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30. března 2022 pan arciopat Petr Siostrzonek v Klášterní sýpce narazil soudek nové značky piva, kte-
ré se vaří v klášterním pivovaru. Jmenuje se Popeleční benedict a vyšlechtěno bylo ve spolupráci s pl-
zeňským Prazdrojem. Desítky účastníků této události mohli pivo okamžitě ochutnat a bylo velmi dobré. 
Pan arciopat v proslovu připomněl, že právě zde v Čechách se poprvé začal pěstovat chmel a vařit pivo. 

Konečně masopust! První viditelné rozvolnění po úředních omezeních. Masopustní průvod se konal  
1. března 2022 a překvapil množstvím mladých účastníků, rodičů a dětí s maskami. Stovky účastníků 
vyrazily ze spodní části Bělohorské, po cestě je čekala drobná pohoštění a za velkého rambajzu došli 
všichni ke Kaštanu, kde zas čekala hromada jitrnic a občerstvení. 

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
ve čtvrtek 30. května 2022ve čtvrtek 30. května 2022

Včelín na naší zahradě. Na konci léta v Čechách vče-
laři tvrdili: Nakrm včely a od včelína zahoď klíč. Prá-
ce včelařů skončila až do příštího jara. Včely přečka-
ly zimní čas zaopatřeny cukrem a mohly je rušit jen 
myši nebo ptáci. Netrápily je žádné fatální nemoci, 
nemusely se léčit. Dnes ne jednou, ale třikrát a ví-
cekrát a včelaři mají teď stálé starosti: nebezpečí 
varoázy, moru a dalších nemocí, které přinesla tzv. 
globalizace. Naši předkové se sdružovali ve včelař-
ských spolcích, ve vesnicích byly včely často na fa-
rách a školách. V Břevnovském klášteře jsou dosud 
dobře viditelné kamenné základy včelína. Včely cho-
vali i známé osobnosti jako např. bratři Mrštíkové. 
Postavené včelíny na zahradách byly také reprezen-
tace včelařova. Nezřídka to bývala truhlářská umě-
lecká díla, jindy přikrášlena malovanými náměty. 
Na snímku z roku 1940 jest včelař a můj dědeček 
pan Rudolf Kříž z Brodce u Loun s manželkou. Blíz-
ko byl les, stráně, pole, zahrady. Úroda medu jistá.  
V našem včelíně byla široká lavice jako odkládací pult  
a když bylo po práci, mohl se včelař chvíli natáhnout 
a odpočinout uprostřed včelího díla v úžasné vůni 
včelího domova a v tichém šumění včelího zpěvu. 
Pán Bůh zaplať!

 Pavel Krchov
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Mistrovské stavební dílo architekta R. Podzemnýho – Břevnovská poliklinika, trpělivě čeká na svoji re-
konstrukci. Na původním modelu, kde je vidět zadní část objektu, který vypadá trochu jinak. Přístavba 
v levé části byla navržena o patro vyšší, střecha dnes je také jinak a jistě i další detaily. Břevnováci však 
nezapomněli: dětské oddělení zvlášť, v přízemí hlavního vchodu kartotéka, v suterénu bazínek a v pat-
rech bylo všechno, co kdo potřeboval. 

Zajímavost
pro vás 143
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  Z klášteraZ kláštera • Ve středu  • Ve středu 2. března2. března byla  byla 
Popeleční středa, den přísného půstu. Stov-Popeleční středa, den přísného půstu. Stov-
ky lidí vycházely z večerních bohoslužeb ky lidí vycházely z večerních bohoslužeb 
z kostelů a nesly si na čele tmavý křížek z kostelů a nesly si na čele tmavý křížek 
z popele loňských posvěcených ratolestí. z popele loňských posvěcených ratolestí. 
Prach jsi a v prach se obrátíš: přísné připo-Prach jsi a v prach se obrátíš: přísné připo-
menutí našeho společného osudu. V bazili-menutí našeho společného osudu. V bazili-
ce sv. Markéty slouženy 4 mše s udílením ce sv. Markéty slouženy 4 mše s udílením 
popelce, a to v 7 hod., v 16 hod se zamě-popelce, a to v 7 hod., v 16 hod se zamě-
řením pro děti, kde účinkovala schola, dále řením pro děti, kde účinkovala schola, dále 
mše v 18 a v 19.30. Od tohoto dne nastává mše v 18 a v 19.30. Od tohoto dne nastává 
doba postní. Každý pátek a v neděli se ko-doba postní. Každý pátek a v neděli se ko-
naly pobožnosti Křížové cesty, které ved-naly pobožnosti Křížové cesty, které ved-
li benediktini i laici. Také každý pátek od li benediktini i laici. Také každý pátek od 
19.30 do 20.30 se uskutečnily Postní páteč-19.30 do 20.30 se uskutečnily Postní páteč-
ní adorace na téma synodální cesty církve ní adorace na téma synodální cesty církve 
s modlitbami za mír. • s modlitbami za mír. • 5. 3. 5. 3. oslavil P. Bene-oslavil P. Bene-
dikt Kolaja, převor a rektor kostela P. Ma-dikt Kolaja, převor a rektor kostela P. Ma-
rie Vítězné na Bílé Hoře 50. narozeniny. rie Vítězné na Bílé Hoře 50. narozeniny. 
Téhož dne v bazilice v Břevnově, při mši Téhož dne v bazilice v Břevnově, při mši 
večerní, slouženo requiem ku 28. výročí večerní, slouženo requiem ku 28. výročí 
smrti zpěváka Karla Kryla. • smrti zpěváka Karla Kryla. • 6. března6. března při  při 
mši sv. v 9 hodin byli přijati 3 katechumeni mši sv. v 9 hodin byli přijati 3 katechumeni 
mezi čekatele křtu. Sloužil P. Václav Sně-mezi čekatele křtu. Sloužil P. Václav Sně-
tina, účinkovala břevnovská schola, řízená tina, účinkovala břevnovská schola, řízená 
P. a M. Salákovými. Od. P. a M. Salákovými. Od. 7. 3. do 12. 3.7. 3. do 12. 3. se  se 
uskutečnilo v klášteře duchovní cvičení  uskutečnilo v klášteře duchovní cvičení  
s jezuitou P. Milanem Glazrem. • s jezuitou P. Milanem Glazrem. • 8. 3.8. 3. slou- slou-
žena večerní mše za P. Františka Hochman-žena večerní mše za P. Františka Hochman-
na. •na. • 13. 3. 13. 3. při mši sv. v 9 hodin zpíval chrá- při mši sv. v 9 hodin zpíval chrá-
mový sbor za řízení A. Melichara. Zazněla mový sbor za řízení A. Melichara. Zazněla 
Missa 4 voce Cl. Monteverdiho. Při mši sv. Missa 4 voce Cl. Monteverdiho. Při mši sv. 
v 18 hod. zpíván gregoriánský chorál pod v 18 hod. zpíván gregoriánský chorál pod 
vedením P. Saláka a J. Lifky. Týž den při vedením P. Saláka a J. Lifky. Týž den při 
bohoslužbách proneseny modlitby za pape-bohoslužbách proneseny modlitby za pape-
že Františka k 9. výročí jeho zvolení. • že Františka k 9. výročí jeho zvolení. • 17. 17. 
3. 3. od půl osmé večerní v bazilice konány od půl osmé večerní v bazilice konány 
zpěvy s modlitbami v duchu Taize. • zpěvy s modlitbami v duchu Taize. • 20. 3.20. 3.  
o třetí neděli postní v 9 hodin sloužil mši o třetí neděli postní v 9 hodin sloužil mši 

biskup Václav Malý za prof. Jana Sokola biskup Václav Malý za prof. Jana Sokola 
a Jana Patočku. • a Jana Patočku. • 27. 3.27. 3. po mši svaté se  po mši svaté se 
uskutečnilo další synodální setkání. • uskutečnilo další synodální setkání. • 30. 30. 
3.3. Pater Vojtěch Malina, farní vikář u sv.  Pater Vojtěch Malina, farní vikář u sv. 
Markéty v Břevnově, poděkoval za 45 let Markéty v Břevnově, poděkoval za 45 let 
svého života. Téhož dne odpoledne v Kláš-svého života. Téhož dne odpoledne v Kláš-
terní sýpce /což jest klášterní kavárna/, náš terní sýpce /což jest klášterní kavárna/, náš 
pan arciopat Petr Siostrzonek narazil sud  pan arciopat Petr Siostrzonek narazil sud  
s novou značkou klášterního piva nazva-s novou značkou klášterního piva nazva-
ného Popeleční Benedict, Velikonoční spe-ného Popeleční Benedict, Velikonoční spe-
ciál, vyšlechtěný našimi ve spolupráci se ciál, vyšlechtěný našimi ve spolupráci se 
sládky plzeňského Prazdroje. • sládky plzeňského Prazdroje. • 3. dubna 3. dubna 
20222022 o deváté ranní Pater Václav Snětina  o deváté ranní Pater Václav Snětina 
sloužil mši se zaměřením na rodiče s dětmi. sloužil mši se zaměřením na rodiče s dětmi. 
Zpívala Břevnovská schola. 4. 4. oslavil Zpívala Břevnovská schola. 4. 4. oslavil 
bratr Bruno Giacintov OSB 38. narozeniny. bratr Bruno Giacintov OSB 38. narozeniny. 
• • 10. 4.10. 4. O Květné neděli při mši sv. v 7.30   O Květné neděli při mši sv. v 7.30  
a v 9 hodin posvěceny nové letošní rato-a v 9 hodin posvěceny nové letošní rato-
lesti. O deváté při mši sv. jsme vyslechli  lesti. O deváté při mši sv. jsme vyslechli  
v podání Chrámového sboru – Pašije a Mis-v podání Chrámového sboru – Pašije a Mis-
su Choralis J. Reimanna. • su Choralis J. Reimanna. • 14. 4.14. 4. na Zelený  na Zelený 
čtvrtek sloužena mše sv. v 18 hod. na pa-čtvrtek sloužena mše sv. v 18 hod. na pa-
mátku Večeře Páně, v 17 hod. na Bílé Hoře. mátku Večeře Páně, v 17 hod. na Bílé Hoře. 
• • 15. dubna15. dubna na Velký pátek, v den přísné- na Velký pátek, v den přísné-
ho půstu, byla možnost soukromé adorace  ho půstu, byla možnost soukromé adorace  
v bazilice od 8 do 21 hodin. Od 10 hodin se v bazilice od 8 do 21 hodin. Od 10 hodin se 
konala Křížová cesta vedená skauty v kláš-konala Křížová cesta vedená skauty v kláš-
terní zahradě. Velkopáteční obřady se ko-terní zahradě. Velkopáteční obřady se ko-
naly v den Kristova umučení od 15 hodin naly v den Kristova umučení od 15 hodin 
se zpěvy Břevnovské scholy. Na Bílé Hoře se zpěvy Břevnovské scholy. Na Bílé Hoře 
pak od 17 hodin. • pak od 17 hodin. • 16. 4.16. 4. na Bílou sobotu  na Bílou sobotu 
byly soukromé adorace od 8 do 12 hodin byly soukromé adorace od 8 do 12 hodin 
u Božího hrobu. Vigilie Zmrtvýchvstání u Božího hrobu. Vigilie Zmrtvýchvstání 
Páně se konala od půl deváté večer s udí-Páně se konala od půl deváté večer s udí-
lením křtu 3 katechumenům v bazilice, na lením křtu 3 katechumenům v bazilice, na 
Bílé Hoře ve 20 hodin. • Bílé Hoře ve 20 hodin. • 17. 4.17. 4. O slavnosti  O slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně při mších v 8, v 10  Zmrtvýchvstání Páně při mších v 8, v 10  
a v 18 hod. požehnány pokrmy farníků. Při a v 18 hod. požehnány pokrmy farníků. Při 
mši sv. v 10 hodin zpíval Chrámový sbor mši sv. v 10 hodin zpíval Chrámový sbor 
s orchestrem a varhanami slavné Aleluja  s orchestrem a varhanami slavné Aleluja  
a Missu de Angelis. 18. dubna o Velikonoč-a Missu de Angelis. 18. dubna o Velikonoč-
ním pondělí byly slouženy mše sv. v 7.30,  ním pondělí byly slouženy mše sv. v 7.30,  
v 9.00 a v 18 hodin. V deset hodin cele-v 9.00 a v 18 hodin. V deset hodin cele-
broval arciopat P. Prokop Siostrzonek mši broval arciopat P. Prokop Siostrzonek mši 
svatou k 650. výročí posvěcení opatského svatou k 650. výročí posvěcení opatského 

kostela v Emauzích. • kostela v Emauzích. • 23. 4.23. 4. Na svátek sv.  Na svátek sv. 
Vojtěcha si připomněl P. Václav Snětina Vojtěcha si připomněl P. Václav Snětina 
12. výročí kněžství. 30. dubna bude konána 12. výročí kněžství. 30. dubna bude konána 
u kláštera slavnost pálení čarodějnic, kte-u kláštera slavnost pálení čarodějnic, kte-
rou tradičně pořádá Spolek břevnovských rou tradičně pořádá Spolek břevnovských 
živnostníků. živnostníků. 
  Novinky z Břevnovského klášter-Novinky z Břevnovského klášter-

