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Na snímku O. Hlada z r. 1959 je původní kaplička, která stála přibližně v místě dnešní
autobusové zastávky na Patočkově ulici pod poštou. Byla zbořena. Její repliku dnes do−
končuje ve své režii ing. Václav Jandáček asi 50 m od původního místa pod podnikem
Radost. Je to pozoruhodný veřejný čin, který vzbudil pozornost.
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V Břevnově bude stát nový dům pro seniory a věřme, že bude pro Břevnováky, kteří ne−
chtějí jinam. V září představili projekt primátor P. Bém, ředitelka Domova důchodců v Dej−
vicích E. Kalhousová a starosta T. Chalupa. Objekt bude stát na místě bývalého dřevěné−
ho pavilonu vedle školy J. A. Komenského a stavební práce by měly začít ještě letos.

V září se Praha 6 přímo brodila v kultuře: koncerty, výstavy, vyznamenání, trachtace. Ti−
síce diváků se vypravily počátkem září na operu Jakobín do přírodního divadla v Šárce,
aby se potěšily krásnou hudbou a zpěvem sólistů Národního divadla. Na snímku jsou
esa české operní scény Eva Urbanová a Miloslav Podskalský v závěrečné děkovačce.

Počasí v červnu, červenci,
srpnu a září:

Červen byl po dlouhé době slabě podnormální. Prů−
měrná teplota byla 16,4 °C tj. o 0,5 °C pod normálem.
Max. teplota byla 29,2 °C dne 18. 6. A min, teplota
byla velmi nízká 5,0 °C dne 5. 6. Chladnější ráz počasí
se projevil sníženým počtem dní letních – 6 (8,2) a ne−
byl žádný tropický den. Červen byl velmi deštivý,
spadlo 124,3 mm srážek – 180 % normálu. Max.
množství srážek spadlo 47,4 mm dne 30. 6. A bylo to
nejvíce za posledních 30 let. Počet srážkových dní byl
značně nadprůměrný. Deštivé počasí se projevilo vy−
sokou oblačností a jen jedním dnem jasným (4,1)
a zvýšeným počtem dní zamračených – 12 (8,6). Bylo
také více bouřek – 4 v místě a 3 vzdálené.
Červenec byl teplotně nadprůměrný s průměrnou tep−
lotou 19,7 °C. O velkém současném oteplení svědčí
také to, že poslední chladný červenec byl v r. 2000.
Max. teplota byla 34,0 °C dne 23. 7. A min. teplota byla
11,7 °C. Teplý charakter měsíce charakterizuje vysoký
počet dní letních – 20 (163 %) 3 dny tropické (120 %)
a velmi nadprůměrný počet dní s průměrnou teplotou
vyšší než 20,0 °C – 17 (165 %). Srážkově byl červenec
slabě nadnormální, spadlo 82,1 mm srážek, tj. 108 %
normálu. Max. množství srážek spadlo 24,4 mm dne
17. 7. Časté srážky se mimo jiné také projevily ve vel−
kém počtu dnů oblačných a 2 dnů jasných a 3 dnů za−
mračených. Při bouřce dne 17. 7. bylo zaznamenáno
slabé krupobití. Byly 2 bouřky místní a 5 vzdálených.
Při bouřce dne 23. 7. se vyskytl náraz vichřice.
Srpen byl neobyčejně horký s průměrnou teplotou
20,8 °C. V průběhu celého měsíce byly nadnormální
teploty. Max. teplota byla 32,1 °C dne 17. 8. Min. tep−
lota byla 9,5 °C dne 31. 8. Jeho charakter lépe charak−
terizuje počet dní letních 11 – 178 % normálu a zejmé−
na počet dní tropických 6 – 333 %! Srpen byl velmi
suchý, spadlo pouze 21,2 mm srážek, což je pouhých
30 % normálu. Max. množství 6,9 mm spadlo již 2. 8.
Srpen byl provázen sníženou oblačností – 7 dní bylo
jasných a 2 dny byly zamračené. Jen jeden den se vy−
skytla slabá bouřka v místě.
Září bylo teplotně mimořádně teplé. Průměrná teplota
byla 16,5 °C tj. 2,6 °C nad normálem. Tomu odpovídá
5 letních dní – 192 % normálu a dokonce byl i 1 den
tropický. Max. teplota 30,1 °C dne 1. 9. a min. teplota
byla 6,7 °C dne 26. 9. Celý měsíc se udržovaly teploty
nad normálem. Srážkově bylo září velmi suché. Spad−
lo 16,7 mm srážek – 41 % normálu. Max. množství
srážek spadlo 5 mm dne 10. 9. Celkově bylo září ná−
zornou ukázkou globálního oteplování. SM

Zajímavost
pro vás 83.



V Břevnově se pořád staví, předělává, upravuje. Tak např. bývalou sámošku v Brunclíkově ulici byste už nenašli. V novém luxusním
domě je ještě několik volných bytů pro vás a dole čekají obchodní
prostory. V Břevnovské ulici 5 je obnovená kopie zbořené kapličky,
kterou postavil ing. V. Jandáček. Také vila bývalého břevnovského
zubaře Martínka v Radimově ulici, která je památkově chráněná, má
nového majitele z Dejvic a ten se hned pustil do bourání přístavků.
Cenné jádro zůstane zachováno. Za to o chodníky na Bělohorské se
nikdo nestará. Můžete se tu zranit třeba o čtyřhran z hydrantu.
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úmrtí arciopata Anastázie Opaska. • Od 6. do 9.
září byl v bazilice Výstav Nejsv. svátosti s mož−
ností adorace, vždy zakončen svátostným pože−
hnáním. • 6. 9. v 19 hod. v Tereziánském sále za−
zněl koncert „Ve stínu velkých mistrů“.
Účinkovali L. Pelíšková – fauto traverso, M. Štu−
dent – arciloutna a E. Tornová – cembalo. • 4. 9.
ve 20 hodin se konal v bazilice Galakoncert
u příležitosti udílení čestných občanství, pořáda−
ný M. Č. Praha 6. Vystoupil Sukův komorní or−
chestr s dirigentem D. Švecem a sólisty ND J.
Sýkorovou, Š. Kociánem a houslistou V. Hudeč−
kem. • 12. 9. v 9 hod. se konala slavná svatba ve−
doucí scholy Magdaleny Šolcové. Oddával
P. Prokop Siostrzonek. V podání scholy zazněla
mimo jiné Píseň bratra Slunce Jana Hanuše na
text sv. Františka z Assisi – pro varhany, smyčce
a sbor. • 28. 9. v 9 hod. při mši sv. v 9 hod. účin−
koval chrám. sbor pod vedením A. Melichara.
Vyslechli jsme Missu solemnio F. Picky. • 4. 10.
v 15 hod. v bazilice uskutečněn koncert duchov−
ní hudby v provedení R. Huga – varhany a Cap−
pelly Regie. Zazněla díla G. F. Händela a Gunte−
ra Jakoba O. S. B. • A včely? V tomto čase jsou
již zatepleny, zakrmeny a připraveny na zimu.
Ale ve slunečných dnech stále rádi vyletují a pil−
ně shánějí, jak je u nich zvykem. Včelí maminka
již přestala klást nové potomstvo a dorostla zim−
ní generace, které je souzeno ztrávit svůj život
v klidu, ale pouze v úle. Na jaře tyto včely po−
stupně umírají, ale rychle se rodí včely nové. To
už bude zase slunce hřát, nastane velký úklid
v úle, starosti s nejmenšími včeličkami, místem
pro první med, pylovými zásobami a celým úlem
se rozezní včelí píseň radosti, jak to včelaři dobře
znají. Pochválen buď Pan Ježíš Kristus!
l Časopis Břevnovan na nové adrese.
Po patnácti letech působení v ulici Nad Závěrkou
17 jsme se museli s prostorem redakce rozloučit
a přesídlit na původní místo. Poznamenejte si:
Vydavatelství a redakce časopisu Břevnovan,
Bělohorská 147, Praha 6 – Břevnov, telefonní
a mailová adresa je stejná, jak uvedeno v tiráži.
l Výlovy v Břevnově. V pátek 7. listopadu
bude tažen rybník Vincek, o týden později Pivo−
varský. V obou rybnících je hlavní rybou kapr.
Jistý problém nastal s malým rybníkem Sádky
(Malá Markéta), kdy kvůli „žlutému leknínu“ se
zde nesmí vůbec lovit. Je zákaz vypouštění, tak−
že jsou tam pěkné ryby, ale chytají je bezdomov−
ci. Také budoucnost rybníka v Kolátorce je zatím
nejistá i když je v soukromém držení. Nedávno
tam někdo vytáhl fošnu ze stavědla a hladina
vody silně poklesla. Břevnovští rybáři se scháze−
jí již po léta ve své klubovně v ulici Pod Drino−
polem 8 a to každé pondělí navečer. Jak sdělil
předseda rybářů I. Nachtigal, v Břevnově je na
1200 členů rybářského svazu včetně dětí. Jeden
rok se nadchnou, koupí si rybářský lístek, ale pak

 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. 13. 7. 2009 u sv. Markéty koná−
ny poutní slavnosti při mších sv. v 7 a v 18 ho−
din. • V rámci 10. mezinárodního hudebního fes−
tivalu „Letních slavností staré hudby“ se
uskutečnily 2 koncerty v Tereziánském sále. 29.
7. ve 20 hodin v podání E. Wolanina – klavír
a A. Mikolajczykové – soprán, zazněly „Zasněné
písně“ Fr. Chopina na texty polských romantic−
kých básníků. 2. koncert 5. 8. ve 20 hodin s ná−
zvem „Pastorale“ s italským souborem „Zefiro“
interpretovány skladby G. F. Handela, G. P. Tele−
manna, A. Marcella a C. E. Bacha. • 9. 8. oslavil
P. Prokop Siostrzonek své 52 narozeniny. • 16. 8.
na Nanebevzetí P. Marie konány poutní mše sva−
té s požehnáním na Bílé Hoře. • 24. 8. v 7 hodin
byla sloužena konventní mše sv. k 10. výročí

Zpravodajství
Břevnovana

KVĚTINY
KERAMIKA
Stránská + Stránský

PRAHA 6, BĚLOHORSKÁ 133

Květiny
• řezané • hrnkové • suché • umělé
Svatební a dárkové kytice
Keramika l Proutí l Exotické
dárky l Bytové doplňky

Prodej PO – PÁ 8 – 19 hod.
SO 8 – 12 hod.

