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Benátská noc v Ruzynia Břevnovské posvícení– dvě akce v podzimníchtýdnech



Takto – před sto lety, vypadal pohled od Břevnova na budovu zeměbraneckých kasáren
na Pohořelci. Vlevo na dvoře řádný „buzerplatz“, v pozadí věže Lorety. V popředí je níz−
ká hrázděná budova o několik let později tady vyroste činžovní zástavba U Říšské brá−
ny. V pozadí Strahovský klášter, hospoda U Vonásků, poutní kaple a zcela vpravo hrad−
ba strahovského opevnění. Na Bělohorské – tehdy Říšské ulici, jsou již sloupy, proud byl
zaveden do Břevnova v prvním desetiletí 20. století a z té doby je i pohlednice.
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Jakkoliv to zní vzáleně a cizokrajně, proslulá Benátská noc se konala i u nás a to 5.
září v zahradě u pana M. Kasala v Ruzyni. Ke zdařilému večeru plného roztodivných
masek, jídel a pití, patřil též bengálský ohňostroj, osvětlený Canal Grande de Kasal
a dav živnostníků. Pořadatelem byl totiž břevnovský živnostenský spolek.

4. září konal se u příležitosti Dne Prahy 6 v bazilice sv. Markéty slavnostní koncert,
kde m. j. vystoupila první dáma našeho operního zpěvu Eva Urbanová. Excelentní vy−
stoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.

Počasí v červenci, srpnu a září:

Červenec byl teplotně nadprůměrný s teplo−
tou 19,5 °C. Začátek a konec byl horký, jinak
s teplotami kolem normálu, případně slabě
podprůměrnými. Letních dní bylo 15 – 123 %,
ale tropických dní bylo 9 – 260 % normálu.
Max. teplota byla 32,2 °C dne 29. 7. a min.
teplota byla 11,8 °C dne 21. 7. Srážek spadlo
82,6 mm – 109 %. Počet dní se srážkami byl
nadprůměrný, často pršelo, ale srážky byly
méně vydatné. Max. množství srážek spadlo
21,1 mm dne 3. 7. Oblačnost odpovídala nor−
málu, bylo 5 dní jasných a 9 zamračených.
Byly 2 bouřky místní a 3 vzdálené.
Srpen byl velmi teplý s průměrnou teplotou
19,5 °C. Maximální teploty byly 32,6 °C dne
1. a 7. 8. Min. teplota byla 9,0 °C dne 25. 8.
Bylo 18 dní letních – 168 % normálu, 3 dny
tropické – 167 % a 1 tropická noc. Spadlo
64,8 mm srážek – 93 % normálu. Počet dní se
srážkami byl normální, ale jejich vydatnost
byla nižší. I tak byl srpen v některých obdo−
bích suchý, protože značně nadnormální tep−
loty vyžadovaly vyšší srážky. Oblačnost byla
poněkud nižší, byly 3 dny jasné a 3 dny za−
mračené. Místní bouřky byly 2 a 3 vzdálené.
Září se skládalo ze dvou naprosto rozdílných
částí. Až do 12. 9. trvalo horké letní počasí,
pak nastal zlom do místně až silně podnor−
málních teplot. Celkově bylo září slabě pod−
normální o průměrné teplotě 13,7 °C. Bylo 6
letních dní (3 x více). Max. teplota byla
29,7 °C dne 6. 9. a min. teplota v Břevnově
byla 3,6 °C dne 19. 9. Srážkově bylo září vel−
mi suché, spadlo 16,4 mm srážek – 40 % nor−
málu, přestože počet dní se srážkami byl nor−
mální, ale vydatnost srážek byla velmi malá.
Maximální množství srážek 4,5 mm spadlo
dne 15. 9. Oblačnost byla nadprůměrná. Byly
3 dny jasné a 10 dní zamračených.
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Stavby obklopují nás všude, staví se o sobotách a nedělích, praktic−
ky ve dne v noci. Takový je stavební boom v Praze 6. Zleva: výstav−
ba bytového domu na místě samoobsluhy p. Krále v Malém Břev−
nově, výstavba bytového domu místo samoobsluhy p. Ziky
v Brunclíkově ulici na Petřinách a stavba Kauflandu na Vypichu. Na
chodníky se ale stále zapomíná – viz turistická trasa na Pohořelci.

„vyvěsit“ do éteru všechna čísla od r. 2000, ně−
kolik starších ročníků z devadesátých let a také
ta nejstarší z 80. let 19. století.
l Ze spolku. Přestože ústředním tématem
v těchto dnech bylo posvícení až do konce toho−
to roku jsou v břevnovském živnostenském
spolku určeny společenské akce. Tak např. 14.
11. U Čechů na Bílé Hoře se bude konat obvy−
klý členský večírek „Martinská husička“, 29.
11. pořádá spolek opět rozsvícení vánočního
stromu před Břevnovským klášterem a v sobotu
6. 12. se bude konat zájezd na vánoční trhy do
Vídně, ale jisté to úplně není. Možná, že se cíl
cesty změní do bavorského města Pasova. Živ−
nostníci by tak rádi oplatili Pasovským jejich
trapný výpad do Prahy v roce 1611. P. S. Staňte
se toho svědky, staňte se členy spolku…
l Klub přátel Ruzyně s novým předse−
dou. Patnáctá výborová schůze Klubu přátel
Ruzyně, která se konala 9. září přinesla význam−
nou změnu. Dosavadní a dlouholetý předseda
Ing. Josef Bečvář složil funkci a jednomyslně
byla zvolena do čela organizace Mgr. Jaroslava
Hešíková. Jsou to jen suché věty, avšak Ruzyň−
ští by měli panu Bečvářovi dlouze zatleskat. Ze
závěrů schůze Klubu přátel Ruzyně:
1. Oprava střechy tělocvičny ZŠ TGM za po−
moci MŠ byla provedena. 
2. V Ruzyňské ulici se dokončuje rekonstrukce
vozovky, stejně tak chodníky v ulici Ledecké
a Libocké. Má být hotovo 15. 11. t. r.
3. Od ulice Ledecké ke škole se bude pokračo−
vat ještě v r. 2009. Jižní část náměstí bude řeše−
na včetně parkování, nově místa pro kontejnery
a revitalizace zeleně. 
4. Klub přátel Ruzyně požádá ing. Charváto−
vou, vedoucí odboru dopravy m. č. P – 6 o další
likvidaci panelových vozovek v Jivinách, o re−
konstrukci bezprizorní zástávky MHD tamtéž,
o opravu vozovky ve Stochovské ulici atd. 
5. V rámci příspěvku školy k životu ruzyňských
občanů paní ředitelka Hudečková připraví návrh
na bezplatný počítačový kurz pro seniory a to
již od listopadu t. r.
6. J. Hešíková informovala o návrhu zřídit dět−
ské hřiště na obecním pozemku u Buštěhradské
dráhy. Výbor organizace konstatoval, že rekon−
strukce vozovek a chodníků úspěšně probíhá –
A kdo se stará o Břevnov? Kdo! Kdo?
l Návštěvníci na Bělohorské 110. Že se
v břevnovské informační kanceláři m. č. dveře
netrhnou, je známá věc. Ověřování, vyhledává−
ní, rady, stížnosti, slyšení. Formuláře, čtivo, fer−
many atd. Mezi denními návštěvníky občanů
a pracovníků různých firem lze nalézti i známé
tváře – pana opata ze Strahova, pánové Schwar−
zenbergové, kníže Karel i mladší bratr Bedřich,
paní Gabriela Beňačková (příště prý určitě zaz−
pívá), fotbalista Horváth, ale i někteří Hradní

pánové – Hájek a další. Samozřejmě kancelář
hojně navštěvují cizinci z Východu, Ukrajinci,
Slováci, nedávno tu jeden Rus doplatil chybějící
částku v kopějkách. Také tu byl častěji známý
lobista Jacek Spyra a byl ihned požádán, zda by
zaloboval, by městští úředníci dostali konečně
přidáno. Nechtěl. Na jeho otázku, kolik bude
platit za úřední výkon proto odpovězeno stroze:
60 korun – v českých. Zvažuje se zavedení ná−
vštěvní knihy.
l V Informačních kancelářích m. č. Praha
6 si můžete vyzvednout barevnou skládačku
o současné stavbě tunelového komplexu Blan−
ka, která vysvětluje a znázorňuje postup stavby
od Špejcharu přes Letnou a dále na Pelc – Ty−
rolku. Vedle stohů jiných materiálů a letáků tiš−
těných na křídovém papíře stojí tento za po−
všimnutí.
l Veteránské mistrovství v Čechách.
(Pepík Hlusička) Již podruhé se konalo 8. září
mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu
v Čechách. Tentokrát ne v Krkonoších, ale
z horní Moravy na kopec Slamník vedle Kralic−
kého Sněžníku. Na Sněžník se neběželo, proto−
že mistrovství má příliš mnoho účastníků
a Sněžník je v chráněném území. Přijelo přes
650 běžců a běžkyň, několik i v kategorii přes
80 let, pár jich bylo dokonce z USA a Nového
Zélandu. Já jsem tu běžel už někdy před deseti
roky, tenkrát úspěšněji. Letos jsem doběhl osmý
v kategorii, zvítězil favorit Jirka Libra a pátý byl
Jarda Fiala. V týmech první místo, jenže týmy
odměňovali jen v kategoriích do 55 let, my jsme

 odvoz odpadů a sutí
kontejnerovými vozy LIAZ,
AVIA, sklápěče MULTICAR

 likvidace černých skládek

 úklid komunikací a ploch,
údržba komunikační zeleně

Dispečink, nepřetržitá služba:

EKO–PATROL
Papírenská 12, 160 00 Praha 6

Dispečink:  233 320 311
Mobil:  602 620 757

pokračování na str. 48

l Z kláštera. Nic neuteče tak rychle jako letní
týdny. Prázdniny a dovolené dávno fuč a než se
nadějete, jsou tu Dušičky. Jen cesta k bazilice
sv. Markéty trvá stejně dlouze, lemována auty,
pomníčkem malého chlapce a mladými stromy.
Přicházíme po ní a každým dnem jsme blíže
k Bohu. Co se dělo v klášteře během léta?
• 13. 7. v 7.00 a v 18.00 hod. se konaly poutní
mše svaté břevnovské baziliky sv. Markéty.
• 28. 7. v rámci mezinárodních hudebních let−
ních slavností zazněl v Tereziánském sále ve 20
hod. koncert barokního ansamblu a barok. klari−
netisty Christiana Leitheera z Německa. Zazněla
hudba G. F. Händela, G. Ph. Telemanna aj. B.
Boismortiera. • 9. 8. oslavil P. Prokop Siostrzo−
nek své 51. narozeniny a zároveň vyšla z karme−
litánského nakladatelství jeho další velice zají−
mavá knížka „Ranní zamyšlení s Prokopem
Siostrzonkem“ (k mání je na fortně). • 15. 8.
a 17. 8. konány poutní mše svaté s odpolední
pobožností slavnosti Nanebevzetí P. Marie na
Bílé Hoře. • 31. 8. v 9 hod. se opět uskutečnil
přímý přenos mše sv. na stanici Praha z baziliky
sv. Markéty. Celebroval P. Prokop Siostrzonek,
na varhany hrál Marek Čihař, spoluúčinkovala
břevnovská schola. • 4. 9. se konal v bazilice ga−
lakoncert orchestru Národního divadla se sólist−
kou Evou Urbanovou. • 10. 9. v 18 hod. byla
sloužena mše sv. k zahájení výuky náboženství.
• Od 1. 10. začala příprava k biřmování. Koná
se každou středu od 19 hod. ve Vojtěšce. • Bib−
lické hodiny jsou plánovány pod vedením J.
Lormana 15. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12. 2008, 5.
1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5. a 8. 6. 2009 v 19.30
hod. ve Vojtěšce. • Sedmikrásek – setkání ma−
minek s dětmi na faře od 4. 9. v 15 hod. vždy
každý čtvrtek. • Přes prázdniny Břevnovský
klášter vydal Donalda Bernarda Cozzense
„Osvobodit celibát“ a Benediktinský kalendář
2009, k 10. výročí úmrtí Anastázie Opaska.
• 7. 10. od 19. hod. se konal v bazilice koncert
souboru Hradišťan s prof. Jaroslavem Tůmou –
varhany. • 9. 10. v bazilice oslaveno bohosluž−
bami v 7 a v 18 hod. 251. výročí posvěcení kos−
tela. 
l Břevnovan na internetu! Od jara letošní−
ho roku mají možnost čtenáři našeho listu naléz−
ti stránky Břevnovana na adrese: www.brevno−
van.net – kde je vyvěšeno poslední číslo
v elektronické podobě a kde naleznete i čísla
vydaná v letošním roce. Redakce chce takto