ního pivovaru.ního pivovaru. /Ing. Aleš Potěšil, vrchní  /Ing. Aleš Potěšil, vrchní 
sládek/. Na duben jsme spolu s Plzeňským sládek/. Na duben jsme spolu s Plzeňským 
prazdrojem připravili speciální Velikonoč-prazdrojem připravili speciální Velikonoč-
ní pivo nesoucí název Popeleční Benedict. ní pivo nesoucí název Popeleční Benedict. 
Chtěli jsme vymyslet pivo, ve kterém se Chtěli jsme vymyslet pivo, ve kterém se 
projeví tématika Velikonoc, klášterních projeví tématika Velikonoc, klášterních 
piv a trochu historie. Proto padla volba piv a trochu historie. Proto padla volba 
na polotmavé, silnější a lehounce naku-na polotmavé, silnější a lehounce naku-
řované pivo. Název Popeleční Benedict řované pivo. Název Popeleční Benedict 
tak v sobě nese všechny zmíněné prvky. tak v sobě nese všechny zmíněné prvky. 
V postní době před Velikonocemi, jež za-V postní době před Velikonocemi, jež za-
číná Popeleční středou, byla klášterních číná Popeleční středou, byla klášterních 
pivovarech oblíbená silnější piva. Ta totiž pivovarech oblíbená silnější piva. Ta totiž 
dodávala velké množství energie (i chutí)  dodávala velké množství energie (i chutí)  
a díky tomu byl trochu kompenzován sníže-a díky tomu byl trochu kompenzován sníže-
ný zdroj potravin. Kombinace 4 druhů sla-ný zdroj potravin. Kombinace 4 druhů sla-
du vytváří krásný sladový základ. Hořkost du vytváří krásný sladový základ. Hořkost 
je na polotmavá piva trochu vyšší, avšak je na polotmavá piva trochu vyšší, avšak 
velmi příjemná. Však byl použit chmel  velmi příjemná. Však byl použit chmel  
z Benediktinských chmelnic z Libočan. z Benediktinských chmelnic z Libočan. 
Várka tohoto piva se uvařila jak v Břevnov-Várka tohoto piva se uvařila jak v Břevnov-
ském pivovaru, tak ve Velkých Popovicích.  ském pivovaru, tak ve Velkých Popovicích.  
A to stejným postupem a z totožných suro-A to stejným postupem a z totožných suro-
vin. Popelečního Benedicta si mohou lidé vin. Popelečního Benedicta si mohou lidé 
ochutnat po celé České republice, ale i na ochutnat po celé České republice, ale i na 
Slovensku. Privilegium při čepování piva Slovensku. Privilegium při čepování piva 
bude mít Klášterní sýpka, kde budou nara-bude mít Klášterní sýpka, kde budou nara-
žena obě piva současně. A lidé tak mohou žena obě piva současně. A lidé tak mohou 
mít jedinečnou příležitost ochutnat stejně mít jedinečnou příležitost ochutnat stejně 
vařené pivo ve velkém nebo menším pivo-vařené pivo ve velkém nebo menším pivo-
varu a hledat tam rozdíly. Várce požehnal  varu a hledat tam rozdíly. Várce požehnal  
a slavnostně narazil náš pan arciopat a slavnostně narazil náš pan arciopat 
Siostrzonek. V menším množstvím bude Siostrzonek. V menším množstvím bude 
toto výjimečné pivo k dispozici i v lahvích. toto výjimečné pivo k dispozici i v lahvích. 
• V sobotu • V sobotu 21. května 202221. května 2022 se na pivovar- se na pivovar-
ském dvorku uskuteční po dvou leté pauze ském dvorku uskuteční po dvou leté pauze 
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Už jdou! A zubatá je jim v patách! Nepříjemnou skutečnost zachraňuje místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek jako kominík, pro štěstí. Za bubeníky jde 
předseda živnostenského spolku T. Hudera, a místopředseda J. Duffek. Tak vypadalo čelo letošního masopustního průvodu, který se povedl. Snad se 
povede i výstavba nové knihovny na Petřinách. Ta stará čeká na zboření a toto je poslední fotka na památku. Na bagr, jak se zdá, čeká i barokní dům na 
louce Ryšavce v Břevnově. Propadá se došková střecha, všechno vymlácené, už ani bezdomovci tam nebydlí. Nic se neděje. A ještě: svého se dočkal  
i vzrostlý a zdravý jasan v ulici Na Zástřelu. Seriál připravil fotograf Martin Novák, pokračování na straně 4.

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
7. ročník Středověkých slavností. Kromě 7. ročník Středověkých slavností. Kromě 
rytířských vystoupení zde budou kejklíři rytířských vystoupení zde budou kejklíři 
či divadlo. Bude umožněna prohlídka jak či divadlo. Bude umožněna prohlídka jak 
kláštera, tak pivovaru.kláštera, tak pivovaru.
  Ze živnostenského spolku v Břev-Ze živnostenského spolku v Břev-

nově.nově. /Tomáš Hudera/. Spolkový život  /Tomáš Hudera/. Spolkový život 
se snad zase už vrací do normálu. Za fi-se snad zase už vrací do normálu. Za fi-
nančního přispění Prahy 6 jsme mohli nančního přispění Prahy 6 jsme mohli 
uspořádat maškarní masopustní průvod, uspořádat maškarní masopustní průvod, 
který návštěvností předčil naše očekávání. který návštěvností předčil naše očekávání. 
Následný maškarní bál v hotelu Pyramida Následný maškarní bál v hotelu Pyramida 
byl také velice úspěšný. Teď už, ale kouká-byl také velice úspěšný. Teď už, ale kouká-
me do budoucna. Pro členy připravujeme me do budoucna. Pro členy připravujeme 
tradiční bowlingový turnaj. Pilně pracuje-tradiční bowlingový turnaj. Pilně pracuje-
me na přípravě Břevnovských čarodějnic  me na přípravě Břevnovských čarodějnic  
a akce První pivní máj, samozřejmě pra-a akce První pivní máj, samozřejmě pra-
cujeme už i na přípravě Břevnovského po-cujeme už i na přípravě Břevnovského po-
svícení. Budeme doufat a těšit se, že se se svícení. Budeme doufat a těšit se, že se se 
všemi čtenáři Břevnovanu na těchto akcích všemi čtenáři Břevnovanu na těchto akcích 
uvidíme.uvidíme.
 /Marie Bukvicová/.  /Marie Bukvicová/. Posílám jarní po-Posílám jarní po-

zdravení z Pohořelce a Hradčanzdravení z Pohořelce a Hradčan, abych , abych 
navázala na pokračování přednášek Josefa navázala na pokračování přednášek Josefa 
Pepsona Snětivého v naší knihovně. Ten-Pepsona Snětivého v naší knihovně. Ten-
tokráte nás provedl Loretou a 16. 3. vo-tokráte nás provedl Loretou a 16. 3. vo-
jenským kostelem sv. Jana Nepomuckého,  jenským kostelem sv. Jana Nepomuckého,  
o kterém každý neví, že existuje pro vojá-o kterém každý neví, že existuje pro vojá-
ky. Byli jsme seznámeni s historií a promí-ky. Byli jsme seznámeni s historií a promí-
táním obrázků. Na odlehčení J. P. Snětivý táním obrázků. Na odlehčení J. P. Snětivý 
opět zahrál a zazpíval. Po prázdninách se opět zahrál a zazpíval. Po prázdninách se 
budeme těšit na další přednášky tentokrát budeme těšit na další přednášky tentokrát 
o Strahovském klášteře, o kostele sv. Karla o Strahovském klášteře, o kostele sv. Karla 
Boromejského (je pod nemocnicí Pod Pet-Boromejského (je pod nemocnicí Pod Pet-
řínem) a o kostele U Kajetánů v Nerudově řínem) a o kostele U Kajetánů v Nerudově 
ulici. Také jsme se v našem společenství ulici. Také jsme se v našem společenství 
znovu pustily do různého tvoření ať již znovu pustily do různého tvoření ať již 
korálků z ovčího rouna nebo mozaiky ze korálků z ovčího rouna nebo mozaiky ze 
špejlí a barevných provázků. V současnosti špejlí a barevných provázků. V současnosti 
je v knihovně k prohlídce výstava obráz-je v knihovně k prohlídce výstava obráz-
ků. Na Pohořelci se také otevřel obchod  ků. Na Pohořelci se také otevřel obchod  
s nejrůznějším zbožím, ale s cenami a sor-s nejrůznějším zbožím, ale s cenami a sor-
timentem tak pro cizince. Dříve tam býva-timentem tak pro cizince. Dříve tam býva-
ly lahůdky. Je to velký hezký prostor a tak ly lahůdky. Je to velký hezký prostor a tak 
je škoda, že nemůže být lépe využit. Ještě je škoda, že nemůže být lépe využit. Ještě 

Čas rytířů se blíží. V sobotu 21. května 2022 se na pivovarském dvorku kláštera uskuteční po dvouleté 
pauze 7. ročník Středověkých slavností. Kromě rytířských vystoupení zde budou kejklíři, divadlo. Bude 
umožněna prohlídka jak kláštera, tak pivovaru. 

Už jste slyšeli? Libóza! Obnovený místní historický spolek okrašlovací v Liboci získal k užívání pozemek 
v blízkosti fary a pilní členové se s novým jarem pustili do práce. Chtějí pokračovat v zahradničení a spo-
lečném setkávání sousedů v Liboci, jak to před lety bývalo. 

Břevnovský divadelní spolek pod vedením Moniky Kočendové začal připravovat novou hru. Zatím je ve 
fázi čtení. Ale kdo chodí na jejich představení do Kaštanu, jistě ihned poznává z minulé hry Pavouci ve 
službách Sherlocka Holmese některé postavy. První zleva slečna Liptonová, vedle ní proradný sir Artur, 
stojící je Sherlock Holmes atd. 

Vzrostlý strom jasan je nejprve třeba řádně 
ořezat…
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na závěr se musím podělit o jednu nepří-na závěr se musím podělit o jednu nepří-
jemnou událost, která mě sice šokovala, jemnou událost, která mě sice šokovala, 
ale takových bude asi bohužel nyní více. ale takových bude asi bohužel nyní více. 
Na Loretánském nám. je pomníček padlé-Na Loretánském nám. je pomníček padlé-
ho vojáka z roku 1945. A protože je ruský ho vojáka z roku 1945. A protože je ruský 
tak je celý polit červenou barvou. Je to hul-tak je celý polit červenou barvou. Je to hul-
vátství a je nutno takové projevy odsoudit  vátství a je nutno takové projevy odsoudit  
a mělo by se to trestat, tak jako se trestá a mělo by se to trestat, tak jako se trestá 
jiný vandalismus. Rozhodně to nepatří do jiný vandalismus. Rozhodně to nepatří do 
slušné a kulturní společnosti a neměli by-slušné a kulturní společnosti a neměli by-
chom před tím zavírat oči. Hysterie, která chom před tím zavírat oči. Hysterie, která 
toto způsobuje, by se měla krotit a ne ji toto způsobuje, by se měla krotit a ne ji 
podporovat. Přeji Vám pěkné a klidné dny.podporovat. Přeji Vám pěkné a klidné dny.
  Dostali ho! Dostali ho! /Martin Novák/. Dne 31. /Martin Novák/. Dne 31. 

března byl pokácen velký zdravý jasan na března byl pokácen velký zdravý jasan na 
schodech v ulici Na Zástřelu. Kácení vyvo-schodech v ulici Na Zástřelu. Kácení vyvo-
lalo mnoho emocí. Obyvatelé přilehlých ne-lalo mnoho emocí. Obyvatelé přilehlých ne-
movitostí a uživatelé velmi frekventované-movitostí a uživatelé velmi frekventované-
ho schodiště dlouho žádali o jeho pokácení  ho schodiště dlouho žádali o jeho pokácení  
z důvodu bezpečnosti. Zelení aktivisté na-z důvodu bezpečnosti. Zelení aktivisté na-
opak argumentovali nutností zachovat pokud opak argumentovali nutností zachovat pokud 
možno největší množství zeleně ve městě.možno největší množství zeleně ve městě.

  Z Liboce. Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. /Ing. Emil Morys/. 
• • Středem pozornosti jarního pohybuStředem pozornosti jarního pohybu  
je Komunitní zahrada Libóza. Její slav-je Komunitní zahrada Libóza. Její slav-
nostní otevření a představení proběhlo  nostní otevření a představení proběhlo  
v září loňského roku. Komunitní zahrada v září loňského roku. Komunitní zahrada 
je situována nad Libockou farou, za do-je situována nad Libockou farou, za do-
mem Libocká 37, u zdi letohrádku Hvězda. mem Libocká 37, u zdi letohrádku Hvězda. 
Členy spolku Komunitní zahrada jsou po-Členy spolku Komunitní zahrada jsou po-
nejvíce lidé bydlící na Libocké ulici poblíž nejvíce lidé bydlící na Libocké ulici poblíž 
kostela. Jejich zábavou je sázení rostlin  kostela. Jejich zábavou je sázení rostlin  
a úprava vybavení zahrady.a úprava vybavení zahrady.
• • Počátek jarního návratuPočátek jarního návratu k životu Libo- k životu Libo-
ce možno zařadit konáním BAZARU v Li-ce možno zařadit konáním BAZARU v Li-
bocké sokolovně v sobotu 18. března. Pro-bocké sokolovně v sobotu 18. března. Pro-
dávalo se tam oblečení, sportovní potřeby, dávalo se tam oblečení, sportovní potřeby, 
hračky a knihy. Účast lidí byla dobrá.hračky a knihy. Účast lidí byla dobrá.
• • V sídlišti Nová LibocV sídlišti Nová Liboc jsou pro děti dvě  jsou pro děti dvě 
dětská hřiště. Ta jsou oplocena a v určité dětská hřiště. Ta jsou oplocena a v určité 
době jsou uzamčena. Hřiště jsou vybavena době jsou uzamčena. Hřiště jsou vybavena 
ocelovými jehlany se sítí pro děti od 3 let, ocelovými jehlany se sítí pro děti od 3 let, 
dále dvojitými hrazdami pro děti od 4 let, dále dvojitými hrazdami pro děti od 4 let, 
dále pískovištěm pro děti do 12 let. Je tam dále pískovištěm pro děti do 12 let. Je tam 
také skluzavka pro děti od 2 do 12 let. Hři-také skluzavka pro děti od 2 do 12 let. Hři-
ště nejsou ve vlastnictví domů. Mají svého ště nejsou ve vlastnictví domů. Mají svého 
provozovatele fu Steiner – správa nemovi-provozovatele fu Steiner – správa nemovi-
tosti s. r. o., se sídlem na Evropské ulici.tosti s. r. o., se sídlem na Evropské ulici.
• • V Nové LibociV Nové Liboci se v únoru našel aktivní  se v únoru našel aktivní 
člověk, který vyvěsil u dětských hřišt´pla-člověk, který vyvěsil u dětských hřišt´pla-
káty tohoto znění: „ Možná jste si nevšim-káty tohoto znění: „ Možná jste si nevšim-
li?! Tady není psí hajzlík... My Vám náš li?! Tady není psí hajzlík... My Vám náš 
trus před barák taky nenosíme, tak si pro-trus před barák taky nenosíme, tak si pro-
sím po sobě ukliďte. Díky!“ sím po sobě ukliďte. Díky!“ 
• • Mrtvolnost zimy snížilaMrtvolnost zimy snížila libocká spo- libocká spo-
lečnost ARCHAIA v sobotu 19. února. lečnost ARCHAIA v sobotu 19. února. 
Uspořádala MASOPUST, sestávající z tra-Uspořádala MASOPUST, sestávající z tra-
dičních vepřových hodů a také svátku sy-dičních vepřových hodů a také svátku sy-
tosti před dlouhým velikonočním půstem. tosti před dlouhým velikonočním půstem. 
Labužníci si mohli zakoupit zabijačková Labužníci si mohli zakoupit zabijačková 
masitá jídla, dále pivo, víno nebo nealko–masitá jídla, dále pivo, víno nebo nealko–
nápoje.nápoje.
• • Na Petřinách 82Na Petřinách 82 byla počátkem března  byla počátkem března 
otevřena nová prodejna ovoce a zeleniny.otevřena nová prodejna ovoce a zeleniny.

pokračování na straně 6

Pan plukovník Emil Šneberg, 
ročník 1931 – vyznamenán!

