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Oslava Dětského dne je další z jarních pořadů, jež se v Břevnově konají. Dětský den organizuje Praha 6 
na koupališti Petynka. Také tato akce se letos vydařila, počasí vyšlo a děti byly spokojené. 

Nadprůměrná návštěva lidí se přišla podívat na tradiční exekuci pálení čarodějnic dne 30. dubna tohoto 
roku. Akce se zúčastnil pan arciopat Siostrzonek, za úřad MČ Praha 6 Ing. Marie Kubíková a samozřej-
mě vedení živnostenského spolku v Břevnově, který exekuci po léta pořádá: uprostřed Tomáš Hudera 
a vpravo prof. Štěpán Kubík. Velmi úspěšná byla i následná akce První pivní máj. 

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest:  Uzávěrka příštího čísla jest:  
v pondělí 5. září 2022v pondělí 5. září 2022

Rány o Božím Těle. V měsíci červnu připome-
nuty v naší bazilice tyto svátky: 5. 6. Boží Hod 
Svatodušní – seslání Ducha svatého, 12. 6. Svá-
tek nejsvětější Trojice, 16. 6. Svátek Božího Těla 
a 24. 6. svátek Srdce Páně.   Břevnovský fotograf 
Václav Dub /1904 – 1996/ v Břevnovanu rád 
vzpomínal: Nás kluky tehdy více zajímal Svátek 
Božího Těla, neboť bylo volno a nemuseli jsme 
do školy. Z chrámu sv. Víta vyšlo procesí. Pod 
baldachýnem šel sám arcibiskup Lev Skrben-
ský z Hříště, za ním kněží, staré urozené dámy 
z Domu šlechtičen na Hradčanech, dále školní 
děti, nejprve dívky celé v bílém, potom chlapci 
v černém s bílou šerpou přes prsa a dav lidí. Za 
zpěvu prošli kolem venkovních oltářů a u každé-
ho bylo krátké zastavení s modlitbami. U vojen-
ského muzea čekala s nabitými puškami řada 
vojínů z Pohořeleckých kasáren. To už se procesí 
chýlilo k závěru. Oficír zavelel a deset salv jako  
z kanonu vystřílel oddíl k zakončení celé parády. 
Na to jsme ovšem jako kluci dychtivě čekali. Vrh-
li jsme se na zem a po kolenou se proplétali mezi 
nohama vojáků a sbírali vystřelené patrony. To 
bylo pro nás to nejlepší ze svátku Božího Těla. 

Ilustrace František Horník, zpracoval Pavel Krchov
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Slavnostní sál v prelatuře neboli Tereziánský sál Břevnovského kláštera vyzdobil v roce 1727 Kosmas 
Damián Asam. Počínaje panovnicí Marií Terezií ho navštívila řada významných osobností. Dnes zde do-
stávají maturitní vysvědčení gymnazisté, žáci škol, konají se zde koncerty, firemní akce, vodí se sem 
turisté. Lepší sál v Praze 6 nemáme. Historický snímek zhotovil fotograf Josef Sudek kolem roku 1940. 

Zajímavost
pro vás 144
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  Z klášteraZ kláštera • Je neděle 1. května 2022.   • Je neděle 1. května 2022.  
V rozkvetlé klášterní zahradě je klid, po cestič-V rozkvetlé klášterní zahradě je klid, po cestič-
kách se procházejí návštěvníci, sedí na lavič-kách se procházejí návštěvníci, sedí na lavič-
kách a nastavují tváře sluníčku. Před Klášterní kách a nastavují tváře sluníčku. Před Klášterní 
sýpkou a Šenkem posedávají v trávě mladí lidé sýpkou a Šenkem posedávají v trávě mladí lidé 
s dětmi, někteří se honí, hrají si. Všude je plno s dětmi, někteří se honí, hrají si. Všude je plno 
lidí a pohoda. Jí se, pije se a klábosí. Před kláš-lidí a pohoda. Jí se, pije se a klábosí. Před kláš-
terem jsou stánky se značkami pivovarů, kte-terem jsou stánky se značkami pivovarů, kte-
ří nabízejí své vlastní druhy piv, jiní stánkaři ří nabízejí své vlastní druhy piv, jiní stánkaři 
zase jídlo nebo různé cetky. Hudba hraje. Ještě zase jídlo nebo různé cetky. Hudba hraje. Ještě 
včera tu hořela vysoko vatra s čarodějnicemi, včera tu hořela vysoko vatra s čarodějnicemi, 
ale jsou pryč, a dnes se zde slaví 1. Pivní máj ale jsou pryč, a dnes se zde slaví 1. Pivní máj 
v režii Břevnovského živnostenského spolku. v režii Břevnovského živnostenského spolku. 
• • Od 3. květnaOd 3. května se konaly májové pobožnosti  se konaly májové pobožnosti 
v bazilice, vždy každé úterý po mši sv. od 15 v bazilice, vždy každé úterý po mši sv. od 15 
hodin. • hodin. • 5. 5. 5. 5. Od 19 hodin se uskutečnilo další Od 19 hodin se uskutečnilo další 
setkání Taize se zpěvy a modlitbami. • setkání Taize se zpěvy a modlitbami. • 8. 5.8. 5. v 9  v 9 
hodin přenášena mše svatá českým rozhlasem hodin přenášena mše svatá českým rozhlasem 
Vltava. Celebroval P. Václav Snětina, účinko-Vltava. Celebroval P. Václav Snětina, účinko-
vala břevnovská schola, řízená M. a P. Saláko-vala břevnovská schola, řízená M. a P. Saláko-
vými. • vými. • 10. 5.10. 5. v 19 hodin v Tereziánském sále  v 19 hodin v Tereziánském sále 
zazněl koncert v podání rod. Klánských z díla zazněl koncert v podání rod. Klánských z díla 
Antonína Dvořáka. • Antonína Dvořáka. • 13. 5.13. 5. zvolen byl nový  zvolen byl nový 
pražský arcibiskup Jan Graubner. • pražský arcibiskup Jan Graubner. • 14. 5.14. 5. se  se 
uskutečnila farní pouť do Poříčí nad Sázavou. uskutečnila farní pouť do Poříčí nad Sázavou. 
Zde, v kostele sv. Havla, sloužil Pater Václav Zde, v kostele sv. Havla, sloužil Pater Václav 
Snětina společnou mši sv. poníž následovalo Snětina společnou mši sv. poníž následovalo 
občerstvení. • občerstvení. • 15. 5.15. 5. v bazilice sv. Markéty   v bazilice sv. Markéty  
v 9 hodin začala mší svatou Misijní neděle  v 9 hodin začala mší svatou Misijní neděle  
„Na světě nejsme sami,“ kterou pořádali v okolí „Na světě nejsme sami,“ kterou pořádali v okolí 
kláštera skauti Arachné a Jeleni. Vybráno bylo kláštera skauti Arachné a Jeleni. Vybráno bylo 
68. 543 Kč na podporu středoafrické Bozoum. 68. 543 Kč na podporu středoafrické Bozoum. 
• • 18. května18. května 2022 zemřel bratr Aleš Vandro- 2022 zemřel bratr Aleš Vandro-
vec ve 47 letech, rodák z Prachatic, podpřevor vec ve 47 letech, rodák z Prachatic, podpřevor 
a hospodářský správce Břevnovského kláštera. a hospodářský správce Břevnovského kláštera. 
Pohřební obřady konány Pohřební obřady konány 25. května25. května v 11 ho- v 11 ho-
din v bazilice. Účinkovala břevnovská scho-din v bazilice. Účinkovala břevnovská scho-
la vedená Pavlem Salákem a s varhaníkem la vedená Pavlem Salákem a s varhaníkem 
Markem Čihařem za účasti veřejnosti, kněží, Markem Čihařem za účasti veřejnosti, kněží, 
jáhnů a benediktinů. • jáhnů a benediktinů. • 25. 5.25. 5. v areálu klášte- v areálu klášte-
ra konány Břevnovské slavnosti již po sedmé  ra konány Břevnovské slavnosti již po sedmé  
s historickým šermem, loutkovým divadlem, s historickým šermem, loutkovým divadlem, 
rytířskými turnaji, souboji, vařením stře-rytířskými turnaji, souboji, vařením stře-
dověkého piva, výcvikem asistenčních psů  dověkého piva, výcvikem asistenčních psů  

s dobovou hudbou. • s dobovou hudbou. • 22. 5.22. 5. při nedělní mši sv.  při nedělní mši sv. 
od 9 hodin účinkoval Chrámový sbor. Zazněla od 9 hodin účinkoval Chrámový sbor. Zazněla 
Mše D dur Antonína Dvořáka, dirigoval Adolf Mše D dur Antonína Dvořáka, dirigoval Adolf 
Melichar. – Od Svátku Nanebevstoupení Páně Melichar. – Od Svátku Nanebevstoupení Páně 
vždy po mši sv. od 20 hodin konána Novéna  vždy po mši sv. od 20 hodin konána Novéna  
k Duchu sv. s tématem „Povolání v církvi“ k Duchu sv. s tématem „Povolání v církvi“ 
až do 3. června. • až do 3. června. • 29. 5. 29. 5. o deváté ranní u sv. o deváté ranní u sv. 
Markéty přijalo 8 dětí z naší farnosti I. svaté Markéty přijalo 8 dětí z naší farnosti I. svaté 
přijímání. Sloužil P. Václav Snětina, zpívala přijímání. Sloužil P. Václav Snětina, zpívala 
břevnovská schola. Týž den v areálu kostela na břevnovská schola. Týž den v areálu kostela na 
Bílé Hoře při uvedení reliéfu hlavního portálu Bílé Hoře při uvedení reliéfu hlavního portálu 
LEV a OREL, konána od 14 hodin přednáška LEV a OREL, konána od 14 hodin přednáška 
prof. Jana Royta, od 16.30 koncert sestry M. prof. Jana Royta, od 16.30 koncert sestry M. 
Magdaleny Fuxové a od 18 hodin modlitba ne-Magdaleny Fuxové a od 18 hodin modlitba ne-
špor. • špor. • 31. 5.31. 5. se od 19 hodin ve Vojtěšce usku- se od 19 hodin ve Vojtěšce usku-
tečnila biblická hodina. • tečnila biblická hodina. • 5. června5. června o Slavnosti  o Slavnosti 
Seslání Ducha sv. při mši sv. v 9 hodin zazněla Seslání Ducha sv. při mši sv. v 9 hodin zazněla 
v podání Chrámového sboru a orchestru Missa v podání Chrámového sboru a orchestru Missa 
Sc. Cecilie Ch. Gounoda. • Sc. Cecilie Ch. Gounoda. • 10. 6.10. 6. se uskuteč- se uskuteč-
nil 14. ročník NOCI KOSTELŮ s programem nil 14. ročník NOCI KOSTELŮ s programem 
bohoslužby, kterou zahájil P. Václav Snětina, bohoslužby, kterou zahájil P. Václav Snětina, 
kůr a krypta byly zpřístupněny pouze od 20.15 kůr a krypta byly zpřístupněny pouze od 20.15 
do 21.30. Návštěva – 620 osob. • do 21.30. Návštěva – 620 osob. • 11. 6.11. 6. od 15  od 15 
hodin začal v bazilice Svatojánský hudební hodin začal v bazilice Svatojánský hudební 
festival. Na I. koncertě účinkovali renomova-festival. Na I. koncertě účinkovali renomova-
ný varhaník Aleš Bárta, houslový virtuóz Ja-ný varhaník Aleš Bárta, houslový virtuóz Ja-
roslav Svěcený a kytarista Lubomír Brabec. • roslav Svěcený a kytarista Lubomír Brabec. • 
16. června16. června o Slavnosti Božího Těla, po mši sv.  o Slavnosti Božího Těla, po mši sv. 
následovala moderovaná adorace. • následovala moderovaná adorace. • 19. 6.19. 6. v 9  v 9 
hodin sloužil P. Václav Snětina dětskou mši sv. hodin sloužil P. Václav Snětina dětskou mši sv. 
na ukončení školního roku. Zpívala břevnov-na ukončení školního roku. Zpívala břevnov-
ská schola, poté následoval farní piknik. Týž ská schola, poté následoval farní piknik. Týž 
den, při bohoslužbě v 18 hodin, vzpomenuto den, při bohoslužbě v 18 hodin, vzpomenuto 
na barokního architekta a stavitele Kryštofa na barokního architekta a stavitele Kryštofa 
Dientzenhofera, od jehož úmrtí uplynulo 300 Dientzenhofera, od jehož úmrtí uplynulo 300 
let. • let. • 21. 6.21. 6. od 19 hodin se uskutečnila ve Voj- od 19 hodin se uskutečnila ve Voj-
těšce další biblická hodina. • těšce další biblická hodina. • 24. 6.24. 6. v 18 hodin  v 18 hodin 
přijal bratr Bruno Giacintov při mši jáhenské přijal bratr Bruno Giacintov při mši jáhenské 
svěcení z rukou biskupa Pavla Posáda. Do-svěcení z rukou biskupa Pavla Posáda. Do-
psat novou zprávu: • psat novou zprávu: • 25. 6.25. 6. uplynulo 39 let  uplynulo 39 let 
od kněžského svěcení našeho pana arciopata  od kněžského svěcení našeho pana arciopata  
P. Prokopa Siostrzonka. • P. Prokopa Siostrzonka. • 26. 6.26. 6. od 19.30 se  od 19.30 se 
konaly v bazilice modlitby a zpěvy Taize za konaly v bazilice modlitby a zpěvy Taize za 
mír. O prázdninách se bohoslužby v klášteře mír. O prázdninách se bohoslužby v klášteře 
konají v letním cyklu vždy pondělí, středu  konají v letním cyklu vždy pondělí, středu  
a pátek v 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek v 7 hod. a pátek v 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek v 7 hod. 
ráno. Soboty a neděle beze změn. ráno. Soboty a neděle beze změn. 

  Zprávy z Bílé Hory. Zprávy z Bílé Hory. V průběhu měsíce V průběhu měsíce 
května se při každé pravidelné čtvrteční mši května se při každé pravidelné čtvrteční mši 
svaté v 17.00 konala zároveň mariánská má-svaté v 17.00 konala zároveň mariánská má-
jová pobožnost se zpívanými litaniemi k Bo-jová pobožnost se zpívanými litaniemi k Bo-

horodičce – Loretánskými či Bavorskými. horodičce – Loretánskými či Bavorskými. 
Zvláštní, ale milou shodou okolností byly tři Zvláštní, ale milou shodou okolností byly tři 
po sobě jdoucí májové neděle spojeny s růz-po sobě jdoucí májové neděle spojeny s růz-
nými mimořádnými událostmi v bělohorské nými mimořádnými událostmi v bělohorské 
farnosti: farnosti: 
• • Dne 15. květnaDne 15. května  si manželé Karel a Marie si manželé Karel a Marie 
Voplakalovi připomněli své „diamantové“ Voplakalovi připomněli své „diamantové“ 
svatební jubileum – šedesát let uplynulých svatební jubileum – šedesát let uplynulých 
od jejich svatby v bělohorském kostele v roce od jejich svatby v bělohorském kostele v roce 
1962. Bělohorský duchovní správce a rektor 1962. Bělohorský duchovní správce a rektor 
kostela P. Benedikt Kolaja (převor břevnov-kostela P. Benedikt Kolaja (převor břevnov-
ského kláštera) při nedělní mši s nimi provedl ského kláštera) při nedělní mši s nimi provedl 
slavnostní obnovu manželských slibů a udělil slavnostní obnovu manželských slibů a udělil 
požehnání pro zbytek manželského života. požehnání pro zbytek manželského života. 
Jednotlivá mešní čtení a přímluvy přečetli je-Jednotlivá mešní čtení a přímluvy přečetli je-
jich synové a dcera a po obřadech jejich vnou-jich synové a dcera a po obřadech jejich vnou-
čata obsluhovala věřící při přípitku a pohoště-čata obsluhovala věřící při přípitku a pohoště-
ní. Bělohorské sestřičky pak mile překvapily ní. Bělohorské sestřičky pak mile překvapily 
svým originálním, humorně zaměřeným zpí-svým originálním, humorně zaměřeným zpí-
vaným blahopřáním pro jubilanty, k němuž se vaným blahopřáním pro jubilanty, k němuž se 
rádi přidali i ostatní přítomní.rádi přidali i ostatní přítomní.
• • Dne 22. květnaDne 22. května se tamtéž při mši svaté  se tamtéž při mši svaté 
konalo slavnostní první svaté přijímání osmi konalo slavnostní první svaté přijímání osmi 
zdejších dětí. Děti přišly ve slavnostním oble-zdejších dětí. Děti přišly ve slavnostním oble-
čení – děvčata jako líbezné družičky a chlap-čení – děvčata jako líbezné družičky a chlap-
cům to také velmi slušelo – a po duchovní cům to také velmi slušelo – a po duchovní 
stránce byly velmi dobře připraveny zásluhou stránce byly velmi dobře připraveny zásluhou 
katechetky paní Ivany. Kostel i celý areál – ze-katechetky paní Ivany. Kostel i celý areál – ze-
jména kostelní vchod– byl krásně vyzdobený jména kostelní vchod– byl krásně vyzdobený 
girlandou a další květinovou výzdobou a po girlandou a další květinovou výzdobou a po 
mši rodiče těchto dětí pozvaly přítomné far-mši rodiče těchto dětí pozvaly přítomné far-
níky na občerstvení připravené ve farní spo-níky na občerstvení připravené ve farní spo-
lečenské místnosti. Krásné slunečné počasí lečenské místnosti. Krásné slunečné počasí 
dalo vyniknout kráse kostela, nádvoří s ambity dalo vyniknout kráse kostela, nádvoří s ambity 
a celého vyzdobeného poutního areálu a ještě a celého vyzdobeného poutního areálu a ještě 
zvýraznilo všeobecnou pohodu.zvýraznilo všeobecnou pohodu.
• • Dne 29. května Dne 29. května sestřičky – benediktinky  sestřičky – benediktinky  
z bělohorského kláštera pozvaly věřící i ve-z bělohorského kláštera pozvaly věřící i ve-
řejnost na slavnostní požehnání historického řejnost na slavnostní požehnání historického 
reliéfu z roku 1713 nad vchodem do poutního reliéfu z roku 1713 nad vchodem do poutního 
areálu – obnoveného do jeho původní podo-areálu – obnoveného do jeho původní podo-
by – vyjadřující motiv: „Sub umbra alarum by – vyjadřující motiv: „Sub umbra alarum 
tuarum leo vincit“ (= ve stínu křídel tvých lev tuarum leo vincit“ (= ve stínu křídel tvých lev 
vítězí). Na programu byla přednáška historika vítězí). Na programu byla přednáška historika 
umění profesora Jana Royta (ve 14 hodin), při-umění profesora Jana Royta (ve 14 hodin), při-
pomínající nejen historii rozvoje českého vý-pomínající nejen historii rozvoje českého vý-
tvarného umění, ale i občasné vlny „obrazobo-tvarného umění, ale i občasné vlny „obrazobo-
rectví“ v našich dějinách – počínaje patnáctým rectví“ v našich dějinách – počínaje patnáctým 
stoletím, přes dobu předbělohorskou, osvícen-stoletím, přes dobu předbělohorskou, osvícen-