Zpravodajství

Břevnovana



strukce ul. Karlovarské v Praze 6. Důvodem re−
konstrukce jsou nedostatečné šířkové poměry
stávající komunikace a její špatný stav. Jedná se
o celkovou rekonstrukci komunikace v úseku
Krnovská – Slánská a její napojení na rychlostní
komunikaci R6. Stávající dvouproudová komu−
nikace v daném úseku bude rozšířena na čtyři
jízdní pruhy. Dále bude vybudován nový sever−
ní chodník, opětné gabiónové zdi a protihlukové
zdi. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zhodno−
cení již velmi porušené konstrukce vozovky
a tím k výraznému zvýšení bezpečnosti. Záro−
veň provedením nového hladkého povrchu do−
jde ke snížení hlukové zátěže na okolní území.
Součástí stavby jsou bezbariérové přechody, re−
konstrukce SSZ, lepší šířkové poměry, které
rovněž přispívají ke zvýšení bezpečnosti chodců
a provozu na komunikaci. Zároveň bude prove−
deno nové napojení do ulice Lišanské a na okol−
ní pozemky. Součástí akce je i vybudování kom−
pletně nového odvodnění ul. Karlovarské
v daném úseku a nutnost provést v předstihu no−
vou kanalizační stoku v ul. Krnovské. Provoz
bude omezován podle postupu prací. Plánovaný
konec akce je srpen. 2009. 
l Další dopravní omezení. Další dopravní
omezení jsou vázána na stavbu tunelů Blanka.
Ve směru z centra tak dojde k úplnému uzavření
vozovky na Hradčanské a provoz je veden
v protisměru. Provoz směrem do centra převez−
me ulice Na Valech a rozšířená ulice Na Špej−

satelský talent, umí zkratku a má zajímavé po−
střehy. V těchto týdnech vyšla v pořadí čtvrtá
publikace nazvaná „Dokud se běhá…“, která
zachycuje úsek sportovních dějů veteránské at−
letiky od r. 2006 do roku letošního a je doplněna
barevnými fotografiemi. Věru, je to pěkné a pří−
jemné čtení, člověk má dojem, že tam s Pepí−
kem byl. A kdo nemá rád dlouhé čtení a nechce
se zdržovat, proběhne s P. Hlusičkou kus světa
během půl hodinky. Publikace má 41 stran.
l Rozšíření komunikace Karlovarská.
(Host. měs.) Od května 2008 probíhá rekon−

Letošní posvícení v Břevnově proběhlo za
ideálního počasí a veliké účasti lidí, která
se odhaduje za oba dny na 30. 000 lidí.
V sobotu odpoledne byla pokřtěna kniha
břevnovského varhaníka ing. Marka Čiha−
ře, nazvaná Nové varhany. Je o nových
varhanách v klášteře a k mání je ve fort−
ně. Slavnostní akce se zúčastnili primátor
P. Bém, převor Siostrzonek, starosta T.
Chalupa, paní radní Kousalíková a další.
Mezi četnými hosty byli opět krajané
z Chorvatska a prosazení jejich účasti vy−
žádalo značné úsilí. Přijeli sousedé z čes−
ké obce Bjelovar. Pobyli, zazpívali, potě−
šili se zemí svých předků. Byli opět mezi
svými.

Pan ministr Cyril Svoboda z Břevnova
navštívil 1. září zdejší Školu Hrou a stal
se na chvíli školákem. Kdo by po tom
nezatoužil, pozdravit se s dětmi, potkat
se ve škole s dávnými spolužáky, hodit
starosti dospělých za hlavu, popovídat
si a pak jít hezky na oběd, zase domů,
k mamince.
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pokračování ze str. 3

měli problém, že už je nám moc let, tak nám
medaili nedali. Češi nakonec vyhráli 4 tituly, 6
druhých a 3 třetí místa, pořadatelská země byla
nakonec nejúspěšnější. Z Břevnováků běžel
Pepa Kašpar, ten má ovšem smůlu, že mu do
dovršení 70 let chybí asi 14 dní a musel běžet
v kategorii 65 – 69 let, tam doběhl po všech le−
tošních zdravotních potížích na 32. místě. Letos
nám nepršelo, pro změnu bylo zase velké horko.
Při veřejném závodě, který se běžel další den,
už bylo příjemně chladno. Tak se z toho vydý−
cháme a za tři týdny čekají Běchovice.
l Alej bez barier! (M. Š.) Zbudováním
osobního výtahu (nákladem 2,6 milionu Kč),
který bude po kolaudaci využíván učiteli, za−
městnanci školy a v případě potřeby i studenty
(těmi hlavně z případných zdravotních důvodů)
se Gymnázium Nad Alejí připojilo k veřejným
budovám se zcela bezbariérovým přístupem.
„Stavbu provedla ve výborné kvalitě firma Liga
a k realizaci škola využila svůj investiční fond“,
praví spokojeně ředitel Jiří Benda. „Výtah vý−
razně zlepší pracovní prostředí knihovníkovi
Janu Vackovi“, dodává. Vedení školy také v no−
vém školním řádu zakázalo nižším ročníkům řá−
dit o kratších přestávkách ve studovně. Předpo−
kládá tímto krokem zamezit umísťování
cukrátek do počítačových klávesnic a omotává−
ní drátů od myší kolem monitorů, jež v minulém
školním roce potrápilo nejen školní rozpočet. 
l Pepa Hlusička – další medaile a další
– publikace. Sledujete−li běhy atletických ve−
teránů, nemůžete přehlédnout břevnovského at−
leta Pepíka Hlusičku, který proběhal svět více
než prochodil. A sklízí nejen úspěchy v řadě
zemí ověnčen předními umístěními, ale má i pi−



BŘEVNOVAN

charu. V tramvajové dopravě je přerušen provoz
v úseku Sparta – Hradčanská. Linka 1 je odklo−
něna přes Čechův most a Malostranskou (jen ve
směru Hradčanská), linka 5 je vedena v trase
Kotlářka – Anděl – Národní třída – Václavské
náměstí – Hlavní nádraží – Olšanské hřbitovy,
linka 8 je vedena v trase Vysočanská – Náměstí
Republiky – Čechův most – Hradčanská – Dej−
vická – Divoká Šárka, linka 14 je v úseku Masa−
rykovo nádraží – Nádraží Holešovice odkloněna
přes Těšnov, Vltavskou a Ortenovo náměstí, lin−
ka 15 je zrušena, linka 20 je od Vítězného ná−
městí odkloněna na Pobabu, linka 25 je od St−
rossmayerova náměstí zkrácena do zastávky
Sparta, linka 26 je zkrácena o úsek Sparta – Di−
voká Šárka. Je zavedena náhradní linka 36 v tra−
se Vypich – Malovanka – Vozovna Střešovice –
Dejvická – Divoká Šárka. V úseku Hradčanská
– Letenské náměstí je v provozu náhradní auto−
busová linka X−1. Další omezení pro automobi−
ly lze od října čekat u postupující stavby křižo−
vatky Malovanka.
l Co se děje u nás ve sboru? Hned za−
čátkem září začala nová podzimní sezóna břev−
novského chrámového sboru. Zpěváci se sešli
a začali nacvičovat program na Svatováclav−
skou mši, na posvícení a na koncerty chystané
do konce roku. Sbor se schází každé úterý večer
ve Vojtěšce a uvítá nové zájemce. Zpívá vám
to?
l Pražským kolem byl v září na hřišti ZŠ Je−
seniova na Praze 3 zahájen další ročník atletic−
kých závodů pro žáky prvního stupně základ−
ních škol – Kinderiáda. Soutěž probíhala za
nepříjemného, doslova podzimního počasí, vý−
prava ze ZŠ Petřiny jih však odjížděla ze závo−
dů spokojena. V disciplíně „skok z místa“, ve
které soutěžili žáci druhých tříd, reprezentanti
28 pražských základních škol, se prosadil zá−
stupce ZŠ Petřiny jih Štěpán Obadálek. Štěpán
napodobil úspěšnou olympioničku Barboru
Špotákovou – po dvou pokusech byl na druhém
místě, a tak všechny síly vložil do posledního
skoku, kterým dosáhl výkonu 169 cm a v této
disciplíně tak zvítězil.
l Zprávy úřední (Bc. Martin Šalek). Čest−
nými občany Prahy 6 jsou letos „oby−
čejní“ lidé. Den Prahy 6, který městská část
slaví 4. září, je dnem, kdy se v roce 1920 většina
dnešního území Prahy 6 stala součástí Velké
Prahy. Zastupitelé každoročně využívají této
příležitosti, aby udělili Čestná občanství výji−
mečným osobnostem spojeným s Prahou 6.
„Letos si připomínáme 60. výročí komunistické−
ho převratu, a tím celou dobu komunistické tota−
lity, proto výrazně oceňujeme osobnosti, které
jsou "normálními, obyčejnými" lidmi, kteří "nic
neudělali" a na jejichž osudu se komunismus
projevil způsobem zavrženíhodným,“ komento−
val starosta Tomáš Chalupa výběr trojice čest−
ných občanů Karla Vávry, Evy Duškové a Jiřího
Navrátila. S jejich životními příběhy se lidé
mohli seznámit již v únoru v rámci výstavy
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OBJEDNÁNÍ

Osmnáct let působí v Břevnově na Pa−
točkově ulici 76 Centrum volného času
BILBO, kterou založila a vede paní
Jana Barochová. Za osmnáctiletou pra−
cí pro děti, studenty a dospělé se skrývá
řada vzdělávacích kurzů a kulturních vy−
žití, které stovky dětí měly možnost uží−
vat ve svém volném čase. Jana Baro−
chová od tří let žije v Břevnově, je
absolventkou střední a vysoké pedago−
gické školy. V poslední době, kromě
kurzů, kroužků a dalších aktivit, jež běží
v Bilbu, vstoupila do povědomí milovní−
ků kultury autorskými pořady zhudebně−
né české poezie. Ty jsou součástí jejího
projektu: popularizace české poezie
mezi dětmi a mládeží. Těchto pořadů se
zúčastňují pravidelně nejen známí bás−
níci, ale i začínající autoři, mnohdy tepr−
ve žáci či studenti. Nebylo náhodou, že
byla Jana Barochová požádána Peda−
gogickými centry v Praze a v Hradci
Králové, aby na seminářích seznámila
kolegy s možnostmi využití tohoto pro−
jektu na školách. Velmi si vážíme práce
lidí pro veřejnost, protože jich mnoho
není. V Břevnově je Jana Barochová
jednou z nich.