Rodák z Prahy 6, prožil v Ruzyni, ve 
Vokovicích a na Vinohradech větši-
nu svého života. Narodil se do rodiny 
c. k. polního pilota Josefa Šneberga 
a šel v otcových stopách. Absolvo-
val vojenskou akademii v Hradci 
Královým a v závěru kariéry pilota 
se stal náčelníkem štábu v Praze. Za 
svoji činnost v Pražském povstání – 
společně s otcem, byl vyznamenán 
Československým válečným křížem 
za záchranu letiště v Ruzyni v květ-
nu 1945, kdy provedli odminování 
budovy a příjezdové plochy necelou 
hodinu po odjezdu strážního oddílu 
SS. 7. března 2022 byl na Pražském 
Hradě prezidentem republiky Milo-
šem Zemanem vyznamenán Medai-
lí Za zásluhy I. stupně. Před více jak 
dvaceti lety jsme s panem Šneber-
gem otiskovali na pokračování seriál 
Letiště Praha Ruzyně 1939 – 1945. 
V příštím čísle listu otiskneme jednu 
část, která pojednává právě o udá-
lostech 8. května 1945. 

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

plk. Emil ŠnebergA potom zespoda pěkně podříznout – jasan je 
zdravý jako dub… 

Dny stromu jasanu jsou sečteny, nebude už žádné vonné jaro, žádné teplé léto, barevný podzim či zimní 
spánek. V pozadí chlap s pilou se usmívá: Dostali ho! 

• • Na počátku březnaNa počátku března, při venkovní tep-, při venkovní tep-
lotě vzduchu 13 st. C, se našli tři otužilí lotě vzduchu 13 st. C, se našli tři otužilí 
chlapi a v poledne se vykoupali v Liboc-chlapi a v poledne se vykoupali v Liboc-
kém rybníku.kém rybníku.
• • Libóza v dubnu.Libóza v dubnu. /Vendula Guhová/. Jaro  /Vendula Guhová/. Jaro 
začalo pučit a komunitní zahrada Libóza začalo pučit a komunitní zahrada Libóza 
otevírá novou sezónu! Srdečně vás zve-otevírá novou sezónu! Srdečně vás zve-
me na sousedskou snídani / Cусідський me na sousedskou snídani / Cусідський 
сніданок / 9. dubna. Vezměte s sebou něco сніданок / 9. dubna. Vezměte s sebou něco 
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V Břevnově se teď kácí, řeže, uhrabuje. Kolem kaple P. Marie Etinské posekány nálety stromů, historic-
ká stavba naštěstí zůstává. V kapli jest prázdný klenutý prostor, vše uzamčeno, v jakém jest kaple sta-
vu neumíme povědět. V okolí se mají stavět bytové domy a kdo ví, zda se tam někdy podíváme. 

dobrého k snědku (bábovku, slaný štrůdl, dobrého k snědku (bábovku, slaný štrůdl, 
salát, cokoliv) a hrníček na čaj. V Liboci salát, cokoliv) a hrníček na čaj. V Liboci 
máme nové sousedy z Ukrajiny, máme pří-máme nové sousedy z Ukrajiny, máme pří-
ležitost se poznat a ochutnat navzájem naše ležitost se poznat a ochutnat navzájem naše 
typická jídla. Součástí akce bude nástěnka typická jídla. Součástí akce bude nástěnka 
Sousedská výměnná síť, kde bude možnost Sousedská výměnná síť, kde bude možnost 
nabídnout materiální pomoc (např. vyba-nabídnout materiální pomoc (např. vyba-
vení domácnosti, oblečení apod.) či služby vení domácnosti, oblečení apod.) či služby 
(pomoc s výukou češtiny, jednání s čes-(pomoc s výukou češtiny, jednání s čes-
kými úřady apod.), nabídnout práci apod.  kými úřady apod.), nabídnout práci apod.  
Ve středu 27. dubna se můžete těšit na Jar-Ve středu 27. dubna se můžete těšit na Jar-
ní zahradní slavnost, kterou zahájí dětské ní zahradní slavnost, kterou zahájí dětské 
divadelní představení Lesního klubu Male-divadelní představení Lesního klubu Male-
jov. Na slavnosti vystoupí písničkář Ondřej jov. Na slavnosti vystoupí písničkář Ondřej 
Galuška, hudebník, filozof a překladatel, Galuška, hudebník, filozof a překladatel, 
člen Eggnoise a frontman O. G. & The Odd člen Eggnoise a frontman O. G. & The Odd 
Gifts, který zaujme svými nápaditými tex-Gifts, který zaujme svými nápaditými tex-
ty k zamyšlení. Vrchol večera představuje ty k zamyšlení. Vrchol večera představuje 
kapela místní flétnistky Evy Svitákové kapela místní flétnistky Evy Svitákové 
Přetlak věku – intenzivní rytmika, štěbe-Přetlak věku – intenzivní rytmika, štěbe-
tající dechy, černohumorní texty. Na akci tající dechy, černohumorní texty. Na akci 
s sebou můžete přinést svoje předsazené s sebou můžete přinést svoje předsazené 
kousky zeleniny či květin a kusy oblečení, kousky zeleniny či květin a kusy oblečení, 
které už vám neslouží a směnit je v rám-které už vám neslouží a směnit je v rám-
ci výměny sazeniček a swapu oblečení za ci výměny sazeniček a swapu oblečení za 
jiné. Očekávat můžete i výborné občerst-jiné. Očekávat můžete i výborné občerst-
vení a točené pivo. Aby plánů nebylo málo, vení a točené pivo. Aby plánů nebylo málo, 
dáváme světu vědět, že jsme požádali o do-dáváme světu vědět, že jsme požádali o do-
taci na stavbu kurníku v Libóze a pokud taci na stavbu kurníku v Libóze a pokud 
to klapne, tak budou svahem znít už v létě to klapne, tak budou svahem znít už v létě 
kvokající slepičky.kvokající slepičky.

Břevnovské fotbalové hřiště a jeho smutný osud jen dokumentuje, co je u nás možné. Ze stoleté tradi-
ce a pěkné historie místa zbyly jen fotografie a vzpomínky. Pamatujete, když po válce zde hrál přátelák 
přední maďarský klub Ferencváros Budapešť? Dostali jsme nařezáno 2 : 5, ale byla to snad největší ná-
vštěva v historii SK Břevnov. Davy se na hřiště vůbec nevešly!            Foto: Martin Šálek

V těchto dnech pokračuje likvidace starých garáží v Radimově ulici v blízkosti vojenské nemocnice. 
Podle pamětníků zde býval sad a od zač. 50. let se v blízkých parcelách začaly stavět vily a bytovky ve 
kterých bydleli lampasáci a garáže byli zřejmě na jejich popud postaveny.                  Foto: Martin Novák

Nikola Činčurová

Dva na chodníku

Chodím okolo léta 

pěšky do podzimu

Celé roky tudy 

zaříkávám zimu

marně 

Až do jara

Až do léta 

Až do konce světa

svádět tě budu míčem skrytá

necudně i mravně

mladý sloupek
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Milí břevnovští sousedé, 

asi vás nepřekvapí, že i u nás na 
radnici byla v uplynulých týdnech 
tématem č. 1 situace na Ukrajině 
a pomoc lidem, kteří prchají před 
válkou. Z Prahy 6 jsme vypravi-
li různé druhy pomoci do posti-
žených oblastí, ať už finanční či 
materiální. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se zapojili do různých 
typů sbírek, organizovaných úřa-
dem nebo dobrovolníky či jinými 
organizacemi. Velmi si vážím úžasného zapojení šestkových 
obyvatel a jsem přesvědčen, že každá pomoc bude správně 
využita. 

V souvislosti s blížícími se zápisy do prvních tříd, ale také  
s přílivem ukrajinských dětí školního věku na území Prahy 6, 
se na radnici intenzivně zabýváme kapacitami v základních 
školách. Jsem moc rád, že se nám pro školáky podařilo vy-
jednat nové kapacity v budově, kde dosud sídlila soukromá 
Anglo-německá škola. Ta se z magistrátem pronajatých pro-
stor stěhuje pryč a my jsme se s hlavním městem dohodli, 
že uvolněné prostory dá k dispozici dětem z našich základek,  
a to je hodně dobrá zpráva. 

Další dobrá zpráva je, že se nám podařilo zprovoznit první 
várku historických pump. Jedna z pěti opravených je v Břev-
nově v Anastázově ulici, tak si přijďte zapumpovat nebo si 
naberte si vodu na zalévání. Pumpy jsme i díky vám zmonito-
rovali, seznam zveřejnili na šestkovém geoportálu a postup-
ně začali opravovat. Tohle jsou první výsledky a další budou 
následovat. U všech pump jsme provedli rozbory, takže přes-
to, že voda není pitná, rozhodně není závadná. 

A do třetice všeho dobrého. U fotbalového hřiště na Straho-
vě, kde trénují děti fotbal pod hlavičkou SK Union Břevnov, 
jsem sliboval odstranit nevzhledné ruiny objektů, které jsou 
plné špíny a nepořádku. Firma už si převzala objekty, a co 
nevidět začne jejich demolice. Do konce května by mělo být 
hotovo a moc se těším, jak se nám postupně bude dařit zve-
lebovat tohle sportoviště, protože míst na sportování není 
nikdy dost. 

Přeji vám krásné jaro, Jakub Stárek

Milí Břevnováci, válečný konflikt  
v Evropě přišel ve chvíli, kdy Česká 
republika po dvouletém období epi-
demie Koronaviru doufala v návrat  
k „normálnímu“ životu. Oblast škol-
ství, zdravotnictví a sociální péče je 
opět silně zatížena. Přesný počet ro-
din z Ukrajiny, které nově žijí u nás na 
šestce, neznáme, jen dětí je ale prav-
děpodobně více než 1 tisíc.

Školství a děti z Ukrajiny
Očekávala jsem, že hlavní město Praha bude tuto krizi řešit kon-
cepčně a kvalifikovaně, opak je bohužel pravdou. Musíme si po-
radit sami. Začali jsme pomáhat nejen sbírkami zdravotnického 
materiálu, potravin a dětských batůžků, ale ihned na začátku 
března jsme oslovili Arcidiecézní charitu Praha, která nám s péčí 
o rodiny, zejména o maminky s dětmi, pomáhá. Společně jsme 
zřídili komunitní centrum Slunečnice, které od pondělí do čtvrt-
ka každé dopoledne poskytuje odborné poradenství, umožňuje 
dětem společnou hru, pořádá výtvarné aktivity a zejména začíná 
zakládat adaptační skupiny pro předškolní i školní děti. Prostory 
nám poskytl Arcibiskupský seminář přímo v kostele sv. Vojtěcha 
v Kolejní 4.

Mám velkou radost, že již fungují dvě adaptační skupiny pro 
předškolní děti ve Fakultní mateřské škole Arabská a na faře 
sv. Matěje na Hanspaulce. Další skupiny budou v nejbližších 
dnech vznikat nejen díky ostatním církvím, ale i díky nabídkám 
základních uměleckých škol a soukromých osob. Všichni zájem-
ci o umístění ukrajinských dětí se mohou hlásit právě v našem 
komunitním centru. 

Spustili jsme také elektronickou registraci dětí z Ukrajiny na 
webech www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.cz Vše je pře-
loženo do ukrajinštiny a systém nám pomůže s obsazováním 
adaptačních skupin i s plánováním nových kapacit v náhradních 
prostorách. Ty můžeme využít i v následujícím školním roce díky 
novému zákonu Lex Ukrajina.

Základní školy již přijaly kolem 200 dětí. Myslí však také inten-
zivně na blížící se zápisy do prvních tříd a do školek, které nesmí 
být ohroženy. Místa pro děti jsou zarezervována. Po řádných zá-
pisech proběhne tzv. doplňovací druhé kolo, které opět doplní 
případná zbylá volná místa dětmi z Ukrajiny.

Zápisy do škol a školek

Do základních škol můžete děti registrovat již od 28. března, 
ukončení registrace je 25. dubna, tedy v noci před prvním dnem 
zápisů. Dne 1. dubna byla rovněž na výše zmíněných webech 
spuštěna registrace dětí k zápisu do mateřských škol, ta bude 
ukončena 2. května 2022. Na pořadí registrací nezáleží, rozho-
dují pouze získané body, proto s registrací nespěchejte a vše ra-
ději pečlivě vyplňte.Pokud vám cokoli kolem zápisů není jasné, 
doporučuji příručky pro rodiče ke stažení, opět na webech „Jak 
do školy“ a „Jak do školky“.

 A na co se těším? Že od 1. 9. nastoupí děti do nově zrekonstru-
ované školky Tychonova, do nových tříd v ZŠ náměstí Svobody, 
v ZŠ Emy Destinnové a v ZŠ J. A. Komenského. Zahajujeme 
rovněž stavbu nového hřiště při ZŠ Norbertov, kterou chceme 
stihnout přes prázdniny. Stavby totiž ani Covid ani válečný kon-
flikt nezastavil.