pokračování na straně 4

Z dnešního Kvarteta: 21. května 2022 se uskutečnil jarní autobusový zájezd Břevnováků, tentokrát do zámku v Roudnici a do zámku Veltrusy. Šede-
sátiletá tradice vlastivědných výletů tak pokračuje. – Poslední rozloučení s benediktinem Alešem Zdeňkem Vandrovcem O. S. B. /1975 – 2022/ se 
konalo 25. května za velké účasti lidí, kteří bratra Aleše doprovázeli alejí na břevnovský hřbitov. Drobně pršelo. A jsme–li tentokrát u záležitostí velmi 
smutných, připomeňme, že před deseti lety zemřel v těchto dnech akademický malíř a regionální historik Jan Herink z Liboce /1918 – 2012/, náš blíz-
ký spolupracovník. Jeho obrázek jest ze Šárky. Také tragicky zemřel před 25 lety Pavel Krchov junior /1974 – 1997/, první z tohoto silného ročníku  
v Břevnově. – 7. dubna 2022 sociální demokraté pověsili na stěnu Kaštanu tradičně věnec, ku připomínce založení strany v této budově v dubnu 1878. 
Nebyla arciť žádná sešlost, prapory, hudba, jen čtyři osoby a dost. Bylo to smutné podívání. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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skou až po období obou nedávných totalit. Zdá skou až po období obou nedávných totalit. Zdá 
se neuvěřitelné, že právě koncem druhého de-se neuvěřitelné, že právě koncem druhého de-
setiletí dvacátého století bylo po celém území setiletí dvacátého století bylo po celém území 
zničeno nejvíc barokních soch a plastik (podle zničeno nejvíc barokních soch a plastik (podle 
evidence víc než sedm set!) – nejčastěji šlo evidence víc než sedm set!) – nejčastěji šlo 
o sochy sv. Jana Nepomuckého. V listopadu o sochy sv. Jana Nepomuckého. V listopadu 
1918 – v den zničení Mariánského sloupu do-1918 – v den zničení Mariánského sloupu do-
šlo také k částečnému poškození reliéfu nad šlo také k částečnému poškození reliéfu nad 
branou bělohorského poutního areálu, který se branou bělohorského poutního areálu, který se 
teprve po více než sto letech dočkal obnovy do teprve po více než sto letech dočkal obnovy do 
své původní podoby. Následovalo slavnostní své původní podoby. Následovalo slavnostní 
odhalení a požehnání restaurovaného reliéfu  odhalení a požehnání restaurovaného reliéfu  
s doprovodným slovem abatyše Francesky s doprovodným slovem abatyše Francesky 
OSB a potom se uskutečnil krásný houslový OSB a potom se uskutečnil krásný houslový 
koncert virtuosky Marie Magdaleny Fuxo-koncert virtuosky Marie Magdaleny Fuxo-
vé z díla významných barokních skladatelů vé z díla významných barokních skladatelů 
Vilsmayera a Bacha. Umělkyně před každou Vilsmayera a Bacha. Umělkyně před každou 
interpretovanou skladbou milým a přístupným interpretovanou skladbou milým a přístupným 
způsobem vysvětlila smysl příslušného biblic-způsobem vysvětlila smysl příslušného biblic-
kého textu a předvedla příslušný úsek melo-kého textu a předvedla příslušný úsek melo-
die, která jej hudebně vyjadřuje. Vedle mne se-die, která jej hudebně vyjadřuje. Vedle mne se-
dící paní prohlásila: „Ta sestřička hraje úžasně dící paní prohlásila: „Ta sestřička hraje úžasně 
– ale hovoří také tak krásně!“ Shromáždění – ale hovoří také tak krásně!“ Shromáždění 
bylo ukončeno veřejně přístupnou modlitbou bylo ukončeno veřejně přístupnou modlitbou 
řeholních nešpor. řeholních nešpor. 
• • Změny v Břevnovském živnostenském Změny v Břevnovském živnostenském 
spolku.spolku. Ve středu 8. června konala se v kláš- Ve středu 8. června konala se v kláš-
terním pivovaře valná hromada Břevnovského terním pivovaře valná hromada Břevnovského 
živnostenského spolku. Program obsahoval živnostenského spolku. Program obsahoval 
obvyklé body probírané na valných hroma-obvyklé body probírané na valných hroma-
dách: představení nových členů, hodnocení dách: představení nových členů, hodnocení 
situace, výhled do konce roku, plány na rok situace, výhled do konce roku, plány na rok 
příští a revizní zpráva. Výrazným bodem pro-příští a revizní zpráva. Výrazným bodem pro-
gramu byla volba představenstva spolku do gramu byla volba představenstva spolku do 
nového dvouletého funkčního období. Také nového dvouletého funkčního období. Také 
proto, že předseda spolku Tomáš Hudera, kte-proto, že předseda spolku Tomáš Hudera, kte-
rý vedl spolek 18 let, oznámil, že nebude již rý vedl spolek 18 let, oznámil, že nebude již 
kandidovat na vedení. V nastalé volbě zvolen kandidovat na vedení. V nastalé volbě zvolen 
byl Marek Šoltés, odborník v oboru vaření byl Marek Šoltés, odborník v oboru vaření 
piva a majitel historického pivovaru Herold  piva a majitel historického pivovaru Herold  
v Březnici. Tomáš Hudera se stal druhým v Březnici. Tomáš Hudera se stal druhým 
místopředsedou, prvním Eduard Kučera a do místopředsedou, prvním Eduard Kučera a do 
stavu představenstva ještě zvolen Ladislav stavu představenstva ještě zvolen Ladislav 
Máčai, majitel Vinotéky z radosti v Bělo-Máčai, majitel Vinotéky z radosti v Bělo-
horské 122. Novým čestným členem se stala horské 122. Novým čestným členem se stala 
paní Jindra Pavlová a in memoriam Josef Kos  paní Jindra Pavlová a in memoriam Josef Kos  
a Jaroslav Hudera. Obměněné představenstvo a Jaroslav Hudera. Obměněné představenstvo 
nyní bude pracovat v sestavě: Marek Šoltés, nyní bude pracovat v sestavě: Marek Šoltés, 
Eduard Kučera, Tomáš Hudera, Zuzana Ďu-Eduard Kučera, Tomáš Hudera, Zuzana Ďu-
riačová Kasalová, Jaroslav Duffek, Alena riačová Kasalová, Jaroslav Duffek, Alena 
Lacinová, Jitka Šťastná, René Klier, Ladislav Lacinová, Jitka Šťastná, René Klier, Ladislav 
Máčai. Konstatováno dále, že spolkový život Máčai. Konstatováno dále, že spolkový život 
se vrací do starých kolejí. 30. dubna uspořádal se vrací do starých kolejí. 30. dubna uspořádal 
spolek u Břevnovského kláštera oblíbené pá-spolek u Břevnovského kláštera oblíbené pá-
lení čarodějnic a První pivní máj, kdy všechny lení čarodějnic a První pivní máj, kdy všechny 
pivovary, místo plastových kelímků, čepova-pivovary, místo plastových kelímků, čepova-
ly svá piva do festivalového skla a na čepech ly svá piva do festivalového skla a na čepech 
bylo více jak 80 druhů skvělých piv. Obě akce bylo více jak 80 druhů skvělých piv. Obě akce 
navštívilo velké množství lidí. Představenstvo navštívilo velké množství lidí. Představenstvo 
rozhodlo, že letošní Břevnovské posvícení rozhodlo, že letošní Břevnovské posvícení 
bude od 7 do 9. října 2022. bude od 7 do 9. října 2022. 

  UNION ROZKVETL UNION ROZKVETL /M. Š.//M. Š./ Zmrtvýchvstá- Zmrtvýchvstá-
ní břevnovského fotbalu pokračuje. Na hřišti ní břevnovského fotbalu pokračuje. Na hřišti 
bývalého Slavoje pod Televizní věží (neplést  bývalého Slavoje pod Televizní věží (neplést  
s definitivně zaniklým hřištěm SK/TJ/Dra-s definitivně zaniklým hřištěm SK/TJ/Dra-
goun) trénuje sedmdesát dětí ve věku 6-12 let goun) trénuje sedmdesát dětí ve věku 6-12 let 
rozdělených do čtyř skupin, k dispozici jsou rozdělených do čtyř skupin, k dispozici jsou 
tři trenéři a jedna trenérka s licencemi katego-tři trenéři a jedna trenérka s licencemi katego-
rie C, kteří mají k ruce několik dobrovolníků. rie C, kteří mají k ruce několik dobrovolníků. 
Zázemí je zatím nevyhovující, ale snad se Zázemí je zatím nevyhovující, ale snad se 
blýská na lepší časy. V dubnu došlo k dlouho blýská na lepší časy. V dubnu došlo k dlouho 
očekávané demolici napůl zřícených, něko-očekávané demolici napůl zřícených, něko-
likrát vyhořelých objektů v majetku ČVUT. likrát vyhořelých objektů v majetku ČVUT. 
Nejdřív se k zemi poroučel bývalý správcov-Nejdřív se k zemi poroučel bývalý správcov-

Union do toho! Naši žáci zrozeného fotbalového oddílu Union Břevnov začali jarní sezónu prvními přá-
telskými zápasy se sousedy. Nic nevadí, že při zápase se zavedenými a zkušenějšími žákovskými druž-
stvy prohrají. To je jen zatím. Góly už umí dávat. Na klubovém snímku hrají v tradičním červenomodro-
bílém dresu Břevnova proti žákům SK Střešovice. 

Břevnovský divadelní spolek ukončil letošní sezónu dramatickou hrou Sherlock Holmes v podezření, 
kterou sehrál 26. 4. v Kaštanu. Po prázdninách se můžeme těšit na další kus, tentokráte hraný pro děti 
v Kaštanu 30. listopadu 2022 od 15 hodin. Bude to Strašidlo cantervillské. V listopadu v Kaštanu bude 
též výstava obrazů z tvůrčí činnosti Moniky Kočendové, režisérky souboru. 

V těchto dnech probíhá rozsáhlý archeologický průzkum okolí Kaple Panny Marie Altöttinské v Radimo-
vě ulici. Podle předpokladu byly v dané lokalitě nalezeny rozsáhlé pozůstatky zdiva objektů bývalého 
klášterního areálu včetně studny. Archeologický průzkum bude trvat 3 měsíce a po vyhodnocení nále-
zů bude rozhodnuto, jak budou nálezy zdiva zakonzervovány. Foto a text: Martin Novák
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ský domek, následovaly kabiny na protilehlé ský domek, následovaly kabiny na protilehlé 
straně hřiště. „Určitá nostalgie je pochopitel-straně hřiště. „Určitá nostalgie je pochopitel-
ná, zvlášť pro ty, kteří ještě pamatují éru Sla-ná, zvlášť pro ty, kteří ještě pamatují éru Sla-
voje Břevnov. Demolice ale naštěstí v tomto voje Břevnov. Demolice ale naštěstí v tomto 
případě znamená především úlevu a naději na případě znamená především úlevu a naději na 
nový začátek,“ říká předseda výboru Michal nový začátek,“ říká předseda výboru Michal 
Chylík. Vedení SK Union Břevnov totiž sou-Chylík. Vedení SK Union Břevnov totiž sou-
časně předalo místostarostovi Jakubu Stárkovi časně předalo místostarostovi Jakubu Stárkovi 
architektonický návrh zázemí, jenž by mohlo architektonický návrh zázemí, jenž by mohlo 
v dohledné době vzniknout na hřišti, které  v dohledné době vzniknout na hřišti, které  
v dávnější minulosti neslo název PUŠ (Poš-v dávnější minulosti neslo název PUŠ (Poš-
tovní úřad šekový). „Studii připravil ateliér tovní úřad šekový). „Studii připravil ateliér 
Schindler Seko Architects a poděkování patří Schindler Seko Architects a poděkování patří 
jmenovitě našemu sousedovi Jankovi Schin-jmenovitě našemu sousedovi Jankovi Schin-
dlerovi z Tejnky za mnoho hodin bezplatné dlerovi z Tejnky za mnoho hodin bezplatné 
práce,“ říká další ze zakladatelů Marek Šálek. práce,“ říká další ze zakladatelů Marek Šálek. 
Hned v květnu došlo k další historické udá-Hned v květnu došlo k další historické udá-
losti: chlapci a dívky z Unionu odehráli své losti: chlapci a dívky z Unionu odehráli své 
první zápasy v dresech s červenobílými pru-první zápasy v dresech s červenobílými pru-
hy. Při výjezdu k sousedům ze Sparty Košíře hy. Při výjezdu k sousedům ze Sparty Košíře 
padlo dohromady přes třicet gólů, o něco víc padlo dohromady přes třicet gólů, o něco víc 
jich dali malí Břevnováci. Týden nato odehrál jich dali malí Břevnováci. Týden nato odehrál 
Union první mač na domácím trávníku: starší Union první mač na domácím trávníku: starší 
výběr se nezalekl zkušenějšího a vyčouhlejší-výběr se nezalekl zkušenějšího a vyčouhlejší-
ho soupeře z SK Střešovice 1911 a své čtyři ho soupeře z SK Střešovice 1911 a své čtyři 
góly navzdory porážce náležitě oslavil. góly navzdory porážce náležitě oslavil. 
Na tuto událost navázala společenská akce Na tuto událost navázala společenská akce 
– týmové focení a posezení s dětmi a rodiči  – týmové focení a posezení s dětmi a rodiči  
u ohně. Připraveno bylo občerstvení včetně u ohně. Připraveno bylo občerstvení včetně 
sudu s ležákem Benedikt z Břevnovského sudu s ležákem Benedikt z Břevnovského 
klášterního pivovaru sv. Vojtěcha, příjemný klášterního pivovaru sv. Vojtěcha, příjemný 
podvečer se mnohým protáhl do noci. „Jsme podvečer se mnohým protáhl do noci. „Jsme 
rádi, že se nám na Unionu daří rozvíjet komu-rádi, že se nám na Unionu daří rozvíjet komu-
nitní charakter klubu určeného všem klukům nitní charakter klubu určeného všem klukům 
a holkám s chutí do fotbalu,“ říká předseda a holkám s chutí do fotbalu,“ říká předseda 
Michal Chylík. Michal Chylík. 
Poznámka: Poznámka: Aktuální novinkou jsou tréninky Aktuální novinkou jsou tréninky 
dospělých, které se konají každé úterý od 18 dospělých, které se konají každé úterý od 18 
hodin. Zájemci mohou kontaktovat klub přes hodin. Zájemci mohou kontaktovat klub přes 
sociální sítě nebo mailem: unionbrevnov@sociální sítě nebo mailem: unionbrevnov@
volny.cz.volny.cz.