PORTRÉT

Jana BAROCHOVÁ

listu
Osudy našich sousedů a poté ve vydaném sbor−
níku. „Jsou to osobnosti, které prokázaly, že si
zaslouží toto uznání,“ domnívá se starosta. Tro−
jici oceněných doplňuje ještě historik a břev−
novský patriot Zdeněk Mahler, slavící letos
osmdesáté narozeniny. 
Pan Karel Vávra (*1927) se narodil ve Střešo−
vicích v rodině úředníka pražského magistrátu
a žil zde do konce 90. let, jako student strojní fa−
kulty ČVUT v Dejvicích se zúčastnil pochodu
na Hrad v únoru 1948, kdy studenti žádali prezi−
denta Beneše, aby nepřijímal demisi a neumož−
nil nástup komunistů k vládě. Zapojil se do sku−
piny Šeřík, která se snažila v odbojové
organizaci formou letáků a předáváním infor−
mací bránit proti nastupující totalitě. Vzhledem
k tomu, že Karel Vávra se nepřiznal, i přes mu−
čení doložená svědectvími a dokumenty v Ústa−
vu pro studium totality, byl odsouzen ke čtyřem
letům vězení ve svých 21 letech.
Paní Eva Dušková (*1932) se narodila v rodině
veterána – legionáře ve vile na Ořechovce.
V roce 1948 byla přítelkyní studenta Míly Cho−
ce, který se zapojil do odboje proti komunistic−
kému režimu a který byl komunistickým reži−
mem popraven v jednom z prvních politicky
motivovaných procesů. Eva Dušková, v té době
šestnáctiletá, byla zatčena a s podezřením, že
spolupracuje se západními zpravodajskými
službami, byla odsouzena k vězení, kde strávila
několik let. Prošla věznicemi pro mladistvé
v Hradci, Doudlebech, Lnářích a Zámrsku. 
Pan Jiří Navrátil (*1932) svůj život spojil
s Prahou 6 jako zapálený skaut. Přirozeně, že se
to nevyhnulo pozornosti, a proto byl – protože
se rovněž zúčastnil pochodu studentů 25. února
48 a v roce 49 v rámci nějaké akce se snažil za−
pojit do práce v ilegalitě – 17. května 49 zatčen
a v monstrprocesu, nejdříve v generálním štábu
v Dejvicích, poté na Pankráci, byl odsouzen za
velezradu k 20 letům odnětí svobody. Část strá−
vil ve vězení na Jáchymovsku, po dvou letech
na Rovnosti, poté ve věznici v Hradci Králové,
kdy prošel dalšími vězeními, odkud byl propuš−
těn až v roce 1960. Strávil ve vězení 11 let.
Bydlí celý život v Dejvicích. 
Pan Zdeněk Mahler (*1928) je osobou, která
pomáhá pečovat o paměť břevnovského spole−
čenství a je zapojen do místního občanského
a spolkového života. Velkou roli sehrály jeho
vzpomínky a aktivity například při oslavách
100. výročí povýšení Břevnova na město. Pan
Mahler se letos dožívá 80 let a je také snahou
oslavit tímto způsobem jeho životní jubileum.
V 60. letech byl spolutvůrcem kultovních čes−
kých filmů, jako Svatba jako řemen, Nebeští
jezdci, Flirt se slečnou Stříbrnou, Božská Ema. 
Ocenění Čestné občanství Městské části Praha
6 uděluje Zastupitelstvo městské části na zákla−
dě § 10 odst. (2) a ve smyslu § 89 odst. (1) záko−
na č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze u příležitosti
Dne Prahy 6 jako projev úcty a ocenění za hr−
dinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy

a mimořádné umělecké výkony. Čestné občan−
ství je udělováno od roku 2002.

pokračování na str. 68



davatelem stavby a spokojenosti investora i uživatelů stavby.
l Svoboda ve Škole Hrou. (Od tamního zpravodaje) Děti z 5. a 3.
třídy zaznamenaly návštěvu ministra Cyrila Svobody následovně: V září
přijel do Školy Hrou ministr Cyril Svoboda. Byl svědkem 1. dýchánku
v školním roce. Byl proveden dvěma žáky Emou a Vaškem 5. třídy.
V každé třídě se zastavil a odpovídal na otázky, pokud byly. Při zahájení
školního roku se usmívá, poslouchá a tleská, kdykoliv může. Při rozhovo−
ru se chová úplně uvolněně, mluví otevřeně a nesnaží se upoutat pozor−
nost mladých učitelek. Byla tu i jeho tisková mluvčí, ale moc nemluvila.
A nyní z reportáže z rozhovoru:

na na nejlepší stavební realizace bez rozliše−
ní kategorií dle finančního objemu nebo dru−
hu stavby. Odborná porota stavby hodnotí
podle kvality dokončených prací, kvality ar−
chitektonického řešení a jeho zvládnutí do−

Z Liboce přišla nepříznivá zpráva, že
v tamější Úzké ulici se bude stavět
patrový dům, jehož vizuální projekt vi−
díte na obrázku. Za tím účelem již
vzniklo Bytové družstvo Úzká, lidí od−
někud, které si oběhalo veškeré sta−
vební povolení, včetně souhlasu pa−
mátkářů. Proti tomu se ale Libočtí
postavili a petici nesouhlasu podepsa−
lo na 200 okolních obyvatel. Co vedení
Prahy 6 na to?

BŘEVNOVAN
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Mezi Marjánkou a sousedním domem bývala tzv. vydržovaná
cesta, která spojovala souběžnou Fastrovu a Bělohorskou ulici.
Majitel sousedního domu s Marjánkou však nechal průchod za−
vařit vysokým železným plotem a věc se ihned stala zbytečným
občanským sporem. Je to nutné? Co na to místní komunální za−
stupitelé?

pokračování ze str. 5

l Náměstíčko v Dejvicích získalo
zvláštní Cenu poroty soutěže Stavba roku
2008 V rámci probíhající výstavy rozvojových
programů „Praha 6 mění tvář“ je reprezentan−
tem urbanistické a městotvorné oblasti letos do−
končený projekt Náměstíčko Kafkova – Wuch−
terlova v Dejvicích. Náměstíčko získalo
nedávno ocenění během nominačního večera
16. ročníku prestižní soutěže Stavba roku 2008.
Bylo oceněno zvláštní Cenou poroty za vytvoře−
ní přívětivého obytného veřejného městského
prostoru se zřetelem k výtvarnému řešení. Mezi
ulicemi Kafkova a Wuchterlova vzniklo letos
nové náměstí s dvoupodlažními podzemními
garážemi o kapacitě 116 aut. Povrch náměstí je
tvořen dlážděnou plochu kamenného náměstí,
s vystupujícími kužely dvojité aleje stromů za−
končenými stromovými mřížemi, doplňují v jas−
ném řádu rozmístěné lavičky, pítko, další prvky
parteru. V ose náměstí je umístěna vodní kaská−
da dlouhá 45 m a doplněna plastikou 3 koní
v životní velikosti. Praha 6 je částí hlavního
města, kde se posledních letech výrazně zvýšila
koncentrace soukromých i obecních staveb oce−
něných nejprestižnějšími architektonickými
soutěžemi. Stavbou roku 2001 a zároveň Cenu
Grand Prix 2001 Obce architektů získal dům
s pečovatelskou službou Šlejnická v Dejvicích,
který zrealizovala radnice. Rekonstrukce statku
Ladronka v Břevnově s areálem volného času,
rovněž realizovaná radnicí, se stala Stavbou
roku 2006, získala zvláštní cenu poroty v soutě−
ži Best of Reality a jako jediná novodobá stavba
v Praze 6 byla občany Prahy 6 vybrána do se−
dmičky kandidátu Divy Prahy 6. Cenu Grand
Prix 2006 Obce architektů získal také bytový
dům na Petřinách s odůvodněním, že „Má tolik
vylepšení a zlidštění oproti obdobným stavbám,
které se donedávna stavěly. Je to výborná ukáz−
ka moderního bydlení. Soutěž Stavba roku se le−
tos koná již pošestnácté a od začátku je zaměře−
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Tereza: Proč jste si vybral zrovna politiku?
Ministr: Máme to v rodině. 
Hedvika: Co děláte každý všední den?
Ministr: Ráno vstanu v 6 hodin a jdu běhat do
lesa, pak jdu do práce. 
Martina: Co je vlastně vaše práce?
Ministr: Kontroluji zákony, jestli odpovídají
českým podmínkám a jestli jsou dobře zpraco−
vané. 
Terka: V jaké práci se vám líbilo víc?
Ministr: V tamté, víc jsem cestoval. 
Šimon: Volil byste Mc Caina nebo toho druhé−
ho? 
Ministr: Volil bych Mc Caina. 
Dan: Máte prázdniny?
Ministr: Nemám nadřízené. Když chci, tak to
řeknu a odjedu. 
Elisej: Jak dlouho máte volno?
Ministr: Já moc často nejezdím. Pečuji o moji
maminku a maminku mé ženy. 
Šimon: Chcete, aby stála národní knihovna?
Ministr: Ano, protože je ošklivá. 
Nikolas: Jste pro radar?
Ministr: Ano, podporuje to spojenecké vztahy.
Lucie: Jaké máte koníčky?
Ministr: Jezdím rád na hory a rád běhám a čtu.
Nerad plavu, protože se namočím.
Vincent: Co si myslíte o zeleném Raulovi?
Ministr: Je to docela vtipné, rozhodně mi to ne−
vadí.
Zeptali jsme se na názor učitelů Školy Hrou:
Učitelka 4. třídy Lída: Pan Cyril Svoboda půso−
bil sympaticky a hodně jsme se toho dozvěděli.
Děti mu pokládaly otázky. Týkaly se hlavně
toho, co pan ministr dělá. S dětmi hezky mluvil.
Byl mi velice sympatický. Učitel 1. třídy Jirka:
Byl to sympaťák, měl hezké sako, fajn člověk.
Ředitelka Iva: Jako politika jsem ho nesledova−
la. Jako člověk mě okouzlil. Oslovila mne jeho
laskavost a ochota a moudrost při odpovídání
na otázky, které od dětí dostal. Závěrem několik
slov od třeťáků: Monika: Pane ministře, píšeme
vám, jak se u nás líbilo. Doufám, že důrazně
a líbivě. Pracujete u české vlády, doufám, že to
vás baví.
l Podzimní výlet „Lužické hory z obou
stran“ se vydařil. Začněme opět poděková−
ním svatému Petrovi. I když předpovědi měly
do optimismu daleko, i letošní podzimní výlet
se opětně povedl a pár kapek na dálnici při ná−
vratu už nikoho rozhodit nemohlo. Zvláště ná−
vštěva saské části Lužických hor přinesla nád−
herné slunečné a příjemné počasí: A pro zdar
zájezdu je vždy potřebné i včasné a řádné přijí−
mání přihlášek, a tak velký také dík patří ing.
Skrlovi a Mgr. Krchovovi, poté, co nás nvždy
opustila oblíbená paní Hrabíková. Ale pěkně
popořádku: Vyjeli jsme v sobotu 4. 10. 2008
v 6:30 tradičně od Kaštanu. Vyrazili jsme po li−
berecké dálnici a kolem podještědské metropole
pokračovali na Hrádek nad Nisou (kolem loni
navštívené památky Grabštejna) a po překročení
hranic jsme projeli kilometrovým cípečkem
dnešního Polska (Porajów). První zastávka už
byla na území SRN, v historické Žitavě/Zittau.
Po prohlídce centra jsme zamířili podél trasy
historického úzkorozchodného vláčku (jeho lo−
komotivka dokázala na chvíli i náš výhled pěk−
ně začmoudit) a zastavili se v čisťounkém měs−
tečku Ojvíně/Kurort Oybin, kde je mj. krásný
kostelík s dřevěným vybavením. Po výjezdu na
sedlo Hvozdu/Hochwaldu jsme se přes Kurort
Jonsdorf a kolem koupaliště Großschönau vráti−
li do Česka, do Varnsdorfu. Zde nás čekal Rum−
burk a jeho Loreta. To už jsme se nacházeli na
hranici CHKO „České Švýcarsko“, kde nás
hlavně zaujala náhorní plošina kolem Rybniště
a pak Krásná Lípa, kde byl v hotelu Beseda za−
jištěn chutný oběd a milá a rychlá obsluha. Pok−
račovali jsme krásnými údolími na Chřibskou
a Kytlici (zde chalupaří pražští umělci a neplá−
novaně jsme se zastavili u skromného hrobu
Miroslava Horníčka). Další zastávka byla
v Práchni u Kamenického Šenova u unikátního