Přeji Vám mnoho sil a pevné zdraví

Vaše Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ S 
Ing. Marií Kubíkovou radní MČ pro oblast školství

Pozvánka
Vážení přátelé, rádi bychom navázali na úspěšnou tradici jar-
ních a podzimních výletů pořádaných dr. M. Dobiášem v Břev-
nově. Zveme Vás proto na jarní zájezd v sobotu dne 21. května 
2022 do Veltrus a Nelahozevsi s odjezdem v 8 hodin od klášte-
ra. Vzhledem k tomu, že ceny jsou dnes jednou tak vyšší, než 
jsme byli zvyklí, objednán jest pro začátek pouze malý autobus 
s kapacitou 20 míst. Kalkulace vychází na 670 Kč. pro jednot-
livce. V ceně je zahrnut autobus, 2x vstupné do zámku a oběd. 
Prosíme o závazné přihlášky včetně zaplacení zájezdu předem v 
trafice Radka Pecha, Bělohorská 99, vedle obchodu Billa, a to do  
7. května t. r. V případě neuskutečnění výletu pro malý zájem 
budou peníze okamžitě vráceny.
Případné dotazy odpoví Filomena Jičínská, tel.: 606 871 662. 
Za odbor výletní v Břevnově: F. Jičínská,  
O. Lišková a P. Krchov
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Vážení čtenáři Břevnovana,
všichni si určitě budeme dobře pama-
tovat předvelikonoční období letošní-
ho roku. Nesmyslná, brutální a bezo-
hledná agrese imperiálně smýšlejícího 
politika zahájila válku. Přináší smrt  
a utrpení lidí na Ukrajině, vyhání je  
z domova a způsobila největší exodus 
v Evropě od druhé světové války. Dva 
roky, které jsme prožili s Covidem 19, 
prověřovaly naši schopnost reagovat 
na pandemii a ve chvíli, kdy se nám 
zdálo, že jsme z nejhoršího venku, na-
stoupila uprchlická krize. Statisíce lidí, 
zejména žen a dětí, se ocitly i v naší 
zemi a veliká část z nich nalezla úto-
čiště právě v Praze. Solidarita a vlna pomoci možná překvapila po-
zorovatele zvenčí, nicméně potvrdila, že naše historická zkušenost 
se stejným okupantem napomohla pochopit úděl uprchlíků a jejich 
přijetí na potřebnou dobu. Jsem rád, že česká vláda jedná kompe-
tentně a že se v tom může opírat o významnou podporu celé země.
Také v Praze 6 se rázem změnily priority krizového řízení, okamžitě 
po zahájení války rada přijala kroky pro možnosti čerpání finančních 
prostředků zvýšením rezervy na pomoc uprchlíkům a předložila Za-
stupitelstvu m. č. Praha 6 uvolnění půl milionu korun na vznik komu-
nitního centra Slunečnice v kostele sv. Vojtěcha v budově semináře. 
Největší zátěž se přirozeně upírá na školství a sociální oblast a mu-
sím vyzvednout práci radní Kubíkové, se kterou se nám společně 
podařilo zapojit Arcidiecézní charitu Praha do činnosti tohoto centra 
a která neúnavně zajišťuje spolu s ostatními radními další prostory 
pro adaptační skupiny dětí tak, aby se mohly co nejrychleji zapojit 
do procesu adaptace a vzdělávání. Kapacita škol sice umožnila při-
jmout alespoň část dětí do běžných tříd, jejich současné naplnění 
ale limituje přijímání dalších, proto se radnice snaží co nejrychleji 
vyhledat objekty pro školy a školky k jejich umístění. Zajistili jsme 
také ubytovávání pro stovku osob v našich kapacitách, větší počty 
jsou na kolejích Na Strahově a Na větrníku. Naše sociální pracovnice 
spolupracují s jejich vedením zejména ve vztahu k potřebám dětí. 
Nabízejí se také volnočasové a sportovní aktivity. Bude potřeba řešit 
nedostatek pediatrů, kterých je obecně v Praze málo, psychologů, 
ukrajinských učitelů a tlumočníků. Vzhledem k razantním potřebám 
a dalšímu nárůstu příchozích je tento proces náročný a oceňuji zapo-
jení dobrovolníků z farností různých církví nebo komunitních center, 
jakým je kupříkladu v Břevnově Nesedím sousedím. Jsem rád, že 
hodně lidí ubytovalo rodiny i v soukromí, máme osobní zkušenost  
a právě při osobním kontaktu člověk pochopí, co všechno je tato vál-
ko stojí. I když většina uprchlíků mluví o tom, že se chtějí co nejdříve 
vrátit domů, dobře víme, že jejich pobyt u nás bude na delší dobu. 
Věřím, že vlna solidarity a ochoty přiměřeně pomáhat vydrží a mno-
há uskromnění, která nás čekají, dokážeme společně překonávat.
I tyto Velikonoce budeme slavit v pro nás netypické atmosféře, plné 
napětí a nezodpovězených otázek, kdy skončí tato křížová cesta. Vr-
cholem Velikonoc pro křesťany ale není křížová cesta a ukřižování, 
ale vzkříšení. Moc zla ani v současném světě nemůže zvítězit a je 
na nás, abychom nepodlehli beznaději. Krize, která na nás dolehla, 
může být výzvou ke změně, kdy si uvědomíme, co je pro nás v životě 
to nejpodstatnější.              Marián Hošek

SLOŽITOST PROBLÉMŮ 
NEZBAVUJE POLITIKY 
ODPOVĚDNOSTI
Počátek letošního roku provázelo zvy-
šování nákladů na bydlení, mimo jiné 
výrazné zdražování elektrické energie 
a plynu, následoval růst cen pohon-
ných hmot, potravin a mnoha dalších 
komodit. Úspory požírá inflace, roste 
drahota, v důsledku bolestného kon-
fliktu na Ukrajině se dramaticky zhor-
šila mezinárodně politická situace, 
výhledy růstu české ekonomiky jsou 
pesimistické, a tak by se dalo pokračo-

vat…Tyto a mnohé další vážné problémy ovlivňují naše životy více 
než doznívající pandemie covidu. S rostoucími potížemi se bude 
muset vyrovnávat i komunální politika. Byl bych rád, kdyby se proto 
již nyní ve veřejném prostoru rozvinula debata politických subjektů 
působících na radnici, která by byla inventurou předvolebních slibů 
vztahujících se k Břevnovu. Nejen pro mě zůstávají největším zdej-
ším problémem následky z extrémního přetížení hlavních dopravních 
komunikací, odkládání oprav polikliniky Pod Marjánkou, dlouholetá 
neschopnost radnice stavět obecní byty se zaplatitelným nájemným  
a řada dalších. Příkladem polovičatých řešení je stav obnoveného 
potoka Brusnice. V předjaří bylo vyčištěno koryto, odstraněny byly 
suché zbytky rostlin od zahrady ZŠ Komenského až po Radimovu 
ulici u Kajetánky. Přestože v březnu dlouho nepršelo, voda v korytě 
mírně tekla, ale jen do březového parčíku u Patočkovy ulice. Tam se 
přibližně před úrovní domu v ulici Za Kajetánkou 24 voda postupně 
vytrácela a dále ve směru dále do Kajetánky zůstalo koryto potoka 
suché. Nadále jsem přesvědčen, že dílo za několik milionů korun, 
které bylo podpořeno finančními prostředky EU, má vážné vady, ko-
ryto není kvalitně utěsněno a v části nemá potřebný spád. Pokud je 
deštivé počasí, doteče voda ještě o několik metrů dál, ale do rybníka  
v Kajetánce podle mého zjištění dosud nedotekla. Nadále se obávám, 
že voda potoka, která se dlouhodobě nekontrolovaně vsakuje a do-
stává mimo koryto potoka, může časem vyvolat nežádoucí následky  
a v krajním případě i ohrožení. Nechápu, jak je možné, že závadový 
stav již několik let trvá a není vidět snaha o nápravu. Zimního období 
bylo v Břevnově využito k odstranění mnoha zcela odumřelých stro-
mů na obecních i soukromých pozemcích, které byly nebezpečím 
pro obyvatele a jejich majetek. Jaro bude znovu příležitostí ke zjiště-
ní uschlých velkých větví u vzrostlých stromů, které ohrožují veřejný 
prostor a k přípravě odborných zásahů. Závěrem informace o osudu 
jedné interpelace. V Praze 6 máme velké množství pamětních de-
sek a pomníčků, které veřejnosti připomínají májové dny roku 1945, 
pražské povstání i vytoužené dny osvobození po 6 letech útlaku  
a teroru. Jsou vzpomínkou na ty, kteří na sklonku druhé světové vál-
ky padli v boji za osvobození Prahy od německých okupantů, ale i na 
oběti řádění fanatických nacistů. Připomínají aktéry, dobu a události, 
které většina z nás nezažila. Některé z pomníčků zasáhly letité vlivy 
počasí tak, že jsou nyní pouhou kamennou deskou, ze které již ne-
lze přečíst původní informace. Proto jsem před časem v interpelaci 
požádal pana starostu Mgr. Koláře, aby městská část zajistila opravu 
dvou desek umístěných na fasádě domu Na Malovance 18. Nedáv-
no jsem požadavek rozšířil také na obnovení písma desky, která se 
nachází na budově Nad Kajetánkou 22. Z písemné odpovědi pana 
starosty vyplynulo, že na území Prahy 6 je těchto pomníčků 150.  
V rámci péče o ně, městská část objednala pro letošní rok celkem 
14 oprav pamětních desek, včetně těch, které jsou umístěny Na Ma-
lovance 18, k tomu i 5 dalších na Malovance 12, obnoveny budou 
také pomníčky s deskami v parku Charlotty Masarykové při ulici Na 
Valech a na Flemingově náměstí. 

JUDr. Ivan Hrůza

V BŘEVNOVĚ DNES...
Vážené a milé dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vám v této neklidné 
době přinesla pár pozitivních informa-
cí z Břevnova a nejbližšího okolí. 
Probíhající architektonická soutěž na 
rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou 
má za sebou vyhodnocení své první 
fáze. Odborná porota po dvoudenním 
zasedání vybrala pět nejlepších návr-
hů, které budou dopracovány v druhé 
fázi soutěže na základě připomínek,  
a to jak poroty, tak přizvaných speci-
alistů z oborů zdravotních staveb, do-
pravy, životní prostředí či ekonomiky. 
O vyhodnocení druhé fáze soutěže a o jménu konečného vítěze Vás 
budu informovat v letním čísle. 
Druhá pozitivní informace se týká území Strahova, které již roky čeká 
na své urbanistické řešení. Přestože je toto území definováno územ-
ním plánem jako „Velké rozvojové území“, neexistuje na něj žádná 
podrobná studie s jasnou a stabilizovanou vizí. Proto jsem oslovila 
architektonický ateliér prof. Klokočky ČVUT a příslušné radní hlav-
ního města, Petra Hlaváčka a Jana Chabra. Za jejich podpory pro-
běhl od 4. dubna týdenní workshop se studenty, kteří na základě 
společného zadání města a Prahy 6 hledali zajímavá řešení, formou 
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ře ukazuje, jak město přichází o sportoviště či zelené plochy. Inves-
tor skoupí pozemky, které jsou územním plánem určeny pro sport či 
zeleň, nemá však zájem původní stav a užití zachovat. Naopak chce 
stavět, přirozeně za účelem co nejvyššího zisku. A tak požaduje změ-
nit povolené užití plochy na stavební parcely. K této změně potřebuje 
politiky, kteří musí změnu schválit. Pokud to udělají, investor rázem 
pozemek násobně zhodnotí,“ zaznělo tehdy v prohlášení spolků Zele-
ný Břevnov a Sdružení Tejnka.

Rada Prahy 6 nakonec vyšla developerovi vstříc a v únoru 2020 od-
souhlasila zánik tradiční sportovní plochy ve prospěch bytové výstav-
by. Rozhodování se poté přesunulo na Magistrát hlavního města Pra-
hy, kde byla v květnu téhož roku změna územního plánu zamítnuta 
Výborem územního rozvoje. Majitel pozemku však nepřestal usilovat 
o prolomení územního plánu a v roce 2021 předložil projekt, který 
počítá se čtyřmi objekty o výšce dvou, tří a čtyř pater. Dokumenta-
ce obsahuje i zákresy, které srovnávají výškovou hladinu chystaných 
domů s okolní zástavbou. Střechy stávajících i uvažovaných budov na 
něm lícují, což neodpovídá skutečnosti: parcela, kde mají nové domy 
vzniknout, totiž převyšuje o čtyři až šest metrů okolní terén. Klamavou 
vizualizaci zdokumentovala axonometrická studie a dálkové pohledy  
z míst ležících v podobné nadmořské výšce.

Je tedy zřejmé, že Park Ladronka, jak investor svůj projekt nazval, vy-
tváří na horizontu novou dominantu. Byly proto podány nové námit-
ky, které upozorňují na nesoulad záměru s tvrzením, že navrhovaná 
změna „umožní realizaci výtavby, která vhodně naváže na typ zástav-
by v bezprostředním okolí“. V těchto dnech řízení o vydání změny  
Z 3786/30 Územního plánu pokračuje veřejným projednáváním,  
o výsledku vás budeme informovat. Už teď lze ovšem říci, že předlo-
žený projekt dovršuje sérii nešťastných rozhodnutí, která tuto lokalitu 
provázela po uplynulé dvě dekády. Území, které Břevnováci pamatují 
ve zcela jiné podobě (zahrádky, sady) se nejprve proměnilo v uzavře-
ný, neprostupný komplex La Crone. Výstavba Parku Ladronka (viz ob-
rázek) pak znamená rezignaci na řešení, které by napravilo předchozí 
škody a vtisklo tomuto území urbanisticky přívětivější charakter.

V bezprostředním sousedství památkové zóny Tejnka vznikne další 
bytový kolos se závorou. Fotbalové hřiště, které i díky zdejšímu hostin-
ci sloužilo jako přirozené kulturně–společenské centrum, definitivně 
zanikne. Nezbývá než doufat, že jeho roli převezme SK Union Břev-
nov – ve spolupráci s Městskou části Praha 6.

urbanisticko – architektonického návrhu, na využití tohoto území 
pro zástavbu a pro veřejná prostranství, která jádro zastavitelného 
území obklopují. K této iniciativě jsem samozřejmě přizvala i zástup-
ce břevnovských spolků, kteří na workshopu uplatnili své podněty 
a připomínky. Mým hlavním cílem je hledat řešení a vyvolat diskuzi, 
která povede k cíli najít odvahu toto rozsáhlé území urbánně vyřešit 
a zároveň vymyslet i náplň pro samotný Masarykův stadión, jehož 
zachování je myslím pro všechny prioritou. Do projektu je zapojeno 
70 studentů z pěti evropských univerzit a výsledky jejich práce bu-
deme znát v průběhu června. 
V současné době však za nejdůležitější považuji srdečně poděkovat 
všem Vám, kteří jste se s plným nasazením zapojili do pomoci našim 
ukrajinským přátelům, kteří utíkají před ruskou agresí. Díky pozvání 
spolku Nesedím, sousedím, jsem se na společném setkání dobro-
volníků dozvěděla mnoho cenných informaci a vyslechla mnoho 
krásných příběhů, jak pomáháte. Děkuji a vážím si všech, kdo do-
káží denně otevírat svoje srdce i domovy pro naše ukrajinské hosty  
a věnují se jim v mnohých potřebách života. 
Přeji všem klidné jarní i velikonoční dny s nadějí na radostné Vzkříšení. 

Ing. arch. Eva Smutná

LOUČENÍ SE STARÝM HŘIŠTĚM
/Text Marek Šálek/. Břevnov míval tradičně dva fotbalové kluby  
a každý z nich měl svoje hřiště. Na jednom z nich (bývalý Slavoj 
Břevnov) našel v roce 2020 působiště klub navazující na tuto his-
torii (SK Union Břevnov) a nyní zde trénuje sedmdesát dětí. Starší 
hřiště, které bylo po několik generací domovem TJ Břevnov (později 
FC Dragoun) přestalo sloužit kopané v roce 2015 a od té doby to  
s ním šlo z kopce. Nyní má být jeho zkáza dovršena.