  Z Liboce. Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. /Ing. Emil Morys/. 
• • Od poloviny dubna probíháOd poloviny dubna probíhá ve čtvrtcích  ve čtvrtcích 
od 19h na faře v Liboci, v objektu Malejov, od 19h na faře v Liboci, v objektu Malejov, 
kurz ALFA. Přednášejí se tam doporučení, kurz ALFA. Přednášejí se tam doporučení, 
eventuálně rady, jak věřit a plnit Boží přiká-eventuálně rady, jak věřit a plnit Boží přiká-
zání, jak žít v souladu s přáním Pána Boha. zání, jak žít v souladu s přáním Pána Boha. 
Kurzu se mohou zúčastnit jak mladí, tak staří.Kurzu se mohou zúčastnit jak mladí, tak staří.
• • 27. dubna odpoledne nechal27. dubna odpoledne nechal o sobě slyšet  o sobě slyšet 
komunitní spolek LIBÓZA uspořádáním Jar-komunitní spolek LIBÓZA uspořádáním Jar-
ní zahradní slavnosti, uvnitř pozemku zahra-ní zahradní slavnosti, uvnitř pozemku zahra-
dy, nad Libockou farou. Vstupné na slavnost dy, nad Libockou farou. Vstupné na slavnost 
bylo dobrovolné. Přízeň pro konání slavnosti bylo dobrovolné. Přízeň pro konání slavnosti 
vyjádřil Úřad městské části Prahy 6. Program vyjádřil Úřad městské části Prahy 6. Program 
započal divadlem pro děti názvu „Karlova  započal divadlem pro děti názvu „Karlova  
a Jaromírova pohádka“. Dospělým program a Jaromírova pohádka“. Dospělým program 
pokračoval vystoupením písničkáře Ondřeje pokračoval vystoupením písničkáře Ondřeje 
Galušky. Podvečer zaplnila program kapela Galušky. Podvečer zaplnila program kapela 
Přetlak věku. Účast zvědavců byla poměrně Přetlak věku. Účast zvědavců byla poměrně 
velká (asi 150) a slavnost se vydařilavelká (asi 150) a slavnost se vydařila
• • Společnost ARCHAIASpolečnost ARCHAIA (www.archaia.cz)  (www.archaia.cz) 
sídlí nedaleko kostela. Ta ve spolupráci s Re-sídlí nedaleko kostela. Ta ve spolupráci s Re-
gionálním museem v Jílovém u Prahy, uspořá-gionálním museem v Jílovém u Prahy, uspořá-
dala v sobotu 30. dubna v archeologickém par-dala v sobotu 30. dubna v archeologickém par-
ku v Liboci Jarní středověkou slavnost. Účast ku v Liboci Jarní středověkou slavnost. Účast 
byla poměrně velká asi 140 lidí. Program byl byla poměrně velká asi 140 lidí. Program byl 
zahájen středověkým šermem a scénkami ze zahájen středověkým šermem a scénkami ze 
života našich předků. Účastníci, hlavně děti, života našich předků. Účastníci, hlavně děti, 
pozorovali kovářské umění, mohli si osahat pozorovali kovářské umění, mohli si osahat 
středověké zbraně – luk, meče a kopí. Pro-středověké zbraně – luk, meče a kopí. Pro-
gram byl doplňován středověkou hudbou sku-gram byl doplňován středověkou hudbou sku-
piny JAGABAB. V podvečer proběhla ohňová piny JAGABAB. V podvečer proběhla ohňová 
show u příležitosti pálení čarodějnic. V ceně show u příležitosti pálení čarodějnic. V ceně 
vstupenky byla možnost ochutnat tradiční vstupenky byla možnost ochutnat tradiční 
krmi – preclíky, koláčky, pivo nealko aj.krmi – preclíky, koláčky, pivo nealko aj.

• • Výrobce stolních her „PIATNIK“Výrobce stolních her „PIATNIK“ uspořá- uspořá-
dal předváděcí akci v Braškovské ulici před dal předváděcí akci v Braškovské ulici před 
prodejnou potravin ŠPERL dne 23. května prodejnou potravin ŠPERL dne 23. května 
dopoledne. Dětem bylo umožněno zahrát si dopoledne. Dětem bylo umožněno zahrát si 
předváděcí hru.předváděcí hru.

  Co nového u pluku. Co nového u pluku. Po kratičké odml-Po kratičké odml-
ce zdraví pohořelečtí Osmáci svoje přátele  ce zdraví pohořelečtí Osmáci svoje přátele  
a příznivce z řad čtenářů časopisu Břevnovan. a příznivce z řad čtenářů časopisu Břevnovan. 
Letošním rokem jsme se konečně navrátili ke Letošním rokem jsme se konečně navrátili ke 
spolkové činnosti a v kamarádském duchu ob-spolkové činnosti a v kamarádském duchu ob-
novili účasti tradičních vojensko–historických novili účasti tradičních vojensko–historických 
setkáních. Klubovým svátkem se nám stala setkáních. Klubovým svátkem se nám stala 
letošní Audience u císaře Karla I. v Brandýse letošní Audience u císaře Karla I. v Brandýse 
nad Labem, konaná dne 21. května t. r., kde nad Labem, konaná dne 21. května t. r., kde 
jsme se dočkali ustanovení nového velitele jsme se dočkali ustanovení nového velitele 
pluku, pplk. Erwina Rezka, který nahradil ze-pluku, pplk. Erwina Rezka, který nahradil ze-
snulého kamaráda Aleše Lojdu. Samotný akt snulého kamaráda Aleše Lojdu. Samotný akt 
proběhl za nastoupení všech zúčastněných proběhl za nastoupení všech zúčastněných 
historických jednotek a provedl jej osobně ar-historických jednotek a provedl jej osobně ar-
civévoda Georg Habsbursko–Toskánský.civévoda Georg Habsbursko–Toskánský.
Brandýs ale nebyl jediným místem, kam Brandýs ale nebyl jediným místem, kam 
Osmáci zavítali. V neděli 28. června jsme se Osmáci zavítali. V neděli 28. června jsme se 
ve středočeských Čechticích zúčastnili odha-ve středočeských Čechticích zúčastnili odha-
lení pamětní desky rodáka Ferdinanda Čes-lení pamětní desky rodáka Ferdinanda Čes-
kého, c. k. důstojníka, národního buditele  kého, c. k. důstojníka, národního buditele  
a učitele synů arcivévody Karla Ludvíka Otty a učitele synů arcivévody Karla Ludvíka Otty 
a Františka Ferdinanda d´Este. Ani o letních a Františka Ferdinanda d´Este. Ani o letních 
prázdninách nebude pluk zahálet, čeká nás prázdninách nebude pluk zahálet, čeká nás 
několik námořnických akcí na severu Čech, několik námořnických akcí na severu Čech, 
bitevní ukázka v Mladějově či oslava naroze-bitevní ukázka v Mladějově či oslava naroze-
nin císaře Františka Josefa I. v rakouském Bad nin císaře Františka Josefa I. v rakouském Bad 
Ischlu. S pozdravemIschlu. S pozdravem

Lukáš Pavlík, Hauptmann i. TRLukáš Pavlík, Hauptmann i. TR
Regiment adjutant LIR 8 PragRegiment adjutant LIR 8 Prag

  Letní pozdrav z Pohořelce.Letní pozdrav z Pohořelce. Zdravím  Zdravím 
všechny, tentokráte začnu záležitostí smutnou. všechny, tentokráte začnu záležitostí smutnou. 
22. dubna tohoto roku nás zastihla zpráva, 22. dubna tohoto roku nás zastihla zpráva, 
že zemřel prof. JUDr. Ignác Hrdina DrSc. ve že zemřel prof. JUDr. Ignác Hrdina DrSc. ve 
věku 69 let, bývalý strahovský farář. Zemřel věku 69 let, bývalý strahovský farář. Zemřel 
po dlouhé a těžké nemoci, ale do posled-po dlouhé a těžké nemoci, ale do posled-
ní chvíle byl aktivní a pracoval. Proto jsme ní chvíle byl aktivní a pracoval. Proto jsme 
všichni, kdo jsme jej znali, byli zaskočeni. všichni, kdo jsme jej znali, byli zaskočeni. 
Pohřeb v bazilice na Strahově měl 28. dubna. Pohřeb v bazilice na Strahově měl 28. dubna. 
Mši sv., krom opata Daniela, sloužil p. Kardi-Mši sv., krom opata Daniela, sloužil p. Kardi-
nál Duka. Při této mši sv. zaznělo Requiem od nál Duka. Při této mši sv. zaznělo Requiem od 
W. A. Mozarta a Theresienmesse od Haydna W. A. Mozarta a Theresienmesse od Haydna 
pod vedením strahovského varhaníka a sbor-pod vedením strahovského varhaníka a sbor-
mistra Vladimíra Roubala. Po bohoslužbě byl mistra Vladimíra Roubala. Po bohoslužbě byl 
za zvonění zvonů převezen na hřbitov v Ne-za zvonění zvonů převezen na hřbitov v Ne-
bušicích. bušicích. 

  11. 5. jsme se mohli zúčastnit vycházky 11. 5. jsme se mohli zúčastnit vycházky 
pod vedením J. P. Snětivého. Vycházku jsme za-pod vedením J. P. Snětivého. Vycházku jsme za-
hájili u kaple sv. Barbory v Loretánské ul., kde hájili u kaple sv. Barbory v Loretánské ul., kde 
jsme se o ní něco dozvěděli. Pokračovali jsme jsme se o ní něco dozvěděli. Pokračovali jsme 
na Hradčanské nám. do kostela Karmelitek, kde na Hradčanské nám. do kostela Karmelitek, kde 
v současnosti sídlí Fortna, kterou vedou brat-v současnosti sídlí Fortna, kterou vedou brat-
ři karmelitáni. Po cestě jsme si něco také řekli  ři karmelitáni. Po cestě jsme si něco také řekli  
o Radnických schodech. Další zastávka byla  o Radnických schodech. Další zastávka byla  
u kostela sv. Jana Nepomuckého /vojenský kos-u kostela sv. Jana Nepomuckého /vojenský kos-
tel/ v kanovnické ul. Procházku jsme zakončili tel/ v kanovnické ul. Procházku jsme zakončili 
před kostelem P. M. Andělské u kapucínského před kostelem P. M. Andělské u kapucínského 
kláštera. Vzhledem k pokročilému času jsme kláštera. Vzhledem k pokročilému času jsme 
si Loretu nechali na září a tak se máme na si Loretu nechali na září a tak se máme na 
co těšit tak jako na křty nových knížek pánů co těšit tak jako na křty nových knížek pánů 
O. Dvořáka a J. P. Snětivého Všechny tyto O. Dvořáka a J. P. Snětivého Všechny tyto 
kostely a kláštery, které jsme navštívili, mají kostely a kláštery, které jsme navštívili, mají 
bohatou historii. Ještě před prázdninami nás bohatou historii. Ještě před prázdninami nás 
čeká pár akcí. 8. 6. bude prodejní přehlídka čeká pár akcí. 8. 6. bude prodejní přehlídka 
originálních oděvů a doplňků pod vedením p. originálních oděvů a doplňků pod vedením p. 
Maškové. 9. 6. nám spolek Cesta Česka před-Maškové. 9. 6. nám spolek Cesta Česka před-
staví poutní cestu Blaník – Říp a další projekty staví poutní cestu Blaník – Říp a další projekty 
jejich putování. 15. 6. nás čeká procházka Rů-jejich putování. 15. 6. nás čeká procházka Rů-
žovým sadem se zahradníkem Pavlem Míkou žovým sadem se zahradníkem Pavlem Míkou 
a nahlédneme také do právě zrekonstruované a nahlédneme také do právě zrekonstruované 
trvalkové zahrádky Květnice. 23.6 bude bese-trvalkové zahrádky Květnice. 23.6 bude bese- pokračování na straně 6

Pan Marek Šoltés z Hládkova v Praze 
6 zvolen byl novým předsedou Břev-
novského živnostenského spolku. 
Stalo se tak na valné hromadě dne 8. 
června 2022 v sále klášterního pivo-
varu v Břevnově. Pan Marek Šoltés je 
ženatý, má rodinu, je odborníkem na 
vaření piva a majitelem historického 
pivovaru v Březnici. Vlajkovou značku 
pivovaru pivo Herold jistě mnozí zna-
jí z akcí živnostenského spolku. Tak 
tedy hodně zdraví, pane předsedo, ať 
se daří! 

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Pan Marek Šoltés 

da dvou autorů Miloně Čepelky a J. P. Sněti-da dvou autorů Miloně Čepelky a J. P. Sněti-
vého, na které představí své knížky. 17. 6. se vého, na které představí své knížky. 17. 6. se 
uskuteční mokré plstění na zahradě knihovny. uskuteční mokré plstění na zahradě knihovny. 
29. 6. zakončíme měsíc letní tvořivou dílnou  29. 6. zakončíme měsíc letní tvořivou dílnou  
z barevné plsti a korálků kde si lze vyrobit ná-z barevné plsti a korálků kde si lze vyrobit ná-
hrdelník nebo náramek. S přáním pěkně proži-hrdelník nebo náramek. S přáním pěkně proži-
tých prázdnin Marie Bukvicová.tých prázdnin Marie Bukvicová.

  Sláva vlasti, výletu… Sláva vlasti, výletu… 21. května vypravila 21. května vypravila 
se skupina břevnovských výletníků na letoš-se skupina břevnovských výletníků na letoš-
ní první autobusový zájezd, a to do Roudnice  ní první autobusový zájezd, a to do Roudnice  
a do Veltrus. Počasí bylo ideální, odjezd stano-a do Veltrus. Počasí bylo ideální, odjezd stano-
ven na příznivou osmou hodinu ranní od kláš-ven na příznivou osmou hodinu ranní od kláš-
tera. Přistaven byl luxusní malý autobus znač-tera. Přistaven byl luxusní malý autobus znač-
ky Mercedes pro 20 osob a bylo obsazeno. ky Mercedes pro 20 osob a bylo obsazeno. 
V Roudnici čekalo všechny sluncem ozářené V Roudnici čekalo všechny sluncem ozářené 
náměstí a zámek, který patří šlechtické rodi-náměstí a zámek, který patří šlechtické rodi-
ně pánů Lobkowiczů. Zdaleka ne všichni na ně pánů Lobkowiczů. Zdaleka ne všichni na 
roudnickém zámku kdy byli. Po léta zde sídli-roudnickém zámku kdy byli. Po léta zde sídli-
la vojenská hudební škola, která však ukončila la vojenská hudební škola, která však ukončila 
svoji činnost v roce 2008. V zámku jsou mj. svoji činnost v roce 2008. V zámku jsou mj. 
panely přibližující historii vojenských kapel  panely přibližující historii vojenských kapel  
a skladatelů od dob monarchie, až po součas-a skladatelů od dob monarchie, až po součas-
nost a řada historických zajímavostí. Součástí nost a řada historických zajímavostí. Součástí 
prohlídky byla ochutnávka roudnického vína prohlídky byla ochutnávka roudnického vína 
červeného a bílého, které je výborné. Na ná-červeného a bílého, které je výborné. Na ná-
městí čekala káva a místní domácí džus na městí čekala káva a místní domácí džus na 
příjemné zahrádce cukrárny a později dobrý příjemné zahrádce cukrárny a později dobrý 
oběd v hotelu Monaco. V lázeňském tempu oběd v hotelu Monaco. V lázeňském tempu 
přesunuli se účastníci zájezdu do autobusu  přesunuli se účastníci zájezdu do autobusu  
a vyrazili do loveckého zámku ve Veltrusích. a vyrazili do loveckého zámku ve Veltrusích. 
Po prohlídce strávili všichni zbývající čas Po prohlídce strávili všichni zbývající čas 
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Ve čtvrtek 2. 6. 2022 okolo 20:00 hodin v ulici Radimova neznámý pachatel zapálil kontejner se sepa-
rovaným odpadem. Z hořícího kontejneru se oheň rozšířil na 2 zaparkovaná auta v jeho bezprostřední 
blízkosti. Oheň bezpečně uhasili hasiči z Petřin. Foto a text: Martin Novák 

v klidu zámeckého areálu a přes Kralupy se v klidu zámeckého areálu a přes Kralupy se 
vrátili zpět před Břevnovský klášter. Bylo 17 vrátili zpět před Břevnovský klášter. Bylo 17 
hodin a všem to tak stačilo. hodin a všem to tak stačilo. Odbor výletní Odbor výletní 
časopisu Břevnovančasopisu Břevnovan tímto navázal na tradici  tímto navázal na tradici 
těchto akcí, která se drží v Břevnově od 60. let těchto akcí, která se drží v Břevnově od 60. let 
minulého století. Výlet připravila paní Filome-minulého století. Výlet připravila paní Filome-
na Jičínská, kterou veřejnost zná z vlastivědné na Jičínská, kterou veřejnost zná z vlastivědné 
a rodopisné činnosti. A povede i výlet podzim-a rodopisné činnosti. A povede i výlet podzim-
ní v říjnu tohoto roku, do okolí Prahy, na který ní v říjnu tohoto roku, do okolí Prahy, na který 
se můžete přihlásit. Trasa se upřesňuje. se můžete přihlásit. Trasa se upřesňuje. 
Zprávy úředníZprávy úřední

  STAŇTE SE STRÁŽCEM ZEBRY: PRA-STAŇTE SE STRÁŽCEM ZEBRY: PRA-
HA 6 OSLOVUJE DOBROVOLNÍKYHA 6 OSLOVUJE DOBROVOLNÍKY
Cílem výzvy „strážce zebry“ je zvýšení bez-Cílem výzvy „strážce zebry“ je zvýšení bez-
pečnosti u škol v ranních hodinách. Do ostra-pečnosti u škol v ranních hodinách. Do ostra-
hy přechodů pro chodce, které jsou v blízkosti hy přechodů pro chodce, které jsou v blízkosti 
škol, se může zapojit i veřejnost. „Zákon totiž škol, se může zapojit i veřejnost. „Zákon totiž 
umožňuje, aby zajištění bezpečného přecho-umožňuje, aby zajištění bezpečného přecho-
du dětí přes pozemní komunikaci v blízkosti du dětí přes pozemní komunikaci v blízkosti 
školního zařízení prováděla takzvaná osoba školního zařízení prováděla takzvaná osoba 
pověřená obecním úřadem,“ vysvětluje před-pověřená obecním úřadem,“ vysvětluje před-
seda dopravní komise Vladimír Šuvarina. seda dopravní komise Vladimír Šuvarina. 
Městská policie určí na základě svých zkuše-Městská policie určí na základě svých zkuše-
ností přechody, které je potřeba hlídat, nebo si ností přechody, které je potřeba hlídat, nebo si 
sami strážci vyberou přechod, přes nějž napří-sami strážci vyberou přechod, přes nějž napří-
klad doprovázejí do školy své děti či vnoučata. klad doprovázejí do školy své děti či vnoučata. 
Dohled nad některými problematickými místy Dohled nad některými problematickými místy 
budou nadále zajišťovat městští strážníci. Po-budou nadále zajišťovat městští strážníci. Po-
věřenou osobou se může stát člověk starší 18 věřenou osobou se může stát člověk starší 18 
let, který je k této činnosti dostatečně způso-let, který je k této činnosti dostatečně způso-
bilý a získal oprávnění od městské části. Toto bilý a získal oprávnění od městské části. Toto 
oprávnění obsahuje údaje dobrovolníka, místa oprávnění obsahuje údaje dobrovolníka, místa 
a dobu, kde a kdy bude působit, platnost pově-a dobu, kde a kdy bude působit, platnost pově-
ření a celé jméno osoby vydávající pověření, ření a celé jméno osoby vydávající pověření, 
včetně razítka. V Praze 6 osvědčení vydává včetně razítka. V Praze 6 osvědčení vydává 
odbor dopravy a životního prostředí. Ještě než odbor dopravy a životního prostředí. Ještě než 
si podají žádost, musejí všichni dobrovolníci si podají žádost, musejí všichni dobrovolníci 
projít školením, které zajišťuje městská po-projít školením, které zajišťuje městská po-
licie, přihlášku podá škola, před níž budou licie, přihlášku podá škola, před níž budou 
působit. Šestihodinový kurz se většinou koná  působit. Šestihodinový kurz se většinou koná  
v areálu dopravního hřiště v Praze 3, a kromě v areálu dopravního hřiště v Praze 3, a kromě 
dopravních témat se zde dobrovolníci setkají dopravních témat se zde dobrovolníci setkají 
také s praktickými simulacemi včetně posky-také s praktickými simulacemi včetně posky-
tování první pomoc. Na konci musejí prokázat tování první pomoc. Na konci musejí prokázat 
nabyté znalosti při závěrečném praktickém nabyté znalosti při závěrečném praktickém 
nácviku jednotlivých situací. „Rozhodli jsme nácviku jednotlivých situací. „Rozhodli jsme 
se tuto výzvu po několika letech zopakovat. se tuto výzvu po několika letech zopakovat. 
Doufám, že náš apel tentokrát osloví více Doufám, že náš apel tentokrát osloví více 
dobrovolníků, než minule,“ dodává místosta-dobrovolníků, než minule,“ dodává místosta-
rosta pro dopravu Jiří Lála. Dobrovolníci se rosta pro dopravu Jiří Lála. Dobrovolníci se 
mohou přihlásit pomocí webového formuláře mohou přihlásit pomocí webového formuláře 
ke konkrétní škole, který – stejně jako další ke konkrétní škole, který – stejně jako další 
informace – najdou zde: https://www.praha6.informace – najdou zde: https://www.praha6.
cz/strazce–zebry.cz/strazce–zebry.

  Jógové čtvrtky v zahradě Břevnovské-
ho kláštera. S laskavým svolením bratrů bene-
diktinů i letos můžeme cvičit  v klášterní zahradě. 
Proto pokud nebude pršet, srdečně zvu všechny 
zájemce každý čtvrtek od června do září od 18:00.  
Cvičíme na trávě, podložky si prosím přineste 
vlastní, stačí i větší ručník. 
Datum konání: 18. 05. 2022 – 12.08.2022 od: 
18:00 od: 19:30, Místo konání: Břevnovský 
klášter.

Stovky lidí se přišly rozloučit s bratrem Alešem Z. Vandrovcem O. S. B. do baziliky a doprovodit ho na 
poslední cestu. Pohřby, svatby, křty, denní bohoslužby, jakož i život zdejších skautů, činnost duchovní, 
kulturní a společenská patří ke klášteru a jeho areálu, bez kterého bychom si Břevnov dnes už jen těž-
ko mohli představit. 

Až do konce června mohli občané shlédnouti zajímavou panelovou výstavu nazvanou Paměť krajiny – 
Zámek Veleslavín. Ku shlédnutí byla na severní straně Vítězného náměstí a vznikla díky snaze spolku 
Hradní potok, který se snaží o otevření, rekonstrukci zámku a okolí. www. zamekveleslavin.cz
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Milí Břevnovští, 

už jste někdy zažili ten pocit, kdy 
se snažíte na maximum, uděláte 
všechno správně, a místo odměny 
za dobrou práci se vám někdo vy-
směje do očí? Takhle jsme se teď 
cítili na radnici, když hlavní město 
po letech příprav zveřejnilo návrh 
Metropolitního plánu. Z více než 
dvou set připomínek, které jsme 
v době tvorby plánu zaslali na 
magistrát, nám jich zapracovali 
pouhou čtvrtinu. Za vrchol arogance ale považuji naprosté 
ignorování dopravní situace v Břevnově. 

Řešení dopravy v Břevnově se do Metropolitního plánu pro-
mítlo tak, že aktuální návrh vůbec nepočítá se zahloubením 
Patočkovy ulice. Přitom horší dopravní situaci, než jaká je  
v posledních letech, jsem tam za celý svůj život neviděl a těž-
ko si umím představit, že se bude v budoucnu sama zlepšo-
vat. Zatímco původní územní plán dával naději, že Patočkovu 
dostaneme pod zem, návrh Metropolitního plánu naopak na-
značuje, že hlavní město by dalo přednost zahloubení radiály 
ve směru od Karlových varů, kterou by bez okolků vyvedlo na 
povrch na Vypichu. Tam by se tranzitní doprava bez jakého-
koliv návazného řešení doprava rozlila po šestce. 

Za sebe mohu říct, že tohle nikdy nedopustím. Na šestce 
bude o Metropolitním plánu rozhodovat zastupitelstvo 30. 
června. Dobrá zpráva je, že komise územního rozvoje jed-
nomyslně doporučila radě i zastupitelstvu s metropolitním 
plánem v této podobě nesouhlasit a v další fázi projednávání 
znovu uplatnit své připomínky. Ty můžete uplatnit i vy. Proto 
vás vyzývám, prohlédněte si návrh, a pokud vás ve vašem 
okolí něco znepokojuje, podejte rovnou námitku, anebo se 
na mě obraťte a já s tím pomohu.

Další novinka z Břevnova se také týká dopravy. Řada lidí si 
stěžovala na nefunkční semafory, které se instalovaly do kří-
žení Bělohorské s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí v době, 
kdy tudy vedla objízdná trasa při stavbě Blanky. Vypnuté se-
mafory jsou nepotřebné a zbytečně matou provoz, proto je 
necháme co nejdřív odstranit, když jsou fakticky k ničemu.

A do třetice doprava. V červnu jsme spustili projekt Strážce 
zebry. Všechny informace najdete na radničním webu a ve 
zkratce jde o to, že hledáme dobrovolníky, kteří by se nechali 
proškolit a v ranních hodinách pomohli dohlížet na vytipo-
vané přechody u škol. Aby děti mohly chodit do školy pěšky  
a cesta pro ně byla co nejbezpečnější. Myslím, že takový do-
hled by mohl skvěle fungovat a doufám, že už v září budeme 
mít první dobrovolné strážce. 

V červnu bych vás rád pozval do Letního kina u Keplera. 
Stejně jako loni se hraje každý čtvrtek, pátek a sobotu. Fil-
my se budou promítat celé léto a o prázdninách se k tomu 
přidají sobotní divadélka pro děti. Program najdete na webu 
letnikinoukeplera a věřím, že si vyberete. Rodičům bych rád 
poradil, aby se podívali na web zdrava6, kde si mohou po 
celý měsíc vybírat návštěvu nejrůznějších kroužků pro děti 
a zdarma přijít otestovat, co dětem nejvíc sedne a co je zají-
má. A 22. června určitě přijďte na komentovanou procházku 
kolem vil na Ořechovce. Můžete si zvolit začátek v 15 nebo 
v 18 hodin a sraz je na tram zastávce Ořechovka. Těším se 
na viděnou,

Jakub Stárek

Milí Břevnované,

máme zde léto, které nám všem 
snad přinese tolik potřebný odpo-
činek. Přeji vám, abyste načerpali 
mnoho sil a energie. I my ve škol-
ství jí budeme potřebovat vrcho-
vatě.

Máme za sebou zápisy do škol  
a školek. Do škol jsme přijali 1115 
prvňáčků, oproti původnímu před-
pokladu otevřelo pět škol – A. Čermáka, Dědina, nám. Svo-
body 2, Norbertov a T. G. Masaryka jednu třídu navíc. Nej-
náročnější zápis zažila letos škola Petřiny – sever, ale i tam 
je již zápis úspěšně uzavřen a dokonce již máme konkrétní 
představu o přístavbě této žádané školy. V září budou slav-
nostně otevřeny nové třídy, kabinety a odborné učebny ve 
školách nám. Svobody 2, Emy Destinnové, navýšení kapacit 
v průběhu příštího školního roku se dočkají i na školách J. A.. 
Komenského a T. G. Masaryka.

Mateřské školy letos nabízí opět kolem 1000 míst a máme 
velikou radost, že se opět podaří umístit všechny tříleté děti. 
Zápisy pro děti z Ukrajiny nás teprve čekají a 20. a 21. 6. se 
odehrají v komunitním centru Slunečnice. Věřím, že i pro tyto 
děti dokážeme zajistit kvalitní vzdělávání, chystáme nové 
prostory v detašovaných pracovištích škol Na Dlouhém lánu  
a na Marjánce. Další prostory pro adaptační skupiny budou 
nachystány na zámečku Jenerálka a v MŠ Vokovická.

A co chystáme v pedagogické oblasti v dalším školním 
roce? Podařilo se nám opět získat dvoumilionovou evropskou 
dotaci pro Místní akční plán vzdělávání III., který nám umož-
ní pokračovat v setkávání učitelů a ředitelů napříč školami  
a školkami. Nejcennější je totiž vzájemná výměna jejich zku-
šeností a podnětů ve všech oblastech výuky a výchovy.

Z čeho mám v poslední době největší radost? Že opět mů-
žeme organizovat různé zahradní slavnosti pro žáky a jejich 
rodiče. Z těch již proběhlých musím vzpomenout na oslavy 
130 let školy Norbertov, kde se setkali současní i bývalí žáci, 
rodiče, pamětníci i obyvatelé Střešovic a okolí. Nejinak tomu 
bylo při oslavách 60 let založení školky Na Okraji. Chystají se 
také velké oslavy 100 let od založení ZŠ T. G. Masaryka. Po 
vynucené pauze znovu připravujeme udílení ocenění „Úspěš-
ný žák Prahy 6“, kde poděkujeme těm nejlepším z každé zá-
kladní školy za jejich výkony ve školní i mimoškolní činnosti, 
za reprezentaci školy, městské části i Prahy v rozličných sou-
těžích, olympiádách a projektech, ale i za pomoc spolužákům, 
vč. těch ukrajinských nebo za přípravu školních akcí a aktivit 
školních parlamentů. Zkrátka život se opět vrátil do normál-
ních kolejí. A to je moc dobře.

Přeji všem čtenářům krásné léto. 

Vaše Marie Kubíková, radní pro školství, 

S velikou omluvou za pozdní odevzdání

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ S 
Ing. Marií Kubíkovou radní MČ pro oblast školství
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Vážené a milé dámy, vážení páno-
vé,milí čtenáři,
možná nám všem až příliš rychle čas 
utekl k létu, a tak už i poslední týdny 
na radnici byly velmi horké. Nejvíce 
času v tyto dny věnujeme přípravě 
zadání pro mezinárodní soutěž na 
dostavbu Vítězného náměstí v jeho 
4. kvadrantu. Jeho kvalitní vyřešení 
musí zohlednit a zahrnout mnoho 
faktorů tak, aby v konečném návr-
hu byly zajištěny všechny doposud 
nenaplněné funkce a služby na úze-
mí Prahy 6. Jako obvykle je největším problémem a překážkou  
k rychlému a kvalitnímu řešení doprava, její stávající stav a z toho 
plynoucí dopad do rozvoje této cenné lokality. Doprava se skuteč-
ně poslední roky stala hlavním limitem v rozvoji celé naší městské 
části. Máme sice jasnou představu o její koncepci, trvale hledá-
me všechny cesty, které vedou k jejímu řešení, ale v realizaci jsme 
zcela závislí na postoji města či státu. Příkladem může být napří-
klad i stále odkládaná rekonstrukce ulice Bělohorské, řešení křižo-
vatky Malovanka, ale o tom jsem psala minule. Krátce se zdržím 
pouze u nadměrné, kamionové dopravy na území Prahy 6, kterou 
se ani po roce nepodařilo městu vyřešit, takže slibovaný termín 
1. července nebude opět dodržen. Hodně času poslední týdny 
všichni věnujeme upravenému návrhu nově chystaného územní-
ho plánu Prahy a snažíme se prověřit, jak byly vypořádány při-
pomínky, které městská část před čtyřmi roky, zasílala společně  
s některými spolky. Od 26. dubna je Metropolitní plán zveřejněn 
pro tzv. veřejné projednání, kdy se k němu mohou opět všichni 
vyjádřit, a to buď skrze online aplikaci či Portál Pražana. Komu  
z vás tento způsob nevyhovuje lze navštívitCentrum architektury 
a městského plánování (CAMP), kde se vám tvůrci budou věno-
vat do 30. června. Zde se nejen seznámíte s plánem, ale můžete 
přímo na místě podat svoji připomínku. 
Soutěž Polikliniky Pod Marjánkou je v poslední fázi a porota 13. 
a 14. června vybere z pěti návrhů ten nejlepší. Věřím, že budeme 
všichni spokojeni. Po proběhnutí všech zákonných lhůt vás bu-
deme o výsledku ihned informovat. Tak jak jsem minule psala, 
řeší naši strahovskou akropoli studenti z pěti evropských univerzit  
a již jsem byla pozvána k obhajobám prvních z nich. K mé ra-
dosti všechny předvedené práce zachovávaly sportovně–rekre-
ační charakter stadionu s množstvím zajímavých náplní a aktivit.  
V průběhu léta budou předvedeny práce absolventů všech uni-
versit a následně shrnuty do katalogu, který by měl sloužit jako 
materiál pro diskuze nad tímto cenným územím, kterého se již 
léta všichni politici evidentně bojí, a tak o něm není stále rozhod-
nuto. Vzhledem k tomu, že jsem k zadání a k workshopu přizvala 
i místní spolky, může být diskuze o to širší a hlavně nepolitická. 
Z Břevnova to není do Vokovic daleko, tak vás srdečně zvu na 
místo nově upraveného přírodního památníku „Lidických ořešá-
ků“. Ořechy, ze kterých byly vypěstovány, pocházejí z Rákosova 
statku a do Prahy je přinesli z vypálených Lidic koncem léta 1942 
dva chlapci z Rákosovy přízně. Stromy pak vypěstoval jejich otec 
a strýc. Tento, velmi dojemný příběh, mě byl před 5 roky sdělen 
předsedou Spolku Pro Hanspaulku, kterému ho i s notářským 
zápisem svěřil pan Vladimír Procházka. S velkou radostí jsem 
na pietním aktu, který se uskutečnil v předvečer lidické tragé-
die, přivítala potomky obou rodin. Na podzim zde budeme opět  
s Dejvickými skauty sbírat ořechy, které mohou být pro mnohé  
z vás zajímavé a k vysazení jako pochodeň Lidic. A pokud půjdete 
přes Petřiny, tak se můžete zastavit u pamětního kříže, který jsme 
nově opravili a na jehož znovu vysvěcení dohlíží občanský spolek 
GOSTIWAR. 

Přeji vám všem klidné léto a stálé zdraví 
Ing. arch. Eva Smutná, FEng 

radní městské části

VĚŘÍM, ŽE VEDENÍ RADNICE OBSTÁLO
Vážení čtenáři Břevnovanu,

nastupující léto nám skromně při-
pomíná, že se dětem blíží prázdniny  
a i pro nás dospělé to snad zname-
ná představu alespoň několika týd-
nů dovolené. Uplynulé dva roky nás 
ale vedou k opatrnosti, jestli tomu 
tak skutečně bude v plném měřítku. 
Přírodní a virové živly byly v letošním 
roce nahrazeny živly v hlavách lidí, 
kteří ve své rozpínavosti neváhali za-
hájit skutečnou válku s nepředvída-
telnými důsledky. Proto je na radnici 
i v létě nutné myslet na to, že v naší 
městské části přibylo na pět tisíc uprchlíků, kteří sice z velké části 
myslí na návrat domů, ale realita tomu zatím neodpovídá. Proto 
se tradiční nabídka příměstských táborů pro naše děti rozšiřuje 
i pro děti z Ukrajiny, pokračovat budou také adaptační skupiny 
jak pro předškolní děti, tak pro školáky. Pro naši mládež je opět 
připravený příspěvek na letní tábory a další aktivity podobně, jako 
tomu bylo v minulých letech. Zápisy do škol a školek samozřejmě 
proběhly pro děti z Prahy 6, ukrajinské děti budou zapsány ve 
zvláštním termínu a podle počtu se hledají vhodné prostory pro 
jejich výuku. Díky velkému úsilí se snad podaří adaptovat vhodné 
prostory tak, aby se potřeba uspokojila bez toho, že by to zasáhlo 
do umísťování dětí z Prahy 6. S ruskou školou v Bubenči zatím 
nemůžeme bohužel počítat…

Dovolím si zmínit ještě jeden zdařilý projekt, který vznikl ve spolu-
práci radnice a Pečovatelské služby. Jedná se o soužití studentů 
a seniorů v našich Domech s pečovatelskou službou. Pro letoš-
ní zkušební rok jsme vybrali pět studentů, kteří bydlí ve volných 
bytech v DPS za dostupný nájem a pomáhají seniorům v rám-
ci doplňkových aktivit od pomoci s nákupem, orientaci na mo-
bilních sítích, doprovod na procházce nebo návštěvu u lékaře. 
Zvlášť vhodné se to jeví zejména v DPS Liboc, kde jsou umístěné 
některé ukrajinské rodiny a přítomnost studentů je pro ně velice 
užitečná. Projekt má výbornou odezvu a hodláme ho v příštím 
roce rozšířit .

Koncem června bude poslední zastupitelstvo a koncem září nás 
čekají komunální volby. Věřím, že i ve Vaších očích vedení radni-
ce obstálo. Zejména poslední dva roky, kdy jsme byli vystaveni 
téměř trvalému krizovému řízení v důsledku Covidu a následně 
kvůli ukrajinské válce. Ukázala se dobrá schopnost reagovat na 
nenadálé a náročné situace, a to při zajištění všech ostatních čin-
ností, které se od dobré radnice očekávají. 

Všem čtenářům Břevnovanu si dovolím popřát krásné léto.

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

PŘEDVOLEBNÍ ZPRÁVY Z RADNICE

V červnové Šestce zveřejnil pan Mgr. 
Kolář rozhodnutí, že po osmi letech 
již nebude znovu kandidovat do 
funkce starosty. Na bilancování bude 
ještě hodně času. Dávám proto před-
nost zveřejnění informací z poslední 
vzájemné komunikace. V roce 2021 
byla vyhlášena architektonicko–ur-
banistická užší soutěž o návrh rekon-
strukce a přístavby polikliniky Pod 
Marjánkou. Podle vyjádření starosty 
se nyní proces nachází ve druhé fázi, 
do které postoupilo 5 návrhů. V prů-
běhu června 2022 provede odborná 
porota hodnocení odevzdaných sou-

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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vytrácí. Přes dílčí zlepšení je v březovém hájku u Patočkovy ulice, 
či v ulici Pod Drinopolem, ale i na jiných místech Břevnova stále 
hodně poškozených stromů, jejichž suché větve ohrožují okolí. 

JUDr. Ivan Hrůza

Z BŘEVNOVA NA HRADČANY
Břevnov podle katastru dosahuje až 
k Petřínské rozhledně a končí u his-
torických bašt opevnění – konkrétně 
u V. bašty svatého Vavřince. Dosahu-
je severním směrem až k VIII. bráně 
špitálské. Mezi ní a pohořeleckými 
kasárnami můžeme přijít na pohoře-
lecké náměstí na sousoším svatého 
Jana Nepomuckého. Napravo od 
něj se nachází Strahovský klášter  
s obklopujícími stavbami. Níže pak 
do náměstí ústí Úvoz a ulice Lore-
tánská. Pokud se dále vydáme vle-
vo Loretánskou, tak přijdeme Lore-
tánské náměstí před Černínským 
palácem, ministerstvem zahraničí s pomníkem Edvarda Beneše 
a komplexem Lorety. V čísle 1 zde léta sídlí pivnice U Černého 
vola, která přispívá ze svých tržeb na sousední školy pro slabozra-
ké a nevidomé. Loretánská dále klesá okolo paláců a kasáren 
na Hradčanské náměstí před Pražským hradem a jeho rampou  
u Salmovského paláce, odkud je fantastický výhled na údolí Vlta-
vy a centrální čtvrtě Prahy.

Je dobré se projít, povznést se nad realitu všedního dne, dosáh-
nout přesahu a zamýšlet se.

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6 od roku 2010

těžních návrhů a stanoví první až třetí cenu. Následně Rada MČ 
P6 přijme rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. K poža-
davku zajistit zlepšení života kolem Patočkovy ulice, jsem dostal 
odpověď, že: „Příprava akce „Rozšíření zákazu vjezdu nákladních 
automobilů nad 12“ je aktuálně stále v přípravě ze strany TSK 
hl. m. Prahy a.s. a po vyřešení připomínek Policie ČR a ŘSD  
v nejbližším období očekáváme, že bude zahájeno příslušné „říze-
ní“ o návrhu opatření obecné povahy ze strany Magistrátu hl. m. 
Prahy, Odboru pozemních komunikací a drah.“ To lze dle mého 
soudu shrnout do závěru, že v krátké době k naplnění záměru ne-
dojde, šance na změnu existuje, ale jistota realizace není. Koneč-
ně jsem ale z radnice dostal příslib doplnění přízemního zábradlí 
mezi domy čp. 1636 /63 až 1638 /67, které zamezí vjíždění aut 
do zeleně u Patočkovy ulice. Současně jsem byl v odpovědi na 
dotaz ujištěn, že léta zničený chodník u Kajetánky v Radimově 
ulici bude již brzo rekonstruován. Obnova této komunikace je po-
važována za jednu z priorit a nyní probíhá projektová příprava, na 
které se MČ aktivně podílí. K vážně poškozeným budovám býva-
lých usedlostí mě starosta v případě Malovanky informoval, že: 
„…po konkurzu posledního vlastníka byl nalezen konečně model 
rekonstrukce a dostavby usedlosti a byl zahájen povolovací pro-
ces. Doba překupování nemovitosti, zatěžování projektu finanč-
ně i organizačně, se ale na řešení bohužel podepsala. Usedlost 
Petynka je v soukromém vlastnictví, které je zatíženo probíhají-
cím soudním řízením v majetkoprávní oblasti. Za tohoto právní-
ho bezpráví lze jen velmi obtížně uplatňovat požadavky údržby 
celé nemovitosti.“ Na kritiku trvajících problémů s netěsnícím 
korytem obnoveného potoka Brusnice mi starosta odpověděl, že 
vodní toky jsou v přímé správě MHMP, odpovědnost nemá MČ, 
ale Magistrát, Odbor ochrany prostředí. Soudím, že tento útvar je 
o situaci informován, neboť u zastávky autobusu bylo nedávno 
vyčištěno koryto. Když potom začalo dne 6. června nad ránem 
vydatně pršet, situace se mírně zlepšila a voda krátkodobě v ma-
lém množství překonala Radimovu ulici. Vady díla ale odstraněny 
nebyly, voda se z koryta Brusnice na cestě do Kajetánky nadále 
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sný souboj o potravu probíhá zase v trojské ZOO, kam lítají 
tajně na oběd volavky popelavé. A pak je tu také v Praze nikdy 
nezamrzající Vltava, kvůli které někteří ptáci přestali migrovat 
na jih...

A co nějaké zvíře z Prahy 6?

Ve filmu je příběh kosa černého, který se narodil jako albín. 
Tohoto hrdinu jsme našli a točili v Podbabě.

Co je podle vás na pražské přírodě fascinující?

Za prvé to, že existuje – navzdory mínění řady lidí, ba dokonce 
i Pražanů. Doslova na každém kroku nás obklopují úžasné pro-
jevy života – a my si jich většinou vůbec nevšimneme. To platí 
samosebou všude, ale právě Praha je v tomhle ohledu neče-
kaně bohatá. Z biologického hlediska je to dokonce jedno  
z nejcennějších území v celé naší republice. Pražská příroda 
je mnohem pestřejší, než současná kulturní krajina, ale taky 
proměnlivější, než dejme tomu Boubínský prales, kde se už 
nic nemění a přírodní procesy tu dospěly k rovnováze. Pro-
středí města je v neustálém pohybu, a jeho obyvatelé na to 
reagují – a tím nám prozradí leccos důležitého o obecných 
zákonitostech, kterými se život řídí.

Co je na natáčení filmu o přírodě obtížné?

Přesně to, co asi každého napadne jako první: zvířata si zkrát-
ka dělají, co chtějí. Výsledkem si proto nemůžete nikdy být jistí 
předem. Zklamání jsou na denním pořádku, ale občas se zato 
dočkáte velké odměny v podobě něčeho, s čím jste vůbec 
nepočítali. A to je na tvorbě přírodopisných filmů to nejlepší. 
Jako ostatně na životě vůbec. Natáčení se zvířaty je vždyc-
ky obtížné. Třeba otrokářští mravenci: hemží se pod nohama 
chodců na sídlišti, ale natočit opravdu dobře jejich loupeživý 
nájezd se podařilo až po více než týdnu práce tří kamerama-
nů. Nebo stádo muflonů v Thomayerově nemocnici. Potulují 
se tam neustále, jsou to velká zvířata, každý si je může natočit 
třeba na telefon. Ale zaznamenat jejich porody představovalo 
řadu dní čekání. 

BŘEVNOVAN

Známe se?

Režisér Jan Hošek:

Příroda v Praze je velmi pestrá
Ptala se: Klára Bobková

Neuvěřitelnou a nečekanou pestrost pražské přírody předsta-
ví film Planeta Praha, jenž do českých kin vstoupí 4. srpna. 
Diváci v něm uvidí více než padesát živočišných a rostlinných 
druhů, které se perou o své místo v betonové džungli hlavního 
města. Dobrodružná výprava do metropole, jejíž území napří-
klad hostí nejvíce druhů rostlin v České republice a poskytuje 
zvířatům unikátní různorodé prostředí, je dílem režiséra Jana 
Hoška, producenta Radima Procházky a deseti kameramanů 
v čele s Jiřím Petrem. Snímek bude možné vidět i v kině Dla-
bačov v Břevnově.

Co bylo hlavním impulsem hledat divokost právě v české, 
respektive pražské přírodě? 

Už před více než dvaceti lety jsem pro Českou televizi režíro-
val sérii dokumentů o pražské přírodě. Od té doby jsem to-
hle téma zpovzdálí sledoval a snil o tom, že se snad k němu 
jednou vrátím s novými technologickými a produkčními mož-
nostmi. Takže tahle možnost, to byl pro mě tak trochu splněný 
sen. Příroda Prahy je totiž bez nadsázky fascinující a věřím, že 
aspoň něco z toho zprostředkujeme i divákům.

Podle čeho jste se rozhodli, která zvířata budete ve filmu 
Planeta Praha sledovat?

Adepti na tyhle role museli splnit řadu podmínek. Zaprvé to 
musela být zvířata, která je možno vůbec natočit. Bylo by jistě 
krásné natočit například šakala, který se při svém postupu na 
sever objevil už i v okrajové části Prahy, ale to je čirá utopie. 
Dále to musely být druhy, které jsou nějakým způsobem atrak-
tivní, zajímavé – svým vzhledem, chováním apod. Kromě toho 
jsme usilovali o určitou vyváženost. Nechtěli jsme ve filmu na-
příklad jen samé ptáky, i když se většinou točí o něco snáze, 
ale i savce, hmyz, obojživelníky... No a ve finále jsme vybírali, 
pokud možno typické zástupce nějaké životní strategie, která 
jim pomáhá přežít ve městě. Někteří mají to štěstí, že na svých 
zvycích nemusejí skoro nic měnit, jiné druhy se zase dokážou 
novému prostředí velice pružně přizpůsobit. A tuhle pestrost 
jsme chtěli ukázat i ve filmu.

Kolik zvířecích a rostlinných „herců“ ve filmu Planeta Pra-
ha nakonec vystupuje?

Celkem asi na padesát druhů živočichů – většina z nich ov-
šem jen jako komparz. „Casting“ na hlavní hrdiny a vedlejší 
role pak vyhráli kos černý, muflon evropský, slípka zelenono-
há, plch velký, roháč obecný a volavka popelavá. Snažili jsme 
se důkladněji představit menší počet druhů. A rostliny, které 
přece jen nejsou tak akční filmové hvězdy, vystupují spíše jako 
„kolektivní hrdina“.

Můžete přiblížit, jaká zvířata a z jakých městských částí se 
ve filmu objeví?

Příroda v Praze je velmi pestrá. Přestože se jedná o velkoměs-
to, zvířata to tak nevnímají. Diváci tak ve filmu Planeta Praha 
třeba uvidí, jak jiřičky sídlí v klenbách Karlova mostu, brouk 
roháč si jako místo pro námluvy volí zahradní restauraci na 
Malé Straně, divoká prasata rejdí u výpadovky na Proseku 
nebo jak mravenci otrokářští loupí u svých kolegů na sídlišti  
v Ládví. Pak je tady slípka zelenonohá, která se odvážně uhníz-
dila v odkalovací nádrži bubenečské čističky,, souboj muflo-
ních samců probíhá v areálu Thomayerovy nemocnice v Krči 
a myšice křovinná pobíhá po Olšanských hřbitovech. Málokdo 
by také tušil, že Petřín, ostrov zeleně v samém srdci hlavní-
ho města, je exkluzivním pražským domovem plcha velkého, 
který tu možná žil dřív než lidé, a nádrž Slatina v Dubči slouží 
jako nocoviště pro statisíce středočeských špačků. Neúpro-
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Mezi námi
v Břevnově 68. 
Petr Podpěra: 