KULTURNÍ SERVIS

u Národní muzeum – Náprstkovo mu−
zeum připravilo fotografickou výstavu
Čína 2008. Oba autoři nové výstavy, Jiří
Hubička a Jan Pospíšil, pobývali v této
zemi delší dobu. Fotografie ukazují Čínu
tak, jak mnohdy zůstává ukrytá běžnému
turistovi. Výstava bude otevřena denně
mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin
a potrvá do 2. 11. 2008.
u Královský letohrádek na Pražském
hradě hostí výstavu tří žen – sochařek.
Výstavu s názvem Tři sochařky – Věra Ja−
noušková, Eva Kmentová, Alina Szapocz−
nikow můžete vidět do 2. 11. 2008 denně
od 10.00 do 18.00 hodin.
u Galerie Oliva, Jilská 7, Praha 1 srdeč−
ně zve na výstavu obrazů – kvašů
LADISLAV SCHOVANEC – PAŘÍŽ. Po –
Pá 10 – 18 hodin.
u Doporučujeme: V Mladé frontě vyšla
publikace Udělali si sami od Ing. Přemys−
la Lišky věnovaná podomácku vyráběným
nebo upravovaným střelným zbraním.
Kniha je opatřena bohatým obrazovým
doprovodem z mnoha státních i soukro−
mých sbírek.
u Nakladatelství Albatros uvedlo do
knihkupectví první z řady průvodců Pra−
hou, která se věnuje Franzi Kafkovi. Auto−
rem čtivě napsaného průvodce Prahou
Franze Kafky je literární historik a překla−
datel Josef Čermák. Knihu vycházející
rovněž v anglickém a německém jazyce
doplňují fotografie. Kafkovy ilustrace
a plánek Starého Města. Praha Fraze
Kafky je kromě své bibliografické hodnoty
i zajímavou pragensií.
u POKLADY MORAVSKO TŘEBOVÉ.
Tak je nazvána výstava, kterou připravilo
Národní muzeum. Potrvá do 1. 2. 2009.
u Poštovní muzeum srdečně zve ná−
vštěvníky na výstavu „90 LET POŠTY
ČESKÝCH SKAUTŮ 1918“. Výstava potr−
vá do 23. 11. 2008, v Poštovním muzeu,
Praha 1, Nové Mlýny 2. Otevřeno denně
mimo pondělí 9 – 12, 13 – 17 hod.
u Národní galerie v Praze pořádá výsta−
vu MILAN PITLACH: KALIGRAFIE. Foto−
grafie obrazů a znaků na zdech Šangaje.
Výstavu můžete vidět do 23. 11. 2008
v zámku Zbraslav.
u Muzeum Montanelli, MuMo, Nerudo−
va 13, Praha 1 pořádá výstavu fotografií
Wilfrieda Bauera a Roberta Lebecka s ná−
zvem „Přelom 68 Ti, kteří zvolili svobodu“.
Výstava potrvá do 5. 11. 2008. Po – Pá 12
– 18 hod.
u Při příležitosti 90. výročí vzniku prv−
ního společného státu Čechů a Slováků
pořádá Slovenský institut v Praze a Kle−
mentinum – Národní knihovna Praha his−
toricky největší výstavu v České republice
o slovenské knižní kultuře a dějinách slo−
venské literatury nazvanou Cesty sloven−
skej knihy od Proglasu k postmoderně.
Galerie Klementinum, Klementinum 190,
Praha 1.
u Slovenský institut v Jilské 16, Praha
1, vystavuje současnou slovenskou foto−
grafii LUBO STACHO: SLOVENSKO. Vý−
stavu můžete vidět do 7. 11. 2008.

Jarmila
Häringová:

PÍSNIČKA
Na plané hrušce na pláni
se vandrák někdy věší. 
Plání se vítr prohání, 
přes kopec nese klekání
a mne jen jedno těší:
že pěší méně hřeší
na naší pouti bleší, 
když nepočítám rouhání. 
A písně, písně ještě mám
a ráda při nich piji. 
Pojď kousek se mnou, jsi−li sám,
nech ať tvá ústa ochutnám, 
až křoviny nás skryjí – 
jak vzdech ta chvilka míjí, 
jen lesy věčně žijí
a potok, co dřív tekl k nám.

ŘÍJEN
Do vůní a barev zrání a smíru

uložíš léto.
Ony vše uvedou na pravou míru.
A pak jsi rád, že přešlo už mládí.
Jak balzám po ranách rozlije se to,
jasem to čistí a chladí. 
Bledý květ ocúnu z prořídlé trávy,
ojíněn mlhami rána,
dívá se někam přes naše hlavy.
Poslední posel s největším darem:
osud je naplněn, pouť dokonána.
Nač mučit se jarem?

Mladý
sloupek

přírodního čedičového útvaru Panská skála −
Kamenné varhany. Česká Kamenice je historic−
kým městem roku 2005 a její půvab jsme mohli
obdivovat při průjezdu centrem, kudy pouštějí
i autobusy! Účastníky zájezdu zaujalo i historic−
ké jádro Děčína a každý vystoupal mezi stěnami
tzv. Dlouhé cesty do rozlehlých prostor Růžové
zahrady a především zámku, který dvě desetiletí
odolával devastaci způsobované nezvanými
hosty v ruských uniformách a nyní se krůček po
krůčku vrací ke své původní kráse. No, a závěr
celého putování byl olemován skalami Tiských
stěn, jednoho z nejkrásnějších skalních měst
u nás! A pak už následoval sešup dolů do Ústí,
s jeho Mariánským kostelem s nejšikmější věží
u nás a obnovenou Větruší, průjezd kaňonem
Labe Porta Bohemica s pohledem na proslulé
žernosecké vinice a pak už jen a jen návrat do
matičky Prahy. Zájezd byl téměř vyprodán, na−
konec nás vyjelo 41 a jeden přítulný sympatický
pejsek a nikoho nemohl rozhodit ani mladý na−
bubřelec v drahém autě s pražskou značkou,
který se proti nám na úzké silničce nad Kytlicí
vyřítil a myslel si, že silnice patří jen a jen jemu!
Naštěstí vše pomohl vyřešit bodrý Severočech,
který obětavě couvání a vyhnutí zorganizoval.
A co do budoucna? Připraveny máme trasy Be−
čov – Loket – Ašsko a Třeboňsko s výjezdem
do rakouského Vitorazska! Upřesnění se dozvíte
včas opět na našich vývěskách! A děkujeme
i touto cestou za účast i podporu našich aktivit!

Dr. Michal Dobiáš
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„Já su Moravák, tělem i duší. Pocházím od Hodonína z Čejče,
kde se učil Masaryk kovářem“.
Ve 14 letech jsem šel do Zlína k Baťovi. Jenže jsem tam přišel
až na podzim 1944, když mi bylo 14 let – jsem ročník 1930 –
a místo, o které jsem měl zájem, bylo obsazené. Nabízeli mi
dělat ševce, ale já „prťáka“ dělat nechtěl, švec byl můj otec. Já
chtěl dělat elektrikáře, ale to už nešlo. Tak jsem se vyučil ple−
tařem a pletl punčochy. U Bati byly moderní stroje, tenkrát se
dělaly ještě švy a ta technologie zpracování mě tak zaujala, že
jsem chtěl dělat konstruktéra pletacích strojů. U Bati bylo pro
mladé lidi tenkrát všechno dokonale vymyšleno. Kdo chtěl stu−
dovat, šest hodin pracoval, vydělal si peníze, pak šest hodin
studoval. Já se přihlásil na textilní průmyslovku a po dvanácti
hodinách práce a studia nám ještě ve zbytku dne promítali fil−
my, chodili jsme do tanečních atd. Bydlel jsem jako stovky ji−
ných na internátě, ale pořádek tam musel být jako na vojně:
postele ustlané, šatstvo složené, boty vždy čisté, ostatní věci
uspořádané. Na to dohlíželi vychovatelé. V roce 1948 jsem
dodělal školy u Bati a po nějaké době mě zavolali, že bych
mohl jít do výzkumného ústavu, kde pracoval profesor Wich−
terle a kde také shodou náhod pracoval i můj budoucí švagr.
Tam jsem měl jako textilák pracovat s novým vláknem, které
bylo bez názvu a u kterého jsme zkoušeli pevnost, barevnost
a další možnosti. Tenkrát jsem z této látky – silonu – upletl
sestře její první silonky, které ovšem byly silné jako žíně. Poz−
nání možností v chemii mě nesmírně zaujalo a já se přihlásil
na chemickou průmyslovku, abych získal základy. Nový výro−
bek silon měl být původně vyráběn v Moravském Písku. Teče
tam řeka, chemie bez vody nejde, také Moraváci jsou potentní,
takže tam bylo dost pracovních sil, ale nevyšlo to. Hana Bene−
šová, která bydlela v Sezimově Ústí se setkala s místními že−
nami kováků a ženy si postěžovaly, že nemají práci. Tak se
stalo, že paní Benešová sdělila svému muži přání, ten ho tlu−
močil ministru Laušmanovi a silon zakotvil v Sezimově Ústí.
Tak vznikl Kovosvit a tak jsem se ocitl v Čechách, také moje
budoucí manželka a řada jiných lidí ze zlínského kraje, protože
jsem začínal od píky, denní mistr, směnový mistr, vedoucí ce−
chu a přijímal lidi, které jsem znal. Oženil jsem se a dostal tam
byt, to byla velká výhoda. Zavedl jsem výrobu rybářských vlas−
ců, které se k nám do té doby víceméně pašovaly. Postupně
jsem se stal tzv. vedoucím kádrem a byl poslán na Vysokou
školu chemicko−technologickou v Praze. Vzalo mě to, chemie

je svět, který neopustím do konce života. Když jsem ale skon−
čil studia, chtěli, abych dělal ředitele podniku. Nechtěl jsem
ani slyšet, byl jsem tam s lidmi se kterými jsme začínali, nešlo
to. Tak jsem byl převeden do Kaučuku v Kralupech. Tam jsem
byl tři roky, ale táhlo mě to do školy, do výzkumu: kaučuk, po−
lyamidy, to je pro mě stálé pole, kde mám co objevovat. Měl
jsem zájem přednášet a nakonec jsem udělal kandidaturu.
Jenže přišel šedesátý osmý rok a normalizace. Zavolal si mě
rektor, že by potřebovali někoho, kdo má vědeckou hodnost
a měl by na starosti styk s akademií věd. Řada akademiků už
byla vyhozena, Málek, Šorm a další. Taková blbost! Já už měl
na fakultě vědecký tým – u profesora Králíčka – a psali jsme
skripta a zaváděli patenty. Po nějaké době ke mně přišel pro−
fesor Wichterle se sdělením, že ho vyhodili z fakulty, ale dali
mu na Petřinách ústav. Na Petřinách měl být původně Ústav
výpočetní techniky, ale Wichterle tam vybudoval světově zná−
mé pracoviště. Znal jsem se s ním dobře, byli jsme dlouholetí
přátelé ze Zlína, tvrdil, že jsem jeho žák, ale byl starší, byli
jsme kolegové. Na jeho intervenci a na žádost Akademie jsem
se nakonec dohodl, že budu ředitelem Makromolekulárního
ústavu na Petřinách a s Wichterlem jsme byli zase po letech
spolupracovníci. Ředitelem „Makra“ jsem byl 8 let, do roku
1990. Rok po změně režimu. Jenže některým vadilo, že jsem
komunista, což já jsem nikdy netajil a netajím své názory.
Když byl na podzim 1989 převrat, byl jsem v Americe a vrátil
se až v polovině prosince. Prodávali jsme tam licence čoček
a jiné věci. V té době zasedalo ve Slovanském domě prezidi−
um Akademie věd. Akademik Říman tam položil funkci a jme−
nován byl dočasně partajník akademik Katětov. Někteří spolu−
pracovníci z Makra, kterým jsem já pomohl v 70. letech,
protože byli dobří a udržel je v profesi, na mě naléhali, že mu−
sím také složit funkci ředitele, že nastala jiná doba. Já jsem ni−
kdy o to příliš nestál dělat ředitele, mě vždy bavil výzkum. Měl
jsem také rok do důchodu a tak jsem jim odpovídal, že nevím,
proč bych měl skládat jen tak funkci, když ústav má výborné
výsledky, stálé kontakty. Např. ke mně chodil na návštěvu
americký velvyslanec a všichni dobře věděli, kdo jsem a jaké
mám názory. A oni zase, že si mě váží, mají mě rádi a nemů−
žou mě sami vyhodit, abych podal demisi sám. A tak to šlo
celý rok po převratě. Jenže stále hledali nějaké cesty, jak mě
sesadit. Toužili po postech a chtěli, abych sám vyhazoval lidi
z vedoucích míst ústavu, které by získali. To jsem rázně odmí−
tal, nikoho nevyhodil, načež vymysleli hlasování o politické dů−
věře. A protože si nebyli jisti, že to dobře dopadne, předem vy−
loučili z hlasování uklízečky, laborantky, šoféry, vrátné,
administrativu, ti že nebudou volit. To nebylo proti prof. Kul−
bánkovi, jak tvrdili asistentům, ale proti představiteli minulého
režimu. Sestavili komisi, která měla upravit hlasování, měli při−
praven dopis, ve kterém mi poděkovali za práci v Akademii
věd a za práci ředitele atd. a že jsem neprošel hlasováním
o politické důvěře a že jsem odvolán z funkce ředitele Makra
a podepsal to akademik Katětov. Já tohle všechno věděl z prv−
ní ruky a předem, protože mně lidi všechno řekli. Já jsem to
řekl manželce, ta zajásala a já také, protože si jen málokdo
umí představit, co je ředitelování za práci – a já měl 3 měsíce
do důchodu! Vést podnik, to je práce s lidmi, zajistit chod, bez−
pečnosti, zásobování, údržbu. Tehdy měl ústav téměř 500 lidí.
Když jsem byl propuštěn hned mi volaly chemické podniky Ba−
rum, Spolana a další, abych k nim nastoupil, ale já odmítl a ří−
kal si, že si chvilku odpočinu a pak se uvidí. Jenže jsem nebyl
doma snad ani den. Přijal jsem nabídku JZD Dřínov u Mělníka,
to byly takové české Slušovice, abych jim zajišťoval přidruže−
nou chemickou výrobu. Dali mi na Národní třídě kancelář. Byli
to fantastičtí lidé, dělal jsem tam několik let, než se JZD resti−
tucemi scvrklo a omezilo výrobu. Když jsem tam skončil, přišli
za mnou další zemědělci z Nového Jičína, zda bych jim neza−
vedl chemickou výrobu. Udělali mi kancelář na Žižkově a já
zavedl výrobu pod mojí patronací různé chemické a čistící pro−
středky. Už jsem chtěl jít skutečně do důchodu, ale přišli za
mnou z Luhačovic, abych jim také zavedl chemii. Zavedl jsem
u nich výrobu prostředků pro alergiky – detergent. Využil jsem
katalizátor na polymeraci polyamidových bloků, to je na pře−
jezdy tratí, kolejové spojky, přípravky pro medicínu proti plísni.

