychom chtěli vydat jednu knížku v naší poetické 
řadě Joezie, tentokrát Terezčiny verše, připravujeme i její 
sebrané fejetony a eseje za poslední roky. A já bych rád 
pokračoval s Anetou Žabkovou na další dětské knížce. Tak 
ty tři kousky do roka, jako obvykle.

Jaké jsou vaše aktuální hudební aktivity, na čem prá-
vě pracujete a kde vás bude možné v prosinci/lednu 
vidět? 
Pořád si něco vymýšlím, brnkám si a brumlám, do dvou 
let z toho třeba bude zase deska. Kde budu hrát, to zatím 
nemůžu přesně říct, pořadatelé váhají se sliby a dohodnuté 
často ruší kvůli čínské chřipce. Ale určitý přehled o mých 
koncertech lze získat na www.dedecek.cz.

Děkuji za rozhovor. Klára Bobková

Známe se?
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BŘEVNOVAN

INVESTICE MIMO PRAHU. Prodej
domu k rodinné rekreaci ve Vráži
u Berouna. Celková plocha je cca
100 m2, pozemek je 1.200 m2-

Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

V PŘÍP
RAVĚ

PRAHA 10 – STRAŠNICE,
UL. U KOMBINÁTU
Prodej bytu 3+1/Terasa, DV, 87,5 m2.
Sklepní kóje, klidná část obce.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRAHA 6 – BŘEVNOV, UL. BĚLO-
HORSKÁ. Prodej mezonetového bytu
4+kk+galerie+balkón (pavlač),
OV, 94 m2. 3. patro cihlového domu.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6       po–pá 10.00–18.00

Bělohorská 85, Praha 6

belohorska@chirs.cz

CHIRŠ Bělohorská, Praha

Tel.: 299 144 444

jsme tu

pro vás již 

18 let

PRAHA 6 – BŘEVNOV, UL. BĚLO-
HORSKÁ. Prodej bytu 1+1, OV, 44 m2.
3. patro cihlového domu.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO
AREÁLU, PRAHA 6 – ŘEPY
Celková výměra pozemku je cca 7 250 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEM KU,
UL. ZA MLÝNEM, HOSTIVICE
Celková výměra pozemku je cca 618 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch

2+1, 2+kk
Cena do 6 mil. Kč.

Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PŘIJMEME NOVÉ
KOLEGY

PRO POSILU
NAŠEHO TÝMU

Pro více info volejte
737 780 071

PRAHA 6 – ŘEPY, UL. LAUDOVA
Prodej bytu 2+kk, OV, 39 m2 včetně
sklepa, 5. patro, klidná část obce.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

PRODÁNO

PRAHA 6 – VOKOVICE, UL. JEMENSKÁ
Pronájem bytu 2+1, OV, 52 m2,

2. NP panelového domu s výtahem.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

REZERVACE
24. – 26. 12. 
27. 12. – 30. 12.
31. 12.
1. 1. – 2. 1. 2022

zavřeno
8 – 20
9 – 12

zavřeno

POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
PŘEJE KOLEKTIV  

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Josef Kubeček
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel. /fax: 233 352 424

Bělohorská 1688/122, Praha 6 Břevnov, tel: 
233 320 466

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

Klidné
a spokojené 
Vánoce 
přejeme všem 
slušným lidem
Hodně zdraví v roce 2022

Naše vánoční nabídka: 
Domácí cukroví, kapr,
 řízky, salát
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mimo jiné, že břevnovská 
farnost získala i v době ko-
munistické vlády vynikají-
cího pastýře, znalce litur-
giky a ochrany památek, 
pedagoga na teologické 
fakultě, který se zasloužil o 
opravu vnitřku baziliky (do 
roku 1982). 