Fotbalové hřiště pod Televizní věží, kde se před více než sto lety 
zrodil břevnovský fotbal, má být zastavěno bytovým komplexem. Už 
před několika lety zmizela tribuna, branky a kabiny, byla zbourána  
i legendární hospoda u rohového praporku. V roce 2018 odsouhla-
sila Komise územního rozvoje MČ P6 záměr soukromého vlastníka 
vybudovat zde čtyřpodlažní areál s kancelářemi, služebními byty, 
víceúčelovými sály a garážemi. Územní řízení však provázely kom-
plikace, neboť námitky vůči zástavbě fotbalového hřiště vzneslo 
několik břevnovských spolků. „Osud tohoto sportoviště velmi dob-
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CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6        po - pá: 10.00 - 18.00

Bělohorská 85, Praha 6
belohorska@chirs.cz

299 144 444
chirs.belohorska

PRAHA 10 – STRAŠNICE,
UL. U KOMBINÁTU
Prodej bytu 3+1, DV, 87,5 m2

Terasa, sklepní kóje
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 333 190

PRAHA 5 - ŘEPORYJE,
UL. WIESENTHALOVA
Prodej bytu 2+kk/T, OV, 44 m2

Terasa 5,24 m2

Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO,
UL. V JIRCHÁŘÍCH
Prodej bytu 1+1, OV, 38 m2

Sklep, kóje
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

PRAHA 10 - HOR. MĚCHOLUPY,
UL. BOLEVECKÁ
Prodej bytu 1+kk/T, OV, 36 m2

Garsoniera, předzahrádka, sklepní kóje
Pob. Bělohorská | Tel.: 737 022 290

PRAHA 9 - LIBEŇ,
UL. OCELÁŘSKÁ
Pronájem bytu 1+kk/T, OV, 37 m2

Garážové stání, terasa, sklepní kóje
Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

Pro našeho klienta
hledáme ke koupi

VELKÝ BYT
4+KK NEBO 4+1

na Břevnově nebo
Petřinách, fi nancování

z vlastních zdrojů.
Více info tel. 737 780 071

PRAHA 4 – CHODOV,
UL. ZLEŠICKÁ
Prodej bytu 3+kk/L, OV, 69 m2

Lodžie, sklep, výtah
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

PRAHA 6 - STŘEŠOVICE,
UL. NAD OCTÁRNOU
Pronájem bytu 2+kk, OV, 40 m2

2. patro cihlového domu
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

PRAHA 6 - ŘEPY,
UL. REINEROVA
Pronájem kanceláří s příslušenstvím 
4+1, OV, 121 m2

Pob. Bělohorská | Tel.: 737 333 190

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. JUNÁCKÁ
Pronájem bytu 2+1, OV, 62 m2

Zařízený
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

jsme tu

pro vás j�� 

19 let
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Známe se?

Spisovatelka Tereza Brdečková: 

Břevnov je stále lepší
Ptala se: Klára Bobková

Rodilá Malostraňačka Tereza Brdečková je spisovatelka, scenáris-
tka a pedagožka na FAMU. Spolu s manželem Jiřím Dědečkem 
vlastní rodinné nakladatelství Limonádový Joe (www.limonadovy-
joe.com) Aktuálně zde vyšla její nová knížka O Janě a Zdenkách 
Jana Wericha o třech generacích žen tohoto českého herce a klí-
čové osobnosti Osvobozeného divadla. Manželka Zdena, dcera 
Jana a vnučka Zdena řečená Fanča byly souputnice v životě Jana 
Wericha, jejich životní příběhy jsou ale zahaleny mnoha dohady 
spojenými se životem ve stínu osobnosti hereckého velikána. Pro 
Wericha byly tyto tři ženy tím nejcennějším, co na světě měl – kro-
mě jeho publika. Kniha Terezy Brdečkové čtenáře provází třígene-
račním příběhem o životním údělu žen a současně odkrývá hlubo-
ký vnitřní rozpor umělců v Československu. Autorka v ní čerpala  
z dosud nepublikované exkluzivní rodinné korespondence či z We-
richových soukromých deníků. S Terezou Brdečkovou jsme si po-
vídali o nové knížce i o autorčině vztahu k sousednímu Břevnovu. 

Bydlíte ve Sněmovní ulici, ale nahoru na Pohořelec to máte 
kousek a do Břevnova je to od vás, co by kamenem dohodil…

To ano, a předtím z Úvozu jsem to měla ještě blíž. Mně dlouho 
přišlo, že už je Břevnov spíš za Prahou. Jenže pro Malostraňáky mé 
generace sahala Praha v horizontu našeho dětství od Pohořelce  
k Hybernům a dál už byla jakási zóna, „kam se nechodí“, ač nahlas 
to nikdo neřekl. To už samozřejmě neplatí. 

Jak na vás coby Malostraňačku Břevnov působil a působí?

Břevnov je stále lepší! Mně na něm dříve trochu vadilo, že vypadá 
spíše jako maloměsto. Například publicista Ondřej Konrád, který se 
v Břevnově na dlouho zabydlel, hořekoval, že tam nejsou kavárny 
– tak to už opravdu neplatí. Bydleli tam také manželé Putíkovi, spi-
sovatelé, před dvaceti lety tomu říkali „u nás v Bronxu“, no, myslím, 
že v Bronxu asi nebyli. (smích)

Máte ráda nějaká konkrétní břevnovská místa?

Já v Břevnově dnes nejvíc miluji klášter, jeho nádhernou zahradu 
a také tu tamní špičkovou restauraci, která nadchla řadu mých pa-
řížských přátel labužníků. A pak samozřejmě Kaštan, kde nedávno 
natáčeli dokument o Jiřím Dědečkovi a Janu Burianovi. A vždycky 
vzpomínám, jak Seifert píše v pamětech, že tam cítí často vůni kři-
voklátských lesů. Takový nos tedy nemám, ale to spojení velkoměs-
ta s přírodou v Břevnově trvá – například na mé oblíbené Ladronce, 
kam jezdím na kole a hlavně na úžasné plovárně Petynka.

Právě vám vyšla knížka O Janě a Zdenkách kolem Jana Weri-
cha. Proč zrovna toto téma? 

Na začátku bylo moje zvláštní a nečekané setkání s Fančou sko-
ro po čtyřiceti letech, roku 2020. Obě nás překvapilo, jak jsme si 
blízké, kolik máme společných vzpomínek na dětství a společných 
názorů na život.

Jak nakonec vznikl nápad dát slovo především „ženám kolem 
Jana Wericha“?

Fanča už léta chtěla udělat „něco“ o své matce Janě, na jejímž 
smutném osudu dodnes parazitují česká bulvární média. Jenže 
nevěděla, co by to mělo být a jak do toho. Řekla jsem, že napíšu  
o Janě knížku. Ovšem její práci a životu lze porozumět jen v kon-
textu celé Werichovy rodiny a doby. Werich byl v péči své ženy 
Zdenky od svých čtyřiadvaceti let, Jana celý život. Fanča strávila 
na Kampě pouhých sedm let, ale zato těch nejdůležitějších. „Jan 
měl vždycky tolik možností se vyjádřit, ale já jsem chtěla dát slovo 
i mámě Janě a babičce Zdeničce“, píše Fanča v úvodu. Zdenka  
i Jana žily v době, kdy zkrátka muži byli přednější, a proto si všich-
ni zvykli mluvit a psát jen o nich. Což mě samozřejmě štve. I to 
byl důvod, proč to celé nebyla najednou jen Fančina věc, ale taky 
moje. Fančino dětství a moje mládí utvářeli stejní lidé, stejné ná-
zory, obavy i radosti, stejné postoje žen. Proto jsou v knize i moje 
osobní vzpomínky. 

Jaká byla vaše osobní cesta k rodině Werichových a jakou roli 
v ní sehrál váš otec Jiří Brdečka? A kdy jste se s Fančou popr-
vé setkaly? 

Jiří Brdečka s Werichem spolupracoval. Jiří Trnka ho Werichovi 
doporučil jako scenáristu, a tak spolu napsali Císařova pekaře, Byl 
jednou jeden král a spolu s Vojtěchem Jasným film Až přijde ko-
cour. Brdečka byl na Kampě „insider”, mohl tak k němu chodit jako 
domů, čehož moc nevyužíval. Werich byl mým rodičům za svědka 
na svatbě, byli zkrátka přátelé a rozuměli si. Poslední spoluprací 
měli být Tři Veteráni, ale toho se už ani jeden nedožil. Mám dojem, 
že mou první schůzku s Fančou domluvil otec po Werichově smrti, 
roku 1981. V té společnosti panoval zvyk, že si lidé tak trochu na-
vzájem odkazovali své děti a přáli si, aby také zůstali přáteli.

Jak dlouho jste knihu zpracovávala, psala? A jak dlouho jste 
se musela probírat korespondencí, aby se vám podařilo dát 
dohromady ten celkový nezaujatý obrázek?

Jedna z mála výhod pandemie bylo, že byl větší klid na psaní a více 
času na přátele. Fanča žije ve Švýcarsku, je vynikající fyzioterape-
utka, chodí domů utahaná, ale zároveň procházela tím obdobím 
otevírání krabic a všechno muselo ven. Každý týden mně posílala 
skeny dopisů, fotek, stránky z deníků, kresbiček, výkřiků – desítky 
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Pomůcky
abak, open

Výkon 
fotbalisty Symetrála

Značka 
délkové 

míry • Obchod pro 
kutily Potom Hospodář Tlačenice •  Možno 

Zkratka 
ultrafialo-

vého záření
Pracovník 
notářství

Vonné 
koření • O co Junák

 Bývalá 
německá 

měna

Kulovitá 
bakterie

Anglicky 
otevřený
Muž. jm. 
(19.5.)

Básnicky 
měsíc

Číslovka 
Řím. 999

1. část 
tajenky

Dětský 
pozdrav

Římsky 6
Osamoceni 

Hospodář-
ské zvíře 
Aroma

Mužstvo 
Hrdina 

Polní míra
Stromový 

porost

• Část svíčky
Kysličník 

síry
Náspy 

Nářečně 
jinam

Ruské muž. 
jméno

Charakter 
krajiny

Černí ptáci

Zbraň indiánů
Noční podnik

Žabí 
citoslovce

Zn. zubní 
pasty

Středověký 
kočovník

Křovina 
Lump

Písm. řecké 
abecedy 

Muž 

3. část 
tajenky

Hlt 
Svazky obilí

Cestovní 
doklad 

Doručovatel
Těžké kovy Pomlouvat

Mužské 
jméno 
(2.10.)

Volání  
o pomoc

Staré 
počítadlo

Dvojice 
Část 

oceánu

Olympijská 
zkratka 
Zvrat  

Osobní 
zájmeno

Značka stříbra
Běloveská 
kyselka

Prvek 
značky Sb
Čidlo zraku

Špatnosti 
Značka 

cínu

• Zvratné 
zájmeno

Brit 
Snad 
knižně

Odvětví
Sibiřský 
veletok

 Značka osmia
Bakalář (zkr. 

titulu)

Chobotnatec 
Voltampér

Ovocná 
zahrada Střešní žlab 4. část 

tajenky

Vysoké
 karty Strany lodi Kobka Šachová 

výhra

V Břevnově je přes 20 nemovitých kulturních památek. Památkou z roku 1873 je …dokončení v tajence

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: OSMIBOKÁ ZVONIČKA NA MALÉM BŘEVNOVĚ
či stovky stránek. Já si to o utřídila a pak jsme na tím každý týden 
strávily asi dvouhodinový telefonát. Byl v tom zmatek, dopisy často 
nebyly datované. Vzala jsem na pomoc Matějkovu korespondenci 
V a W, kde se dají dohledat odkazy na stejné události, a používala 
ji pak jako časovou osu. Všechno se pak muselo přepsat a analyzo-
vat, za což děkuji Anastazii Makovcové Volbrachtové, která s rodiči 
na Kampu chodila a jejímu bratru Petrovi, který ještě s Werichem 
hrál karty. Byly to dopisy a deníky, které jsme nechtěly svěřit ci-
zímu. Pracovaly jsme i s Werichovským archivem, který spravuje 
Památník písemnictví. Těch dopisů je tam opravdu hodně, takže se 
dá říci, že autorkou jsem nejen já, ale taky Zdenka, Jana i Fanča. 
Zvláštní je, že sama kniha vznikla v průběhu asi šestnácti měsíců, 
což je málo, když uvážím, čím jsme se probrali, a že má tři sta strá-
nek. Ale my jsme skutečně cítily, jako by už někde existovala a já ji 
jen jaksi lovila. Fanča si myslí, že nám přitom Werichovi pomáhali.

Vztah Werichovy ženy Zdenky s dcerou Janou a Janin osud 
jako takový je celkově zahalen tajemstvím a zároveň zvláštním 
smutkem. Stejně tak je tomu u osoby paní Zdenky a vztahu 
Werichových k jejich dceři Janě. Fanča zase, jako by se chtěla 
od všeho distancovat, zmizela kamsi do Švýcarska… Člověka 
to svádí k hodnocení a vytváření si domněnek. Co bylo na zpra-
cování příběhu žen kolem Jana Wericha nejnáročnější?

Nejtěžší bylo nevymýšlet si, nehodnotit, ale pátrat, jak to bylo. My-
slím, že korespondence a deníky mluví jasně: Werichovi byli na-
vzájem svázáni mimořádnou, ale i destruktivní rodinnou láskou. 
Pro nás všechny je rodina to nejdůležitější, ale taky je to strašné 
břemeno. Proč to neříci? Když se břemeno rodinných vztahů sejde  
s mizernou dobou, pak jde o život. Tragédií Jany Werichové bylo, že 
se cítila jako Američanka, ale žila v Československu. Že chtěla být 
sama sebou a udělala pro to mnoho, že měla talent, ale společnost 
jí dovolila být právě jen Werichovou dcerou. Mohlo to být jinak, 
kdyby zůstala po válce v USA, kdyby myslela více na sebe a méně 
na své blízké. Ale to nemohla a nechtěla. Pokud jde o Wericha  
a o to, zda za tolik obětí svých žen vůbec stál: Jan Werich mohl být 

občas k nesnesení, ale nikoho 
k ničemu nenutil a vždycky dě-
lal, co považoval v danou chvíli 
za správné. Silně mě rozčilují 
všelijaká dnešní hodnocení 
jeho úliteb režimu. Českoslo-
vensko, v němž se rozhodl žít, 
dokázalo občas udělat šaška  
i z těch nejdůstojnějších osob-
ností, na což si bohužel dobře 
pamatuji. Mohu všechny dneš-
ní Werichovy kritiky ujistit, že 
by dopadli stejně. Kdo si knihu 
přečte, snad to pochopí. 