Stále mě baví
vynalézat pro
lidi

Prof. Vladimír
Kubánek
V roce 1990
Občanské fórum
v Makru na
Petřinách řešilo
poněkud trapný
problém. Na
mnoha místech
v Praze
představitelé
minulého režimu
byli vypískáni, vyklízeli pole, šuplíky, opouštěli vedoucí
místa podniků. A ve známém Makromolekulárním ústavu
na Petřinách to nějak vázlo. Proč? Vždyť ředitelem zde
byl – komunista profesor Vladimír Kubánek. Jenže
problém byl v tom, že byl uznávaný vynálezce
a odborník a lidé ho měli rádi.

známe se ?
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„Kdy už přijedou?“, dohadují se prý kaž−
doročně koncem června babičky v jiho−
českých Vitějovicích. Řeč je o členech
175. skautského oddílu Jeleni, kteří se
schází ve Vojtěšce v Břevnovském kláš−
teře. Do údolí Zlatého potoka vyráží
hned po vysvědčení prožít tři nabité týd−
ny. Dalo by se předpokládat, že starou−
sedlíci, zvyklí na svůj klid, nebudou mít
na „měšťáky z Prahy“ náladu. Ale Vitějo−
vičtí se těší, až se u nich ve vesnici
(a v kostele) zase objevíme. Po mnoha
letech táboření na tomto místě jsou vzta−
hy s „domorodci“ víc než dobré. 
Ve stodole u rodiny Kubů máme prostor
na uskladnění těžších věcí a táborového

vybavení během roku. Za brigádu v lese
nám pan Klein z pily v Kralovicích přive−
ze valník plný stavebního materiálu na
podsady. Praskne−li kovový rám vozíku,
hned se nabídne někdo, kdo jej zadarmo
svaří. Táborová louka je vždy pečlivě
a včas posekána panem Kubelem. Kon−
strukce věží a kuchyně, které na konci
tábora nebouráme, najdeme neporuše−
né na svém místě… A málem bych za−
pomněl na pana ing. Svobodu, jehož
Transitem pravidelně vozíme většinu za−
vazadel. 
Ale i v Břevnově má oddíl výborné záze−
mí. Bez svolení bratří benediktinů by vů−
bec nebylo kde se scházet na pravidel−

ných schůzkách. Díky finanční pomoci
sponzorů mohli v loňském roce 3 členo−
vé vyrazit na světové Jamboree do Ang−
lie. Za účasti některých rodičů se podaři−
lo uskutečnit vodáckou akci
s nejmenšími vlčaty. Díky obětavému tě−
locvikáři z GJN mohli skauti již poněkoli−
káté vyrazit na skály do Rovenska pod
Troskami. Mohl bych pokračovat ještě
hodně dlouho a ani tak bych nevyjmeno−
val všechny…
Na oplátku se snažíme být alespoň čás−
tečně prospěšní pro své okolí. Příkladem
může být Tříkrálová sbírka, pomoc při
farní burze a předvánočním úklidu koste−
la. Velký ohlas měla také „Misijní nedě−
le“, kterou již podruhé zorganizovala
děvčata z oddílu Arachné. Jednalo se
o celodenní program v areálu klášterní
zahrady, včetně divadelního výstupu
a koncertu černošské kapely. Celý výtě−
žek (48 tis. Kč) byl věnován na pomoc
dětem v Ugandě. Přes Adopci na dálku
již několik let sponzorujeme studia dívky
v Indii. (nedávno kdosi trefně pozname−
nal, že by už mohla mít za ta léta dostu−
dováno…).
Od doby, kdy byla obnovena činnost od−
dílu už brzy uplyne dlouhých 18 let. Za tu
dobu jím prošly desítky členů, ze kterých
dnes jsou učitelé, lékaři a zdravotníci,
kuchaři, inženýři, mniši… Na roky strá−
vené v oddíle vzpomínají v dobrém a rádi
se vracejí a s lecčíms pomohou. 
Ať už jsou to vajíčka od hodných babiček
zmiňovaných v úvodu článku nebo je to
půjčení auta na zahraniční akci, za oboje
jsme velmi vděční. 
Chceme proto touto cestou poděkovat
všem ochotným lidem, příznivcům a do−
brodincům, kteří pomáhali a pomáhají
v naší činnosti a bez kterých by některé
akce byly těžko realizovatelné.

Text a foto Petr Tomíček

9

Ta výroba běží naplno. Před dvěma lety přišli za mnou z Lobo−
tic u Kojetína, tam bývala sladovna, krásné čisté haly, vedle
nádraží, voda, energie, všechno v místě a prý: pane profesore,
nemáme nápady, chtěli jsme prodávat vodu, ale Mattonka nás
položila. Tak jsem říkal, co vám mám dát dělat? A nakonec jim
poradil. V republice se ročně vyrobí milion osobních aut. Kaž−
dé auto má přední a zadní nárazník z polypropylenu. To je
čistý materiál, který když jde auto do šrotu, tak se tento poly−
propylen zaveze, anebo dá do spalovny. Tím se nikdo nezabý−
vá. Založili jsme společně firmu, získali úvěr a koupili ze Slo−
venska drtičku. Takové stroje místo tanků začali Slováci
vyrábět, když se zde v 90 letech zarazila zbrojní výroba
a v technicky vybavených závodech museli hledat náhradní
programy. Začali jsme drtit umělohmotné nárazníky aut. Teď
se musela oběhnout veškerá povolení, navázali jsme kontakty
s firmami, které odstrojovali auta na plasty a kov. Firmy nám
plasty nabízely zadarmo za odvoz. V Loboticích máme drtičku,
firmy tam vozí plasty z odstrojených aut a náš provoz, kam
jsme přijali i 5 zaměstnanců se sníženou pracovní schopností,
neboť stroj a provoz jenom hlídají, jede ve dne, v noci. Takto
drcené plasty prodáváme českým firmám, které z toho dále
dělají potrubí, okapy a já nevím co ještě. Mezi tím jsem vyvinul
katalyzátor na devulkanizaci pryže. Tj. likvidace ojetých pneu−
matik. Jen si to vezměte: tisíce tun starých pneumatik neje−
nom u nás, ale i ve světě! Nikdo neví co s tím! Hned mě po−
zvali na americké velvyslanectví a chtěli licenci koupit, jenže já
jsem ten patent ještě neměl úplně chráněný, zatím jsem licen−
ci poskytl české firmě na Kladně, kde je velká gumárna a kab−
lovna. Patentní řízení probíhá jak v Americe, tak Západní Evro−
pě. V současné době pracuji na tom, v čem v autě sedíte. Na

sedadlech, na pěně – uretanu, kterou mají všechny auta. A to
je další světový problém – co s tím. To se rovněž spaluje nebo
zaváží, tato pěna nejde degranulovat, je tzv. zasíťovaná. Jen−
že já jsem přišel na to, jak tu sedačkovou pěnu rozložit. Jedna
technologie co jsem vymyslel je dobrá, ale drahá. Tak jsem vy−
myslel jiný způsob a příští týden jedu do vsetínské zbrojovky,
která přestala v některých halách vyrábět. A v těchto prázd−
ných halách by se mělo s touto firmou rozeběhnout další zpra−
cování uretanu. Když si vezmete, co se vyrábí za rok u nás
aut, tak každé auto je vlastně surovina na cestě. Každé auto
má dnes kvalitní nylonové airbagy. Nylon je nedostatkový a
zpět se nemůže zpracovat, protože je potažený silikonem.
Mám vypracovaný patent a budeme nylon čistit v Loboticích
na Moravě. Mě totiž výzkum stále baví. Za starého režimu
jsem za vynálezy získal tři státní ceny za vědu a řadu jiných za
patenty. Ale největší radost mám, když vynález může posloužit
co nejširšímu okruhu lidí. Takovým vynálezem je kupř. Lapa−
rem, který stahuje – lapá nečistoty v ovzduší v bytě, likviduje
cigaretový kouř, viry, roztoče a bakterie. V Laparenu je pre−
vence pro astmatiky a alergiky a mám radost, že tuto skuteč−
nost ocenil významný alergolog prof. Špičák. Za svého života
jsem zavedl, ve spolupráci s kolegy, desítky výrobků, které
běží dodnes. Když jsem byl před několika lety na operaci, šili
mě našimi silonovými vlákny, která jsem kdysi zaváděl do vý−
roby. Mám více jak 120 patentů, za sebou desetiletí práce. Ale
mrzí mě, jak u nás zacházíme se schopnými lidmi. To je naše
národní specialita. S tím jsem já nikdy nesouhlasil. Vyhazovali
jsme lidi po válce, po roce 1948, po roce 1968, po roce 1989.
Jako bychom měli tolik odborníků. A kdo na tom prodělal? –
Tato země. Zpracoval: Mgr. Pavel Krchov

„Návraty jelenů“
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Mezi námi

v Břevnově XII.

Cechovní prapor se stuhami jednotlivých kmoter patří
mezi symboly, byl vysvěcen u sv. Markéty v roce 1936.
Na nádvoří Břevnovského kláštera, pro tuto událost bylo
postaveno pódium. Slavnost zahájil básničkou Jaroslav
Hudera, jako osmiletý chlapec a Františka Tellingerová−
Hašková měla proslov k matce praporu paní Růženě
Huderové. Olina Dolejšová mluvila ke kmotrám praporu,
a to k paní Slavíkové, Wölfelové, Heřmanové, Vaškové,
Pánkové, Tellingerové a Soběslavské. Předsedou spol−
ku byl pan Vojtěch Hudera, jednatelem byl pan Jan Tel−
linger. Svěcení praporu bylo významnou událostí, účast−
nili se jí v hojném počtu nejen místní občané, ale
i občané z jiných oblastí.
Členové Podpůrného spolku řezníků a uzenářů měli při
veřejných slavnostech jednotný řeznický kroj. Muži nosi−
li bílou košili, bílou kazajku, tmavé kalhoty, červenou
atypickou kravatu, zelenou čepici lemovanou zlatou por−
tou a na straně čepice byl lvíček se sekerou, znakem
řezníků, který jim byl udělen již ve 14. století králem Ja−
nem Lucemburským.