_

_
_

_
_

_

telefon  233 350 146

Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

je rybaření omrzí a už nepřijdou. Počet členů po−
malu klesá.
l Krajané opět u nás. Od 19. září je otevře−
na v Letohrádku Kinských na Smíchově výstava
fotografií z českých vesnic v rumunském Banátu
a potrvá do 28. 5. 2010. Tentýž den sešli se dvě
stovky krajanů a reemigrantů v Radosti, aby se
pobavili a zatančili se známou dechovkou Bohe−
mia, kterou Břevnováci slyšeli mnohokrát na po−
svícení. A protože toto úspěšné setkání v Radosti
nebylo poprvé a uskutečnilo se opět po několika
letech, je téměř jisté, že se bude příští rok opako−
vat.
l Kaple se posunula. Jedna z poutních kaplí
z Lorety do Hájku stála po celá staletí na dnešní
Karlovarské silnici. V těchto týdnech byla přene−
sena a osazena vedle kostela P. Marie Vítězné na
Bílé hoře. Je obklopena lešením, ale ze silnice je
dobře vidět.
l Dnes vařili v Jídelně na Bělohorské
nudličky Kim Ir Sen, Bělohorský guláš a dávali
Břevnovský řízek. Bylo toho více, tak jako sem
více chodí lidé než kam jinam: úředníci, řemesl−
níci, penzisté, prodavačky, řidiči, co už vědí, kde
se dobře jí. Obchodníci s mobily odnaproti volali
v jídelně na kuchařku, už tu není místo, a odešli
s plnými talíři přes ulici do svého. Mají tu báječ−
né sladké tečky, štrůdly, buchty, koláče pečené
a cukrované přímo pěknou paní kuchařkou, která
je peče. Ti, co se chtějí zaručeně spravit, musí je−
dině sem.
l Uhynulý srnec v cihelně. Několik měsíců
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nými zaměstnanci účastnili poutě do mariánské−
ho poutního místa Lomec. Počasí jim přálo. Do−
poledne si nejprve prohlédli zámek Kratochvíle
a pak po odpolední mši svaté na Lomci se sezná−
mili s celým poutním areálem s velice zajíma−
vým výkladem. Celá pouť proběhla v klidné
a příjemné atmosféře. V malém objektu – „do−
mečku“, který je součástí Domova v Liboci, je
nyní ve fázi rozjezdu projekt Domeček – chrá−
něné bydlení pro pět klientů. Cílem tohoto pro−
jektu je postupně klienty naučit samostatnosti
v každodenním běžném životě. Ti, kteří pracují,
odcházejí odtud denně do svých zaměstnání, ti,
kteří jsou doma, se starají o domácnost, nakupu−
jí, vaří apod. To vše probíhá za stálé přítomnosti
školených asistentů. Také v Týdnu samostat−
nosti, který proběhl v rekreačním areálu Želiv
a kterého se zúčastnilo šest klientů Domova,
bylo cílem získat větší samostatnost v sebeobslu−
ze, vaření, hospodaření apod. Velkým zážitkem
byly pro rekreanty i výlety do Humpolce a jiných
malebných měst v okolí. Při slavnosti Vítání léta
se opět naskytla příležitost k setkání všech příz−
nivců a přátel Domova. Při dobré kávě a domá−
cích koláčích se hezky povídalo o tom, co se
v Domově od minulého léta změnilo. Po dopo−
ledním sportovním klání a po dobrém obědě se
nejen klienti, ale i jejich rodiče se zaměstnanci
potěšili z vystoupení velmi oblíbeného Divadla
Kukadlo, jehož představení je vždy plné moud−
rosti a milého humoru. Podvečerní opékaní špe−
káčků milou atmosféru posezení ještě podtrhlo.
Slavnosti se zúčastnila i manželka pana starosty
(dlouholetého příznivce našeho Domova) paní
Ing. Chalupová a paní Lindová, které přinesly
pro klienty koš plný dobrot. Od 5. do 11. září se
dvacet našich klientů zúčastnilo rekreace v ma−
lebné vesničce Zbuch, kde houbařili, chodili na
vycházky i sportovali. Děkujeme tímto všem
přátelům a dobrodincům, kteří neváhají v přípa−
dě potřeby pomoci a jsou s Domovem v kontak−
tu. Pokud i vy ostatní máte zájem se o Domově
Svaté rodiny dozvědět víc, navštivte nás, jste ví−
táni! (DSR, Libocká 6/43, Praha 6 Liboc, tel.:
235 363 339, www.domovsvaterodiny.cz)
l Info ze senátního obvodu. V uplynulém
období se pan senátor kromě práce přímo v sená−
tu věnoval problémům občanů, kteří se na něj
obracejí. Jako příklad lze uvést jeho apelaci na
pana starostu Mgr. Tomáše Chalupu při řešení
nebezpečného přechodu z ulice Vlastina přes uli−
ci Drnovskou. Dále se na pana senátora obracejí
občané s mnoha dotazy, resp. se žádostmi o jeho
názor na nejrůznější věci a záležitosti. Dle mož−
ností pan senátor na dotazy odpovídá, byť se čas−
to jedná o dotazy, které jsou zcela mimo rámec
jeho práce senátora. Stále pokračuje jednání
o Azylový dům v Praze 11, pan senátor by se měl
15. 9. zúčastnit zasedání zastupitelstva Prahy 11
právě v této věci. Dne 9. 9. s pan senátor sešel se
studenty Gymnázia Jana Keplera, a to přímo
v budově gymnázia, kde mu studenti pokládali
nejrůznější dotazy. V mezidobí se pan senátor
stal také předsedou nové strany TOP 09, která se
bude účastnit voleb do poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Pan senátor by rád
požádal občany nejen Břevnova, aby se k příštím
volbám dostavili v co nejhojnějším počtu.
l O. S. PREV−CENTRUM V BŘEVNOVĚ
SE INSPIROVALO, JAK SE PRACUJE
S MLÁDEŽÍ V NIZOZEMÍ. Tento projekt byl
realizován za finanční podpory Evropské
unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá
výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezen−
tují názory Evropské komise a Evropská ko−
mise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem. Tento projekt byl realizován
z programu Leonardo da Vinci. Pracovníci
o. s. Prev−Centrum, které provozuje na Břevnově
nízkoprahový klub pro děti a mládež „Suterén“
a další služby v oblasti prevence a léčby osob
ohrožených závislostmi a dalšími formami rizi−
kového chování, se vydali v průběhu května
2009 spolu s kolegy z Proxima sociale, o. s do
Nizozemí. Intenzivní čtrnáctidenní stáž v zaříze−
ních pracujících s mládeží byla realizována

Paní Renáta Jednorožcová, dcera vy−
znamenaného Luboše Jednorožce přijí−
má v zastoupení udělení Čestného ob−
čanství, které předává zástupce
starosty prof. Jiří Fárek CSc.

Nádherný barokní Tereziánský sál
v Břevnovském klášteře slouží už řadu
let veřejnosti, školám i soukromým fir−
mám ke slavnostním příležitostem. Jed−
nou z posledních bylo vyhlašování
Čestných občanů Prahy 6 v září 2009.

pokračování ze str. 3

ležel v areálu bývalé klášterní cihelny uhynulý
srnec – vidlák, až léto a měsíce vysušily jeho
vnitřnosti tak, že byl jak vypreparovaný. Na
oznámení občanů byl Městskou policií odvezen.
l První rodinné centrum na Petřinách.
Na Petřinách zahajuje činnost nové rodinné
centrum Společný den. Jeho nabídka zahrnuje
kroužky pro nejmenší a předškolní děti, cvičení
a jazykové kurzy pro dospělé, dopolední školič−
ku, víkendové akce a pobyty. Centrum je prosto−
rem pro hru, pohyb, vzdělávání a setkávání. Za−
měřuje se na pravidelné i příležitostné aktivity
především pro rodiny s dětmi. Je otevřeno všem
zájemců o aktivní trávení volného času v místě
bydliště. Je místem setkávání tří generací od ne−
jmenších dětí po seniory. Kurzy jsou určené také
dětem i dospělým z rodin cizinců (čeština pro ci−
zince). Kroužky pro děti zahrnují cvičení rodičů
s batolaty, lekce angličtiny pro děti od 2 let,

taneční a pohybovou průpravu, dramatickou vý−
chovu, češtinu pro děti. Dospělí si mohou přijít
zacvičit poweryogu, dynamickou jógu či zdra−
votní cvičení pro každého, pro maminky s mi−
minky je zařazena speciální hodina jógy. Činnost
rodinného centra zajišťuje občanské sdružení
Společný den. Podnětem pro jeho vznik byl fakt,
že v lokalitě Petřin a okolí (Liboc, Veleslavín,
Bílá hora, Střešovice) podobná nabídka v sou−
časnosti chybí, naproti tomu rodin s malými dět−
mi přibývá. Nabídka byla sestavena i na podkla−
du dotazníkového šetření provedeného mezi

místními rodiči. Kurzy a kroužky jsou vedeny
lektorkami s odborným vzděláním a zkušeností
pro danou oblast i pro práci s dětmi. Naší snahou
je nabídnout kvalitní program za rozumnou cenu.
Nové rodinné centrum se veřejnosti otevřelo
a představilo ve středu 16. září od 16 hodin akcí
Společný den na Petřinách. Zde se mohli zájemci
informovat, přihlašovat, prohlédnout si prostory,
poznat lektory. Je připraven program pro děti
i dospělé s ukázkou činností. Více se o rodinném
centru a jeho nabídce dozvíte na webových strán−
kách www.spolecnyden.cz. Společný den,
o. s., Křenova 11, Praha 6 – Petřiny, mobil: +
420 774 720 779, e−mail: info@spolecnyden.cz
l Novinky z Domova Svaté rodiny. Všich−
ni jistě známe Domov Svaté rodiny sídlící v na−
šem sousedství ve dvou budovách – na Petřinách
a v Liboci. Je to místo, kde od roku 1991 našli
svůj domov dospělí lidé s mentálním a kombino−
vaným postižením. V létě se přátelé Domova
spolu s klienty, jejich rodiči a bývalými i součas−
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v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