Setina metru

Na snímku na straně 10 jest vpravo 
Tereza Brdečková, vlevo vnučka Jana 
Wericha Zdenka Kvapil zvaná Fanča. 

2 část  
tajenky
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Mezi námi
v Břevnově 67. 
Petr Podpěra: 

Břevnov a staré stromy…
Tam, kde Radimova uli-
ce vystoupá úvozem za 
východní zdí klášterní 
zahrady na střešovickou 
plošinu, stávala taková 
polozděná budova, již 
tenkrát, hned po válce, 
skoro na spadnutí. Byla 
postavena kolmo ke kláš-
terní zdi a původně slouži-
la asi jako kuželník. Hned 
vedle byla upravená plo-
cha hřiště, velikostí něco 
mezi hřištěm fotbalovým 
a hřištěm na házenou.  
V jedné části bydlela sta-
rá paní, v té druhé sídlil 
248. oddíl skautů a 48. 
oddíl vlčat, což byli do-
rostenci skautů. Samo-
zřejmě to nebylo bydlení 
na zámku, již jen proto, že 
tam nebyla voda. Ve zdi klášterní zahrady však byla branka, kterou 
skauti té staré paní chodili pro vodu do Vojtěšky, do takových těch 
smaltovaných, nemocničních konví. Hráli jsme tam fotbal a opra-
vovali tu starou barabiznu. Skauti, jak známo, byli vedeni k lásce  
k přírodě a mně z těch časů zůstal i obdiv ke starým, velkým, úcty-
hodně vzrostlým stromům. A také oči pro pláč, když vidím, jak se 
někdy k takovým stařešinům chováme. 
Jednou, je tomu již hezká řádka let, mě osud zavál do Holandska, 
do města Eindhovenu, kde působila firma Animali. Obchodovali se 
zvířaty, hlavně s ptáky a působili také jako malá zoologická zahra-
da. Hned vedle pak bylo obří parkoviště jízdních kol, pod starými 
stromy, prý to patřilo místní universitě. Již tenkrát mě tam zaujalo, 
jak se nikdo nebál, že by na něho snad spadla nějaká suchá větev. 
Ani nemohla. Když jsme tenkrát Animali navštívili, právě probíha-
la údržba zeleně, jak se říká u nás. Diametrální rozdíl ve způsobu 
prořezávání stromů. Nezbyla žádná suchá větev, ale přitom jste 
nepoznali, že by tam ti dřevorubci prošli. Zůstaly tam jen staré, vel-
ké, úctyhodně vzrostlé stromy. To u nás také, tak zvaně omladíme 
staré stromy, obzvláště máme spadeno na náš národní strom, lípu, 
ze které učiníme mrzáka. Dovedu pochopit, že starý strom se musí 
opečovávat, protože, nedej bože, kdyby někomu spadla suchá vě-
tev na hlavu, i kdyby to bylo za bouře, potom se ten, kdo je za ten 
strom zodpovědný, nedoplatí. Jenže u nás přistupujeme ke starým 
stromům stejně jako ke košíkářským vrbám. Nastartuje se motoro-
vá pila a pěkně se to všechno ořeže, suché jako živé, však ono to 
zase obroste. A když ne, tak se to pokácí a zasadí se nový strom. 
Ale,kdyby se tak dělo, alespoň ve vhodnou dobu. Při malostran-
ském břehu, naproti Národnímu divadlu, stávala řada starých 
topolů, o kterou se nikdo nestaral. Při jarní bouřce někomu něco 
spadlo na hlavu, nic vážného, nicméně si stěžoval. Tak to všechno 
pro jistotu pokáceli. Jenže takhle koncem května, kdy dutiny v těch 
topolech byly plné mladých kavek. Masakr. Jenže příslušný odbor 
ochrany přírody to všechno posvětil!
V Břevnově jsme zažili něco podobného v případě památných lip 
na nádvoří břevnovského kláštera. Padesát let se o ty stromy nikdo 
nestaral. Prý to bývalo stromořadí. Nebylo. Byly to stromy sázené 
postupně, zřejmě na památku významných událostí. Nejstarší byla 
lípa stojící nejblíže ke kostelu, ta byla viditelně nejstarší, možná za-
sazená na památku postavení kostela. Po padesáti létech nečin-
nosti, kdy bylo všechno všech, ale nikdo se o nic nestaral, se pak 
začal zase někdo starat a asi najmul odbornou firmu, která ty staré 
stromy, zasluhující úcty, odborně zmrzačila. Pak to již nevypadalo 
ani jako stromy, bylo to podobné parkovišti košťat při sletu čaroděj-

nic. Tak se to muselo pokácet  
a zasadit znovu. Jednou to 
snad doroste zase do úctyhod-
ných rozměrů, kdy se člověk 
zastaví a nebude litovat bolesti 
za krkem při pohledu do korun 
staletých stromů. 

Sem tam ještě i po Břevnově 
zbyl nějaký ten staletý strom, 
ale postupně nám tito mohy-
káni mizí. Jaký bude asi jejich 
osud? Vedle schodů u Drinopo-
lu stávala stará hruška. Hruš-
ky se obvykle dožívají, pokud 
máme na mysli ovocné stromy, 
nejvyššího věku. Tahle hruška 
byla památkou na usedlost, 
která uzavírala kdysi Šlikovu uli-
ci. Ta usedlost byla zbořena po konci války a ulice Šlikova tak byla 
propojena s ulicí Dvořeckého. Nikdo se samozřejmě nenamáhal, 
aby prořezal suché větve z koruny tohoto staletého stromu, ale rov-
nou tu hrušku pokáceli. Vyfotil jsem si tenkrát pařez toho stromu  
a bylo viditelné, že jinak ten strom byl naprosto zdravý. 

Někdy v minulém roce bylo vysázeno nové stromořadí podél silni-
ce z Petřin směrem k nešťastné křižovatce na Vypichu. Přitom však 
šlo k zemi pár staletých stromů u staré cesty. Podél zdi směrem  
k bráně do obory zbylo několik staletých jabloní. Takoví stařešinové 
jsou hodni obdivu a zasloužily by si ty stromy aspoň cedulku pro 
památný strom. Byly to staré stromy již v čase, kdy pod nimi jezdil 
prezident Masaryk na koni. 

Opravdu starými stromy jsou dnes v Břevnově, kromě rarit v kláš-
terní zahradě, snad jen modříny v dolíku hned pod Ladronkou. Zdá 
se mi však, že ty stromy již dožívají. Musí být nutně o hodně starší 
sta let, protože jsou vidět na jedné pohlednici z konce 19. století 
jako vzrostlé, fotografované z protějšího kopce, tedy z Košíř. 

Mezi stromy, které vyrůstají do úctyhodné výšky a vytváří obdi-
vuhodné koruny, vyniká beze sporu buk. Buk lesní dorůstá hodně 
vysoko a tam nahoře vytváří hustou korunu. Krásné, staré buky 
najdeme v oboře Hvězda, která však již nepatří k Břevnovu. V kláš-
terní zahradě však byly dva nádherné, červené buky, jejichž kořeny 
obrůstaly zídky okolo schodů jako chapadla. No, rarita na pohled. 
I ve Hvězdě býval jeden buk, jako na chůdách, když půdu mezi 
jeho kořeny vzala voda. Jeho koruna byla však prořezána na čes-
ký způsob, takže nevím, jak to s ním v současnosti vůbec vypadá.  
V klášterní zahradě bývalo vůbec povícero starých stromů, na které 
bylo radost pohledět. Jenže jsem se tam již nějaký ten čas nedobe-
lhal. Před obnoveným skleníkem bývaly původně sluneční hodiny 
vytvářené ze stříhaného buksusu, čili zimostrázu. Ty nepřežily. To 
skleník se dal opravit, i když to byly v jeden čas opravdu ruiny.

Mezi tím však dorostly některé stromy v zahradách vilové čtvrti 
do pohledných rozměrů, i když tedy nemohou být staletými. No 
vlastně, utíká to, některé se svým věkem k tomu již blíží. Krásně 
narostlý je dub v zahradě při ústí Štefkovy do Tomanovy ulice nebo 
opět červený buk v zahradě na rohu Kozlovy a Hošťálkovy ulice. 
Oba stromy jsou viditelné z autobusu linky 191. Pak máme kašta-
novou alej, podél tramvaje na Bělohorské, sice již dosti propelicha-
nou. Některé ty kaštany byly pokáceny na barikády v roce 1945, 
což dnes již ani viditelné není. Původní stromy musely být sázeny 
někdy okolo roku 1900. V zahradě u Šlajferky byl slavnostně pře-
sazován staletý tis někdy v padesátých létech a podařilo se. Nevím 
však, jestli nakonec přežil všechnu tu další výstavbu v okolí v ná-
sledujících létech. 

Jeden pěkný buk roste pak hned vedle vchodu hlavního pavilonu  
v ÚVN a hned pod ním je lavička pro nemohoucí, na které jsem se-
děl a přepadlo mě to vzpomínání na staré stromy v Břevnově. Také 
se mu blíží stoleté výročí, protože ta nemocnice byla postavena  
v roce 1936. Tohle není výčet staletých stromů Břevnova, jen takový 
náhled a návod, abychom se lépe dívali na to, co potěší lidské oko. 

Nakonec bych se zmínil ještě o tom, kdo to byl svatý Radim, pro-
tože jsem začal Radimovou ulicí. On to byl nevlastní bratr svatého 
Vojtěcha, levoboček knížete Slavníka. Oba studovali v Magdeburku 
a působili potom společně. Unikli vyvraždění svého rodu na Libici  
a konec konců oba byli i prvními Břevnováky. 
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Za paní Miroslavou Chmelíkovou
27. února 2022 zemřela ve spánku v Domě  
s pečovatelskou službou v Lomnici nad Po-
pelkou paní Miroslava Chmelíková z Břev-
nova, která by se 15. dubna letošního roku 
dožila devadesáti pěti let. Mnozí ji znali po 
léta, neboť ve Šlikově ulici žila od roku 1962 
se svým manželem, malířem Antonínem 
Chmelíkem, /1924 –1995/. Mladá léta však 
prožila na Pankráci, kde se narodila do rodi-
ny pražského tramvajáka Josefa Matouše, 
který se za války zapojil do odbojové čin-
nosti. Vozovny byly tenkráte centrem života  
a práce zaměstnanců, kteří uměli držet spolu 
a pomáhali si. Spolu s otcem roznášela peníze a potraviny rodinám, jejichž 
živitelé byli vězněni. Chodila sama a aby nevzbuzovala podezření, nosila 
ušité šaty jako poslíček k zákazníkům, ale vlastně obcházela „svých“ šest 
přidělených rodin. Jednou to byly peníze, jindy balíčky se sýrem, máslem, 
cukrem, které zase nosila jiná spojka z nuselské mlékárny, a v bytě u Ma-
toušů se dělaly balíčky. Tehdy se v činžovních domech přes den nezamy-

Duben – Květen

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. arch. Karel Závora, Břevnov 20. 4. 1927Ing. arch. Karel Závora, Břevnov 20. 4. 1927
Lidmila Nováková, Břevnov 8. 4. 1940Lidmila Nováková, Břevnov 8. 4. 1940
František Feňo, Břevnov 8. 5. 1939 František Feňo, Břevnov 8. 5. 1939 

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou obzvláště 
mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní prázdniny každé 
pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana 

Adolfa Melichara.  
Bližší informace: pí Stanková, tel. : 608 623 487, e–mail: hana. stank@seznam. cz
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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

Mnozí Bělohorští se ve středu 18. března  
v sousedních Řepích zúčastnili pohřbu skrom-
né, ale velmi zasloužilé a všeobecně oblíbené 
boromejky – sestry Marie Goretti; zemřela ve 
věku 88 let. Pohřební obřad celebroval stra-
hovský opat P. Daniel Janáček s řadou dalších 
kněží. Sestřičku Goretti na její poslední cestě 
doprovodilo mnoho smutečních hostí. Pohřbena byla na řepském hřbito-
vě v oddělení sester kongregace sv. Karla Boromejského v blízkosti hřbi-
tovní kaple.                           Ing. Karel Voplakal

Oznámení.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

POBOČKA BŘEVNOV
BĚLOHORSKÁ 1666/56, PRAHA 6

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ

PROJEKT JE F INANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA 6 GRANTEM: 
„VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ  V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE -  POBOČKA BŘEVNOV.”
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Životní výročí bělohorského duchovního 
správce Otce Benedikta.
Koncem druhého březnového týdne oslavil ve 
své filiální farnosti na Bílé Hoře své padesá-
té narozeniny tamní duchovní správce, resp. 
rektor tohoto mariánského poutního místa 
sympatický benediktinský kněz Pater Benedikt 
Vojtěch Kolaja OSB. Tuto farnost spravuje již 
řadu let– od úmrtí svého předchůdce Otce 
Jana Kohla OSB. Po bohoslužbách mu farníci 
připili na zdraví a poblahopřáli v rytmu známé 
národní písničky „Na Bílé Hoře sedláček oře…“ 
Otec Benedikt – zde na Bílé Hoře – víru utvr-
zuje, úhor duší oře; V mládí se vyučil řemeslníkem, po studiích se stal 
knězem, řeholníkem, u benediktinů je nyní převorem – a bělohorského 
kostela rektorem – v klášterní zahradě pilně zahradničí; v skromnosti,  
v tichosti soustavně se cvičí. Spisy moudrých Otců soustavně studuje  
a při homiliích z nich často cituje, v tichu poustevny svou víru prohlubu-
je, dlouhé poutní cesty pěšky absolvuje. Do svých modliteb nás všechny 
zahrnuje, jak Tomáš Kempenský Krista následuje… Máme ho rádi; dobře, 
že ho máme – a po každé mši se za něj modlíváme! Po bělohorské oslavě 
narozenin si připomněl ještě další jubileum: padesáté výročí svého křtu –  
v sobotu 19. března – tentokrát již v břevnovské klášterní bazilice svatých 
Markéty a Vojtěcha za účasti cca desítky kněží z břevnovského benedik-
tinského arciopatství i z jiných klášterních komunit; zúčastnili se i jeho 
rodiče a bratr s dětmi. Břevnovská bazilika byla zcela zaplněná tamními  
i bělohorskými farníky.                   Ing. Karel Voplakal

kalo. Slečna Miroslava položila na práh bytu balíček, zazvonila, sestoupila 
a čekala, zda si balíček z bytu někdo převezme. Ty rodiny vůbec neznala. 
Jindy jako spojka jezdila s otcem na výlety mimo Prahu, cíl byl ovšem 
jiný než turistický, ale o tom věděl jen tatínek. Po válce se stala držitelem 
průkazu s paragrafem 255 za odbojovou činnost. Později se vyučila šva-
dlenou, ale vůbec ji to nebavilo. Byla technický typ s obchodním duchem, 
ji zajímaly stroje, moderní zařízení domácností, vysavače, roboty, jak to 
vše funguje, v bytě byla domácím kutilem. Řidičák na auto byl samozřej-
mostí. Nepřekvapuje, že byla mnoho let v Praze vedoucí velké prodejny  
s průmyslovým zbožím. K paní Miroslavě Chmelíkové jsem alespoň jed-
nou za měsíc chodil na návštěvu a byly to chvíle plné pohody a srozumě-
ní nad starými fotografiemi a vzpomínkami. Několik posledních roků žila  
v domě s pečovatelskou službou. Byla oblíbená mezi lidmi a mnoho z nás 
si na ni vzpomene.