Františka Hašková−Tellingerová

Podpůrný spolek řezníků a uzenářů pro Břevnov
a okolí byl založen v roce 1915. Každý spolek má
svůj prapor, proto i řezníci se touto otázkou
zabývali. Vybrali z několika návrhů a rozhodli se
pro cechovní prapor dle návrhu ak. malíře J.
Barucha, kde centrálním motivem je letohrádek
Hvězda, která je hlavním symbolem pro Břevnov,
Liboc i Střešovice.

Podle hodnosti byli členové dekorováni šerpou, někteří
při slavnostech nosili přes rameno ozdobnou kopii seke−
ry a prapor doprovázela čestná stráž s dvěma muži se
stříbrnými sekerami.
Ženy, když se zúčastnily slavnostního shromáždění,
měly bílou halenku, tmavěmodrou skládanou sukni, vy−
šívanou čelenku a červenou kravatu.
Účast členů spolku bývala při různých slavnostech, jak
v Praze, tak i v dalších českých krajích. Poslední mimo−
pražská účast spolku byla při slavnostech po 2. světové
válce v Liberci. Spolková činnost pak již netrvala dlou−
ho, byla ukončena likvidací živnostníků.
Slavnostní průvod řezníků a uzenářů byl vždy doprová−
zen dechovou hudbou pod taktovkou pana dirigenta Va−
něčka. Slavnostní vynášení nebo ukládání cechovního
praporu bylo doprovázeno písní „Hej Slovane“.
Ještě bych ráda vzpomněla na živnostníky na Bělohor−
ské ulici kolem Marjánky. Na rohu Fastrovy ulice to byl
uhlíř pan Šimice, vedle Weiglovi, pak krejčí pan Pro−
cházka, dále to byl pan Krátký, výrobce a opravář obuvi,
zlatník a hodinář pan Jelínek, Brátkovi s prodejem mlé−
ka, sýrů a drůbeže, v domě břevnovské záložny byla
hokynářka paní Cozlová, Hájkovi měli obchod s galante−
rií, pan Václav Ott měl výrobu dortů a prodej cukrář−
ských výrobků, dále tam byl pan Bouša drogista, paní
Gabrhelová měla papírnictví, vedle byl koloniál pana
Švambery, pak Rezkovi měli cukrárnu, Novákovi řeznic−
tví, pan Rieger měl výrobu a prodej pánských klobouků,
pan Masný prodej luxusního prádla, vedle bylo sklenář−
ství pana Šimůnka, Remešova drogerie a na rohu Bělo−
horské a Liborovy ulice měli Pouznarovi svůj, na tehdej−
ší dobu moderně vedený koloniál (bohužel za války byli
vězněni v koncentračním táboře, kde zahynuli). Ve stej−
ném domě bydlel a měl ordinaci pan doktor Antonín Ši−
mek. Byl to významný, všestranný lékař. Léčil děti i do−
spělé – byl výborný diagnostik, navštěvoval nemocné
a bylo−li třeba, přišel k nemocnému i 2 x za den. Pacien−
ti museli jeho nařízení dodržovat, byl přísný, ale laskavý.

(příště dokončení)

Svěcení
cechovního

praporu řezní−
ků a uzenářů
v roce 1936

Svěcení praporu bývala v Čechách vždy velká a zavazující událost. V červnu 1936 byl vysvěcen cechovní prapor řezníků v Břevnov−
ském klášteře. Na snímku vpravo předseda spolku Vojtěch Hudera ze Střešovic přijíždí koňmo ve slavnostním ke svěcení praporu,
v pozadí roh Kaštanu a dav lidí, jež směřuje do kláštera. Vlevo opat břevnovsko−broumovský Dominik Prokop při svěcení, před ním
prapor, vlevo se šerpou V. Hudera.
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Školní fotografie na památku, jaké má doma v albu každý z nás. Tato je z roku 1943 a možná, že se na ní poznají další spolužáci.
Gymnazista Břetislav Halášek je mládenec stojící v zadní řadě, čtvrtý zleva. Autor vzpomínky Karel Blažek sedí jako druhý zprava
a pan učitel Josef Kešner sedí uprostřed.

Z naší a vaší
korespondence *
Setkání po 65 letech

Shodou náhod jsem se dozvěděl, že v Břevnově žije Ing. Bře−
tislav Halášek, autor mnoha článků v místním měsíčníku Břev−
novan, a také to, že tento muž při oslavách 100 let povýšení
Břevnova na město, to bylo v roce 2007, představoval císaře
Františka Josefa I.
Doslechl jsem se, že právě Slávek, jak mu všichni říkají, pravi−
delně navštěvuje každou neděli ve večerních hodinách res−
tauraci U Černého vola v Loretánské ulici na Hradčanech. Tak
jsem vyrazil jej v uvedeném podniku hledat. Díky ochotnému
personálu se mi to nakonec podařilo. 
Snad několik vět o tom, jak jsme se stali spolužáky. Nejistá
doba za nacistické okupace přiměla moje rodiče, aby mě při−
hlásili po skončení osmileté povinné školní docházky v chla−
pecké hlavní škole v Břevnově do tzv. Jednoročního učebního
kursu, čili jak se ve zkratce nazýval JUK. To bylo v roce 1942.
Již dávno jsme nechodili do nově postavené školy v nynější
Radimově ulici, kterou německá armáda zabrala jako odboč−
ku vojenské nemocnice ve Střešovicích pro své raněné vojá−
ky. Hradčanští chlapci i my z Břevnova jsme chodili střídavě
odpoledne a dopoledne do školy na Hládkově. Protože ten−
krát nebylo zavedeno koedukované školství ve vyšších roční−
cích, děvčata na tom byla podobně, a tak oběma školám při−
dělili sousední nově postavenou budovu, nynějšího Parléřova
gymnázia.
Z příkazu ministerstva školství a národní osvěty jsme museli
tenkrát my, čtrnáctiletí chlapci, odjet na česání chmele kamsi
za Rakovník a bylo nám řečeno i to, že vše se bude řešit tepr−
ve po našem návratu, až skončíme naši pracovní povinnost,
budeme−li případně přijati k dalšímu výběrovému školení
v JUK. Situace pro nás se zkomplikovala ještě tím, že tehdejší
ministr školství Emanuel Moravec omezil na pražských gym−

náziích výuku s předpokladem, že studenti budou nasazeni do
výroby nutné pro válku. Mnozí čtrnáctiletí i starší studenti výu−
ku v JUK využili a požádali o přijetí do jednoročního učebního
kursu. Břevnovský JUK měl nadbytek uchazečů, zatímco
hradčanská škola měla více volných míst a byla obava, že tří−
du neobsadí patřičným počtem žáků a výuka bude zastavena.
Naštěstí se tak nestalo. Ředitelé obou škol se dohodli a roz−
dělili všechny uchazeče, již ne podle bydliště, ale podle vol−
ných míst. Ono to totiž bylo jedno, kdo byl dříve v jaké škole,
protože budova byla pro všechny stejná – Na Hládkově, jen
s tím, že v naší třídě, nyní již hradčanské školy, bylo více gym−
nazistů. A střídavé vyučování nás stejně neminulo. Mezi stu−
denty, kteří byli přijati, se objevil i Sláva Halášek, Waldemar
Strnad, tenkrát již asi sedmnáctiletý hoch, Jiří Špona, Vladimír
Klatovský, Jaroslav Hladký a další. Bylo na nich zcela jasně
patrné, že ovládají daleko lépe než my matematiku, fyziku
a chemii a vyznají se v rétorice, pochopitelně úměrné našemu
věku. Pro nás mnohé to byl šok. Neměli jsme takové základy,
ale to všechno se dalo nějak dohnat. Nastala však další po−
hroma pro obě školy i školy dívčí. Němci se rozhodli, že potře−
bují další veřejné budovy, aby z nich zřídili lazarety a tak jsme
se znovu stěhovali, tentokrát zase všechny ročníky. Chlapci
na Malou Stranu do Josefské ulice a děvčata na Maltézské
náměstí. Tam jsme se na konci školního roku nechali vyfoto−
grafovat s naším třídním Josefem Kešnerem a až na jedinou
výjimku jsem se s žádným spolužákem nikdy nesetkal. 
Když jsem přišel onu poslední květnovou neděli do restaurace
u Černého vola, řekli mi, u kterého stolu Sláva sedává, čekal
jsem, zda se vůbec poznáme. Hovořil jsem o něm s tzv. štam−
gasty, do toho se přimíchali i nějací turisté a divili se. Prý není
snad ani možné, abychom se setkali, po takových letech. 
Když však ke stolu přisel asi kolem půl deváté večer muž, kte−
rý se mne tázal, proč jej vyhledávám, ukázal jsem mu fotografii
naší třídy z roku 1943 a bylo nám oběma jasno. Shledali se
dva spolužáci po 65 letech. Měli jsme si co říkat a určitě to ne−
bude poslední setkání i když nás život obšťastnil již osmi křížky.
Snad se ozvou i druzí, byli bychom rádi. Ing. Karel Blažek
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Strahově vnikl neznámý host a ukradl americký luk Hoyt v hodnotě 50 tisíc.
• Do jednoho domu ve Vodňanského ulici vnikl bytař a odnesl šperky
a elektroniku za 82 tisíc. • Kolejový zloděj opět navštívil bloky Strahova,
tentokrát č. 4, kde v 1. patře vybílil dva pokoje. Škoda: 29 750 Kč. 

11. 7. Před půlnocí jen tak poškodili dva výrostci auto Toyota Skarlet
v ulici Pod Marjánkou tím, že po střeše auta trošku skákali, až prošlápli stře−
chu. Škoda min. 5 tisíc.

14. 7. Kolejový zloděj v bloku č. 5 na Strahově brzy ráno „kontroloval“
chodby a ve druhém patře byl jeden pokoj otevřen. Ihned sebral digitální fo−
toaparát. Škoda: 6000 Kč.

15. 7. Oznámeno břevnovské policii, že z garáže domu U První bate−
rie 5, ukradeno 8 kusů automobilových pneumatik nezjištěného typu a roz−
měru. Škoda: 10 tisíc.

16. 7. Denní bytař vstoupil do rodinného domu v ulici Moravanů. Vy−
páčil vstupní dveře, vkročil do předsíně, odtud vynesl několik pánských kol.
Celková škoda: 100 tisíc. • Břevnovské policii sděleno, že jakýsi van−
dal během rána pomaloval hlavní bránu do obory Hvězda bílým nápisem
„Miluji Tě Naďo“ s datem 17. 7. 2008. Magistrátu hl. m. Prahy tak vznikla
škoda 5 tisíc. 

17. 7. V ulici Sestupné v Liboci před domem č. 11 autaři odvezena lu−
xusní Audi S4 černá za 1 200 000. • Neznámý pachatel 11. 7. na nezjiš−
těném místě sjednal smlouvu o úvěru na zboží v hodnotě 29 899 Kč, při−
čemž zneužil rodné číslo a adresu bydliště jedné slečny z Břevnova.
Dotyčná se o sjednané smlouvě dozvěděla až z potvrzovacího dopisu GE
Money Multiservis, který ji byl doručen 17. 7. a ihned si následně uvědomi−
la, že právě před týdnem ztratila občanský průkaz. Škoda: 29 899 Kč.

18. 7. Snědý cyklista projížděl ráno ulicí Ve Střešovičkách a zatímco
majitelka domu ještě něco doma rychle přerovnávala, štípl jí tento cyklista
tašku s osobními věcmi a tašku s notebookem, které už měla žena připrave−
né venku a opřené o kolo svého vozu. Škoda: 50 tisíc. • Neznámý šofér
dodávky od firmy koberců z holešovické tržnice převzal od jedné paní z Na−
ardenské ulice v Liboci 7400 Kč za zakoupený koberec a že ho sofort přive−
ze a položí. Už nepřijel. 