K farním povinnostem  
P. Jedličky patřilo vykoná-
vání svatebních obřadů  
a novomanželská příprava, 
křty, zpovědi, výuka nábo-
ženství, svaté přijímání, 
biřmování, pomazání ne-
mocných a konečně po-
hřbívání zesnulých jednak 
na hřbitově, ale také v obřadní síni krematoria. Kromě toho pra-
videlně dojížděl k výuce bohoslovců do Litoměřic, kde vyučoval 
na bohoslovecké fakultě. Bylo toho jistě i mnohem více, protože 
to byl neobyčejně pracovitý a činorodý kněz. Jeho farní povin-
nosti byly o to těžší, že byl na všechnu práci sám, protože to bylo  
v době likvidace mužských řádů, včetně benediktýnů v 50. le-
tech a jejich násilná deportace do internačních táborů například  
v Broumově a dalších míst.

 P. Jedlička také pohřbíval filosofa a mluvčího Charty 77 prof. 
Jana Patočku na břevnovském hřbitově v roce 1977. Tento po-
hřeb se stal velkou manifestací proti totalitnímu režimu, i když 
byl rušen ohlušujícím řevem prohánějících se motocyklů z vedlej-
šího plochodrážního stadionu a trvale kroužící policejní helikop-
térou nad hřbitovem. Státní bezpečnost tak vědomě narušovala 
poslední rozloučení s filosofem Janem Patočkou a mstila se mu  
i po smrti. Navzdory aroganci moci však přišly na pohřeb velké 
zástupy lidí, aby se s ním naposledy rozloučili. Byl to velký úspěch 
lidské sounáležitosti, solidarity a vzájemné podpory proti lidské 
zlobě a nenávisti. 

Celková doba 33 let působnosti P. Jedličky v břevnovské farnosti, 
zůstane trvale zapsána v srdcích jeho vděčných farníků, které ne-
opustil jako jejich dobrý pastýř ani v dobách těžké komunistické 
totality a zůstává tak pro nás vzorem křesťanské pokory a skrom-
nosti. Jeho pohřbu v roce 1984 se zúčastnil mimo jiné také krá-
lovéhradecký biskup Karel Otčenášek a pohřební obřad vykonal 
František kardinál Tomášek.

Přiložená fotografie opraveného hrobu P. Františka Jedličky je  
z poslední doby a postaral se o to pan Zdeněk Nikel, který hrob 
ošetřil a zbavil zakořeněného břečťanu.

Tyto vzpomínky na našeho milého otce Františka Jedličku jsem 
napsala ve spolupráci s pamětnicí na slovo vzatou, s paní Jar-
milou Vyskočilovou, rozenou Tellingerovou, manželkou bývalého 
dlouholetého varhaníka a sbormistra PhDr. Jiřího Vyskočila. 

Mgr. Julie Jindráková, autorka publikace Naučná stezka význam-
ných osobností břevnovského hřbitova. 

Fota J. Vyskočilová a Z. Nikel.

V Praze–Břevnově, L. P. 2021

Mezi námi
v Břevnově 65. 

Pamětníci si připomínají uplynulých 100 let od 
narození Prof. ThDr. Františka Jedličky, faráře 
baziliky sv. Markéty v Praze 6, Břevnově.
Otec František Jedlička se na-
rodil 1. června 1920 v Rajhra-
dě. Byl to katolický kněz, vy-
sokoškolský pedagog, teolog  
a liturg, člen redakční rady Ka-
tolických novin. Po absolvová-
ní kněžských bohosloveckých 
studií na fakultě Karlovy uni-
verzity v Praze a v St. André  
v Belgii, byl v roce 1947 vysvě-
cen na kněze. Doktorát teolo-
gie získal na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Praze 
roku 1975. Byl pak pověřen 
výukou liturgiky, latiny a obo-
rem ochrana památek. V roce 
1983 byl jmenován profeso-
rem pro obor liturgika a dějiny 
sakrálního umění a vyučoval také na bohoslovecké fakultě v Lito-
měřicích. Zemřel 3. května roku 1984 v Praze a je pochován na 
břevnovském hřbitově na oddělení B 20, 12.