KULTURNÍ SERVIS
u 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“. 
u Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem. 
u 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. 
u 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. 
u 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. 
u 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.
u 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. 
u 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.
u Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin. 
u 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
l Zprávy úřední (Bc. Martin Šalek)
l 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.
l 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.
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vedle kostela a dalších zajímavých staveb zau−
jme pomník kostky cikru, která se zrodila práv
zde! Poděkování patří opět na 1. místě svatému
Petrovi, který pro výlet zajistil nádherný podzim−
ní den, jakož i všem organizátorům za bezpečnou
jízdu, přípravu programu i zajištění přihlášek na
zájezd. Trochu nás tebtokrát potrápily objížďky,
kdy ty nejhorší přišly při návratu (nejcitelnější
byla ta, kdy nás na dálnici cedule hnaly kvůli
tomu 16 km na Brno(!), aby nás pak odradila
ohromná zácpa v protisměru, a tak jsme raději
volili cestu přes Havlíčkův Brod, i když i tam nás
pozlobila objížďka u Štoků. A když k tomu při−
počteme až příliš upovídaného kastelána Sch−
warzenberské hrobky, protáhl se tento zájezd
oproti jiným rokům nejméně o hodinu! A ptáte
se, kam příště? Zatím vítězí varianta méně zná−
mých koutů východních Čech (například Rych−
nova nad Kněžnou, České Třebové a Králík)
s exkurzí do sousední země, tentokrát do Polska,
do Kladského výběřku s Kladskem, Kladskou
Bystřicí a z Babičky známími Vambeřicemi –
tradičně na přelomu dubna a května!

l Podzimní výlet zahrádkářů ze zaměřil
na jih Čech a kousíček Rakouska. Ani le−
tošní podzim neznamenal výjimku v tradici břev−
novských zahrádkářských výletů. Zaplněný auto−
bus tentokrát zamířil jižním směrem, aby se jeho
osazenstvo mohlo věnovat krásám a zajímavos−
tem míst, která byla v tradici posledních let nová.
První zastávkou byla malebná Třeboň s nádher−
ným náměstím, procházkou po břehu rybníka
Svět a nálednou návštěvou Schwarzenberské
hrobky. Dalším cílem byly Nové Hrady s krás−
nou radnicí, náměstím i přilehlým zámkem, aby−
chom pokračovali v cestě k blízké hranici s Ra−
kouskem, kde jsme navštívili nejprve Weitru, což
není nic jiného než Vitoraz, jinak centrum česko−
rakouské oblasti Vitorazsko! Druhým navštíve−
ným městem v Rakousku byl Gmünd. V obou
městech jsme mohli obdivovat náměstí s unikát−
ními radnicemi a řadou domů zdobených sgrafi−
ty, ve Vitorazi i zámek nad městem i dnes už mu−
zejní úzkorozchodku! Cesta pokračovala do
městečka Nová Bystřice s výborným obědem
a dále pak kolem rybníka Osika pod majestátný
Landštejn a do dalšího města s nádhernými zdo−
benými městskými domy se zajímavou architek−
turou, do Slavonic! A poslední zastávkou byla
neméíně půvabná Telč, kterou jistě netřeba před−
stavovat. Mezitím nás přivítaly Dačice, kde

pokračování ze str. 5

V Křenové 11 na Petřinách zahájilo činnost rodinné centrum Společný den, které je ur−
čeno pro děti předškolního věku. Při nedostatku míst ve školkách to jistě uvítají mnohé
maminky. Centrum však mohou využívat i mladí rodiče, neboť je pro ně připravena
řada nabídek: jazykové kurzy, cvičení, víkendové akce aj.

Absolvent třídy 8. a 23. Osmiletky v Praze 6, U Markéty, z roku 1959, se sešli po 50 letech na svém prvním srazu v restauraci U kláš−
tera. A vzpomínalo se na školní léta až do večerních hodin. Pokud náhodou patříte k jejich neobjeveným spolužákům, nebo o někte−
rém víte, ozvěte se do redakce Břevnovana. Budete s radostí přizváni na příští setkání, které se pravděpodobně uskuteční ještě na
podzim tohoto roku.
19. září večer se konalo úspěšné setkání krajanů a navrátilců z českých vesnic v rumunském Banátu. Společenský večírek proběhl
v Radosti a nečekaným překvapením byl příchod souboru Slavíček z Temešváru, který zatančil, zazpíval české písně a sklidil velké
ovace. Na snímku je část našinců z Rumunska, kteří zapózovali po představení s – plzeňským pivem…
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v dráhových disciplínách proběhlo od konce července do za−
čátku srpna ve finském Lahti. 
Přijelo na 5000 startujících, z České republiky bylo přihlášeno 60
lidí. Létali jsme po malých skupinkách, nebyly prý letenky. Já jsem
odlétal z Prahy sám, jen s vnučkou Karolínou 27. července, den
před prvním závodem. Letěli jsme přímo do Helsinek. A v letadle zů−
stalo ještě dost míst prázdných, přitom naši kamarádi létali složitě
přes Vídeň, Amsterdam a podobně. Problémy nastaly hned po příle−
tu. Letadlo mělo hodinu zpoždění, autobus do Lahti nám jel až za 50
minut v 18 hodin večer. A když jsme přišli k prezentaci, tak jsem ješ−
tě byl odbaven, ale pak hned všechno uzavřeli, včetně informační
přepážky. 
Naše organizátorka doktorka Ročnáková sice slíbila, že na nás po−
čká u autobusu, ale slovo nedodržela. Ubytování jsme měli v Assik−
kale asi 32 km za městem. Jenže poslední smluvní autobus byl ně−
kolik hodin pryč, chvíli jsme hledali jinou možnost, ale před 22
hodinou jsme si vzali taxík. Protože jsme neměli jméno hotelu, do−
vezl nás sice správnou trasou, ale vysadil nás o 7 km dřív u jiného
hotelu. Tam se nám snažili pomoci, ale spojení na naše ubytování
nenašli. On to nebyl hotel, ale studentská kolej u jezera v lese. Na−
konec jsme přespali u nich (90 euro + 42 taxík!). 
Ráno jsme se se všemi zavazadly vrátili na stadion, ještě dopoledne
jsem odběhl 8 km krosového závodu, skončil na 11. místě z 30 se−
dmdesátníků (přijeli soupeři ze všech kontinentů, někteří ještě moc
dobří) a konečně se jeli ubytovat. Protože nás potrestali dalekým
bydlením, vybírali ještě 5 euro za dopravu za každou cestu. Pro nás
dva tedy 20 euro denně! V ubytovně jsme měli snídaně i večeře
(slušné), ale obědy jsme si museli vařit sami. V jezeře se sice občas
někdo koupal, ale pro mě bylo studené. Místo koupání jsem chodil
na borůvky, bylo jich tu všude hodně. 
Díky nečekaným vydáním jsme museli šetřit, na žádné výlety jsme
nejeli. Lahti samo je asi stotisícové město, kromě centra jsou domy
většinou v lese, lesa je tu hodně a krásného. 
1. 8. jsem běžel ještě pětikilometrový závod na dráze, v rámci oče−
kávání docela dobře, ale 22 minut 28 vteřin stačilo jen na 12 místo. 
Z břevnovských kamarádů ještě běhali manželé Hovorkovi, stejné
závody jako já, Karlík ještě dráhovou desítku. Karel je o mnoho
mladší než já, ale v jeho kategorii ani dobré časy nestačily na umís−
tění v první desítce. 10 km má kategorie běžela v době, kdy jsme
odlétali z Helsinek. 
Česká výprava získala řadu medailí, i pár zlatých. Já, místo medailí,
jsem tentokrát přivezl tři litry borůvek. 
A ještě jedna pozoruhodnost: hlavní stadion je přímo pod lyžařskými
skokanskými můstky, známými z velkých skokanských závodů, kro−
sová trať pak byla na kopci u nájezdových věží můstků.