19. 7. Z důvodu těžké nemoci vzal si život oběšením muž v kotelně
domu v ulici Kopeckého v Břevnově. Dopis na rozloučenou nalezen. • Ve−
čer kolem sedmé zastavil si jeden muž na Žižkově taxi a jel s ním na St−
rahov. Zde si chtěl něco vyřídit a pokračovat v cestě. Když se však vrátil,
taxi bylo pryč a s ním i jeho věci: Pánské oblečení a 500 Euro v portmonce.
Škoda: 12 500 Kč. • Brzo zrána jakýsi poberta přeštípl visací zámek na
kovovém lanku, kterým byly k sobě připevněny dva slunečníky na zahrádce
restaurace Klášterní šenk v Břevnovském klášteře. Slunečníky odnesl. Ško−
da: 10 tisíc. 

21. 7. Před domem na Bělohorské 80 v noci ukraden vůz Toyota
Corolla šedá, cena 350 tisíc. 

23. 7. 18 letá dívka V. K. nalezena patrolou v zahrádkářské kolonii Oc−
tárna. Bylo po ní již vyhlášeno pátrání, neboť se nevrátila z dovolené v vý−
chovného ústavu v Brandýse nad Orlicí. • Jedna paní ze Střešovické ulice
sdělila policii, že to auto Opel Vectra, které si od ní tudle půjčil známý, a ne−
chtěl ho vrátit, tak že už ho vrátil. 

24. 7. Večer v ulici Pod Novým lesem si mladý muž opřel o dům své
treckingové kolo, kolem zahrada, branka zamčená. Šel spát. Pozorný zloděj
nelenil, přestříhal plot, kolo za 12 tisíc odvezl. • Peugeot Boxer modrý
měli stát v Cukrovarnické ulici 77. Přišli si pro něj autaři. • Neznámý
dobrák během noci poškrábal lak na voze Toyota Avensis na Patočkově 95
a učinil škodu za 20 tisíc. • Denní bytař vypáčil pootevřené větrací plasto−
vé okno u přízemního bytu v Čílově ulici a odnesl notebook, nářadí, fotoa−
parát aj. v hodnotě 102 tisíc korun. • Dvoukřídlé dveře vyrazil ve 2. patře
bloku 4 na Strahově kolejový zloděj a odnesl elektroniku za 16 tisíc. Stalo
se odpoledne. 

27. 7. Na oplocený pozemek rekonstruovaného domu v Drnovské uli−
ci vlezli zloději a odnesli ze šatny stavebních dělníků různé nářadí v hodno−
tě 100 tisíc. • Autař v ulici Polní na Petřinách vyhlédl si Škodu Octávku,
rozbil přední levé dveře, otevřel kapotu a vymontoval žádané přední světlo−
mety. Škoda: 25 tisíc. 

29. 7. Na staveništi bytového domu v Brunclíkově ulici na Petřinách
zloději přeštípli za pomoci pákových nůžek 3 kusy visacích zámků a pro−
hlédli 3 stavební buňky, odkud odnesli nářadí za 239 000. • V ulici Mláde−
že 1 autaři odvezli zánovní Octávku šedou za 300 tisíc korun. • Do šatny
sester vojenské nemocnice na kardiologii vstoupil odpoledne chmaták
a odnesl dámskou kabelku s doklady, platebními kartami a devíti stovkami.
Celková škoda: 3000. • V půl deváté večer zastavila policejní patrola
blízko Vypichu osobní auto, kde seděl turista ze Slovenska, kterému byl již
v r. 1995 zakázán na neurčito vstup do České republiky. Byl předveden.
Zjištěno však, že za skutky, které u nás provedl a na rozhodnutí soudu
v Opavě se vztahuje prezidentská amnestie z r. 1998. S pardonem propuš−
těn. 

1. 8. V bloku č. 1 na Strahově dal se jakýsi závistivec do auta Ford Fo−
cus. Poškrábal ho, ohnul stěrač, trochu pokopal. Škoda: 23 tisíc. 

2. 8. Odpoledne kolem třetí hodiny provedla policejní patrola kon−

1. 7. Dopoledne se vracela žena autobusem č. 180 do Břevnova.
Měla už nakoupeno, taška plná, portmonka se do ní sotva vešla. Mladý kap−
sář se jen přitočil a měl ji. Byly tam doklady, platební karty, 2 tisíce. • Do
restaurantu Peklo ve Strahovském klášteře vlezli zloději, když utrhli
petlici. Odnesli alkoholy, něco kuřiva a motorovou sekačku k tomu. Škoda
přes 2 tisíce • V ulici Pod Hradním vodojemem 11 přes den zmizela
zánovní zelená Fabia. Škoda: 100 tisíc. 

2. 7. V noci odšroubovali zloději petlici k příručnímu skladu ve stán−
ku Na Hůrce v Ruzyni a odnesli sadu alkoholů bratru za 8 tisíc korun. • Na
policejní stanici v Břevnově přišla paní z ulice U První baterie s tím, že
vloni před vánocemi půjčila jisté Márii B. ze Smíchova 25 tisíc a dotyčná
peníze nechce přes několikerou urgenci vrátit. • V ulici Malobřevnovské
autař vytočil zámek vozu Citroen Berlingo a vyndal si autonavigaci. Škoda:
30 tisíc. • V ulici U Světličky v Ruzyni zas autaři vymontovali oba přední
sklopné světlomety u Škody Octavia. Celková škoda: 39 tisíc.

3. 7. Noční autař odvezl z Junácké ulice č. 5 auto Renault Grand Ex−
pace stříbrný za 400 tisíc.

4. 7. Satelitní autonavigaci za 50 tisíc odmontovali autaři ze Škody
Octavia v ulici Zeyerova Alej 2. Museli však předtím rozbít boční okno
auta. Stejně tak v ulici U Třetí baterie u auta Ford. 

5. 7. Pozdě k ránu přistavil si zloděj lavičku ke stěně hotelu Adalbert
v Břevnovským klášteře, vlezl oknem do právě větrané společenské míst−
nosti a odnesl odtud BTV Samsung za 30 tisíc. • Před Petrs barem na
Bělohorské ulici naléval se a diskutoval občan zdejší, přičemž mu někdo ze
zadní kapsy vyfoukl portmonku s tisícovkou a z bočního pouzdra mobil.
Škoda: 5 tisíc. • Večer před půlnocí zloději odmontovali strážní kameru
před vchodem do ruzyňské věznice. Ostraha ve vrátnici neohrožena. Škoda:
10 tisíc. 

6. 7. Nedělní dopoledne před ruzyňskou věznicí. Neznámí pa−
chatelé odcizili Škodu Octavia Combi šedou a přistavili ji – snad komusi –
rovnou před vchod do věznice. Na základě oznámení sem přijíždí v 10.52
břevnovská policejní patrola. Policistka vchází do věznice vyjednávat. Dru−
hý policista se ukrývá za plot hospody U Bastily a čeká. V 11.08 se přiřítí –
jak ve starém filmu – k ukradené Octávii neznámá Škoda Fabia se ženou
a mužem uvnitř. Muž rychle kráčí k ukradené Octávce, otevírá dveře, ale ve
zpětném zrcátku vidí přibíhajícího policistu, co číhal za plotem. Vrací se
úprkem k Fabii, také policista dobíhá k autu, je však hrubě odstrčen, nepo−
máhá domluva, ani předpisové zákonné výzvy. Fabia se otáčí, div nepřejede
policistu, nabírá rychlost. Neznámý řidič nic nedbá varovného výstřelu, je
pryč, auto pryč, na silnici usedá zvířený prach. Před věznicí se opět rozhostí
ticho. Služební výstřel policisty komisionelně šetřen. • Z ulice Vodňan−
ského 10 autaři odvezli zánovní vůz Seat Leon Top Sport žlutý, uvnitř no−
tebook, sportovní oblečení zn. Lacosta. Škoda 300 tisíc. • Ze Škody Su−
per v ulici Nad Alejí 11 vymontována navigace za 15 tisíc. Bez násilí si
odemkl dodávku Fiat Ducato autař ve Šlikově 2 a odnesl odtud různé nářadí
za 15 tisíc. • Stavbu obchodního centra na Vypichu už také navštívil
zloděj. Hned po ránu nezajištěným oknem vlezl do stavební buňky a zde
štípl obálku se 45 tisíci a taštičku se třemi firemními razítky. • V Hošťálko−
vě ulici 84 autař demontoval ze zaparkovaného BMW levé a pravé přední
zrcátko. Škoda: 20 tisíc. 

7. 7. Zapomenutý klíč v zámku bytu využil noční bytař k tomu, aby
otočil klíč, vlezl do předsíně, natáhl se pro odložený batůžek a zase potichu
zaklapl. Stalo se pozdě večer ve Slavníkově ulici. Škoda: 3 tisíce. • Do re−
konstruovaného objektu Nad Závěrkou 16 vlezli zloději a odnesli ka−
bely a stavební rozvaděč za 92 tisíc. • Při rekonstrukci střechy v Šulty−
sově 45 nalezeny pokrývačem za rámem tři ruční německé granáty vz. 24
a jeden granát vz. 39. Pyrotechnikem odvezeny. • Na staveništi Patočko−
va – Na Petynce odvezena stavební technika: svářečky, čerpadlo na vodu,
topný agregát, 100 l nafty atd. Škoda: 100 tisíc. Tentýž den ze staveniště
Vypich zmizelo nářadí za 120 tisíc.

8. 7. Bednu na časopisy v zadním traktu OD Billa na Petřinách vypá−
čil zloděj a odnesl čtivo za 4 tisíce. Přilehlé trafice vznikla celková škoda 5
tisíc. • Dívka ze Slovenska se při návštěvě Prahy na jaře t. r. seznámila
s mužem a od té doby si psali mailíky. Do Prahy přijela 3 x, dvakrát u něj
přespala ve vší počestnosti. Potřetí si smluvili schůzku rovnou u něj, ve Šo−
línově ulici, pak že se půjdou bavit. Dívka se převlékla, odešli do baru,
a pak, že opět přespí u něho. Ještě ve tři ráno si po návratu doma hezky po−
vídali, ale pak už byla dívka unavená, převlékla se do noční košilky, kalho−
tek a že půjde spát. Více si nepamatuje. Následně v polospánku měla být
probuzena kvůli vypnutí rádia, ale když reagovala pomalu, muž ji vytáhl za
vlasy z postele a zmlátil. Poté se jí podařilo utéci do sousedního pokoje, kde
zjistila, že je bez kalhotek, ač bezpečně ví, že je měla. Po dalším zmlácení ji
muž ráno vyhodil z domu. Žena oznámila napadení a podezření ze znásilně−
ní. Lékařsky vyšetřena.

9. 7. Pěkný Seat Toledo červený „vypůjčil“ si neznámý autař před
blokem č. 5 na Strahově. Majitel však nečekal na příjezd patroly, spěchal do
ciziny, letadlo čekalo. Škoda: 50 tisíc. • Do klubovny lukostřelců na

Z policejního deníku
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CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková? ?

covat na stavbě, nedohodl se a několikrát přišel lát a vyhrožovat. Celková
škoda: 60 tisíc. • Na inzerát se seznámil jeden muž se ženou a nechával
ji přespávat ve svém pronajatém pokoji v penzionu Hvězda. Žena zde měla
také uschované své věci. Jednoho dne však zjistil, že mu v šuplíku chybí
rovných 20 tisíc, jež byly zabalené po deseti tisících. Za přítomnosti majite−
le penzionu prohlédl muž věci dotyčné ženy a peníze u ní byly v původním
balení nalezeny, Trapná záležitost oznámena policii.

15. 8. Z budovy objektu Pneuservis v Drnovské ulici „sběrači“ od−
nesli 15 m měděných parapetů v hodnotě 35 000, přičemž další, které našly,
byly poškozeny. Celková škoda: 50 tisíc korun. • Mezi dvanáctou a jed−
nou polední rozbil zloděj stahovací okno předních dveří vozu VW Tiguan
bílý, na Starém náměstí v Ruzyni, ale do vozu nevlezl. Asi někdo šel, nechal
toho a zmizel. Škoda: 15 000. • Ve Šlikově 62 stála pěkná Audi A3 mod−
rá. K ránu přišel autař, dostal se dovnitř, rozlomil spínací skřínku, ale na−
startovat to nešlo, tak otevřel kufr, kde byla kompletní golfová souprava za
82 tisíc. Celková škoda: 122 tisíc.