 Za redakci Mgr. Pavel Krchov
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u Jičína utrpěl těžké zranění hlavy, které mělo fatální následky. Po u Jičína utrpěl těžké zranění hlavy, které mělo fatální následky. Po 
několika letech utrpení ukončil svůj život sebevraždou. Další bratr několika letech utrpení ukončil svůj život sebevraždou. Další bratr 
Ladislav (1849–1897) se stal magistrem farmacie. Roku 1879 se Ladislav (1849–1897) se stal magistrem farmacie. Roku 1879 se 
oženil s Gabrielou Veithovou (1857–1923) ze Strakonic, měli spolu oženil s Gabrielou Veithovou (1857–1923) ze Strakonic, měli spolu 
sedm dětí. Usadil se ve městě Vinkovci ve Slavonii (dnešní části sedm dětí. Usadil se ve městě Vinkovci ve Slavonii (dnešní části 
Chorvatska), kde si otevřel lékárnu. Po úrazu předčasně zemřel na Chorvatska), kde si otevřel lékárnu. Po úrazu předčasně zemřel na 
otravu krve. Jeho manželka pak vedla lékárnu sama až do své smrti. otravu krve. Jeho manželka pak vedla lékárnu sama až do své smrti. 
Eberhard (1856–1925) byl z bratrů asi nejtalentovanější. Vzdělával Eberhard (1856–1925) byl z bratrů asi nejtalentovanější. Vzdělával 
se i v Paříži a Londýně. Poté absolvoval pražskou kadetní školu  se i v Paříži a Londýně. Poté absolvoval pražskou kadetní školu  
a započal kariéru vojáka. V roce 1886 se oženil s Marií Ošťáda-a započal kariéru vojáka. V roce 1886 se oženil s Marií Ošťáda-
lovou z Prachatic (1866–?), měli dvě dcery. Roku 1909 Eberhard lovou z Prachatic (1866–?), měli dvě dcery. Roku 1909 Eberhard 
sepsal a vydal obsáhlou kroniku rodu Alemannů o 442 stranách. sepsal a vydal obsáhlou kroniku rodu Alemannů o 442 stranách. 
Vystřídal řadu posádek po celé monarchii a do první světové války Vystřídal řadu posádek po celé monarchii a do první světové války 
vstoupil jako plukovník. Po několika bitvách na východní frontě  vstoupil jako plukovník. Po několika bitvách na východní frontě  
a zranění ruky působil jako velitel několika zajateckých táborů. a zranění ruky působil jako velitel několika zajateckých táborů. 
Roku 1917 už dosáhl vysoké hodnosti generálmajora. V Českoslo-Roku 1917 už dosáhl vysoké hodnosti generálmajora. V Českoslo-
vensku se po demobilizaci usadil s rodinou v Bratislavě a působil vensku se po demobilizaci usadil s rodinou v Bratislavě a působil 
jako tlumočník a překladatel (hovořil patnácti jazyky). Zemřel roku jako tlumočník a překladatel (hovořil patnácti jazyky). Zemřel roku 
1925 na následky chřipky. Poslední bratr Max (1858–1920) byl vy-1925 na následky chřipky. Poslední bratr Max (1858–1920) byl vy-
studovaným právníkem. Zůstal v Příbrami, kde převzal i otcovy po-studovaným právníkem. Zůstal v Příbrami, kde převzal i otcovy po-
litické aktivity. Po něm zdědil také jeho cholerickou povahu. Roku litické aktivity. Po něm zdědil také jeho cholerickou povahu. Roku 
1886 se v místě oženil s Františkou Černou (1863–?). Měli dva 1886 se v místě oženil s Františkou Černou (1863–?). Měli dva 
syny a dvě dcery, ale všechny děti zemřely v mladém věku. Jako syny a dvě dcery, ale všechny děti zemřely v mladém věku. Jako 
politik Max zastupoval Mladočeskou stranu. Roku 1909 byl zvolen politik Max zastupoval Mladočeskou stranu. Roku 1909 byl zvolen 
starostou Příbrami, byl jím až do roku 1918. Během války musel starostou Příbrami, byl jím až do roku 1918. Během války musel 
čelit mnoha obtížím ve městě, hlavně se zásobováním obyvatelstva. čelit mnoha obtížím ve městě, hlavně se zásobováním obyvatelstva. 
Do místa směřovali i uprchlíci z Haliče a několik set přesídlenců  Do místa směřovali i uprchlíci z Haliče a několik set přesídlenců  
z válečných zón v Itálii. Max zemřel už brzy po válce, roku 1920. z válečných zón v Itálii. Max zemřel už brzy po válce, roku 1920. 
Čeští Alemannové se postupně v 19. století sžili s místním prostře-Čeští Alemannové se postupně v 19. století sžili s místním prostře-
dím. Jak je vidět, muži si brali Češky, podobně ženy Čechy, nějaký dím. Jak je vidět, muži si brali Češky, podobně ženy Čechy, nějaký 
zřetelný německo–český antagonismus tam nebyl.zřetelný německo–český antagonismus tam nebyl.
Emil von Alemann, nejmladší z bratří, se narodil stejně jako jeho Emil von Alemann, nejmladší z bratří, se narodil stejně jako jeho 
sourozenci v Příbrami a to dne 30. ledna 1863. V souladu s převa-sourozenci v Příbrami a to dne 30. ledna 1863. V souladu s převa-
žující tradicí se stal vojákem. Roku 1879 odjel na kadetní školu žující tradicí se stal vojákem. Roku 1879 odjel na kadetní školu 
až do Sedmihradska, kde se stal roku 1882 kadetem. Vystřídal pak až do Sedmihradska, kde se stal roku 1882 kadetem. Vystřídal pak 
několik útvarů v Uhrách, roku 1887 byl povýšen na poručíka a pře-několik útvarů v Uhrách, roku 1887 byl povýšen na poručíka a pře-
velen do Prahy k 28. pěšímu pluku zvanému Pražské děti. Tady byl velen do Prahy k 28. pěšímu pluku zvanému Pražské děti. Tady byl 
roku 1890 jmenován nadporučíkem. Už v dubnu 1893 byl ale pře-roku 1890 jmenován nadporučíkem. Už v dubnu 1893 byl ale pře-
velen do Čáslavi. Během služby se tam seznámil s mladou vdovou velen do Čáslavi. Během služby se tam seznámil s mladou vdovou 
Emilií Pistoriusovou, rozenou Slavíkovou (*9. 1. 1870), a 8. června Emilií Pistoriusovou, rozenou Slavíkovou (*9. 1. 1870), a 8. června 
1895 se vzali. V roce 1897 byl Emil v Čáslavi povýšen na hejtmana  1895 se vzali. V roce 1897 byl Emil v Čáslavi povýšen na hejtmana  
a stal se specialistou na zeměbranecké pluky (Landwehr Infanterie a stal se specialistou na zeměbranecké pluky (Landwehr Infanterie 
Regimenter, zkratkou LIR).Regimenter, zkratkou LIR).
Emilie von Alemann již měla z prvního manželství dvě děti, Milo-Emilie von Alemann již měla z prvního manželství dvě děti, Milo-
slava (později byl také vojákem, jak jinak) a Ellu. Emilovi porodila slava (později byl také vojákem, jak jinak) a Ellu. Emilovi porodila 
také dvě děti. První se narodil 24. 3. 1896 syn Karl za Emilova také dvě děti. První se narodil 24. 3. 1896 syn Karl za Emilova 
krátkodobého služebního pobytu v Josefově, následovala dcera krátkodobého služebního pobytu v Josefově, následovala dcera 
Marie narozená 1. 3. 1898 v Čáslavi. Rodina vedla kočovný život. Marie narozená 1. 3. 1898 v Čáslavi. Rodina vedla kočovný život. 
Emil absolvoval roku 1902 kurs pro štábní důstojníky ve Vídni se Emil absolvoval roku 1902 kurs pro štábní důstojníky ve Vídni se 
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.
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Jan Císař: Jan Císař: Emil von Alemann a jeho rod v BřevnověEmil von Alemann a jeho rod v Břevnově
Na severovýchodním okraji Břevnova, poblíž rušné Patočkovy Na severovýchodním okraji Břevnova, poblíž rušné Patočkovy 
ulice, stojí mezi stromy dvoupatrový dům. Na první pohled nijak ulice, stojí mezi stromy dvoupatrový dům. Na první pohled nijak 
pozoruhodný, snad s výjimkou barevného nátěru a velkého nápisu pozoruhodný, snad s výjimkou barevného nátěru a velkého nápisu 
PAX ET BONUM. Historii má ovšem zajímavou, především díky PAX ET BONUM. Historii má ovšem zajímavou, především díky 
jeho stavebníkovi, kterým byl počátkem 20. století Emilian Karl jeho stavebníkovi, kterým byl počátkem 20. století Emilian Karl 
Wilhelm Ritter von Alemann, psáno celým jménem včetně titulu.Wilhelm Ritter von Alemann, psáno celým jménem včetně titulu.
Alemannové byli původně významným německým měšťanským Alemannové byli původně významným německým měšťanským 
rodem v Magdeburgu. První zmínky o nich pocházejí z konce 13. rodem v Magdeburgu. První zmínky o nich pocházejí z konce 13. 
století. V dalších staletích byla řada příslušníků rodu starosty měs-století. V dalších staletích byla řada příslušníků rodu starosty měs-
ta. V roce 1602 byl císařem Rudolfem II. vydán v Praze diplom, ta. V roce 1602 byl císařem Rudolfem II. vydán v Praze diplom, 
povyšující rod do šlechtického stavu. Příslušný erb nese od té doby povyšující rod do šlechtického stavu. Příslušný erb nese od té doby 
ve štítě v horní polovině na červeném podkladu stříbrného (bílého) ve štítě v horní polovině na červeném podkladu stříbrného (bílého) 
dvojocasého lva, v dolní polovině na stříbrném (bílém) podkladu dvojocasého lva, v dolní polovině na stříbrném (bílém) podkladu 
tři černé vlčí háky. Tyto háky (wolfsangeln) byly oblíbeným ně-tři černé vlčí háky. Tyto háky (wolfsangeln) byly oblíbeným ně-
meckým heraldickým prvkem (mnohem později bohužel i mezi meckým heraldickým prvkem (mnohem později bohužel i mezi 
nacisty). Hák byl kdysi pastí na vlky. Zavěšen v lese na řetěze vi-nacisty). Hák byl kdysi pastí na vlky. Zavěšen v lese na řetěze vi-
sícím z větve nesl napíchnuté maso. Vlkovi se po chňapnutí zasekl  sícím z větve nesl napíchnuté maso. Vlkovi se po chňapnutí zasekl  
a vzpříčil v tlamě a to byl jeho konec.a vzpříčil v tlamě a to byl jeho konec.
Za třicetileté války přišla na Magdeburg velká pohroma. V roce Za třicetileté války přišla na Magdeburg velká pohroma. V roce 
1631 byl dobyt císařskou soldateskou polního maršála Tillyho, vět-1631 byl dobyt císařskou soldateskou polního maršála Tillyho, vět-
šina jeho obyvatel vyvražděna, město vydrancováno a vypáleno. šina jeho obyvatel vyvražděna, město vydrancováno a vypáleno. 
Po této katastrofě většina Alemannů město opustila, odešla dále na Po této katastrofě většina Alemannů město opustila, odešla dále na 
východ do Pruska a na jih do Rakouska. Země rakouské říše se pak východ do Pruska a na jih do Rakouska. Země rakouské říše se pak 
staly domovem i Emilových předků.staly domovem i Emilových předků.
Muži této větve byli většinou vojáci, dále lékaři a právníci. Větši-Muži této větve byli většinou vojáci, dále lékaři a právníci. Větši-
nou výrazní a schopní lidé. Často museli zaměnit svoje evangelické nou výrazní a schopní lidé. Často museli zaměnit svoje evangelické 
vyznání za katolické.vyznání za katolické.
Pradědečkem Emila byl Karl (1744–1790), voják, narozen  Pradědečkem Emila byl Karl (1744–1790), voják, narozen  
v Šoproni (Oedenburgu), většinu života žil v Prešově. Dědečkem v Šoproni (Oedenburgu), většinu života žil v Prešově. Dědečkem 
byl Christian (1781–1843), voják, žil a zemřel také v Prešově. byl Christian (1781–1843), voják, žil a zemřel také v Prešově. 
Emilův otec byl rovněž Christian, narodil se roku 1818 už v české Emilův otec byl rovněž Christian, narodil se roku 1818 už v české 
Kouřimi. Studoval nejprve filosofii, pak medicínu a stal se léka-Kouřimi. Studoval nejprve filosofii, pak medicínu a stal se léka-
řem. Roku 1844 se usadil v Příbrami a započal tam svoji praxi. řem. Roku 1844 se usadil v Příbrami a započal tam svoji praxi. 
Hned roku 1845 se oženil s Amálií Hukovou (1822–1867). Brzy Hned roku 1845 se oženil s Amálií Hukovou (1822–1867). Brzy 
se stal jedním z hlavních představitelů města, aktivně se zapojoval se stal jedním z hlavních představitelů města, aktivně se zapojoval 
do nastolování pořádku v revolučním roce 1848, později i při chu-do nastolování pořádku v revolučním roce 1848, později i při chu-
dinských nepokojích a protižidovských násilnostech. Poté se stal dinských nepokojích a protižidovských násilnostech. Poté se stal 
ředitelem příbramské nemocnice. Jako lékař byl velice obětavý, ředitelem příbramské nemocnice. Jako lékař byl velice obětavý, 
chudáky léčil zdarma, i když byl jinak impulzivní a nevyzpytatelné chudáky léčil zdarma, i když byl jinak impulzivní a nevyzpytatelné 
povahy. Roku 1864 byl zvolen starostou Příbrami. Dva roky nato povahy. Roku 1864 byl zvolen starostou Příbrami. Dva roky nato 
vypukla ve městě epidemie cholery. Christian trávil ošetřováním vypukla ve městě epidemie cholery. Christian trávil ošetřováním 
nemocných celé dny i noci. Sám měl v té době jako workoholik nemocných celé dny i noci. Sám měl v té době jako workoholik 
podlomené zdraví, takže v září 1866 umírá z celkového vyčerpání.podlomené zdraví, takže v září 1866 umírá z celkového vyčerpání.
Jeho syn Emil byl ze čtrnácti dětí. Šest bylo chlapců (jeden zemřel Jeho syn Emil byl ze čtrnácti dětí. Šest bylo chlapců (jeden zemřel 
krátce po narození) a osm dívek (dvě umřely stejně). Emilův nej-krátce po narození) a osm dívek (dvě umřely stejně). Emilův nej-
starší bratr, opět pokřtěný Christian (1847–1870), měl být vojákem. starší bratr, opět pokřtěný Christian (1847–1870), měl být vojákem. 
Roku 1866 ho jako kadeta zastihla prusko–rakouská válka. V bitvě Roku 1866 ho jako kadeta zastihla prusko–rakouská válka. V bitvě 
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služebními cestami do Terstu, Trebinje, Mostaru a Sarajeva. Takhle to služebními cestami do Terstu, Trebinje, Mostaru a Sarajeva. Takhle to 
už nejde dál, uvědomoval si Emil, bylo třeba zajistit alespoň manželce  už nejde dál, uvědomoval si Emil, bylo třeba zajistit alespoň manželce  
s dětmi stálý domov a dětem kvalitní vzdělání. Proto dosáhl přeložení s dětmi stálý domov a dětem kvalitní vzdělání. Proto dosáhl přeložení 
do Prahy k 8. zeměbraneckému pluku sídlícímu v novém areálu na do Prahy k 8. zeměbraneckému pluku sídlícímu v novém areálu na 
Pohořelci. Rozhodl se postavit pro rodinu poblíž velký dům, pozemek Pohořelci. Rozhodl se postavit pro rodinu poblíž velký dům, pozemek 
se podařilo koupit v zahradě usedlosti Schleiferka. se podařilo koupit v zahradě usedlosti Schleiferka. 
Tam na místě starší stavby vzniklo roku 1906 rodinné sídlo. Bylo  Tam na místě starší stavby vzniklo roku 1906 rodinné sídlo. Bylo  
v konzervativním historizujícím stylu, s výraznou jehlancovitou věží, v konzervativním historizujícím stylu, s výraznou jehlancovitou věží, 
na které byly čtyři velké vikýře s věžičkami. Další věžičky byly i na na které byly čtyři velké vikýře s věžičkami. Další věžičky byly i na 
střeše, prostě jakýsi odkaz na hrady. Dům dostal číslo popisné 139, střeše, prostě jakýsi odkaz na hrady. Dům dostal číslo popisné 139, 
poslední z číselné řady pro Velký Břevnov. V roce 1907 byl totiž poslední z číselné řady pro Velký Břevnov. V roce 1907 byl totiž 
Břevnov povýšen na město a došlo k vytvoření jednotné číselné řady Břevnov povýšen na město a došlo k vytvoření jednotné číselné řady 
pro celý Břevnov, zahrnující dále i Tejnku a Malý Břevnov. Jednotná pro celý Břevnov, zahrnující dále i Tejnku a Malý Břevnov. Jednotná 
řada platila od 1. 1. 1908. Původní interval pro Velký Břevnov byl řada platila od 1. 1. 1908. Původní interval pro Velký Břevnov byl 
zachován, takže číslo 139 nese stavba dodnes. Nový dům byl určitě zachován, takže číslo 139 nese stavba dodnes. Nový dům byl určitě 
výrazný, starousedlíci ho nazývali Alemankou, novým obyvatelům už výrazný, starousedlíci ho nazývali Alemankou, novým obyvatelům už 
název nic neříká. Zajímavé je, že zhruba ve stejné době si podobné název nic neříká. Zajímavé je, že zhruba ve stejné době si podobné 
sídlo nechal postavit i Emilův bratr Max v Příbrami. Také v historizu-sídlo nechal postavit i Emilův bratr Max v Příbrami. Také v historizu-
jícím stylu, jakoby od stejného architekta. Jen ta věž tam Maxovi chy-jícím stylu, jakoby od stejného architekta. Jen ta věž tam Maxovi chy-
běla. Příbramský dům čp. 44 rovněž stále existuje, i když je purizací běla. Příbramský dům čp. 44 rovněž stále existuje, i když je purizací 
znehodnocený a navíc natřený na šedo. Stojí poblíž rušné křižovatky znehodnocený a navíc natřený na šedo. Stojí poblíž rušné křižovatky 
před centrem města.před centrem města.
Emil tak splnil to, co si předsevzal, ale vojenský erár s ním měl další Emil tak splnil to, co si předsevzal, ale vojenský erár s ním měl další 
plány. Vyhověli jsme ti, tak šup s tebou do Haliče, do města Stryj. plány. Vyhověli jsme ti, tak šup s tebou do Haliče, do města Stryj. 
Odjel roku 1907 a sloužil tam do roku 1910, na závěr mise byl po-Odjel roku 1907 a sloužil tam do roku 1910, na závěr mise byl po-
výšen na majora. Poté byl převelen k 10. zeměbraneckému pluku  výšen na majora. Poté byl převelen k 10. zeměbraneckému pluku  
v Mladé Boleslavi. Tam se mu v létě 1913 zhoršily chronické potíže  v Mladé Boleslavi. Tam se mu v létě 1913 zhoršily chronické potíže  
s ledvinami a na zánět v tamní vojenské nemocnici dne 13. 7. 1913 ve s ledvinami a na zánět v tamní vojenské nemocnici dne 13. 7. 1913 ve 
věku padesáti let zemřel. Jeho ostatky byly převezeny do Břevnova  věku padesáti let zemřel. Jeho ostatky byly převezeny do Břevnova  
a po mši u Sv. Markéty byl uložen do nové rodinné hrobky na místním a po mši u Sv. Markéty byl uložen do nové rodinné hrobky na místním 
hřbitově. Byl ušetřen světové války, kdo ví, jaký osud by měl.hřbitově. Byl ušetřen světové války, kdo ví, jaký osud by měl.
Rodina ve „Velké válce“ jistě strádala stejně jako ostatní obyvatelé Rodina ve „Velké válce“ jistě strádala stejně jako ostatní obyvatelé 
Rakouska. Emilův syn Karl nejprve absolvoval důstojnickou školu Rakouska. Emilův syn Karl nejprve absolvoval důstojnickou školu 