Břevnov a sovětská okupace v roce 1968…
Bude tomu v letošním roce právě 54 let, kdy jsme se 21. srpna 
1968 ráno probudili a naše země byla obsazena „spřátelenými“ 
vojsky. Napadlo mě, že Břevnovan, který vychází v současnosti čty-
řikrát v roce, by mohl toto výročí, i když není kulaté, či příjemné, ve 
svém letošním třetím čísle připomenout. Území Břevnova se tato 
událost, do jisté míry, týká konkrétněji než třeba jiné části Prahy, 
protože sovětská vojska tábořila v Břevnově, na pláni od Spiritky po 
Vypich, dobře přes měsíc a dokonce zakazovala vstup do dnešní 
Tomanovy ulice. Vypadalo to tady o něco jinak než dnes, přesto na 
některých místech najdete stopy pásů ruských tanků, otištěné do 
asfaltu cestiček jako memento dodnes. Některé vzpo-
mínky mám také, na trvalo uložené v hlavě, i když vlast-
ně nevím ani proč, právě tohle? 
Střípky, na které si vzpomínám.
Mohutné vojenské manévry se konaly na našem úze-
mí, i v okolních zemích, toho roku již od jara. Avšak 
utajené, jako bojové akce, probíhaly i mezi našimi 
jednotkami. Jen o tom věděly pouze naprosté špičky 
velení, které stály buď na straně konzervativní, anebo 
té zdánlivě progresivnější. Jeden můj známý, který si 
odsloužil základní službu u parašutistů, vyprávěl, jak 
musel nastoupit na cvičení. Dorazili se svým přepado-
vým vozidlem před venkovskou hospodu, kdesi u silni-
ce, kousek od Slaného. Když, v tom proti nim zastavil 
jiný obrněný trasporter. Obě posádky, tvořené záložáky, 
zašly okamžitě „na jedno“ do té příhodně položené hos-
pody. Co tady děláte? Máme zaujmout pozici. Nějakou 
dobu tam vojáci spokojeně tábořili, ale až dlouho po skončení jim 
postupně docházelo, že byli vlastně nepřátelé. Ono i to naše obsa-
zení bylo předem dokonale nacvičeno, připraveno, proto proběhlo 
relativně hladce. Prostý lid to mohlo sice překvapit, hlavně však 
proto, že každý z nás měl jaksi jiné, všední starosti. Vlastní akce 
proběhla tenkrát v noci z úterý na středu, uprostřed týdne. Běžel 
tenkrát v kinech italský film, jehož zápletka se točila okolo poru-

chy dopravního letadla. Jakýsi bohatý člověk právě někam odlétá, 
letadlo vzlétne, když se zjistí, že má poruchu a musí zase přistát. 
Musí však nejprve spotřebovat většinu paliva, proto neustále krou-
ží někde nad Římem. Zatímco tedy letadlo neustále krouží, dole na 
zemi se odehrává hlavní děj. Nějaké ty krádeže, nevěry, podrazy  
a všechno to, aby se bylo na co dívat. Do doprovodné zvukové kuli-
sy toho filmu se neustále promítal hukot leteckých motorů. 
Právě v úterý večer jsem byl na tomhle filmu. Ve středu, v brzkém 
ránu se mi o tom zase zdálo, protože jsem slyšel neustálý hukot 
letadel. Ze spaní mě probudil telefon. Kdosi mi řekl do sluchátka: 
Obsazují nás Rusové. Koukám z okna a vidím, jak směrem k Ruzyni 
míří jeden vojenský, nákladní Antonov za druhým. Letecký most. 
Budím matku: Obsazují nás Rusové. Její reakci budu mít před oči-
ma navždy. Bleskově se oblékla a již stála frontu před krámem  
s potravinami, který býval kousek před Bídou. Bylo časně z rána, 
krámek byl ještě zavřený, před ním však již stála slušně dlouhá 
fronta žen, které v té době většinou pamatovaly již dvě velké války. 
Věděly proto dobře, co je k přežití to nejdůležitější. Zaměstnáním 
jsem byl tenkrát v Nerudově ulici, kam jsem jezdil tramvají na Po-
hořelec a odtud úprkem dolů, abych to stihnul na sedmou hodi-
nu proletět vrátnicí. Vzal jsem to tenkrát ne Úvozem, ale směrem 

na Hradčany. Nepustili mě. U Černínského paláce již byla ruská 
námořní pěchota, fialové barety a pruhovaná trička, vyzbrojeni 
malým tančíkem. Tak zpátky dolů Úvozem. V práci jsme vylezli na 
půdu a opatrně kontrolovali situaci pootevřeným vikýřem, nahoře 
na hradě. Sporadicky byla sice slyšet střelba, ale jinak vypadalo 
vše klidně. Tak jsme se vydali na průzkumnou cestu po Zámeckých 
schodech nahoru. U vchodu do hradních zahrad byla však již sku-
pina ruských vojáků, která bránila vstupu na Hradčanské náměs-

Přirostla vám některá zvířata více k srdci a proč?

To je jednoduché – všechna. Každé zvíře je svého druhu mez-
ní projev života. Už to, že existuje, že přežilo, je důkazem toho, 
že je svým způsobem dokonalé, i když každé jinak. A dokona-
lost je vždycky fascinující. Ale kdybych měl jmenovat jen jed-
no, byla by to nejspíš slípka zelenonohá. Když člověk sleduje 
ta její neuvěřitelná dobrodružství, neubrání se, aby jí nepřisu-
zoval některé lidské vlastnosti: vynalézavost, vůli, odhodlání 
rvát se s osudem...

Co byste chtěli, aby si vaši diváci z filmu Planeta Praha od-
nesli?

Pokud to bude zážitek z podívané na dosud neznámý svět ko-
lem nás, bude to fajn. Jestli to někoho přiměje, aby si všimnul 
třeba mravenců na asfaltu pod svýma nohama, bude to ještě 
lepší. 

A jestli to pro někoho navíc bude inspirace, aby se na ty mra-
vence díval trochu jinýma očima, bude to skvělé.
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Břevnov sousedí s osmi katastrálními územími.  Jsou to Veleslavín, Střešovice, Hradčany - dalších pět  se ukrývá  v tajence.
Pomůcky:

arak, 
modem

Konec 
modlitby

Hudební 
značka

Mužské 
jméno Dovnitř Obyvatel 

Alabamy • 
Kůň 

knižně Okraj látky Epopej  Žok • Dopisní 
douška

Textová 
zpráva Váha • Zařízení na 

přenos dat
Ženské 
jméno 
(4.4.)

Elektroda Olepení Citoslovce 
tišení

Římsky 
1001
Pěšák 

1. část 
tajenky

Značka 
elektro-
přístrojů

Plošná míra

Svazek klestí

Heslo 
Pohodný 

Soulad 
Tropická 
území

Značka 
sodíku

Odvětví  
Značka 
hliníku

Šumivé víno
Na co

Jemenský 
přístav

Umělecká 
vys. škola

• Chocholatý 
papoušek

Kozácký 
velitel
Opatřit 
obalem

Domácky 
Larisa

Velká dálka

Jméno 
Destinové
Odlesky 

Okolo  
Ovocná 
zahrada

Psohlavec

Podpora
Říčka 

Domácky 
Olga

Pohybovat 
se ve 

vzduchu

Sibiřský 
veletok

Odér 
Stará žena

(expresivně)

Velký pták
Bodavý 
hmyz

Instinkt
Značka 
křemíku

Býv. SPZ 
Olomouce
Osypání 

Otrok
Fáze měsíce
Polévkový 
knedlíček

Výherní 
poukázky
Pozornost

Divadelní 
úloha
Český 

reformátor

Nadšení
Doručiti
Značka 
vápníku

Likvidovat 
požár

Značka 
ruthenia

4. část 
tajenky

Úklidový 
prostředek

5. část 
tajenky

Nápor 
choroby

Rýžová 
pálenka

Zmenšit 
sypáním

tí. Vzrušená diskuze, kdy my jsme všichni byli považováni z jejich 
strany za fašisty, oni zase za pitomce. Ruština mě tenkrát šla jako 
po másle. Sem tam někomu vytrhli film z aparátu a v jednu chvíli 
stříleli na fasádu Salmovského paláce, kde se za oknem pohnula 
záclona. Došlo mně, že nějaké hovory s ozbrojenými, předem pro-
školenými fanatiky, mohou špatně skončit, tak jsme raději zmizeli. 
Když jsem se vracel k večeru domů, čekalo mě ještě jedno překva-
pení. Tak zvaná Břevnovská pláň, čerstvě vzniklá po zavezených 
lomech na opuku, byla zaplněna ruskými tanky a vojenskými auty 
od Spiritky, přes Ladronku až někam za obzor a na rohu ulice Dvo-
řeckého s Rozýnovou, „u Maříků“, stál ruský samopalník a stoj, dál, 
že nesmím, tam je vojenský tábor. Rozzuřil jsem se a nadával, čes-
ky samozřejmě, ale ruština mě šla, v tom vzteku, jako kdybych se 
narodil přímo na Rudém náměstí. Vidíš támhlecten první dům? Tak 
tam já bydlím, ty vole! A ty mě nechceš pustit domů? Nakonec mě 
tedy pustil. Máma se dívala za záclonou. A neodplivuj si před ním, 
ještě tě zastřelí. Nakonec se z toho vyvinul takový rituál. Nadával 
jsem vždy již hodně zdaleka a oni z toho měli zábavu. Jednou tam 
však stál nějaký důstojník a slyším, jak říká tomu strážnému. Što 
eto? A strážný nevzrušeně odpovídá: On z etovo pěrvovo doma. On 
svjegda rugajet. Nakonec jsem bez nadávek neprošel. Celý ten obr-
něný cirkus nakonec odjížděl tak někdy na konci září a samozřejmě 
v noci. To se tedy nevyspíte! Bylo to zemětřesení a se mnou spadla 
postel. Do rána jsem ležel na šikmo. Druhý den jsem to provizorně 
vypodložil knihami psanými ještě švabachem, kterým již rozuměl 
jen táta. Ležet v posteli na vodorovno je přeci jenom příjemnější. 
 V celé Tomanově ulici měl vstřícný vztah k tábořícím vojskům nej-
spíš jen jeden její obyvatel a to na rohu ulice Michalovicovy sídlící, 
bývalý první pražský tajemník KSČ, Antonín Kapek. V jeho garáži, 
se prý tiskly i plakátky, které propagovaly přítomnost ruských vojsk 
hned naproti. Celé balíky jich ležely podél Tomanovy ulice. Obyva-
telé je bez zájmu míjeli, nikdo se o ně nezajímal. Přeci jenom se 
však jeden zájemce nakonec našel. Na rohu dnešní ulice Rozýnovy 
s Tomanovou, měl svojí ilegální zahrádku, kde pěstoval zeleninu  
a choval králíky, pan Drozd. Bydlel v ulici U Ladronky a pracoval 
jako kovář v ČKD. Pan Drozd nakonec sbíral celé balíky té ruské 
propagandy a podestýlal s tím ty králíky. Soudruhu Kapkovi jeho 
ilegální tiskárnu nemohl leckdo dlouho odpustit a tak mu sem tam 
někdo třeba polil barvou vrata od garáže nebo přehodil nějakou 
smrdutou nádobu na zahradu. Nakonec tam vartovala STB. Za-

krátko se o tom v celém okolí šeptalo. Na cestičce v parku, hned 
naproti, stál najednou velký, čtyřkolový kompresor. Ovšem žádné 
výkopové práce se v jeho okolí nekonaly. Toho si lidé museli všim-
nout. Jednou jsem se zdržel ve vinárně na Malé straně, v tramvaji 
usnul a probudil se až na Vypichu. Tak domů jsem musel pěšky. Již 
z dálky jsem viděl, jak v kompresoru hlídající, pokuřující příslušník, 
umí dělat krásné kroužky, které stoupaly svítíce k obloze ve svitu 
měsíce. Sice přestal, když jsem si ulevoval na kolo toho kompre-
soru, ale nemohl se přeci prozradit, jenom přestal s těmi kroužky.
 Vzpomínám si ještě na několik historek ze dnů okolo našeho ob-
sazení, naštěstí jsou některé z nich docela i humorné. Jako třeba 
jsme seděli ve slavné pražské hospodě U Tří pštrosů, hned vedle 
Karlova mostu. Bylo parno, okna hospody otevřená a na mostě 
hned naproti stál obrněnec, jehož posádce nikdo ani vody nepodal 
a oni pozorovali, jak do sebe lejeme pivo. Musela to být pro ně tedy 
muka. Nakonec se proto jejich velitel vydal na průzkum, jestli by se 
tedy U pštrosů, snad nedal získat nějaký ten hlt tekutiny. Se zlou se 
potázal. Službu měla právě paní Vodičková, postavou spíše drobná 
paní, jenže rodilá Ruska. Jak se tam ten ruský důstojník objevil, 
začala ječet a on blesku rychle prchnul nazpátek do bezpečí svého 
obrněnce a ještě za sebou zavřel poklop. Paní Vodičková sklidila 
tak ohromující potlesk, jaký nezazněl snad nikdy ani na scéně Ná-
rodního divadla. 
Jenže potom to šlo všechno tak nějak, sice pomalu, ale přeci je-
nom z kopce. Sice ještě při výročí 28. října v roce 1968 se ko-
nala na Václavském náměstí velká národní demonstrace, která se 
posléze přesunula na náměstí Staroměstské. Pochodovali jsme 
od Koruny směrem k Prašné bráně, přede mnou stařík vyšňořený  
v legionářské uniformě. Ze skandovaných hesel si dodnes jedno 
pamatuji: každý ruský buran, chtěl by český uran. O tomhle se nějak 
vůbec nemluví. Kam ten všechen uran nakonec zadarmo zmizel? 
Nakonec jsem také skončil před komisí, která se ptala: soudruhu, 
schvaluješ vstup vojsk? No a musel jsem si najít nové zaměstnání. 
PS. V roce 1968 jsem vlastnil fotoaparát, již v té době historický, 
k fotografování ne příliš vhodný. S tímto přístrojem pořídil jsem 
několik špionážních snímků, které mají dnes, přeci jenom jakousi 
dokumentační hodnotu. Dokazují, že v Břevnově ruské tanky v té 
době byly. Nic víc. Zlepšení kvality fotek přišlo až mnohem později.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: MOTOL, ŘEPY, SMÍCHOV, LIBOC, RUZYNĚ

Cikán

2 část  
tajenky

Střešní  žlab

3 část  
tajenky
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Konvent Benediktinského 
arciopatství sv. Vojtěcha 
a sv. Markéty v Praze – 
Břevnově, rodiče a sestra 
s rodinou oznamují, že po 
dlouhé nemoci, ve věku 47 
let zemřel BR. ALEŠ ZDE-
NĚK VANDROVEC O.S.B., 
podpřevor a hospodářský 
správce kláštera. Narozen 
8. května 1975 ve Strakoni-
cích, řeholní sliby složil 23. dubna 1996 v Břevnově. Zemřel 18. 
května 2022 v Břevnově. Requiescat in pace.  Pohřební obřady 
se konaly v arciopatském kostele svaté Markéty svaté Markéty ve 
středu 25. května 2022 od 11 hodin.

Protože věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých,

věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty,

kdo zesnuli ve spojení s ním. /1 Sol 4,14/

Červenec – Srpen

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

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

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

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

Vloni 22. července 2021 
zemřel Ladislav Riedl, 
Břevnovák, ročník 1948. 
Znalo ho mnoho lidí, ale 
ne všichni věděli, jakou od-
povědnou práci vykonával. 
Byl absolventem dopravní 
průmyslovky, na vojně se 
dostal k letectvu a u letec-
tva zůstal celý život. Jako 
letecký dispečer sloužil 
na letišti Václava Havla  
v Ruzyni a z řídícího centra 
v Jenči šel do penze. Rád jezdil s rodinou na svoji chatu ve 
Hvězdonicích a nevynechal žádný z jarních a podzimních au-
tobusových výletů pořádaných v Břevnově. Patřil k nejstarším 
tradičním účastníkům. Až letos v květnu tomu bylo jinak, ale 
účastníci si na něj vzpomněli a v budoucnu rádi vzpomenou. 

Za redakci a přátele Mgr. Pavel Krchov.

Naše vzpomínka

Oznámení

Naše gratulace

Do dnešní Společenské rubriky patří také gratulace  
a pěkné pozdravení manželům  

Karlovi a Marii Voplakalovým z Bílé Hory  
k jejich diamantové svatbě. Hodně zdraví a klidu přeje redakce. Na snímcích jsou manželé Voplakalovi  

v roce 1962, 2012 a 2022. 

Jógové čtvrtky v zahradě Břevnovského kláštera
S laskavým svolením bratrů benediktinů i letos můžeme cvičit  

v klášterní zahradě. Proto pokud nebude pršet, srdečně zvu všechny 
zájemce každý čtvrtek od června do září od 18:00.  