16. 8. Ráno ve 4 hodiny jakýsi Bivoj posilněný alkoholy prohodil pro−
sklenými vchodovými dveřmi v Disko clubu Nad Alejí reklamní poutač,
čímž udělal škodu za 10 tisíc korun. • V Hošťálkově 95 zmizely z domu
měděné okapy a měděné oplechování střechy nad chodbou. Škoda: 17 tisíc.
• Po půlnoci zmizela studentce V. na diskotéce na bloku č. 1 hnědá kože−
ná kabelka, kde měla dívka všechno: 3500 Kč, dolary, platební karty, klíče
od bytu, dioptrické brýle, mobil atd. Škoda: 20 tisíc. 

17. 8. Ve 12.26 oznámila na l. 158 prodavačka prodejny non−stop na
Bělohorské 16, že je napadána zákazníkem. Na místo se ihned dostavila
rychlá patrola linky 158 a zadržela lupiče V. P., na kterého již vydán zaty−
kač. Tomu se podařilo uniknout tím, že proskočil výlohou, byl však zakrát−
ko znovu zadržen a vstrčen do vězení. • Mobilní plastový WC umístěný
na staveništi u Karlovarské a ul. Na Hůrce někdo naložil a odvezl. Škoda:
30 tisíc.

18. 8. Ráno kolem 9 hodiny procházela patrola ulici Na Petynce
a spatřila muže, který když hlídku zmerčil, otočil se a odcházel, náhle měl
naspěch. Muž musel předložit legitimaci a lustrací zjištěno, že má od r. 2005
do konce r. 2008 zakázanou Prahu. Předveden. 

19. 8. Před hotel Pyramida zaroloval německý turista se svým zánov−
ním černým VW Golfem. Zabouchl dveře a šel se do hotelu natáhnout. Auto
bylo O. K. Stahovací střecha zatažena alarm fungoval, všechno super a v ri−
chtigu. Jenže ráno byl Golf pryč. Škoda: 233 000. 

21. 8. Přes noc zmizela z Jezdecké ulice na Strahově autaři oblíbená
Škoda Octavia. Aktuální cena: 300 tisíc. Na druhý den autaři odvezena jiná
Octávka, nová žlutá z parkoviště před Anastázovou ulicí. Škoda: 450 tisíc. 

trolu osádky vozu BMW u benzinové pumpy na Petřinách. Shledáno, že ři−
dič je pod vlivem drog, v autě nalezena pěkná zásoba návykových látek. Po−
licisté si také všimli, že občanka je padělaná a když nahlédli pod kapotu
vozu, zjistili že vnitřní označení vozu je pozměněné. Šetřeno. 

3. 8. Nahlášeno, že se kdosi vloupal do objektu bývalé školy v ulici
Cvičebná v Břevnově a odtud odvezl 10 ks radiátorů. Škoda: 70 tisíc. 

4. 8. V pravé poledne se přikradl zloděj benzinu ke Škodě Fabia v uli−
ci Na Petřinách 31 s kanystrem, prorazil u auta nádrž a odčerpal kolem 20 l
paliva. Škoda: 5000. 

5. 8. Do budovy TJ Ruzyně vlezl zloděj tak, že vytlačil přízemní
okno a vnikl do skladu. Zde sebral 2 x 50 m prodlužovacího kabelu a dvě
kolagenové svítilny s 50 metrovými kabely. Škoda: 7000 Kč. • 13 metrů
měděného okapu sundal si v noci z domu v Libocké ulici tzv. sběrač
kovů, zatímco všichni spali. Škoda: 25 000. • V obytném komplexu Na
Okraji zloděj vytrhl ze zdi dvě větší hliníkové větrací mříže a odnesl je.
Škoda: 9 tisíc. 

8. 8. V noci přišel zloděj, utrhl zámek u vrat garáže v ulici U Podcho−
du a vymontoval pohonnou jednotku, výtah a míchačky, které tu byly ulože−
ny pro stavbu. Škoda: 64 tisíc. • V půl sedmé po ránu zatčen u gymná−
zia v Parléřově ulici muž z Hostomic, okr. Teplice, v kapsách a kufru plno
chemikálií k výrobě drog. U sebe měl také dvě padělané dvoutisícovky,
o kterých hned řekl, že je támhle našel. Dobýval se přitom do cizího auta,
kam si chtěl svoji drogovou výrobu uložit. 

9. 8. Do skladu staveniště obchodního domu Kaufland na Vypichu
opět vlezl zloděj a odnesl bourací kladivo. Škoda: 54 tisíc. • Během obě−
da přikradl se neznámý zlodějíček na parkoviště před Břevnovským klášte−
rem, praštil do zadního skla tam stojícího Forda Mondeo a vzal ze zadního
sedadla dámskou kabelku, kde byly doklady a pasy. Celková škoda:
6800 Kč. 

11. 8. Autař na Patočkově ulici č. 31 si vyhlédl auto Škoda Roomster,
rozbil stahovací okno a vymontoval elektronickou řídící jednotku motoru
a část přístrojové desky. Škoda: 60 tisíc. 

12. 8. Neznámý pachatel na Heyrovského náměstí na tramvajové
smyčce, kde jest sociální zařízení, odtud vymontoval automat na teplou
a studenou vodu. Škoda: 27 064 Kč. 

14. 8. Škoda Octavia oranžová metalíza za 250 000 zmizela z Pa−
točkovy ul. 12. • Neznámý zloděj vnikl patrně shodným klíčem do zre−
konstruované budovy v Jinočanské ulici v Ruzyni, odvezl si materiál za 6 ti−
síc a záměrně poškodil nově zhotovené stěrkové omítky v místnosti, čímž
způsobil škodu za 53 tisíc. Podezřelým jest jistý M. C., který měl také pra−
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Přejeme všem jubilantům stálé a pevné zdraví a trvalou Boží mi−
lost. Těm starším pak hodně sil, aby tu ještě dlouho zůstali s námi.

Září 2008
Josef Bečvář, Ruzyně 14. 9. 1929
Jarmila Baslerová, Liboc 17. 9. 1929
Hana Kosová, Břevnov 29. 9. 1946
Jindra Pavlová 25. 9. 1959

Říjen 2008
Zdeněk Janík, Bubeneč 7. 10. 1923
Ing. Vladimír Kubánek, Dr. CSc, Břevnov 10. 10. 1930
Marcela Pýchová, Malý Břevnov 4. 10. 1939
Hana Kasalová, Ruzyně 23. 10. 1946

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Září – říjen 2008

Gratulace

Upozorňujeme čtenáře na možnost popřát v Břevnovanu svým
blízkým, přátelům či sousedům. Tato rubrika je pro čtenáře zdarma.

Redakční číslo: Mgr. Pavel Krchov – tel. 732 243 922

17. června 2008 oslavila
paní Bohdana ŠVARCO−
VÁ−MALÁ z Břevnova,
dcera známých rodičů
literátů I. R. Malé a R. I.
Malého, krásných 90 let.

Mnoho zdraví do dalších
let přeje rodina.

KADEØNICTVÍ
POD DRINOPOLEM

Od 1.října 2008 bylo otevřeno nově

zrekonstruované, moderní kadeřnictví

„Kadeřnictví pod Drinopolem“.

Najdete nás v Junácké ulici, nabízíme

kompletní kadeřnické služby dámské, pánské

i dětské. Pracujeme s profesionální značkou

Alcina – hypoalergenní vlasová kosmetika

i na prodej.Chystáme pro Vás i službu

manikúra a modeláž nehtů.

Stříháme i bez objednání.

Otevřeno od 10.00 do 20.00 hodin,
po domluvě Vám rádi vyjdeme časově vstříc.

Maminky s sebou mohou přivést i své

neposedné ratolesti, je zde připraven dětský

koutek. V našem rodinném prostředí

se budeme těšit na Vaší návštěvu.

Kolektiv Kadeřnictví pod Drinopolem
Tel.: 606 951 203
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1122

Smutná podívaná čeká každého, kdo vstoupí do Fastrovy uli−
ce v Břevnově. Více jak stoleté domy zde „nastojato“ vykou−
pil zámožný kapitalista a pak je všechny zboural. Zmizela tak
poslední rázovitá břevnovská ulička, kde se říkávalo V cha−
loupkách a kde se m. j. narodil olympionik a známý cyklista
Milda Loos. Nikdo se proti tomu neozval, žádné sdružení,
žádná politická strana, žádný místní politik. Tak zmizela stará
zástavba Střešovic, tak zmizelo historické jádro Liboce, ale to
už nebourají komunisté, proti jejich bagrům jsme tak hlasitě
křičeli. Dnes vše řádně povoleno, památkáři odkývnuto. Do−
volil bych si jen podotknouti, že návštěvníci Prahy k nám ne−
jezdí proto, aby se podívaly na nové domy zbohatlých či za−
dlužených rodin, ani je nezajímají sídliště na Proseku či
v Řepích, ale hledají místní historická zákoutí, které už
mnohdy doma nemají. Jsme−li u těchto neveselých myšlenek,
potěšme se alespoň fotografiemi původní Fastrovy ulice
a také třeba Malým Břevnovem a jeho zaniklými domy na
Bělohorské. Mgr. Pavel Krchov, fota archiv listu

Byty − výměny − podnájmy − koupě

l Čtyřčlenná mladá rodina vymění obecní byt 1 + 1
v Břevnově za větší obecní byt v Břevnově nebo v Praze 6.
Tel. 608 070 899, zn. Dohoda.
l Hledám spolehlivou paní na každodenní úklid rodinného
domu. Tel. 606 840 842.

8. září uplynulo 65 let od
tragické smrti p. Václava
Klause ml. z Břevnova.
Narodil se 22. 4. 1907
jako třetí dítě hrnčíře
Václava Klause
v Tejnce – dnes Bělo−
horská 97. Dětství
a mladá léta prožil
v Břevnově, kde se
také vyučil keramikem

– hrnčířem. Hudba, spo−
lečenský život v místě

a hlavně sport ho přivedli
do řad Sokola. Po čase se

stal cvičitelem a náčelníkem

Sokola Břevnov až do zastavení činnosti sokolské organizace
v r. 1941. V průběhu svého krátkého života se podílel a přímo
organizoval řadu sokolských cvičení i zábavních šibřinků. Vel−
mi tvrdě sportoval a patřil k nejlepším sportovcům v Břevnově.
Byl např. přeborníkem Prahy v gymnastické sestavě na koni
a členem gymnastického družstva Sokola Praha. Ve své pro−
fesi v rodinné dílně se nespokojil s běžnými užitkovými kera−
mickými výrobky, ale vytvářel i ozdobnou keramiku. V těchto
uměleckých snahách úzce spolupracoval se známým prvore−
publikovým sochařem Dobiášem. V době Protektorátu se za−
pojil do odbojové činnosti a v r. 1942 byl gestapem zatčen za
přechovávání osoby a ukrývání většího množství pěchotních
nábojů. Rozsudkem z 12. 1. 1943 byl za ilegální činnost od−
souzen k trestu smrti a v Berlíně – Plötsensee ve věku 36 let
popraven. V roce 1946 mu byl prezidentem republiky in me−
moriam udělen Československý válečný kříž 1939. Václav
Klaus byl český vlastenec, který neváhal bojovat a měl by být
vzorem dnešní mladé generaci.

Marie Klausová, Vendula Kapsová−Klausová a redakce

Různé

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou ob−
zvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší každé úterý od
19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana Adolfa
Melichara. Bližší informace: pí Stanková, tel.: 257 219 622.

Vzpomínka
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• Břevnovští skauti 175. oddílu Jeleni na Zlatém potoce v Jižních Čechách, kam se rok co rok vracejí. Uprostřed nad sedícími chlapci
je v podřepu vedoucí oddílu Petr Tomíček. Buďme velmi rádi, že skauting u nás tak dobře funguje a že děti nesedí jen u počítače.
• Pod poštou na dnešní Patočkově ulici stávala před více jak padesáti lety kaplička. Než zmizela stačil ji zachytit zdejší malíř Josef
Häring a je na krásném barevném obrázku. A právě podle něj hodlá na přibližně stejném místě kapličku obnovit projektová kancelář
ing. Václava Jandáčka. To se ví, Břevnováci…

TO NEJLEPŠÍ  NA KONEC !