Ve vzpomínkách jeho vděčných farníků je jeho jméno a jeho 
osobnost trvale zapsána. Břevnovským farářem byl v letech 1950 
– 1984 a pamětníci si připomínají jeho oblibu u farníků, jak byl při 
mši svaté vždy plný kostel, jaký vliv měl na mládež, kolik minist-
rantů měl kolem sebe, mezi nimiž byly i dívky. Spoustu břevnov-
ských farníků oddával a křtil. To všechno samozřejmě bylo trnem 
v oku tehdejšímu režimu a otec Jedlička byl za to perzekuován  
a musel neustále tuto skutečnost obhajovat. Za nedělní dopole-
dne odsloužil tři mše a večer jednu, proto potřeboval i výpomoc 
laiků. Velkoryse podporoval hudební aktivitu břevnovského kůru, 
kde se vystřídala plejáda hudebních osobností od pěvců ND, jako 
byla Maria Tauberová, Libuše Domanínská, Ludmila Hanzalíková, 
Beno Blachut, Jaroslav Horáček a další. Vystupoval zde Dětský 
pěvecký sbor Bohumila Kulínského, významní čeští varhaníci 
jako Milan Šlechta, Jiří Ropek, Jan Kuhn nebo Jaroslav Vodráž-
ka. Výborně fungoval také břevnovský Smíšený chrámový sbor, 
Chlapecký sbor a Mužský pěvecký sbor, kde byl členem také vý-
znamný hudební skladatel a „břevnovák“ Jan Hanuš. Tyto chrá-
mové sbory vedl po dobu 25. let PhDr. Jiří Vyskočil, který zároveň 
hrál i na varhany. Dalšími varhaníky, kteří na zdejším kůru půso-
bili po delší dobu, byl také prof. Milan Dušek a dále pak p. Karel 
Černický, člen orchestru ND v Praze. Všechny hudební programy 
koncertů byly předem oznámeny v Lidových novinách a tak účast 
posluchačů byla vždy značná. 

Uvažovalo se také o nových varhanách a tak byla vypracována 
dispozice varhan, kterou měla provést firma Rieger–Kloss z Krno-
va. Tento projekt se nakonec neuskutečnil. Podařilo se však na-
opak uskutečnit významný projekt opravy vnitřku baziliky a tuto 
skutečnost také později ocenil i arciopat Jan Anastáz Opasek při 
promluvě při mši svaté. Kostel byl již v dezolátním stavu a díky P. 
Jedličkovi bylo možno v opraveném kostele i nadále vykonávat 
bohoslužby i všechny další farní činnosti. Při této příležitosti byla 
nalezena krypta románské baziliky z poloviny 11. stol., kterou ob-
jevili místní chlapci, kterým se podařilo dostat se do systému je-
jích větráků  V knize o Břevnově „100 let města Břevnov“ se píše 

O jednom  
výročí
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Přejeme všem zákazníkům  
vše nejlepší v novém roce 2022

tel. /fax: 233 356 236

Praha 6 • Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul. 

Servis Piloun
spol. s r. o. 

Stálé zdraví  
v nadcházejícím roce 2022 přeje  

svým zákazníkům 
a čtenářům Břevnovana

Ž E L E Z Á Ř S T V Í  V .  O .  S . 

Železářství Mrázek

Bělohorská 142, Praha 6  
602 318 135, 607 744 635

Děkujeme všem  
zákazníkům  

za stálou přízeň 
a přejeme hodně 

zdraví v roce 2022

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Poskytujeme služby:

pneuservis

opravy a údržba 
motorových 

vozidel

příprava na STK 
emise 

včetně zajištění

odtahová služba nonstop

likvidace autovraku

tel.: 603 469 715

Všem našim zákazníkům 
přejeme hezké svátky a stálé zdraví  

v novém roce 2022

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.00
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Za dr. Michalem Dobiášem
4. listopadu 2021 zemřel RNDr. Mi-
chal Dobiáš, ročník 1948. Břevnov 
ztrácí v jeho osobě zdejšího rodáka 
obětavého organizátora vlastivěd-
ných autobusových výletů místních 
občanů, který převzal štafetu těchto 
společenských akcí po svém otci. 
Trvají od šedesátých let minulého 
století. Dr. Michal Dobiáš byl dlouho-
letým předsedou Klubu přátel fotba-
lové Slávie, byl výborným znalcem 
české historie, místopisu a jazyka ně-
meckého, což právě účastníci mno-
ha zájezdů ocenili. Ač plánoval další 
jarní výlet do milovaných severních 
Čech, „tam na sever a do hor Kruš-
ných,“ už se tak nestane. Poslední rozloučení se konalo 11. lis-
topadu 2021 v Obřadní síni v Motole za účasti mnoha sousedů, 
spolužáků a přátel. Věru nevíme, kdo teď v Břevnově dr. Dobiáše 
nahradí.

Za redakci Pavel Krchov

Pomůcky 
Anat Dvojice Radostně • Filmový 

mimo– 
zemšťan

Knižně 
tajemství

Radioaktivní 
prvek

Zlý 
duch

Hudební 
umělecká 

škola • Ošklivec Kůra 
zastarale

Základní 
číslovka

Sedadlo 
panovníka • Asi Acetáty Římsky

52

Římsky 505

Cvičná hud 
skladba

Název karty 
do mobilu

Okosení

Solmizační 
slabika

Muž. jm.
(25. 6.)

1. část 
tajenky

2. část 
tajenky

Snad 
Umělecká 

škola v Brně.
Citoslovce 

bolesti

Ztužovati 
ocelí

Zn. elektro–
přístrojů

•
Jméno 

Destinové 
České město

Hovorový 
souhlas

Boxerská 
zkratka

První žena
Muž. jm
(26. 4.)

Český malíř
Mazlavá hlína

Římská 
čtyřka

Značka 
hliníku

Pražská 
univerzita
Vous pod 
nosem

Hudební 
značka

Středoame–
rický stát

Pouze 
Plavidlo
 z klád 

Značka 
 niklu

Skrápět 

Peněžní 
poukázka

Primát 
Zápasiště 

Ona 
Písm. řecké 

abecedy

Větší 
množství

Jižní ovoce 

Poloviny 
kmitu
Avšak 

• Osetí
Značka 
sodíku

Jehličnaté 
stromy

Souhlas
Egyptská 
bohyně

Žal 
Bitva 

Polní míra 
Druh javoru 

Chmelové 
nápoje

Částice 
hmoty

Očišťovaný
hadrem 

Noční podnik 

Zábava
Část saka

Oč 

Lodní 
houkačka

Lov 
Slovensky 

když

Nalepit okolo
Zápor

Snížený tón 3. část 
tajenky

Mužské 
jméno

(19. 5.)

Osobní 
zájmeno

Nápor 
choroby

Reklamní 
trubice Na tom místě

Spisovatel, básník, novinář a překladatel Jaroslav Seifert znal Břevnov od svého mládí. Často vzpomínal, jak chodíval z Pohořelce Zeyerovou alejí do 
Hvězdy. Kde se cestou vždy zastavil, naleznete v tajence.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Listopad – Prosinec – Leden

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ing. Karel Voplakal, Bílá Hora 17. 11. 1936Ing. Karel Voplakal, Bílá Hora 17. 11. 1936
Zdenka Benešová, Břevnov 3. 11. 1939Zdenka Benešová, Břevnov 3. 11. 1939
Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1945Miloš Kasal, Ruzyně 13. 11. 1945
Květa Závorová, Břevnov 16. 1. 1933Květa Závorová, Břevnov 16. 1. 1933