Pepík Hlusička

Z naší a vaší
korespondence *
Dobrý den, 
náhodou jsem narazila na Váš časopis, kde jsem nalezla zmínku o grafikovi
panu Janu Herinkovi. Vše nasvědčuje tomu, že je to významná osoba nejen
Břevnova, ale i moje soukromá . K panu učiteli téhož jména jsem jako dítě
roky chodila do LŠU a zásadně mě to ovlivnilo i v mém dnešním profesním
životě. Doufám, že jde o stejnou osobu! Ač od mých návštěv LŠU (nejprve
v Radimově ul., a později v Dejvicích) uplynulo už 40 let a osud mě zavál
daleko od rodných Dejvic, přesto na pana profesora moc ráda vzpomínám
jako na osobnost, která měla velký vliv na má dětská léta. Pokud jste s ním
v kontaktu, prosím, vyřiďte mu uctivé pozdravení a poděkování za všechno.
I když si už na mě nebude pamatovat. Přesto bych byla ráda, kdyby se do−
zvěděl, že jeho působení v LŠU příznivě ovlivnilo jeden lidský osud. Děkuji.

Šárka Bergerová (roz. Skálová) ak. malířka a restaurátorka, Orlické hory

Ještě krátce k situaci na Hradčanské
Hurá, od 24. 7. již funguje pěkně zhotovený průchod přes staveniště z Bu−
benečské do ulice M. Horákové a ke vstupu do metra. Také přechod pro
chodce doznal výrazného zlepšení. Škoda jen, že uzavírka trvala rovných
49 dnů a smysluplné stavební práce – přeložka železničních kolejí, instalace
závor a zhotovení chodníku – zabraly tak maximálně 4 týdny. Téměř polovi−
nu té doby byli občané omezováni jen pro pohodlí stavebních firem. Místo
pro průchod bylo stále volné (viz foto z 30. 6.) a rozkopaná železniční trať se
mohla přemostit provizorní dřevěnou lávkou. Náklady by byly v porovnání
s celou investicí směšné. Nový průchod měl jen jednu skvrnu na kráse. Pří−
stup z ulice Pod
Kaštany od koneč−
né stanice autobu−
su č. 131 byl pouze
po hlinitém svahu.
Představa, jak to
bude vypadat, až
začnou deště, byla
dost nepěkná. Naš−
těstí 24. září stav−
baři začali s budo−
váním velmi
solidního přístupu.
Zřejmě se tak stalo
i na základě inter−
vence radního Bc.
Jana Záruby, které−
ho jsem na daný
stav upozornil. 
Z jeho odpovědi
k situaci výše po−
psané si dovolím
ocitovat: „Mohu Vás
ujistit, že městská
část vyvinula při
jednáních o uzavře−
ní pěšího přechodu
v ose Bubenečské
ulice značné úsilí, s cílem dobu uzavírky (po dobu výluky ČD) výrazně zkrá−
tit. Byl jsem nicméně opakovaně ujišťován, že z technologických a bezpeč−
nostních důvodů požadované zkrácení uzavírky pro pěší není možné.“ Bylo
by samozřejmě možné uvažovat, do jaké míry argumentace investora odpo−
vídala skutečnosti, či zda tu byla jen snaha ulehčit si práci. Nicméně držme
palce radnici, aby i nadála hájila zájmy občanů tak, jak to jen bude možné.
Tomáš Lašťovka, obyvatel Bubenče

Návštěva Kauflandu = zážitek
Iniciován reklamní kampaní a potřebou víkendového nákupu navštívil jsem
v pátek 18. září odpoledne nově otevřený Kaufland na Vypichu. Ostraha
mne navedla do podzemního parkoviště, nekryté parkoviště bylo zaplněno
zčásti také dosud probíhající estrádou. Překvapilo mne, že podzemní,
opravdu velké parkoviště je s obchodem propojeno jen třemi výtahy a jed−
ním úzkým schodištěm. Výtahy mají sice kapacitu 26 osob, ovšem s nákup−
ními vozíky tak maximálně pro 5. Zkrátka chvilku si počkáte. 
Tím ale překvapení nekončilo. Vzhledem k velikosti stavební parcely je ob−
chod rozčleněn do dvou podlaží. Pikantní je, že základní potraviny, tj. peči−
vo, mléčné výrobky, zelenina, uzeniny a další, jsou v horním podlaží, kam
musíte vyjet eskalátorem. Nakupujících bylo přiměřeně denní době a lákad−
lům slev, zkrátka dalo se to přežít. Trochu zmatek byl u oddělení volně váže−
ných uzenin a sýrů. Můžete si vybrat z asi 6 míst, kde je prodavačka s vá−
hou, ale lidé se staví zleva i zprava a dohadují se, kdo je na řadě. Ani
prodavačky z toho nejsou právě nadšené. Naopak příjemné je to u pečiva.
Zboží, které se dopéká v obchodě, je doplňováno do regálů zezadu, kde
jsou za přepážkou pece. Pekaři pečivo přisypávají tak, jak z regálů mizí. 
K pokladnám a východu ale musíte opět eskalátorem do přízemí a prosím,
celé přízemí obejít. Prostředkem sálu postavená dělící stěna neumožňuje
zkrátit si cestu a donutí vás hezky absolvovat cestu kolem regálů se slad−
kostmi a jinými pochoutkami na straně jedné a nepotravinářským zbožím na
straně druhé a pak úsekem s nápoji. Inu chytrý obchodnický fígl vás donutí
projít celým objektem, aby vás to ponouklo utratit co nejvíc. K tomu všude
hraje hudba z reproduktorů, takový ten hypermarketový popík, i ve výtazích
a na toaletách. Pokladen je hodně, ale lidí také, takže si zase chvilku počká−
te. A další chvilka opět u výtahu. Sečteno a podtrženo, na rychlý nákup to
není. Až budou na parkovišti fungovat závory u vjezdu a výjezdu, počítejte
s bezplatnou dobou parkování 120 minut. Pokud vás napadne, že se zasta−
víte ještě v některém z obchůdků u východu, možná se vám akční sleva
z Kauflandu o padesátikorunu prodraží. Někde jsem četl takové heslo, cha−
rakterizující spotřebitelskou společnost. Prý ten, kdo aspoň hodinu nestrávil
nakupováním, v ten den ani nežil. Tak já jsem si ten pátek užil a mám pocit,
že pro jednou mi to stačilo. Čtenář Břevnovanu T. Lašťovka

MISTROVSTVÍ
SVĚTA
atletických veteránů



Roubíkova další studia historie po maturitě logicky pokračo−
vala na pražské Filozofické fakultě. Životní přeryv však zna−
menalo vypuknutí 1. světové války. F. Roubík narukoval na
frontu a poslední válečný rok prožil jako politický vězeň v ra−
kouských kriminálech. (Autor tohoto článku dodnes vzpomí−
ná na příhody z vězení, které F. Roubík po létech rád a půso−
bivě vyprávěl.) Teprve po ukončení války mohl F. Roubík
završit studium. Jako „čerstvý“ doktor filozofie nastoupil
v roce 1920 do Archivu ministerstva vnitra v Praze. Podílel
se na tzv. archivní a spisové rozluce s Rakouskem, která
znamenala vytvoření samostatných fondů nově vzniklého čs.
státu. F. Roubík se plně soustředil na jejich zpracování
a zpřístupnění. Dokonalá znalost archivních pramenů se pak
stala základem jeho celoživotní badatelské a publikační čin−
nosti. Již roku 1934 se F. Roubík habilitoval na Filozofické
fakultě UK pro obor historické vlastivědy. Na fakultě pedago−
gicky působil až do roku 1967 (s přestávkou za německé
okupace). Přednášel novověkou paleografii a diplomatiku
i dějiny správy. V období 1939 až 1948 pracoval F. Roubík
na Ministerstvu školství a národní osvěty, v letech 1945 až
1948 jako přednosta odboru pro vědu. K 1. 1. 1949 byl jme−
nován ředitelem Státního historického ústavu. Po vzniku Čs.
akademie věd v roce 1953, kdy se stal členem koresponden−
tem ČSAV, přešel F. Roubík do nově vzniklého Historického
ústavu ČSAV a zde vedl oddělení pro historickou geografii
(až do odchodu do důchodu 1960). Tolik ve zkratce Roubíko−
vy životní osudy, úzce spjaté s jeho badatelskou a publikační
činností. 
Jestliže jsem v názvu článku charakterizoval F. Roubíka jako
klasika české historické vlastivědy, nebylo to náhodou. Jeho
přínos tomuto oboru je totiž zakladatelský. Vpravdě klasic−
kou se stala „Příručka vlastivědné práce“ (doplněné vydání
1947). V ní F. Roubík originálním způsobem shrnul metodic−
ké přístupy a postupy historicko vlastivědného bádání, boha−
tě doložené bibliografickými přehledy. Toto Roubíkovo dílo
základního významu neztratilo platnost ani dnes, zůstává
nepominutelným východiskem pro každého badatele v histo−
ricko vlastivědném oboru. Bezprostřední vazbu k příručce
má Roubíkův „Přehled vývoje vlastivědného popisu Čech“
(1940) i jeho hodnocení literární produkce – „50 let české
vlastivědy 1890 – 1940“. 
S vlastivědnou problematikou souvisí další tematický okruh,
Roubíkem průkopnicky pojatý, spadající do oboru historické
geografie. Je to mapa jako historický pramen a její vypovída−
jící hodnota. Soubor pramenů tohoto druhu obsahuje Roubí−
kem zpracovaný dvousvazkový „Soupis map českých zemí“
(1952, 1955). V řadě rozsáhlých studií se F. Roubík objevně
věnoval dějinám kartografie a činnosti zemských měřičů
v 16. až 18. století. 
Do dějin českého dějepisectví se trvale zapsaly výsledky
Roubíkova badatelského zájmu o dějiny dopravy a poštov−
nictví. Z bohaté literární žně připomeňme aspoň knihy „Silni−
ce v Čechách a jejich vývoj“ (1938) a „Od nosítek k trolejbu−
su“ (1956), populární formou shrnující vývoj veřejné dopravy
v Praze. K pražským dějinám v širších historických souvis−
lostech se vztahuje dílo „Počátky policejního ředitelství
v Praze“ (1926). Tato práce patří do řady dalších Roubíko−
vých monografií z dějin správy. 
Na závěr uveďme dvě důležité tematické oblasti, jejichž
zpracování nejen zásadně obohatilo české dějepisectví, ale
také zaznamenalo nemalý čtenářský ohlas v širší kulturní

veřejnosti. Soustavné sledování chodských rebelií vyvrcholi−
lo v Roubíkových „Dějinách Chodů u Domažlic“ (1931). Udá−
losti revolučního dění roku 1848 shrnul F. Roubík v syntéze
„Český rok 1848“ (1931, 1948). 
Tento článek je zaměřen především k Roubíkovu dílu v obo−
ru historické vlastivědy i k jeho příspěvkům věnovaným ději−
nám Prahy, jak to odpovídá zaměření našeho regionálního
časopisu. Proto nejsou zmíněny syntetické práce z českých
dějin, edice historických pramenů, bibliografické přehledy
ani Roubíkův podíl na vydání několika atlasů čs. dějin. Mno−
hostranná a bohatá publikační činnost F. Roubíka je zvída−
vým zájemcům dobře dostupná v personálních bibliografiích
jeho literárních prací, publikovaných jako přílohy studií hod−
notících jeho dílo. Vycházely u příležitosti Roubíkových život−
ních jubileí v našich předních historických časopisech. Sou−
hrnné informace obsahuje sborník „Acta regionalia“, vydaný
v roce 1965 k poctě pětasedmdesátin Františka Roubíka. Ve
sborníku jsou rovněž otisknuty badatelsky a metodicky za−
měřené studie jubilantových přátel, spolupracovníků a žáků
(cti být mezi nimi se dostalo i autorovi tohoto článku, jako
nejmladšímu z přispěvatelů jubilejního sborníku).
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Zpropadený nález…
Bylo to na jaře roku 1955, když jsem byl těsně před vyučením,
jako tehdejší absolvent USPZ (učiliště státních pracovních zá−
loh) nastoupil, co by elektromontér do DP Praha – vozovna St−
řešovice. Tak jsem se já a ještě dva moji kolegové rázem ocitli
na pracovišti samých fotříků. Během našeho pracovního zá−
cviku jsme byli přidělováni k různým pracovníkům, kteří byli vy−
bíráni ani ne tak jak byli odborně zdatní, ale aby byli opravdoví
soudruzi. Na tom se hodně zakládalo. Doba byla taková, že
všichni řemeslníci působili kompaktně a to tak, že již od naro−
zení jsou praví poctiví komunisti. Bohužel pro nás,jednalo se
profesí převážně o zámečníky, nikdo z nich nebyl vyučen
v elektrooboru a tak náš zácvik probíhal spíš u kovadliny, což
ale nebylo nijak ke škodě. Přesto se mezi nimi vyskytovali veli−
ce inteligentní a čestní lidé s přirozenou autoritou. Zcela jinak
působili pomocníci, to byli lidé, kteří myli okna, zametali vozy,
doplňovali písek do zásobníků v tramvajích a podobně. Jedna−
lo se především o bývalé živnostníky, krejčí, ševce, holiče, ale
také úředníky a vojáky. Tito lidé se nezúčastňovali žádných
debat a mlčeli o své minulosti. Vyjma toho, že o přestávkách
také hráli mariáš a své kvalifikované kolegy zpravidla obehrá−
vali. O komunistech věděli své. Bylo zřejmé, že v některých
případech byli záměrně ponižováni, když chodili pro svačiny,
nebo pro pivo. Toto jsem si uvědomil, až po mnoha letech u ji−
stého pana Koláře o kterém místní soudruzi říkali kde co. Dob−
ře jsem se povšimnul vytetovaného čísla na jeho ruce a schá−
zejícího prstu, když nám, sedmnáctiletým výrostkům, chodil
pro pivo. Jaké bylo mé překvapení, když jsem potkal po same−
tové revoluci tohoto člověka. Bylo mu již přes devadesát let

Michal Flegl

František Roubík – klasik historické vlastivědy
Významný český historik doc. PhDr. František Roubík, DrSc. je spjat posledním obdobím svého života s Hans−
paulkou (ul. Na Míčance). Na památném hřbitově u kostela sv. Matěje také spočívají tělesné pozůstatky tohoto
mimořádně pilného badatele a autora, i jeho manželky paní Elišky. 
F. Roubík pocházel z Jindřichova Hradce, kde se narodil 31. 7. 1890, tedy před před stodvaceti lety (zemřel 5. 5.
1974). Jako středoškolský student patřil do skupiny zájemců o historii, soustředěné kolem jindřichohradeckého
archiváře a historika P. Františka Teplého. Tato charismatická osobnost iniciovala mladé nadšence a vybavila je
též základy historického „řemesla“. Není tedy divu, že z této skupiny vzešlo několik předních českých historiků.
Vedle F. Roubíka to byli Em. Janoušek, Jos. Klik, J. Muk a další.

1909 – 2009: 100 let
støešovické vozovny
Na svá pracovní léta v této vozovně vzpomíná

Milan Mikuš z Petřin



a byl v generálské uniformě. Dobře si mne pamatoval a dobu
ve vozovně bral jako malou epizodu ve svém životě, která ne−
byla nic oproti koncentráku za okupace a komunistickému lág−
ru. Bylo mi moc dobře u srdce, neboť jsem se k němu vždy
choval s určitým respektem, přestože jsem tenkrát vůbec ne−
měl tušení, o koho jde.
V takovém prostředí jsem pracoval a vryl si do paměti událost
z jara roku 1955. Jedno ráno mne vrchní mistr přidělil k opatr−
nému Volfovi. Za úkol jsme dostali kontrolovat osvětlení tram−
vají. Práce byla rozdělena tak, že parťák zapnul hlavní vypínač
nad kontrolérem řidiče a já provedl elektrické spojení motorá−
ku a vlečňáku vodicí tyčí. Provést napojení vyžadovalo gryf, ja−
kýsi taneční krok s poskokem. Méně obratní si byli schopni
rozbít hlavu koncem tyče. Bohužel i já jsem nevěnoval pozor−
nost záludnosti tohoto jednoduchého zařízení a měl na hlavě
zřetelnou bouli. Sem tam některá žárovka nesvítila a bylo ji
nutno vyměnit. Takto jsme postupovali po zatažených soupra−
vách, až jsme se dostali do prostřední vozovenské haly přímo
na kraj, kam ještě po ránu zasahovalo jarní hřejivé slunce. Byl
to lákavý signál pro další zvolnění pracovního tempa. Neodolal
jsem a sedl si na vyhřátou lavici ve vlečňáku. V dosud nevy−
meteném voze okamžitě zaujal mojí pozornost nezvykle lesklý
papír o velikosti sešitu. Ještě dnes si pamatuji, že byl přeložen
a že se jednalo o zvlášť bílý papír na kterém byly různé foto−
grafie a články. Okamžitě jsem pochopil, že se jedná o leták.
S jeho obsahem jsem se stačil seznámit jen letmo. Překazil mi
to parťák Volf, kterého rovněž vylákala prosluněná část vleč−
ňáku. Pochopitelně začal výchovnou otázkou: „Proč sedíš
a co to čteš?“, aby měl důvod se také zahřát. Podal jsem mu
leták, vidím jak si nasadil brýle, jakoby nevěřil,co je tam. Byl
zřejmě zaskočen, po přečtení zřetelně zblednul a zachrochtal
„no tohle“. Po chvilce uchopil opatrně leták za růžek a povídá
mi: „Kde jsi k tomu přišel?“. Odpovídám: „no tady na podlaze“.
To se mu nějak nezdálo a říká: „Nekecej, tys to odněkud při−
nes, tys k tomu někde přišel viď?“. Znovu opakuji: „Ne, leželo
na podlaze!“ Tak víš co, říká „vem si to, jdeme do kanceláře
ukážeš to mistrovi, já s tím nechci mít nic společného“. Bral to
tak, že jsem ho přivedl do sakra maléru a doplnil to několika
mastnými výrazy běžné dělné mluvy. Na podobnou situaci jej
na stranickém školení nikdo nepřipravil.

V kanceláři byl zrovna vrchní mistr Hejhal a nutno říci, pan
mistr ještě ze staré školy, skutečná autorita. Ale již také sou−
druh, jak ani jinak v té době nešlo. Tehdy mu mohlo být kolem
šedesátky a hned tak jej něco nevyvedlo z míry. Když nás uvi−
děl, jak oba spěcháme do kanceláře okamžitě opáčil: „Co se
děje?“. Na to můj parťák: „No, Milane, pochlub se“. Pokládám
leták mistrovi před oči a ten jako obvykle zakašle a zamrská
fouskama. Byl to jeho parádní zvyk vždy před tím, než něco
řekl. Ten na rozdíl od Volfa leták letmo prohlédl a lehce hlesl:
„No tak zavoláme Jurynu“. Zatím se u oken kanceláře začali
zastavovat zvědaví pracovníci neboť mistr kancelář okamžitě
prozřetelně zamkl, což rozjitřilo jejich zvědavost. Mimo nás uv−
nitř nikdo nevěděl, o co jde. Mezitím mistr vyvolal rozhlasem
soudruha Jurynu do kanceláře. Pepik Juryna byl neobyčejně
fikaný komunista a člen byra OVKSČ na Praze 6. Pokud vo−
zovna měla nějaké problémy, tak byl jejím mluvčím a šel
v montérkách přímo za ředitelem podniku do „budovy“, jak se
nazývala nádherná budova Elektrických podniků. Ředitelům
zásadně tykal a nebál se před nimi bouchnout pěstí do stolu.
Nebylo se čemu divit měl dlouhé prsty a mimo jiné bratra
u STB. Po tom, co se Juryna objevil v kanceláři bylo všem jas−
né, že se něco vážného přihodilo. Vrchní mistr vyšel z kance−
láře a všechny odehnal s obligátním: „Vy nemáte co dělat?“.
Jurina nevěřícně leták prohlédl a řekl vztekle: „Kdo v tom má
prsty?“. Vrchní mistr povídá: „No to by ti tady měl vysvětlit Mi−
lan.“ A já znovu opakuji, jak jsem k letáku přišel, a na to všich−
ni jdeme na místo činu, kde mimo pár zmuchlaných lístků na
tramvaj nic nebylo. Tím však věc neskončila. Ještě než jsme
opustili kancelář, tak Juryna někam telefonoval. Kam to bylo
to se ukázalo asi za půl hodiny. Na vozovenský dvůr přijel
tmavý sedan a nepřehlédnutelně prudce zastavil. Vystoupili
z něj dva pánové, jeden jen tak v saku, druhý v dlouhém kože−
ném kabátě. Chvíli trvalo a byl jsem opět zavolán do kanceláře
mistra. Byli to klasičtí tajní a tvář jednoho z nich, který kouřil,
připomínala Jurynu. Leták ležel na stole a tajní na něj koukali
z uctivé vzdálenosti, jako by se jednalo o morový list. Všichni
si vzájemně tykali.. Tvářili se velice vážně a ten v saku si sedl
k psacímu stroji a pronesl výhružně: „Tak s tebou soudruhu
sepíšeme protokol!“ Vyžádal si mou adresu a údaje o rodičích
s tím, že se obejde zatím bez občanského průkazu. Šetřenou
věcí byl „protistátní leták“. Bylo jasné, že ten v koženém kabá−
tě je bratr Juryny, což dokazoval jeho ohromný nos.. Ten také
na rozdíl od toho druhého nasadil kamarádský tón. Tak: „Milá−
ne, řekni nám po pravdě, jak jsi k tomu letáku přišel, my víme,
že za nic nemůžeš,že jsi ho nenatisknul. Neboj se říct pravdu.
Ulehčíš nám práci“. A pokračoval: „Kdo ti ho dal, máš doma
ještě nějaké?“. Podobných návrhů a otázek bylo víc. Trochu
mne vyváděli z míry, ale nedal jsem se, protože pravda byla
jednoduchá, a já si nemusel nic vymýšlet. Ještě jednou se
mne pokoušeli nějak zviklat. Šli jsme společně do inkriminova−
ného vlečňáku a já jim ukázal místo nálezu. S prohlídkou vleč−
ňáku se nespokojili a přešli do akce. Znovu se projevil ten dru−
hý odporně odulý, který od samého začátku nevyndal cigaretu
z pusy. Spustil na mne: „A co takhle, kdybys nám ukázal svoji
skříňku? „Oba na sebe mrkli, přesvědčeni, že ve věci mají jas−
no. Společně jsme vstoupili do staré šatny přecpané dřevěný−
mi skříňkami. Odemknul jsem svoji skříňku a jejich obličeje za−
sáhl závan, kde se mísil pach zaolejovaného vaťáku, pucvole,
mycího prostředku „Solvina“ a zapařených bot… Obsah skříň−
ky je zřejmě hluboce zklamal, nic nenašli a po přehrabování
ve věcech se museli jít umýt. Zmohli se jen na konstatování:
„Tak to deme sepsat do kanceláře, vem si občanku, půjdeš
s náma.“ Mělo to ale jen ten dopad, že do protokolu napsali
mé občanské nacionálie, místo nálezu, desátá kolej, vlečný
vůz č. 1571 typ „krasin“ dne 14. dubna 1955, vozovna Střešo−
vice. K podepsání protokolu přizvali také Volfa a to jako svěd−
ka. Pak dali leták do zvláštní obálky a společně s protokolem
vše uložili do spisové složky. Při loučení si neodpustili pozna−
menat na mou adresu: „Mladej možná si ještě popovídáme,
nějak se nám to nelíbí, a ne abys o tom co se stalo někde mlu−
vil“. Naštěstí zůstalo jen u toho…
O existenci letáků v té době věděla široká veřejnost. Letáky
k nám byly vypouštěny na menších balonech za západní hra−
nicí ve směru větru. Balonům propaganda připisovala i jedno
letecké neštěstí, které měly způsobit. Ale jak to bylo dooprav−
dy… (autor na snímku je prvý zleva)

9
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S rozvojem měst a stoupajícím počtem obyvatel si lidé se soci−
álním cítěním stále naléhavěji uvědomovali nutnost řešit bez−
prizorní postavení postižených lidí. Tak vznikl v roce 1876
v Praze Spolek Vincence z Pauly, jehož cílem bylo vyhledávat
opuštěné postižené děti a dospělé, obstarávat jim jídlo a po−
třebné léky. Spolek začal zakládat v českých zemích tzv. kon−
ference sv. Vincence, aby tato činnost nebyla vázána jen na
Prahu. Zakladatelem se stal Karel Ervin hrabě Nostitz, pro ně−
hož byla práce pro postižené životním programem.
Přesto byly začátky skromné. Po téměř deseti letech práce
konstatováno mj. že „značný počet ubožáků zůstává bez pří−
střeší“ a stanoven nový cíl – založení vlastního útulku. Aby
bylo možné tento záměr uskutečnit, byla pořádána řada dob−
ročinných akcí, bazarů a sbírek, která přispěním zámožných
dam z měšťanských a šlechtických kruhů byla úspěšná.
Po dalších třech letech v roce 1889 předseda hrabě Nostitz
otevírá založený ústav Spolku Vincence z Pauly – Vincenti−
num. V Husově ulici č. 3 byly najaty 2 pokoje s kuchyňkou,
kam byly 1. listopadu 1889 uvedeny tři nemocné stařenky

s ošetřovatelkou.
Šlo o určité provizo−

rium, neboť záhy na
to se podařilo zakou−

pit dům v Holešovicích
na Letné, kam bylo

umístěno 5 osob. Počet
klientů se začal rychle zvět−

šovat, až správní komité roz−
hodlo přikoupit sousední dům.

Když se však začaly v okolí stavět
nové obytné činžovní domy, i tyto objekty přestaly vyhovovat.
Pro postižené bylo zapotřebí více místa, více oddělení, zahra−
da pro děti. Takové vhodné místo bylo nalezeno v Břevnově,
v letohrádku s velkou zahradou po nedávno zemřelém Ema−
nuelu hraběti Pöttingovi, proboštovi olomoucké kapituly a vel−
kému tamnějšímu mecenáši českého školství. Po nezbytných
úpravách začal ústav přijímat další osoby. Od 6. června 1899
existuje Petynka jako Vincentinum v Břevnově a kolekce ná−
zvů zdejších sousedních usedlostí a stavení je až do dneška
předmětem občasných dohadů a omylů. V Břevnově začíná
nový ústav pracovat jako moderní nemocnice s více jak osm−
desáti klienty. Po několika letech byla vytvořena nadace na vy−
držování a provoz tohoto zařízení. Chod ústavu zajišťovalo ku−
ratorium, o postižené se staraly Milosrdné sestry sv. Karla
Boromejského se známou Antoinettou hraběnkou Chotkovou.
Ve Vincentinu se konalo školní vyučování pro děti, dospělí se
podíleli na práci v zahradě, na rukodělné činnosti, všem byla
zajištěna normální lékařská péče. Už v roce 1912 bylo rozhod−
nuto přistavět další objekty, protože noví klienti přibývali z ce−
lých Čech a výsledky práce měly příznivý ohlas. Do roku 1918
měl ústav významnou podporu z kruhů české zemské šlechty,
kde nalézáme jména Nostitzové, Chotkové, Schwarzenbergo−
vé, Šterngberkové, Krakovští z Kolovrat a další. Sociální
ochrana zcela bezbranných osob se stala uznávanou činností.
Nebylo proto náhodou, že při návštěvě císaře Františka Jose−
fa I. v Břevnově v roce 1907, mocnář nenavštívil zdejší klášter
či obecní úřad. Projel částí Bělohorské, zastavil, pozdravil se
s Břevnováky a zabočil dolů – do Vincentina.
Těžké roky čekaly ústav za války světové (1914 – 1918), kdy
byl značný nedostatek potravin a Vincentinum se staralo
o 160 dětí a dospělých. Situace se stala kritickou po roce
1918, kdy šlechta přestávala Vincentinum podporovat, neboť jí
byl znárodněn majetek. Ze dne na den hrozilo rozpuštění
ústavu, který byl bez peněz a potravin. V roce 1921 přichází
na prosbu hraběnky Chotkové čerstvě penzionovaný profesor
náboženství Julius Košnář, který zde zavedl vydavatelskou
činnost, jejímž smyslem byla prosba o záchranu ústavu. Začal
vycházet jednoduchý časopis Vincentina, rodinné kalendáře,
pohlednice. Profesor Košnář svoji publikační činností získal ti−
síce čtenářů a příznivců a Vincentinum, které bylo svého dru−
hu jediné v Čechách, nemalou popularitu. Nevšední solidarita
obyčejných lidí pomohla udržet chod ústavu, nemusel být pro−
puštěn žádný zaměstnanec, naopak další postižení mohli být
přijati. V roce 1923 měl ústav na 200 postižených a stoupající
počet dětí přiměl vedení k získání bývalého Clam−Martinického
zámku ve Smečně, kam byly umístěny děti s různými vadami.
Během několika let bylo v obou ústavech celkem 300 osob.
V roce 1935 byla zakoupena další budova ve Smečně, kde zří−
zeno 40 lůžek pro těžce postižené děti. V jubilejním roce 1939,
kdy si ústav připomínal 50 let od svého založení, zde bylo přes
400 ošetřovaných a připomínkové akce byly vyvrcholením
a prezentací práce a to za účasti představitelů státu. Konala
se výstava výrobků na Slovanském ostrově, vysílány relace

Děti a dospělí – nevyléčitelně nemocní – stáli na okraji
společenského zájmu po celá staletí. Byli to možná právě
ti, které jste někde v obrazárně viděli, jak je malíř zachytil
ležet na slámě či v hadrech poblíž kostelů, kde žebrali
o jídlo. Až do 19. století nebyla žádná instituce, která by
se v Čechách věnovala postiženým lidem, nebyly žádné
útulky ani nemocnice, které by je přijaly, neboť péče o ta−
kové lidi trvá až do jejich smrti.

Na snímku je zakladatel
Vincentina Karel Ervín

hrabě Nostitz v jehož
díle pokračoval také
jeho syn. Vlevo je ty−
pická obálka kalen−
dáře, která se po
léta neměnila a běž−
ná dobová inzerce
uvnitř. Dále obrázky
budovy, jak si ji pa−
matují jen ti nejstar−
ší pamětníci.

Mezi námi

v Břevnově XVI.

Vincentinum
žije –
– slaví
120 let
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v rozhlase, konány koncerty atd. Byl vydán jubilejní Památník
(Almanach) a na Štědrý den přišel do Vincentina popřát i teh−
dejší prezident JUDr. Emil Hácha. Vincentinum válku přečkalo
bez úhony, ale již na sklonku čtyřicátých let se v kalendáři na
rok 1949 vyjadřují obavy z budoucnosti – „Dnes v obou do−
mech Vincentina počet chovanců dosáhl úctyhodného čísla
465 nevyléčitelně chorých, čímž stísněnost v obsazení ústavu
dosahuje míry nejvyšší. Vedení ústavu, podobně jako v roce
1926, jest postaveno před těžký problém, který doufáme bude
v brzku řešen a vyřešen“.
Čas Vincentina v Břevnově se nachýlil. V roce 1951 byli do−
spělí pacienti přestěhováni do zabraného kláštera ve Velehra−
dě, děti ze Smečna do kláštera řádových sester ve Šternberku
a tam sídlí léčebný ústav Vincentina dodnes. Původní Petynku
zabrala armáda, která drží objekt až do dnešních dnů. Úsilí
a život Vincentina v Břevnově zůstalo v povědomí symbolem
solidarity a bývalo vedle kláštera jednou z místních ikon, jejíž
známost přesahovala hranice republiky. Možná, že ještě dnes
naleznete na půdě na venkově u babičky staré kalendáře, kte−
ré jsou toho svědkem. Ve Šternberku na Moravě si v těchto
dnech připomínají 120 let Vincentina a jsme rádi, že tato znač−
ka dobré charitativní práce pro lidi nezmizela. Pavel Krchov
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Vás zve k dobrým obědům
za velmi slušné ceny

Nabídka:

polévky, široký sortiment hlavních jídel,
dietní jídlo
u

výrobky studené kuchyně – chlebíčky,
domácí koláče

u

možnost jídel do termoboxů
nebo vlastních nádob

u

bohatý výběr nápojů
u

prodej koření

Otevírací doba: Po – Pá  8.00 – 17.00

Bělohorská 1688/122, Praha 6 – Břevnov
Tel.: 233 320 466
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Před sto lety v roce 1909 zemřel v 52 letech v Břevnově jeden z nejznámějších zdejších architektů, jehož domy byste našli na
řadě míst Prahy. V Břevnově Kolátorův dům – Bělohorská 131, magistrát Bělohorská 103, secesní domy v Liborově ulici a jiné.
Jméno tohoto muže si připomenete v tajence.

Blanka Bartsch

Forstová:

STROMOVKA

Slavný to parku
Přečkal jsi slávu pavilonů
Slavných poutí, 
Tancovaček

Díváme se s Tebou
Do hvězdné oblohy teleskopem
Pozorujeme měsíček a hvězdičky
A novodobě
Lovíme Kešky

Blanka Bartsch Forstová:

SVĚTOBĚŽNICE

Na světě je krásně Sevřel mě v náručí
pro toho kdo umí žít Konečně jsi tady
a milovat lásko má

Brečela jsem štěstím
Jednou mě osud zavál A brečím i teď
tam daleko za oceán při vzpomínce
Přijela jsem krásné
a byla udivená
připadala jsem si Kanado má lásko
jako v říši pohádek kdy se v tebe
Čekal mě na letišti zas navrátím
milovaný muž

Mladý
sloupek

JÍDELNA BĚLOHORSKÁ

CHVÍLE S KŘÍŽOVKOU l Připravuje Olga Lišková
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21. 8. O půlnoci navštívila policejní patrola erotický klub Astra ve
Zbuzanské ulici za účelem kontroly sexuálních pracovnic. Jedna
z těchto pracovnic příslušná do Kryr u Loun předložila doklady a zjiš−
těno, že se o ní zajímá soud v Plzni a v Lounech. Předvedena pro zane−
dbání povinné výživy. • Do sklenářství na rohu Myslbekovy ulice
v noci přišli zloději. Vytlačili a zdvihli ochrannou stahovací mříž před
dveřmi provozovny, vypáčili vstupní dveře a hned k pokladně. Byly
tam 2 tisíce. Celková škoda: 10 tisíc. 

22. 8. Ze zahrádky restaurace Na Marjánce v Břevnově kdosi
odnesl 6 ks proutěných židlí. Škoda: 15 tisíc.

24. 8. Do bytového domu Pod Marjánkou 39 zavítal specialista na
sklepy. Odstranil elektromagnetický zámek vchodových dveří, ve skle−
pě demontoval tabuli, přeštípl řetěz vybrané kóje a odvezl si pěkné
jízdní kolo Sukmano za 15 tisíc. • Hned dva dětské kočárky odve−
zl si poberta z Radimovy ulice č. 8. Ze Šemberovy ulice zase odvezen
autaři Renault Zceniv za 247 000 Kč. 

25. 8. Ze sklepních prostor v Řipské 12 zloději odnesli ozvučova−
cí techniku za 200 tisíc. 

26. 8. Dlažební kostku vrhl neznámý zloděj do okna přízemního
bytu v ulici Pod Bateriemi. Uvnitř pokoje na parapetu okna ležela pr−
kenice a v ní všechno: peníze, doklady, karty, průkazy. Zloděj pro ni
jen šáhl a byl pryč. Škoda: 11 200 Kč. • Denní bytař odemčenými
vchodovými dveřmi dostal se do podkroví domu v Libocké ulici, vy−
páčil jedny dveře majitelky a odnesl si notebook a 20 000 z přihrádky.
Vypáčil další dveře sousedky a odnesl si šperky za 24 tisíc. • Do ob−
jektu firmy v ulici Na Rovni vlezli zloději přestřižením plotu zahrád−
ky. Pak vypáčili dveře haly a za velkým zrcadlem našli trezor, který ro−
zřízli. Byl ale prázdný. Vypáčili dveře dalších místností a v patře našli
fotoaparát Nikon s pěkným optickým příslušenstvím a notebook. Cel−
ková škoda: 200 000 Kč. 

27. 8. Ráno po páté vracela se žena z Prahy tramvají č. 22. Tram−
vaj byla poloprázdná, seděla, v klíně položenou kabelku, ruce na ní.
Trošku zabrala. Když se pak probudila ve stanici Břevnovský klášter
byla kabelka pryč, doklady pryč, peníze pryč. Škoda: přibližně 4 tisíce.
• Toyota Avensis stříbrná za 140 tisíc zmizela na Břevnovské plá−
ni 57. • Mladý muž vracel se k ránu z Prahy taxíkem na Bělohor−
skou, ale peníze už neměl, došly. Jako jistinu nechal taxikáři před do−
mem mobil a že si doběhne pro peníze domů k mamince. Když přiběhl
zpět, šibal taxikář byl dávno pryč. Škoda: 6000 Kč.

14. 7. odpoledne na výjezdu ze Strahovského tunelu patrolou zasta−
ven Renault Grand Expace tmavě modrý, který byl ohlášen jako krade−
ný. Řidič musel vystoupit. • Autař v Talichově 15 v Břevnově roz−
bil boční okno Renaulta Megana, vlezl dovnitř a vymontoval mobilní
navigaci, autorádio, různé oděvy. Škoda: 22 tisíc. • Sadu golfových
holí Allanay vytáhl neznámý zloděj z černého BMW nedaleko hospo−
dy Na Hřišti v Malém Břevnově, když předtím rozbil zadní sklo. Ško−
da: 20 tisíc hole, 30 tisíc poškození auta. 

15. 7. večer autaři zajeli do Břevnova do Junácké ulice a rozbili
sklo pravých dveří u Fabie, kde odmontovali airbag, stejně tak si vy−
hlédli Fabii v Anastázově ulici, kde stejným způsobem vzali další air−
bag. Celková škoda: 60 tisíc. • Plynové trubky a příslušenství za 52
tisíc si zloději odnesli z pozemku vysokotlaké regulační stanice plynu
v ulici Moravanů. • Před domem v Žufanově ulici v Řepích hádal
se v pravé poledne manžel s manželkou. Známý zastal se ženy slovně,
načež manžel vytáhl teleskopický obušek a nabančil známému ručně,
až musel do nemocnice. Obviněn z ublížení na zdraví a výtržnictví.
• V ulici Na Okraji stál zánovní Renault Megane šedý. Přišli autaři
a odvezli ho. Škoda: 200 tisíc. 

17. 7. mezi osmou a jedenáctou dopolední přiblížil se profesio−
nální autař na parkoviště ve Stamicově ulici a odvezl si Audi 7 stříbr−
nou majitele ze středočeského kraje. Škoda: 1 000 000 korun. • Do
zahradního malířského ateliéru v ulici Osmého listopadu vlezl
zloděj. Líbily se mu dvě pěkné plastiky nahých žen půl století starých
a několik drobností. Škoda: 17 tisíc. 

19. 7. Do místnosti technického zázemí Dopravních podniků
vloupal se noční zloděj a to na konečné tramvaje na Petřinách. Teprve
odtud se proboural do trafiky. Odnesl si kuřivo, doutníky. cigára, bra−
tru za 60 tisíc. • Novou Oktávku šedou štípl autař v Jiránkově ulici
v Řepích. Škoda přes 360 tisíc. • Fabii černou odvezli autaři z Vod−
ňanského ulice. Škoda: 200 000. • Do garáže v ulici Slezanů vypravil
se noční zloděj. Poškodil a vypáčil elektricky ovládané dveře a odvezl
2 horská kola. Vybavení pro 2 osoby na motorku. Škoda i s vraty: 130
tisíc.

24. 7. Odstavený stavební kontejner otevřel v Šermířské ulici
zloděj. Vypáčil obyčejné visací zámky a odnesl si dvě elektrocentrály
a vibrační desku. Škoda: 150 000. 

25. 7. Kolejový zloděj i během prázdnin nelenil. vlezl na Kajetánce
do pokoje a odnesl notebook a hotovost 3000 Kč ze šuplíku. Škoda:
18 000 Kč. • U hotelu Na Zástřelu stál mikrobus Mercedes Sprinter
stříbrný za více jak půl milionu. Autaři odvezen. 

14. 8. Noční bytař vypáčil francouzské okno v rodinném domě
v Hošťálkově ulici a vstoupil do objektu. V přízemí sídlila firma, té
vzal 2 notebooky a 4 balíčky stravenek za 6400 Kč. V bytě sejmul
plazmovou televizi a satelitní přijímač. Pak poškodil zahradní nábytek
a vybavení bytu. Škoda: 109 400 Kč. • Odpoledne před třetí zaz−
vonili u starší paní v Kamerunské ulici ve Vokovicích dva muži s na−
bídkou instalace televizních kanálů. Žena je pozvala do kuchyně, jeden
usedl za stůl, vytáhl důležitě z diplomatky lejstra smluv, půjčil si ob−
čanku a začal vyplňovat formuláře, zatímco druhý se šel „podívat“ na
set−top box do vedlejší místnosti. Zde sebral drobné zlaté starožitnosti
– řetízky, prsteny, náušnice, 5200 Kč k tomu a oba se rychle rozloučili.
Škoda: 35 200 Kč. 

15. 8. Jiný bytař pajcrem vypáčil pevné plastové okno suterénního
bytu v domě U Druhé baterie a uvnitř vzal trezorek s částkou 50
000 Kč, který byl zabudovaný v kuchyňské lince. Přibral k tomu šper−
ky, 2 notebooky a – zmizel. Škoda min. 100 tisíc. • Ze stavby v ulici
Na Klášterním 6 zmizel motor Geda Komfort ke zdvihací plošině.
Kdosi ho odmontoval a odvezl. Škoda: 80 000 Kč. 

17. 8. Stavbyvedoucím areálu KC Vypich Kaufland oznámeno,
že v posledních měsících kdosi odnesl či odvezl různý stavební materi−
ál za milion šest set třicet sedm tisíc korun. • Lištu s parkovacími
čidly z černého BMW v ulici Heleny Malířové vymontovali autaři
a odnesli. Škoda: 50 tisíc. • Kolem osmé večerní nejprve v prosto−
ru křoví za popelnicemi v ulici Za Vokovickou vozovnou, později
v ulici José Martiho, chodil muž se ztopořeným údem a masturboval.
Byl oblečen do zelených punčoch a trenýrek, na hlavě béžovou punčo−
chu a modrý pásek na ruce. Za hrubou neslušnost na veřejném místě
patrolou předveden. 

19. 8. Do prodejny sýrů na Bělohorské 117 se chtěl v noci dostat
zlodějíček, ale nešlo to. Páčil vchodové dveře, rval zámek, ale nic. Do
krámu se nedostal. Škoda na dveřích: 3 tisíce. 

Z policejního deníku



14

BŘEVNOVAN

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
Věra Polednová, Břevnov 10. 7. 1924
Josef Bečvář, Ruzyně 14. 9. 1929
Jarmila Baslerová, Liboc 17. 9. 1929
Hana Kosová, Břevnov 29. 9. 1946

Říjen
Ing. Vladimír Kubánek, Dr. CSc. Břevnov 10. 10. 1930
Marcela Pýchová, Malý Břevnov 4. 9. 1939
Hana Kasalová, Ruzyně 23. 10. 1946

Narozeniny − jubilea − přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Září − Říjen 2009

Gratulace

Různé

Byty − výměny − podnájmy − koupě

l KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v ja−
kémkoli stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele ne−
chám dožít. Děkuji. Tel.: 602 361 733, 233 357 071.

l Čtyřčlenná mladá rodina vymění obecní byt 1 + 1 v Břev−
nově za větší obecní byt v Břevnově nebo v Praze 6. Tel. 608
070 899, zn. Dohoda.

ZVEME VÁS DO DIVADLA.
Divadelní agentura MARCUS Pavla Trávníčka zpříjemní podzimní dny
divadelními večery v sále objektu Na Marjánce. Začátky představení
vždy v 19.00 hodin, ceny vstupenek 250,– Kč. Informace www.namarjan−
ce.cz a rezervace vstupenek tel.: 775 073 203. Bělohorská 35/262 , Pra−
ha 6 – Břevnov.

15. 10.  19.00 POVEČEŘÍME VLEŽE?
Hrají: P. Trávníček, P. Jindrová, J. Knot, M. Hladová, L. Trnková, P. Sk−
řípal. Francouzská komedie světoznámého a velmi úspěšného autora
Marca Camolettiho. Moje krásná a bohatá manželka se nudí a proto dá
na rady dámského časopisu FEMINA, že je potřeba uspořádat večeři ve
třech a VLEŽE, tedy v posteli. Kdo bude ten třetí? Žena nebo muž nebo
všichni? To vše se vyřeší v této skvělé francouzské komedii.
19. 11.  19.00 VYSOKÁ HRA
Hrají: H. Tunová, L. Trnková, P. Skřípal, P. Trávníček, R. Leitner. Mistr−
ně sehraný tým povodníků se snaží o velkolepý podvod, který jim už ně−
kolikrát vyšel. Točí se tu velké peníze, velké lži, city a na konec i vraždy.
Ovšem oběť není zase tak hloupá a bezmocná, jak se zdá, tudíž divák
může očekávat nečekané finále.
10. 12.  19.00 VRAŽDA SEXEM
Hrají: P. Trávníček, P. Jindrová, U. Kluková, K. Kornová, H. Tunová,
R. Leitner, M. Fialková. Skvěle napsaná komedie, tak trochu feministic−
ká. Hlavní postavou je muž, který nemůže najít sám sebe, kdežto jeho
žena, doktorka je racionálně uvažující, které řeší každodenní problémy.
Slovy klasika: největší předností některých můžu je jeich žena. Není
snad příjemější způsob, jak opustit tento rozháraný svět. Ale i přesto,
komu by se chtělo! Kdo by nechtěl vědět, jak to všechno dopadne!
A proto zůstaňte s námi a určitě se dobře pobavíte.

Náš drahý táta – pan Karel BAŽANT, rodák z Markétské
ulice v Břevnově se dne 21. října 2009 dožívá 85 let. Zdraví
a pohodu přejí dcery s rodinami. 
Milému a váženému kamarádovi přejí pevné zdraví do dalších
let Břevnováci.

l l l l l

Diamantovou svatbu oslavili manželé Marie a Jiří
Podlešákovi z Břevnova, kteří vyšli na společnou cestu života
15. 7. 1947. K pěkným blahopřáním se připojuje redakce listu.

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.

OPĚT ZAČÍNÁME OD ZÁŘÍ!!!

Pánská, dámská a dětská

i OBUV IVA i
ZAJÍMAVÉ SLEVY A AKCE

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

169 00 Praha 6 – Břevnov, Patočkova 1953/45
Tel.:  602 361 733,  233 357 071

e−mail: info@solork.cz  •  www.solork.cz

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ – VÝKUP NEMOVITOSTÍ
PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY

NABÍZÍME OSOBNÍ PŘÍSTUP – PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ
17 LET ZKUŠENOSTÍ

Solo, spol. s r. o.

REALITNÍ AGENTURA

Specialisté na Prahu 5 a 6
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.
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TO NEJLEPŠÍ  NA KONEC !

O poslední srpnový pátek se opět sešli členové břevnovského živnostenského spolku v Ruzyni U Kasalů, aby si udělali
ze sebe legraci. Thema bylo: „Škola základ života“. Zkoušelo se, hrozilo diktátem, kreslilo. Každý musel přednést básnič−
ku, anebo zazpívat. Školním létům alespoň z I. rep. se muselo přizpůsobit i oblečení.
Tentýž měsíc konal se v české vesnici Svatá Helena v rumunském Banátu krajanský festival. Na snímku je chasa z vesni−
ce Eibenthal. Na obálce dívka ze souboru. Je na co vzpomínat…