Cvičíme na trávě, podložky si prosím přineste vlastní, stačí i větší ručník. 
Datum konání: 18. 05. 2022 – 12.08.2022 od: 18:00 od: 19:30 

Místo konání: Břevnovský klášter
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obranu říše. Z částí budovy byl lazaret a v druhé části bylo velitelství. obranu říše. Z částí budovy byl lazaret a v druhé části bylo velitelství. 
V jedné učebně v druhém patře byl zřízen naváděcí sál. Dva naváděči V jedné učebně v druhém patře byl zřízen naváděcí sál. Dva naváděči 
stoly postavené uprostřed učebny, tak zvané FLUMA stoly, na jejich stoly postavené uprostřed učebny, tak zvané FLUMA stoly, na jejich 
okrajích byly kypry s vývodem telefonních linek od radarů, PLK, hlás-okrajích byly kypry s vývodem telefonních linek od radarů, PLK, hlás-
né služby, velitelské spojení s letouny, převážně s Me 262a, Me 262b, né služby, velitelské spojení s letouny, převážně s Me 262a, Me 262b, 
zvané turbíny.zvané turbíny.
Od října na letišti v Ruzyni probíhalo přeškolení na ME 262a na hlav-Od října na letišti v Ruzyni probíhalo přeškolení na ME 262a na hlav-
ní dráze 220 – 40. Údržbu letištní plochy měl v péči sudetský Němec ní dráze 220 – 40. Údržbu letištní plochy měl v péči sudetský Němec 
pan Buchta, bytem v Hostivici. Vydal otci potvrzení o možnosti sekání pan Buchta, bytem v Hostivici. Vydal otci potvrzení o možnosti sekání 
trávy pro králíky. Tedy jsme měli přístup neomezený na celou letištní trávy pro králíky. Tedy jsme měli přístup neomezený na celou letištní 
plochu. Měli jsme možnost proudový Me 262 si prohlédnout zblízka  plochu. Měli jsme možnost proudový Me 262 si prohlédnout zblízka  
a to i v době návštěvy K. H. Franka právě na vzletové dráze.a to i v době návštěvy K. H. Franka právě na vzletové dráze.
Škola nám byla zabrána, nižší ročníky chodily do Liboce, do okolních Škola nám byla zabrána, nižší ročníky chodily do Liboce, do okolních 
hospod jako u „Davídků“ 1A (Kalivoda), 2A, B (Vondráčková) III (Va-hospod jako u „Davídků“ 1A (Kalivoda), 2A, B (Vondráčková) III (Va-
níčková) IV a paní učitelka Kášová, někteří žáci chodili do modlitebny níčková) IV a paní učitelka Kášová, někteří žáci chodili do modlitebny 
na vyučování, také další třídy chodily do hospody „Na Gabrielce“ – na vyučování, také další třídy chodily do hospody „Na Gabrielce“ – 
dohromady také tři, nebo čtyři třídy, a to jenom pro úkoly. Od listopadu dohromady také tři, nebo čtyři třídy, a to jenom pro úkoly. Od listopadu 
do května se chodilo jen 2x týdně pro úkoly. Nebylo ani uhlí. Seděli do května se chodilo jen 2x týdně pro úkoly. Nebylo ani uhlí. Seděli 
jsme v kabátech v hospodách. 12. února 1945 americký bombardovací jsme v kabátech v hospodách. 12. února 1945 americký bombardovací 

svaz vypustil bomby od Malvazinek ve výšce 10 000 m. Pumy dopadly svaz vypustil bomby od Malvazinek ve výšce 10 000 m. Pumy dopadly 
na domy civilního obyvatelstva – počínaje Jiráskovým mostem, dále na domy civilního obyvatelstva – počínaje Jiráskovým mostem, dále 
náměstí A. Jiráska, Resslova, Karlovo náměstí, vedle kostela sv. Ignáce náměstí A. Jiráska, Resslova, Karlovo náměstí, vedle kostela sv. Ignáce 
bombardována vojenská nemocnice, postupně bombardovány domy až bombardována vojenská nemocnice, postupně bombardovány domy až 
k Vinohradským hřbitovům. V dalším náletu bombardovány Holešovi-k Vinohradským hřbitovům. V dalším náletu bombardovány Holešovi-
ce a Střížkov. U elektrárny v Holešovicích zůstala nevybuchlá letecká ce a Střížkov. U elektrárny v Holešovicích zůstala nevybuchlá letecká 
bomba.bomba.
Naše učebna byla vyslána do trosek domů na Střížkově pomáhat vy-Naše učebna byla vyslána do trosek domů na Střížkově pomáhat vy-
bombardovaným občanům vynášet jejich majetek. V roce 1945 od 27. bombardovaným občanům vynášet jejich majetek. V roce 1945 od 27. 
do 3. dubna byly prázdniny. Dnem 23. dubna bylo ukončeno vyučování do 3. dubna byly prázdniny. Dnem 23. dubna bylo ukončeno vyučování 
až do června 1945. Od podzimu 1944 měl 2. záložní prapor ostrou střel-až do června 1945. Od podzimu 1944 měl 2. záložní prapor ostrou střel-
nici v Šárce pod letištěm 200 metrů od vodárny. Po cestě lesní pěšinou nici v Šárce pod letištěm 200 metrů od vodárny. Po cestě lesní pěšinou 
ku Praze v lese v pískovci vyhloubili tři chodby o šíři tří metrů, první ku Praze v lese v pískovci vyhloubili tři chodby o šíři tří metrů, první 
chodba v délce 11m, druhá v délce 8m a třetí v délce 5m. Kryt byl chodba v délce 11m, druhá v délce 8m a třetí v délce 5m. Kryt byl 
používán v případě náletů pro 2. zál. prapor SS v případném výcviku používán v případě náletů pro 2. zál. prapor SS v případném výcviku 
v Šárce. Střelbu v prostorách Šárky prováděli bez jakéhokoliv bezpeč-v Šárce. Střelbu v prostorách Šárky prováděli bez jakéhokoliv bezpeč-
nostního zabezpečení. 100 až 150 metrů od frekventované cesty padaly nostního zabezpečení. 100 až 150 metrů od frekventované cesty padaly 
granáty. Zemina a úlomky z granátů létaly do všech stran. Zbytky těch granáty. Zemina a úlomky z granátů létaly do všech stran. Zbytky těch 
granátů jsme si odnesli domů.granátů jsme si odnesli domů.
Došlo ku sloučení letištního uzlu Praha a z letišť Kbely a Klecany pře-Došlo ku sloučení letištního uzlu Praha a z letišť Kbely a Klecany pře-
vedeny stroje do Ruzyně. Personál ze Kbel a Klecan, který měl pa-vedeny stroje do Ruzyně. Personál ze Kbel a Klecan, který měl pa-
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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.

184
Emil Šneberg: Emil Šneberg: Letiště Praha RuzyněLetiště Praha Ruzyně
Ještě se vracíme ku sváteční události 7. března 2022, kdy byl na Praž-Ještě se vracíme ku sváteční události 7. března 2022, kdy byl na Praž-
ském Hradě prezidentem republiky Milošem Zemanem vyznamenán ském Hradě prezidentem republiky Milošem Zemanem vyznamenán 
plukovník Emil Šneberg medailí Za zásluhy I. stupně. Za svoji činnost plukovník Emil Šneberg medailí Za zásluhy I. stupně. Za svoji činnost 
v Pražském povstání byl po válce se svým otcem vyznamenán Česko-v Pražském povstání byl po válce se svým otcem vyznamenán Česko-
slovenským válečným křížem 1939 za záchranu letiště v Ruzyni v květ-slovenským válečným křížem 1939 za záchranu letiště v Ruzyni v květ-
nu 1945. Před více jak dvaceti lety jsme v Břevnovanu otiskli seriál čtyř nu 1945. Před více jak dvaceti lety jsme v Břevnovanu otiskli seriál čtyř 
pokračování nazvaný Letiště Praha Ruzyně 1939 – 1945 a slíbili v mi-pokračování nazvaný Letiště Praha Ruzyně 1939 – 1945 a slíbili v mi-
nulém čísle otisknouti části, které se týkají právě kritických dní v Praze.nulém čísle otisknouti části, které se týkají právě kritických dní v Praze.
Srpen 1944Srpen 1944
Dnes 20. srpna 1944 s bratrem Arnoštem sedíme na zahrádce. Je krás-Dnes 20. srpna 1944 s bratrem Arnoštem sedíme na zahrádce. Je krás-
ný slunečný den, na obloze není mráčku, jen v dálce vlní se horizont ný slunečný den, na obloze není mráčku, jen v dálce vlní se horizont 
teplem. Ze severní strany našeho domu na Kladenské 425 někde od teplem. Ze severní strany našeho domu na Kladenské 425 někde od 
Nebušic je slyšet prudká střelba z protileteckých „FLAKŮ“. Flaky ob-Nebušic je slyšet prudká střelba z protileteckých „FLAKŮ“. Flaky ob-
sluhují děvčata ve stáří 16 až 22 roků. Jednou za čtrnáct dní chodila sluhují děvčata ve stáří 16 až 22 roků. Jednou za čtrnáct dní chodila 
na společnou vycházku do kina Orlík v Dejvicích. U flaku se uměla na společnou vycházku do kina Orlík v Dejvicích. U flaku se uměla 
činit. Díváme se přes vrbičky zahradníka Sovy na lesík „Dubák“. Z činit. Díváme se přes vrbičky zahradníka Sovy na lesík „Dubák“. Z 
temných teček nízkoletících dvou strojů ve výšce 300 metrů je slyšet temných teček nízkoletících dvou strojů ve výšce 300 metrů je slyšet 
krásně chod leteckých motorů. Nemuseli jsme se ani dívat a podle mo-krásně chod leteckých motorů. Nemuseli jsme se ani dívat a podle mo-
toru jsme poznali všechny válečné letouny operující na vzdušném nebi.toru jsme poznali všechny válečné letouny operující na vzdušném nebi.
Tmavé tečky se měnily ve stříbrné letouny typu Mustang, lidově zvané Tmavé tečky se měnily ve stříbrné letouny typu Mustang, lidově zvané 
„kotláři.“ Přeletěli nám nad hlavou v zatáčce na kurs 270 a jeden trochu „kotláři.“ Přeletěli nám nad hlavou v zatáčce na kurs 270 a jeden trochu 
přetočil směrem na letiště do Ruzyně, druhý mířil přes tramvajáckou přetočil směrem na letiště do Ruzyně, druhý mířil přes tramvajáckou 
vozovnu, kde byly vozy číslo 11 s tabulkou „Dolní Liboc.“ Na střeše vozovnu, kde byly vozy číslo 11 s tabulkou „Dolní Liboc.“ Na střeše 
vozovny hodiny ukazovaly čas 13 hodin 50 minut. Stroj se brzy ztratil vozovny hodiny ukazovaly čas 13 hodin 50 minut. Stroj se brzy ztratil 
za střechou vozovny. Sledovali jsme pomalejší let Mustanga blížícího za střechou vozovny. Sledovali jsme pomalejší let Mustanga blížícího 
se k letišti. Snad chtěl nouzově přistát. Na vrcholu kopce, kde dnes se k letišti. Snad chtěl nouzově přistát. Na vrcholu kopce, kde dnes 
je stanice „Dědina“, mustang jakoby zůstal stát, ale jen na okamžik, je stanice „Dědina“, mustang jakoby zůstal stát, ale jen na okamžik, 
než celý stroj se sklopil k zemi jako svíčka, motorem zapadl do pole než celý stroj se sklopil k zemi jako svíčka, motorem zapadl do pole 
na zahradě Buzkovy školky. Nastal výbuch, sloup plamenů vvstoupal  na zahradě Buzkovy školky. Nastal výbuch, sloup plamenů vvstoupal  
k obloze. To byl pro nás signál vyrazit poklusem k místu havárie. Asi k obloze. To byl pro nás signál vyrazit poklusem k místu havárie. Asi 
za dvacet minut jsme doběhli na místo, prolezli plot do zahrady. Pohled za dvacet minut jsme doběhli na místo, prolezli plot do zahrady. Pohled 
na místo byl hrůzný.na místo byl hrůzný.
Byl cítit pach po ohořelém stroji, po pohonných hmotách a ještě pach Byl cítit pach po ohořelém stroji, po pohonných hmotách a ještě pach 
po uzeném. Hledali jsme pilota. Z něho jsme našli jen ohořelé stehno. po uzeném. Hledali jsme pilota. Z něho jsme našli jen ohořelé stehno. 
Dále mezi plechy zbytky trupu letadla byla lidská holenní kost v botě, Dále mezi plechy zbytky trupu letadla byla lidská holenní kost v botě, 
zdeformované, napolovic opálené „Kanadě.“ Letecký motor byl zavr-zdeformované, napolovic opálené „Kanadě.“ Letecký motor byl zavr-
tán v hloubce 150 cm. Z trupu a křídel zůstalo jen několik plechů. Zbyt-tán v hloubce 150 cm. Z trupu a křídel zůstalo jen několik plechů. Zbyt-
ky sestřeleného letounu byly rozmetány po okolí. Pilot dostal zásah od ky sestřeleného letounu byly rozmetány po okolí. Pilot dostal zásah od 
„nebušického“ flaku. Po 15 minutách našeho příchodu objevil se jez-„nebušického“ flaku. Po 15 minutách našeho příchodu objevil se jez-
dec na motorce a ze strany od Šárky přišla skupina ozbrojených vojáků  dec na motorce a ze strany od Šárky přišla skupina ozbrojených vojáků  
z letiště. Vykázali nás z místa.z letiště. Vykázali nás z místa.
Po sedmnácté hodině přilétlo deset amerických mustangů P–51 D.  Po sedmnácté hodině přilétlo deset amerických mustangů P–51 D.  
V nízkém letu napadlo několika útoky letištní plochu, letouny na sto-V nízkém letu napadlo několika útoky letištní plochu, letouny na sto-
jánkách, letouny na vzletové dráze. V závěru náletu vytvořili „Ruské jánkách, letouny na vzletové dráze. V závěru náletu vytvořili „Ruské 
kolo“, kterým prolétli piloti P–51 D po celé ploše letiště.kolo“, kterým prolétli piloti P–51 D po celé ploše letiště.
Toto byl jediný nálet na letiště. Letouny použily jen palubní zbraně, Toto byl jediný nálet na letiště. Letouny použily jen palubní zbraně, 
jinak letiště nebylo v průběhu války – okupace – bombardováno a ani jinak letiště nebylo v průběhu války – okupace – bombardováno a ani 
ne v průběhu pražského povstání. Stopy po tomto leteckém útoku P–51 ne v průběhu pražského povstání. Stopy po tomto leteckém útoku P–51 
D Mustangů jsou na podezdívce plotu. Toto jsou jediné pozůstatky po D Mustangů jsou na podezdívce plotu. Toto jsou jediné pozůstatky po 
střelbě na letišti Praha – Ruzyně. Jiná střelba na letišti nebyla.střelbě na letišti Praha – Ruzyně. Jiná střelba na letišti nebyla.
Podzim roku 1944Podzim roku 1944
Na Ruzyňském letišti byly střídavě jedna až dvě eskadry strojů MeNa Ruzyňském letišti byly střídavě jedna až dvě eskadry strojů Me
–109G.–109G.
16. října 194416. října 1944
12.50 právě obědváme, když velice nízko nad dome prolétává stodevít-12.50 právě obědváme, když velice nízko nad dome prolétává stodevít-
ka. Všechny stroje operující z ruzyňského letiště jsem bezpečně poznal ka. Všechny stroje operující z ruzyňského letiště jsem bezpečně poznal 
již podle chodu motorové jednotky. Po velice krátké době, co jsem za-již podle chodu motorové jednotky. Po velice krátké době, co jsem za-
slechl přelet, bylo slyšet silnou dutou ránu – ne však výbuch. Zanechal slechl přelet, bylo slyšet silnou dutou ránu – ne však výbuch. Zanechal 
jsem oběda a vyběhl směrem přicházejícího zvuku. Od konečné stanice jsem oběda a vyběhl směrem přicházejícího zvuku. Od konečné stanice 
el. dráhy, kde jsme bydleli, jsem se vydal přes potok, okolo zahradníka el. dráhy, kde jsme bydleli, jsem se vydal přes potok, okolo zahradníka 
Sovy, přes malý dubový lesík k trianglu. Pode mnou se již rozprostřela Sovy, přes malý dubový lesík k trianglu. Pode mnou se již rozprostřela 
louka, na které ležel Me–106G na trupu. Před letounem v trávě byl pilot louka, na které ležel Me–106G na trupu. Před letounem v trávě byl pilot 
ve světlé plátěné kombinéze, s letní kuklou na hlavě.ve světlé plátěné kombinéze, s letní kuklou na hlavě.
Současně se mnou a ještě s několika občany přijela četa vojáků z leti-Současně se mnou a ještě s několika občany přijela četa vojáků z leti-
ště. Na místo havárie přiběhl pan zubní dentista Müller. Požádal mne, ště. Na místo havárie přiběhl pan zubní dentista Müller. Požádal mne, 
abych se postavil tak, aby mohl provést fotografování pod mojí paží,  abych se postavil tak, aby mohl provést fotografování pod mojí paží,  
a tak nebyl stráží spatřen.a tak nebyl stráží spatřen.
Od 25. října 1944 byla uzavřena 1. obecná a hlavní škola ve Vokovicích Od 25. října 1944 byla uzavřena 1. obecná a hlavní škola ve Vokovicích 
a předána branné moci. V budově školy bylo zřízeno velitelství 6 KG na a předána branné moci. V budově školy bylo zřízeno velitelství 6 KG na 
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dákový výcvik, byl převelen k výsadkovému vojsku do Vídně. Letiště  dákový výcvik, byl převelen k výsadkovému vojsku do Vídně. Letiště  
v Ruzyni bylo vybráno pro soustředění jednak pro vyhovující dráhy, jed-v Ruzyni bylo vybráno pro soustředění jednak pro vyhovující dráhy, jed-
nak pro dostatečnou kapacitu pohonných hmot. Na nádraží Kněževes byly nak pro dostatečnou kapacitu pohonných hmot. Na nádraží Kněževes byly 
přisouvány další cisterny ze zbytků území říše.přisouvány další cisterny ze zbytků území říše.
Letiště Praha Ruzyně květen 1945Letiště Praha Ruzyně květen 1945
Od března 1945 se letiště začalo plnit stíhacími letouny Me 262 (turbí-Od března 1945 se letiště začalo plnit stíhacími letouny Me 262 (turbí-
nami), které se stahovaly z letišť říše. Tento flot na obranu území měl nami), které se stahovaly z letišť říše. Tento flot na obranu území měl 
na trupu a křídlech žluté pruhy. Letištní budovy, pojízdné dráhy, včetně na trupu a křídlech žluté pruhy. Letištní budovy, pojízdné dráhy, včetně 
spojovacích vozovek, byly natřeny tmavě zelenou barvou. Vybudováno spojovacích vozovek, byly natřeny tmavě zelenou barvou. Vybudováno 
prodloužení pojíždějících drah z první brány sletiště do Šárky až k Pur-prodloužení pojíždějících drah z první brány sletiště do Šárky až k Pur-
krabskému háji.krabskému háji.
Po této dráze pokryté ocelovými plechy s otvory pro trávu, která zpevňo-Po této dráze pokryté ocelovými plechy s otvory pro trávu, která zpevňo-
vala cestu, bylo přesunuto jedenáct Messerchmidtů 110bf a jeden Mistel vala cestu, bylo přesunuto jedenáct Messerchmidtů 110bf a jeden Mistel 
do záseků – boxů maskovaných v lesním porostu. Letouny však již ne-do záseků – boxů maskovaných v lesním porostu. Letouny však již ne-
odletěly. Po Pražském povstání je zcela zničili občané Palubní přístroje odletěly. Po Pražském povstání je zcela zničili občané Palubní přístroje 
vytrhány, gumové nádrže vytahány a rozřezány, vraky letadel koňskými vytrhány, gumové nádrže vytahány a rozřezány, vraky letadel koňskými 
potahy převezeny do jižní části letiště, kde již v průběhu války bylo zříze-potahy převezeny do jižní části letiště, kde již v průběhu války bylo zříze-
no vrakoviště dolétaných dílů a motorů.no vrakoviště dolétaných dílů a motorů.
Závěr roku 1944 a začátek roku 1945 signalizoval přiblížení bojů a brzký Závěr roku 1944 a začátek roku 1945 signalizoval přiblížení bojů a brzký 
konec války. Spojenecké letectvo provádělo nálety ve svazech v neuvěři-konec války. Spojenecké letectvo provádělo nálety ve svazech v neuvěři-
telných počtech – okolo tisíce bombardovacích strojů a více, a to ve dne telných počtech – okolo tisíce bombardovacích strojů a více, a to ve dne 
i v noci.i v noci.
Za náletu na Drážďany 13. února 1945 byla vidět na severozápadě rudá Za náletu na Drážďany 13. února 1945 byla vidět na severozápadě rudá 
záře. Stupňovalo se bombardování měst, železnic, továren a rafinerií na záře. Stupňovalo se bombardování měst, železnic, továren a rafinerií na 
našem území. Pohonné hmoty útvarům Luftwaffe rychle docházely, ben-našem území. Pohonné hmoty útvarům Luftwaffe rychle docházely, ben-
zín docházel pozemním jednotkám Wehrmachtu. Viděli jsme kolony ně-zín docházel pozemním jednotkám Wehrmachtu. Viděli jsme kolony ně-
meckých vozidel, které byly spřaženy tyčí. Z ruzyňského letiště startovaly meckých vozidel, které byly spřaženy tyčí. Z ruzyňského letiště startovaly 
ve skupinách proudové stíhačky Me 262 a Schwalbe, proti spojeneckým ve skupinách proudové stíhačky Me 262 a Schwalbe, proti spojeneckým 
svazům nad Krušnými horami. Navádění letounů bylo prováděno z voko-svazům nad Krušnými horami. Navádění letounů bylo prováděno z voko-
vické školy přes vysílací středisko v Jenči. K rozbití svazů nesly nejno-vické školy přes vysílací středisko v Jenči. K rozbití svazů nesly nejno-
vější techniku: pod každým křídlem stroje byl rošt s 24 raketami. V dubnu vější techniku: pod každým křídlem stroje byl rošt s 24 raketami. V dubnu 
1945 bylo na letišti v Ruzyni kolem stovky proudových stíhačů, letecké 1945 bylo na letišti v Ruzyni kolem stovky proudových stíhačů, letecké 
souboje v Praze a okolí probíhaly již bez ohlášení leteckých poplachů souboje v Praze a okolí probíhaly již bez ohlášení leteckých poplachů 
pro civilní obyvatelstvo. 18. dubna při jednom leteckém střetu přistála pro civilní obyvatelstvo. 18. dubna při jednom leteckém střetu přistála 
„turbína“ s poruchou podvozku na travnatý povrch letiště. Pilot dosedl na „turbína“ s poruchou podvozku na travnatý povrch letiště. Pilot dosedl na 
obě proudové jednotky a po dosmýkání se obě turbíny vzňaly. Stroj byl  obě proudové jednotky a po dosmýkání se obě turbíny vzňaly. Stroj byl  
u západního okraje letiště uhašen.u západního okraje letiště uhašen.
Začátkem května 1945 se schylovalo k závěrečnému dramatuZačátkem května 1945 se schylovalo k závěrečnému dramatu
4. 5. 19454. 5. 1945
V Praze XIX v odpoledních a večerních hodinách skupinky občanů zama-V Praze XIX v odpoledních a večerních hodinách skupinky občanů zama-
závali německé nápisy na štítech domů a označení ulic.závali německé nápisy na štítech domů a označení ulic.

5. 5. 19455. 5. 1945
11.20 přijíždí tramvaj číslo 11 do Vokovic ověnčená československým 11.20 přijíždí tramvaj číslo 11 do Vokovic ověnčená československým 
praporem. Odstraňují se protektorátní státní znaky (které jsou totožné se praporem. Odstraňují se protektorátní státní znaky (které jsou totožné se 
znakem současné České republiky. Rozdíl je v tom, že není popis.)znakem současné České republiky. Rozdíl je v tom, že není popis.)
12.50 Pražský rozhlas volá o pomoc. V kasárnách RAD ve Vokovicích 12.50 Pražský rozhlas volá o pomoc. V kasárnách RAD ve Vokovicích 
zaujímá bojové postavení protiletadlový kulomet u Kladenské ulice. Jsou zaujímá bojové postavení protiletadlový kulomet u Kladenské ulice. Jsou 
zesílené stráže kasáren.zesílené stráže kasáren.
13.10 Přijíždí městský autobus do konečné stanice u vokovické vozovny 13.10 Přijíždí městský autobus do konečné stanice u vokovické vozovny 
z letiště. Příslušníci Luftwaffe jsou odzbrojováni. Jeden se dává na útěk z letiště. Příslušníci Luftwaffe jsou odzbrojováni. Jeden se dává na útěk 
podle zdi hřbitova do Šárky, je pronásledován. Odhazuje opasek s pistolí.podle zdi hřbitova do Šárky, je pronásledován. Odhazuje opasek s pistolí.
14. 30 Letiště – zesílená ostraha objektů a letadel na stojánkách. Přísluš-14. 30 Letiště – zesílená ostraha objektů a letadel na stojánkách. Přísluš-
níci 2. zál. praporu SS konají strážní službu, na příjezdech k letišti, na níci 2. zál. praporu SS konají strážní službu, na příjezdech k letišti, na 
přístupech jsou budována kulometná stanoviště.přístupech jsou budována kulometná stanoviště.
16.30 Z letiště startují dvě skupiny „turbín“ Me 262 po čtyřech letounech 16.30 Z letiště startují dvě skupiny „turbín“ Me 262 po čtyřech letounech 
a útočí na pozemní cíle v Praze. Pilot jednoho stroje vidí shluk lidí ve a útočí na pozemní cíle v Praze. Pilot jednoho stroje vidí shluk lidí ve 
Šlikově ulici v Břevnově a shazuje bombu – 16 lidí zabito. Na letišti jsou Šlikově ulici v Břevnově a shazuje bombu – 16 lidí zabito. Na letišti jsou 
vystěhovány tři domy, kde bydlely posádky letadel. Rodiny odjíždějí na vystěhovány tři domy, kde bydlely posádky letadel. Rodiny odjíždějí na 
západ.západ.
6. 5. 19456. 5. 1945
Prší celý den. Po kladenské silnici projíždějí v nepřetržitém sledu kolony Prší celý den. Po kladenské silnici projíždějí v nepřetržitém sledu kolony 
nákladních aut Wehrmachtu směrem na západ. Z letiště startují další Me nákladních aut Wehrmachtu směrem na západ. Z letiště startují další Me 
262. Bombardují Prahu, střed města, okolí Wilsonova nádraží, rozhlas 262. Bombardují Prahu, střed města, okolí Wilsonova nádraží, rozhlas 
na Vinohradské třídě, okolí města. Letadla se na základnu již nevracejí, na Vinohradské třídě, okolí města. Letadla se na základnu již nevracejí, 
odlétají do Žatce nebo na malá polní letiště v Čechách, kde doplňují po-odlétají do Žatce nebo na malá polní letiště v Čechách, kde doplňují po-
honné hmoty a míří do říše na Američany obsazená letiště. Ve Vokovické honné hmoty a míří do říše na Američany obsazená letiště. Ve Vokovické 
škole, kde je velitelství, jsou chvatně likvidovány písemnosti, připravuje škole, kde je velitelství, jsou chvatně likvidovány písemnosti, připravuje 
se odjezd.se odjezd.
7. 5. 19457. 5. 1945
Z jižní strany se k letišti přibližuje dopravní třímotorový JU 52. Letoun se Z jižní strany se k letišti přibližuje dopravní třímotorový JU 52. Letoun se 
vyhoupl za Letohrádkem Hvězda a začal rolovat k přistání. Pozoruji let vyhoupl za Letohrádkem Hvězda a začal rolovat k přistání. Pozoruji let 
od vokovické vozovny. Ve chvíli je stroj zasažen palbou – snad Vlasovců od vokovické vozovny. Ve chvíli je stroj zasažen palbou – snad Vlasovců 
– a klesá jak zvadlý list stromu. Následuje výbuch v blízkosti Bílé Hory.– a klesá jak zvadlý list stromu. Následuje výbuch v blízkosti Bílé Hory.
8. 5. 19458. 5. 1945
Poledne. Jak jsem již psal v úvodu minulých vyprávění, otec byl stíha-Poledne. Jak jsem již psal v úvodu minulých vyprávění, otec byl stíha-
cí pilot v první světové válce. Uměl riskovat. Z Prahy bylo slyšet střel-cí pilot v první světové válce. Uměl riskovat. Z Prahy bylo slyšet střel-
bu, všude barikády, ale my klidně sedli na motorku a po silnici vyrazili  bu, všude barikády, ale my klidně sedli na motorku a po silnici vyrazili  
z Vokovic na letiště. Silnice byla již vylidněná, okna okolních domů peč-z Vokovic na letiště. Silnice byla již vylidněná, okna okolních domů peč-
livě zavřená. V blízkosti cihelny (dnes teplárna Dědina) se ozvalo něko-livě zavřená. V blízkosti cihelny (dnes teplárna Dědina) se ozvalo něko-
lik výstřelů. Otec ihned zabočil do cihelny, kde jsme se na chvíli ukryli. lik výstřelů. Otec ihned zabočil do cihelny, kde jsme se na chvíli ukryli. 
Objekt už byl opuštěn, sloužil pro letiště, stejně i letohrádek Hvězda jako Objekt už byl opuštěn, sloužil pro letiště, stejně i letohrádek Hvězda jako 
skladiště leteckého materiálu. Otec znovu našlápl a řítíme se k letišti. Prv-skladiště leteckého materiálu. Otec znovu našlápl a řítíme se k letišti. Prv-
ní vrátnice má zavřená okna, nikde žádný voják, všude klid.ní vrátnice má zavřená okna, nikde žádný voják, všude klid.
Odbočujeme k hlavní budově. Přes dvouproudovou vozovku je překážka Odbočujeme k hlavní budově. Přes dvouproudovou vozovku je překážka 
z ostnatých drátů do výše 1,5 metru. Zastavujeme a otec se rozhlíží, zda z ostnatých drátů do výše 1,5 metru. Zastavujeme a otec se rozhlíží, zda 
nejsme pod dozorem střelců, ale stále se nic neděje. Slézáme z motocyklu nejsme pod dozorem střelců, ale stále se nic neděje. Slézáme z motocyklu 
a za drátěnými překážkami leží v cestě ledabyle pohozené dřevěné kra-a za drátěnými překážkami leží v cestě ledabyle pohozené dřevěné kra-
bičky. Otec se vrací, bere nářadí z motocyklu. Uvolňuje dráty a současně bičky. Otec se vrací, bere nářadí z motocyklu. Uvolňuje dráty a současně 
zneškodňuje krabičky – nášlapné miny. Cesta na letiště je volná. Hodiny zneškodňuje krabičky – nášlapné miny. Cesta na letiště je volná. Hodiny 
na letišti ukazují přesně 13,30. Vcházíme do letištní budovy.na letišti ukazují přesně 13,30. Vcházíme do letištní budovy.
Nikde živé duše, u stěn poskládány hromady letecké výstroje, kombinézy, Nikde živé duše, u stěn poskládány hromady letecké výstroje, kombinézy, 
kukly, padáky, boty, uniformy, vysílačky. Vstoupili jsme do otcovy pro-kukly, padáky, boty, uniformy, vysílačky. Vstoupili jsme do otcovy pro-
dejny tabáku. Byla netknutá, plná kuřiva. Po odchodu z hlavní budovy dejny tabáku. Byla netknutá, plná kuřiva. Po odchodu z hlavní budovy 
jsme si všimli černého kabelu, který sem nějak nepatřil. Ve francouzské jsme si všimli černého kabelu, který sem nějak nepatřil. Ve francouzské 
restauraci, kde jako vždy a tedy i nyní ležely na podlaze koberce a byly restauraci, kde jako vždy a tedy i nyní ležely na podlaze koberce a byly 
prostřené stoly pro hosty, ležel pod pultem šatny budík s fosforeskující prostřené stoly pro hosty, ležel pod pultem šatny budík s fosforeskující 
číselnicí 15,30. Otec přívodní dráty ihned odstřihl. Celá letištní budova číselnicí 15,30. Otec přívodní dráty ihned odstřihl. Celá letištní budova 
byla zaminovaná, ale jinak ústupem vojska netknutá, nikde žádné rozbité byla zaminovaná, ale jinak ústupem vojska netknutá, nikde žádné rozbité 
okenní sklo, nepořádek, nebo dokonce rabování. Jen jídlo v obou restau-okenní sklo, nepořádek, nebo dokonce rabování. Jen jídlo v obou restau-
racích chybělo. V kuchyni však byly puštěny všechny kohouty s vodou  racích chybělo. V kuchyni však byly puštěny všechny kohouty s vodou  
a na zemi se rozlévalo asi 10 – 15 cm vody. Podle toho jsme usoudili, že a na zemi se rozlévalo asi 10 – 15 cm vody. Podle toho jsme usoudili, že 
poslední vojáci museli odejít asi hodinu před naším příchodem. poslední vojáci museli odejít asi hodinu před naším příchodem. 
Vyšli jsme ven a vynesli bedny s trhavinami. Vpravo od budovy stál zná-Vyšli jsme ven a vynesli bedny s trhavinami. Vpravo od budovy stál zná-
mý německý průzkumný letoun Storch (čáp) – stačilo jen nasednout. Ko-mý německý průzkumný letoun Storch (čáp) – stačilo jen nasednout. Ko-
lem ani človíčka, jen neskutečné ticho s hromadami seřazené vojenské lem ani človíčka, jen neskutečné ticho s hromadami seřazené vojenské 
letecké výstroje, s restauracemi bez jídla, ale s příbory a talíři na stole,  letecké výstroje, s restauracemi bez jídla, ale s příbory a talíři na stole,  
s barevnými koberci na zemi a s vycíděnými tabulemi skla s výhledem na s barevnými koberci na zemi a s vycíděnými tabulemi skla s výhledem na 
letiště, prázdná a ihned provozuschopná letadla opodál. Dnes pro fandy letiště, prázdná a ihned provozuschopná letadla opodál. Dnes pro fandy 
bizarní, neskutečný sen. Tak to bylo – u toho jsem byl. Díky otcově odva-bizarní, neskutečný sen. Tak to bylo – u toho jsem byl. Díky otcově odva-
ze budova zůstala neporušená a nevyletěla do povětří. Na letišti jsme byli ze budova zůstala neporušená a nevyletěla do povětří. Na letišti jsme byli 
první.                     /Redakčně kráceno/první.                     /Redakčně kráceno/
Rok 1944 v archivních fotografiích: Bratři Šnebergové ze zahrád-Rok 1944 v archivních fotografiích: Bratři Šnebergové ze zahrád-
ky domu ve Vokovicích sledují let dvou amerických Mustangů. Na ky domu ve Vokovicích sledují let dvou amerických Mustangů. Na 
dalším obrázku je v záseku Purkrabského háje jeden z Me 110. A na dalším obrázku je v záseku Purkrabského háje jeden z Me 110. A na 
pohlednici z let 1946-7 jsou budovy letiště v Ruzyni bez viditelného  pohlednici z let 1946-7 jsou budovy letiště v Ruzyni bez viditelného  
válečného poškození.válečného poškození.



TO NEJLEPŠÍ NAKONEC

Žáci Unionu Břevnov v červenobílém, zahájili novou kapitolu fotbalu v Břevnově. 
Na snímku jsou se žáky ze Střešovic. Novou kapitolu otevřel i Břevnovský živnostenský spolek. 