Naše gratulace
Pěkné půlkulaté výročí narození připo-
mněli si farníci na Bílé Hoře a v Břevnově. 
Známá osobnost společenského života 
Ing. Karel Voplakal oslavil 17. listopadu 
osmdesáté páté narozeniny, a to roz-
hodně stojí za připomenutí. Pan Karel 
Voplakal jest rodákem z Polné na Vyso-
čině, kde se narodil v roce 1936. Jeho 
otec byl ředitelem tamní školy, získal po 
válce zaměstnání v Praze a celá rodina 
se přestěhovala na Bílou Horu. V letech 1951 – 1954 vystudoval 
gymnázium na Hládkově a absolvoval s titulem Inženýr chemie 
školu chemicko technologickou v Dejvicích. Po službě vojenské 

pracoval v Ruzyni ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, kde 
obhájil disertační téma „Sorpce a přeměny fosforu v půdě“ a pro-
moval na kandidáta zemědělských věd. V té době již publikoval, 
je autorem 40 vědeckých titulů, přednášel, byl oponentem řady 
výzkumných projektů, získal bronzovou medaili České akademie 
zemědělských věd za významný přínos v zemědělském výzkumu. 
Založil rodinu, s manželkou Marií mají tři děti, 8 vnoučat, z nichž 
polovina už maturovala. Přejeme Vám, pane Voplakale, stálé zdra-
ví a hodně energie do dalších let.           Redakce listu

Tajenka: Ve starém hostinci Na Marjánce 
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skočila na dvoře do 30 metrů hluboké studny, kde bylo značné skočila na dvoře do 30 metrů hluboké studny, kde bylo značné 
množství vody. Několik sukní, které měla na sobě, však vytvo-množství vody. Několik sukní, které měla na sobě, však vytvo-
řilo padák a to ji zachránilo život. Zůstala na hladině a s pomo-řilo padák a to ji zachránilo život. Zůstala na hladině a s pomo-
cí hasičů ji vytáhl čeledín. Nyní má studna hloubku 33 metrů  cí hasičů ji vytáhl čeledín. Nyní má studna hloubku 33 metrů  
a přes tři metry pitné vody“. a přes tři metry pitné vody“. 
Výletníky, kteří kráčí do Hvězdy kolem dvou osamělých domů, Výletníky, kteří kráčí do Hvězdy kolem dvou osamělých domů, 
určitě nenapadne, že v levém přízemí budovy č. 6, pod firemním určitě nenapadne, že v levém přízemí budovy č. 6, pod firemním 
nápisem Montážní plošiny, býval zavedený lokál, venku letní nápisem Montážní plošiny, býval zavedený lokál, venku letní 
posezení pod košatým kaštanem a pohoda. O metropolitním posezení pod košatým kaštanem a pohoda. O metropolitním 
městě se nejčastěji skloňují místopisná jména Pražský Hrad, městě se nejčastěji skloňují místopisná jména Pražský Hrad, 
Václavské a Staroměstské náměstí, Letná či Strahov. Každý  Václavské a Staroměstské náměstí, Letná či Strahov. Každý  
sprv republice ví, o co se jedná. Ale dodnes byste našli tisíce sprv republice ví, o co se jedná. Ale dodnes byste našli tisíce 
mužů, kteří dobře znají jméno Vypich a stanovali zde v plátě-mužů, kteří dobře znají jméno Vypich a stanovali zde v plátě-
ných stanech před každou vojenskou přehlídkou na Letné 9. ných stanech před každou vojenskou přehlídkou na Letné 9. 
května. Dodnes byste mohli potkat bývalé vojáky, kdysi leže-května. Dodnes byste mohli potkat bývalé vojáky, kdysi leže-
ním na Vypichu, co cvičili spartakiády v sestavách, o kterých ním na Vypichu, co cvičili spartakiády v sestavách, o kterých 
se dnešním tělocvikářům ani nesnilo. To odnesl čas. A ten se se dnešním tělocvikářům ani nesnilo. To odnesl čas. A ten se 
žene dál jako vzteklý vichr. Střídají se roční období, mizí známé žene dál jako vzteklý vichr. Střídají se roční období, mizí známé 
tváře, stromy, domy, osudy. A až někdy začne výstavba břev-tváře, stromy, domy, osudy. A až někdy začne výstavba břev-
novské radiály, zmizí i staré hospodské stavení na břevnovském novské radiály, zmizí i staré hospodské stavení na břevnovském 
Vypichu. Vypichu. 
Foto vpravo z r. 1913 jest silnice z Malého Břevnova k Vypichu, Foto vpravo z r. 1913 jest silnice z Malého Břevnova k Vypichu, 
mezi stromy lze najít věž našeho kostela sv. Markéty.  mezi stromy lze najít věž našeho kostela sv. Markéty.  

Pavel Krchov Pavel Krchov 
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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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Zná ji snad každý. Kdo zde vystoupí, míří určitě směrem do Zná ji snad každý. Kdo zde vystoupí, míří určitě směrem do 
obory, anebo do Motola. Občerstvení tu však nenajde žádné. obory, anebo do Motola. Občerstvení tu však nenajde žádné. 
Kdysi známá hospoda Na Vypichu zde už dávno není. Zato ko-Kdysi známá hospoda Na Vypichu zde už dávno není. Zato ko-
lem projíždí denně desetitisíce aut, protože zdejší křižovatka lem projíždí denně desetitisíce aut, protože zdejší křižovatka 
vede do všech směrů města. Níže od ní začíná svah do hluboké vede do všech směrů města. Níže od ní začíná svah do hluboké 
rokle vytěžené klášterní cihelny a v jedné části leží dokonce rokle vytěžené klášterní cihelny a v jedné části leží dokonce 
bezdomovecká osada. Dominantou Vypichu jsou dva jednopat-bezdomovecká osada. Dominantou Vypichu jsou dva jednopat-
rové domy s čísly 4 a 6 s mohutným vzrostlým kaštanem, který rové domy s čísly 4 a 6 s mohutným vzrostlým kaštanem, který 
je majákem pro okolí. je majákem pro okolí. 
V první čtvrtině devatenáctého století zde vznikla hospoda  V první čtvrtině devatenáctého století zde vznikla hospoda  
s maštalí a seníkem, kterou využívali formanské povozy. Když s maštalí a seníkem, kterou využívali formanské povozy. Když 
formanskou éru dálkové dopravy vytlačila železnice, hostinský formanskou éru dálkové dopravy vytlačila železnice, hostinský 
ruch neustal. Zastavovali se zde prodejci ze širokého okolí, ruch neustal. Zastavovali se zde prodejci ze širokého okolí, 
kteří zásobovali Prahu zbožím denní potřeby. Brzy ráno přije-kteří zásobovali Prahu zbožím denní potřeby. Brzy ráno přije-
li a čekali, až se otevřou městské brány. Odpoledne se vraceli li a čekali, až se otevřou městské brány. Odpoledne se vraceli 
zpět a pracovní den zapili. Hospoda Na Vypichu byla i známou zpět a pracovní den zapili. Hospoda Na Vypichu byla i známou 
zastávkou výletníků z města, kteří putovali do Hvězdy. Neby-zastávkou výletníků z města, kteří putovali do Hvězdy. Neby-
ly tramvaje, autobusy a cesta do obory byla dlouhá. Postupně ly tramvaje, autobusy a cesta do obory byla dlouhá. Postupně 
bylo k původnímu stavení hospody přistavěno patro, postave-bylo k původnímu stavení hospody přistavěno patro, postave-
na budova další s maštalí a seníkem, vyhloubena druhá studna  na budova další s maštalí a seníkem, vyhloubena druhá studna  

s čirou vodou z pískovcového podloží petřínské pláně. Studny s čirou vodou z pískovcového podloží petřínské pláně. Studny 
měly klasický rumpál se džberem na laně, prameny obou hos-měly klasický rumpál se džberem na laně, prameny obou hos-
podských studní byly silné, čisté. Ještě v 60. letech minulého podských studní byly silné, čisté. Ještě v 60. letech minulého 
století byly pravidelně kontrolovány vzorky vody pro armádu století byly pravidelně kontrolovány vzorky vody pro armádu 
pro případ válečného konfliktu. Hospoda žila i po vzniku re-pro případ válečného konfliktu. Hospoda žila i po vzniku re-
publiky. Byla zde zahrada pro hosty, kuželník, později i půjčov-publiky. Byla zde zahrada pro hosty, kuželník, později i půjčov-
na kol. Také tudy jezdíval prezident TGM do Hvězdy, zastavil na kol. Také tudy jezdíval prezident TGM do Hvězdy, zastavil 
se pod kaštanem a rozdával dětem drobné. To už bylo stavení na se pod kaštanem a rozdával dětem drobné. To už bylo stavení na 
Vypichu plné nájemníků a dětí: šest bytových jednotek, jména Vypichu plné nájemníků a dětí: šest bytových jednotek, jména 
rodin – Dítětovi, Mezerovi a dalších, ti nejstarší byli svědky vo-rodin – Dítětovi, Mezerovi a dalších, ti nejstarší byli svědky vo-
jenských cvičení „Pražských dětí“, c. k. 28. pěšího pluku, který jenských cvičení „Pražských dětí“, c. k. 28. pěšího pluku, který 
přicházel a odcházel s hudbou své vojenské kutálky. Když za-přicházel a odcházel s hudbou své vojenské kutálky. Když za-
zněl známý plukovní pochod Castaldo, všichni na Vypichu a po zněl známý plukovní pochod Castaldo, všichni na Vypichu a po 
celé Bělohorské nechali všeho a hrnuli se na ulici, do oken a do celé Bělohorské nechali všeho a hrnuli se na ulici, do oken a do 
dveří. V krajině nebyl takový hluk a hudba byla slyšet daleko.  dveří. V krajině nebyl takový hluk a hudba byla slyšet daleko.  
A leckdo mezi pochodujícími vojíny někoho měl. A leckdo mezi pochodujícími vojíny někoho měl. 
V roce 1953 byly hospoda zrušena, veškeré hospodské zařízení V roce 1953 byly hospoda zrušena, veškeré hospodské zařízení 
převedeno do nedaleké restaurace U Holečků, která měla štěstí převedeno do nedaleké restaurace U Holečků, která měla štěstí 
a vydržela do dnešních dní. Do zrušené hospody bylo umístěno a vydržela do dnešních dní. Do zrušené hospody bylo umístěno 
družstvo čalouníků / DRUČA /, které vyrábělo matrace. Později družstvo čalouníků / DRUČA /, které vyrábělo matrace. Později 
sem byly umístěny sklady družstva Včela. Objekty a parcela sem byly umístěny sklady družstva Včela. Objekty a parcela 
Vypichu zůstaly vždy původním majitelům. Jeden z nich pan Vypichu zůstaly vždy původním majitelům. Jeden z nich pan 
Milan Konvalinka k rodinné historii řekl: „Kdysi se hospoda Milan Konvalinka k rodinné historii řekl: „Kdysi se hospoda 
jmenovala Nad cihelnou u kříže, ale to jsem ještě nebyl na svě-jmenovala Nad cihelnou u kříže, ale to jsem ještě nebyl na svě-
tě. Naši sem přišli koncem 19. století z Bílé Hory a já se narodil tě. Naši sem přišli koncem 19. století z Bílé Hory a já se narodil 
až v roce 1947 přímo pod pípou naší hospody. Umyli mě pivem až v roce 1947 přímo pod pípou naší hospody. Umyli mě pivem 
a to byl můj první křest. Z domácích vyprávění je pozoruhod-a to byl můj první křest. Z domácích vyprávění je pozoruhod-
ná epizoda o mojí prabábě. Po nějaké ostré manželské hádce ná epizoda o mojí prabábě. Po nějaké ostré manželské hádce 
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