v Salzburgu a pak odešel do války spolu se svým 8. pohořeleckým v Salzburgu a pak odešel do války spolu se svým 8. pohořeleckým 
plukem. V listopadu 1915 byl na ruské frontě zajat a z ruského za-plukem. V listopadu 1915 byl na ruské frontě zajat a z ruského za-
jetí se vrátil až roku 1920. Se svojí matkou Emilií se již nesetkal. jetí se vrátil až roku 1920. Se svojí matkou Emilií se již nesetkal. 
Ta zemřela 19. 10. 1918 rovněž na zánět ledvin, snad v souvislosti Ta zemřela 19. 10. 1918 rovněž na zánět ledvin, snad v souvislosti 

se španělskou chřipkou. Uložena byla vedle Emila do břevnovské se španělskou chřipkou. Uložena byla vedle Emila do břevnovské 
rodinné hrobky.rodinné hrobky.
Československá republika zrušila šlechtické tituly a došlo i k po-Československá republika zrušila šlechtické tituly a došlo i k po-
češťování jmen. Karl von Alemann se stal Karlem Alemanem. Vrá-češťování jmen. Karl von Alemann se stal Karlem Alemanem. Vrá-
til se ze zajetí s úplně bílými vlasy jako introvert. Spolu se sestrou til se ze zajetí s úplně bílými vlasy jako introvert. Spolu se sestrou 
Marií prodali roku 1922 břevnovské rodinné sídlo Kongregaci škol-Marií prodali roku 1922 břevnovské rodinné sídlo Kongregaci škol-
ských sester řádu sv. Františka. Rodina si tedy vlastního sídla pří-ských sester řádu sv. Františka. Rodina si tedy vlastního sídla pří-
liš neužila. Vzhledem ke své vojenské kvalifikaci byl Karel veden  liš neužila. Vzhledem ke své vojenské kvalifikaci byl Karel veden  
v ČSR jako důstojník rezerv, ale zaměstnáním byl obchodní zástup-v ČSR jako důstojník rezerv, ale zaměstnáním byl obchodní zástup-
ce několika firem. V roce 1924 se oženil s Annou Zamrazilovou ce několika firem. V roce 1924 se oženil s Annou Zamrazilovou 
a měli spolu tři dcery. Nejstarší Věru (*1925) a později dvojčata a měli spolu tři dcery. Nejstarší Věru (*1925) a později dvojčata 
Hanu a Marii (*1934). Nechal si postavit dům v Radošovicích, ale Hanu a Marii (*1934). Nechal si postavit dům v Radošovicích, ale 
nepraktické bydlení „stranou“ roku 1936 prodal a od té doby žila nepraktické bydlení „stranou“ roku 1936 prodal a od té doby žila 
rodina v Praze, v Holečkově ulici na Smíchově.rodina v Praze, v Holečkově ulici na Smíchově.
Karlova mladší sestra Marie vystudovala v Praze lyceum u Vorši-Karlova mladší sestra Marie vystudovala v Praze lyceum u Vorši-
lek a za první republiky pracovala jako úřednice. Zůstala svobodná  lek a za první republiky pracovala jako úřednice. Zůstala svobodná  
a bezdětná. Sestry sv. Františka koupily roku 1922 Alemanku, ale  a bezdětná. Sestry sv. Františka koupily roku 1922 Alemanku, ale  
i Schleiferku. Alemanka sloužila tehdy (ale i dnes) jako dívčí kolej. i Schleiferku. Alemanka sloužila tehdy (ale i dnes) jako dívčí kolej. 
Jinak tomu bylo za války, kdy Schleiferku zabrali NěmciJinak tomu bylo za války, kdy Schleiferku zabrali Němci
a sestrám zbyla pouze Alemanka. Po roce 1948 přišly sestry o oba a sestrám zbyla pouze Alemanka. Po roce 1948 přišly sestry o oba 
objekty a v padesátých letech v nich byly kanceláře Obvodního ná-objekty a v padesátých letech v nich byly kanceláře Obvodního ná-
rodního výboru Prahy 5. V Alemance jich bylo pouze několik, ve rodního výboru Prahy 5. V Alemance jich bylo pouze několik, ve 
zbývajících prostorách byla mateřská školka. Několikrát jsem do zbývajících prostorách byla mateřská školka. Několikrát jsem do 
domu jako kluk nakoukl roku 1956, když šla matka po mateřské domu jako kluk nakoukl roku 1956, když šla matka po mateřské 
opět učit a chodila tam s různými papíry. Dům byl uvnitř poněkud opět učit a chodila tam s různými papíry. Dům byl uvnitř poněkud 
pochmurný. Ve druhé polovině padesátých let (1958 či 1957?) vy-pochmurný. Ve druhé polovině padesátých let (1958 či 1957?) vy-
pukl v Alemance velký požár. Zničil především věž a střechu, kde pukl v Alemance velký požár. Zničil především věž a střechu, kde 
byl velký podíl dřeva. Děti se podařilo ve zdraví evakuovat, nějaká byl velký podíl dřeva. Děti se podařilo ve zdraví evakuovat, nějaká 
zranění byla mezi hasiči. Dům byl později opraven, ale zcela ztratil zranění byla mezi hasiči. Dům byl později opraven, ale zcela ztratil 
svoji charakteristickou podobu. Druhé patro už nemělo mansardové svoji charakteristickou podobu. Druhé patro už nemělo mansardové 
krytí, věž nebyla obnovena.krytí, věž nebyla obnovena.
Karel s manželkou Annou paradoxně dožívali život v posádkovém Karel s manželkou Annou paradoxně dožívali život v posádkovém 
městě Terezín, přestože on jistě nechtěl žádné připomínky války. městě Terezín, přestože on jistě nechtěl žádné připomínky války. 
Jejich dcera Marie vystudovala v Praze medicínu a pracovala v ús-Jejich dcera Marie vystudovala v Praze medicínu a pracovala v ús-
tecké nemocnici. Takhle měli k sobě blíž, zvláště když si rodina tecké nemocnici. Takhle měli k sobě blíž, zvláště když si rodina 
„mladých“ svépomocí stavěla domek v Brné u Ústí nad Labem. Po „mladých“ svépomocí stavěla domek v Brné u Ústí nad Labem. Po 
roce 1968 ale dcera Marie s jedinou vnučkou Veronikou emigrovala roce 1968 ale dcera Marie s jedinou vnučkou Veronikou emigrovala 
a obě se usadily v Kanadě. Paní Marie tam pracovala do vysokého a obě se usadily v Kanadě. Paní Marie tam pracovala do vysokého 
věku ve Vancouveru jako velice respektovaná anestezioložka.věku ve Vancouveru jako velice respektovaná anestezioložka.
Na břevnovském hřbitově stále ubývají starší hroby, ale hrobka Na břevnovském hřbitově stále ubývají starší hroby, ale hrobka 
„Rodiny z Alemanů“ je tam pořád. Je v ní pochován Emil s man-„Rodiny z Alemanů“ je tam pořád. Je v ní pochován Emil s man-
želkou Emilií spolu s jejich dětmi Karlem a Marií a Karlovou man-želkou Emilií spolu s jejich dětmi Karlem a Marií a Karlovou man-
želkou Annou. Emilova pravnučka Veronika, výtvarnice, stále platí želkou Annou. Emilova pravnučka Veronika, výtvarnice, stále platí 
z Kanady pronájem. Navíc pečuje o veškeré rodinné památky na z Kanady pronájem. Navíc pečuje o veškeré rodinné památky na 
české Alemany. Tak to má být. české Alemany. Tak to má být. 



V Břevnově dne 30. 3. 2022. V Klášterní sýpce náš pan arciopat P. Siostrzonek narazil sud s novou značkou piva vyšlechtěnou ve spolupráci s Plzeňským prazdrojem. Na snímku 
je zleva Tomáš Drahoňovský, manažer projektu, pan arciopat Petr Siostrzonek, sládek Tomáš Pokorný a Aleš Potěšil, vrchní sládek Břevnovského pivovaru. Na snímku dole jsou 
účastníci letošního masopustního bálu v Pyramidě. 

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC


