
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Novinky
z Domova

Svaté rodiny

ZpravodajstvíZpravodajství
BřBřevnovanaevnovana

KulturKulturníní
servisservis

Ladislav VLadislav Veselýeselý
je tu prje tu pro Radosto Radost

Časopis
Břevnovan
na nové
adrese
100 let
střešovické vozovny
Podzimní výlet zahrádkářů
se zaměřil na jih a kousíček do Rakouska

ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10,– Kč ročník 20. 20099/10

Krajané opět
u nás

21. 5/6

Zprávy 
z kláštera
Eliška roste jako z vody
Kalendář závodů na Markétě v roce 2010
Kulturní servis                   Společenská kronika

Nenechte si ujít 

koncerty žáků  

v klášteře!



�

BŘEVNOVAN

Dnes naposled! Takové mohlo být motto posledního velkého rockového koncertu v nabitém sále Rados-
ti. Za několik dnů byla Radost uzavřena a zmizela dobrá rocková a country scéna v Břevnově. Na snímku 
je Pavel Sedláček a skupina Cadillac. Ten večer byl jeden stůl opravdu vínem polit….    

Vitráže zachráněny! Při přestavbě dnes již uzavřených  Polotovarů Zahálka na Bělohorské 120 v hodině dva-
nácté sejmuty ze stěn, na popud redakce listu, zakryté barevné skleněné vitráže, ručně malované, které sem 
byly umístěny jako výzdoba nového obchodu na přelomu padesátých a šedesátých let. Měly by zůstat v bu-
doucím břevnovském muzeu. Ruce k dílu přiložili pánové: F. Feňo, J. Doseděl, T. Laštovka a zástupce listu.

Převor kláštera P.P. Siostrzonek se stal Čestným členem Spolku břevnovských živnostníků jako výsledek 
vzájemných hezkých vztahů a dobré spolupráce. Bylo kolem toho na čarodějnicích spousta legrace, jak 
je u převora zvykem. Na snímku zleva T.Hudera, manželé Kousalíkovi a P. P. Siostrzonek.
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Počasí v dubnu  
a květnu 2010
Počasí v dubnu:
Duben byl nadnormálně teplý s průměrnou teplotou  
10,2 °C. Jediná výjimka byla od 11. do 15., kdy bylo chladno, 
převážně zataženo a velice deštivo. Na samém konci měsíce 
se silně oteplilo, vyskytly se první letní dny s max. teplo-
tou 26,3 °C dne 30. Poslední mrazový den nastal dne 3.  
s teplotou – 0,3 °C. Přízemní mráz byl ještě 7. 
Srážkově byl duben slabě podnormální, spadlo 31,4 mm 
srážek ( 79 % normálu). Největší množství srážek – 17 mm 
právě spadlo při ochlazení 11. Při přechodu studené fronty  
silně padaly kroupy. Duben byl málo oblačný, bylo 8 dní jas-
ných a jen 6 dní zamračených.

Počasí v květnu 2010:
Začátkem května došlo ke klimatickému zvratu. Ochladilo 
se, teploty klesaly trvale pod normál s výjimkou posledních 
dní měsíce. Průměrná teplota byla 12,9 °C tj. 0,7 °C pod 
normálem. Maximální teplota byla velmi nízká – 23,5 °C  
a min. teplota byla relativně vysoká - 5,7 °C. Nebyl ani 
jediný letní den. Bylo to způsobeno rekordně vysokou ob-
lačností, protože bylo 22 dnů se srážkami. Byl jen 1 den 
jasný, ale 17 dnů zamračených. Tolik nebylo v poválečné 
éře dosud pozorováno.
Spadlo 81,7 mm srážek – 122 % normálu. Max. množství 
srážek bylo 12,5 mm dne 2. Byly 2 bouřky v místě a 1 
vzdálená.
V Praze dne 3. června 2010                                          
                                      SM 

Dnes v listě: 
jen jedno velké přání – abyste 
si užili požehnané léto, přírodu, 
prázdniny a dovolenou. Abyste se 
zdrávi vrátili domů do Břevnova. 
Abyste si užili kuchařského umě-
ní babiček a maminek, neboť čas 
rybízových, borůvkových a meruň-
kových koláčů právě nastal.
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BŘEVNOVAN

V Břevnově se stále něco děje a jen blázen to nevidí. V klášteře se staví nové opěrné zdi, byly odkryty kamenné základy snad barokního včelína nedaleko oran-
žérie, dva další zahradní bazény a jiné zajímavosti. Kolem secesní školy Marjánky vybuchly slavnosti stoletého trvání, sázena lípa, hosté, muzikál, setkání. Kdo 
přišel, dostal koláč přímo od paní zástupkyně. Ale i ve starobylé Marjánce se dveře netrhly školními akcemi, kupř. Jarní slavnost MŠ Parléřova velmi potěši-
la davy přítomných. A také náš vzácný spolupracovník prof. Jan Herink z Liboce se opět přihlásil krásnou retrospektivou svého úžasného celoživotního díla.  
V Řepích se v květnu konala velká výstava jeho ilustrací k pohádkám, které v povědomí dobře známe. Ale proč v Řepích? - Á propos, co vlastně dělá naše kul-
turní komise m.č. v Praze 6? Slyšeli jste o ní někdy? ….   

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!
 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.
 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

 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  Proutí  Exotické
dárky  Bytové doplňky

Prodej PO – PÁ 8 – 19 hod.
SO 8 – 12 hod.
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telefon  233 350 146

Bohatá květinová dekorace.
Dodávka zboží po celé Praze!

je rybaření omrzí a už nepřijdou. Počet členů po−
malu klesá.
 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.
 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.
 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.
 Uhynulý srnec v cihelně. Několik měsíců

Zpravodajství 
Břevnovana

pokračování na straně 4

  Redakci hledejte na nové adrese!
Váženým čtenářům, inzerentům, veškeré služ-
bě zasilatelské a administraci i v cizině sdělu-
jeme, že redakce časopisu Břevnovan se vrátila 
po více jak 15 letech na adresu z roku 1990: Vy-
davatelství a redakce časopisu Břevnovan, Bě-
lohorská 195/147, Praha 6-Břevnov, 169 00. Te-
lefonní čísla jsou stejná, zástupce listu nejsnáze 
naleznete denně od 8 hodin v Informační kan-
celáři m. č. Praha 6 na Bělohorské 110. Po více 
jak patnácti letech naše adresa Nad Závěrkou 
17 v Břevnově z ekonomických důvodů není.

  Zprávy z kláštera. 7. 4. od 19.00 hod. zazněl  
v bazilice další varhanní koncert pod titulkem 
„Srdce na dlani“, s interprety Jiřím Sonem – var-
hany, a Táňou Janošovou – mezzosoprán. Vylechli 
jsme skladby Muffata, Brixiho, Bacha, Dvořáka. 
Schuberta, Händela i Haydna. Výtěžek věnován 
handicapovaným a opuštěným občanům. • 10. 
4. – Nový pražský arcibiskup Dominik Duka po 
svém zvolení přijel z pražské katedrály sv. Víta 
v kočáře s kladrubským spřežením do Břevnova, 
kde se konalo setkání s novináři v Tereziánském 
sále. Mnozí z benediktinů a farníků ho slavnostně 
přivítali. • 18. 4. v areálu Břevnovského kláštera 
se uskutečnil 4. ročník setkání „Na světě nejsme 
sami“. Mši svatou v bazilice celebroval biskup Ka-
rel Herbst, účinkovala Schola s kytarami. Výtěžek 
přes 60.000,-Kč z celé akce byl věnován dětem  
z Dětského domova v Letech. • 19. 4. při mších 
svatých v 7 a v 18 hod. vzpomenuto modlitbou 
na papeže Benedikta XVI. při příležitosti 5. vý-
ročí jeho zvolení. • 23. 4. o slavnosti sv. Vojtěcha, 
zakladatele Břevnovského kláštera, v 16 hodin za-
zněly slavné nešpory, a při mši sv. v 18 hod. byl 
vysvěcen na kněze náš bratr Václav Snětina OSB. 
Světitelem byl Asztrik Varszegi OSB z Pannonhal-
my. Na varhany hrál Marek Čihař, spoluúčinkova-
la Schola pod vedením Magdy Salákové. • 25. 4. 
hostoval chrámový sbor s orchestrem v Karlových 
Varech na mezinárodním setkání šlechticů. Zazněla  
mše F.X.Brixiho – D dur. • 30. 4. v 18 hod. slavena 
v bazilice primiční mše svatá P. Vaclava Snětiny. 
Poté se konalo pohoštění v areálu u kláštera, a za 
klášterem již tradiční pálení čarodějnic. • Po celý 
měsíc květen po mších svatých byly při májových 
pobožnostech zpívány litanie k P. Marii. • 9. 5. v 9 
hod. sloužena mše svatá pro děti, za dětského zpě-
vu, řízeného Magdou Salákovou. Týž den od 15 
hod. zazněl v bazilice varhanní koncert studentů  
z pražské HAMU. • 15. 5. se uskutečnila farní pouť 
na Levý Hradec s P. Václavem Snětinou. • 17. 5. 

od 19.00 zněl v bazilice sborový zpěv za varhanní-
ho doprovodu, v interperetaci sboru benediktinské 
univerzity St. John‘s z Minnesoty. • 18. 5. v 18 hod. 
při mši sv. obnovili své manželské sliby Ivana a Jan 
Rabiňákovi při příležitosti 25. výročí sňatku. • 21. 
5. v 15.30 celebroval arcibiskup pražský Dominik 
Duka v bazilice mši a Te Deum na závěr akade-
mického roku Katolické teologické fakulty. • 23. 5.  
o slavnosti Seslání Ducha svatého v 9 hod.opět 
zpíval chrámový sbor s orchestrem F.X.Brixiho 
mši D dur se sólisty. Dirigoval A. Melichar, u var-
han byl M.Čihař. Týž den odpoledne od 15 hod.  
v bazilice uskutečněn varhanní svatodušní koncert 
v podání prof. Dorothey Fleischmannové - varha-
ny. Zazněl i zpěv a flétna ve skladbách J.S.Bacha. 
• 3. 6. Po slavnosti mše svaté Těla a Krve Páně 
uskutečněn další již tradiční táborák za Vojtěškou. 
• 6. 6. v 9.00 při mši sv. opět zazpíval sbor • 11. 6.  
v 18 hod.při mši sv. Nejsvětějšího Srdce Páně 
zazpíval chrámový sbor. U dirigentského pultu 
– A.Melichar, u varhan M.Čihař. • 13. 6. v 9 hod. 
U sv. Markéty uděleno 1. svaté přijímání při farní 
mši sv. na ukončení školního roku , s poděkováním 
za Dary Ducha svatého. - Týž den v 15 hod.v ba-
zilice proběhl zahajovací koncert mezinárodního 
varhanního festivalu Free Organ World. Hrál Da-
libor Miklavič. • 27. 6. od 15 hod. zazněl koncert 
Kühnova smíšeného sboru k poctě Jana Hanuše.

  ZPRÁVA O.S. PREV-CENTRUM 21. 5. 2010. 
Výstava dětských výtvarných prací jako ohlédnu-
tí za školním rokem. Praha - Dne 7. června 2010 
proběhla v břevnovském Prev-Centru vernisáž 
výstavy dětských výtvarných prací. Vernisáž byla 
zahájena v 10 hodin v prostorách programu ambu-
lantní léčby o.s. Prev-Centrum. Autory prací jsou 
žáci 6. až 9. tříd základní školy Norbertov na Praze 
6. Děti zpracovaly výtvarné práce na různá témata, 
mimo jiné se nechaly inspirovat příběhy z českých 
i řeckých pověstí, vystavily zde také svoje přebaly 
knih a ilustrace, linoryty ex libris a abstraktní kom-
pozice. O.s. Prev-Centrum, které sídlí v Břevnově, 
pořádá ve spolupráci se základními školami na 
Praze 6 výstavy výtvarných prací žáků pravidelně. 
„Cílem výstavy je umožnit dětem ve školním věku 
prezentovat výtvarnou cestou svůj pohled na svět 
a na témata, která je zajímají,“ sdělila odborná ga-
rantka služeb o.s. Prev-Centrum, Alexandra Rou-
balová. „Výstavy, které realizujeme obvykle čty-
řikrát do roka, bývají zaměřené na témata spojená 
se zdravým životním stylem, mezilidskými vztahy  
a dalšími osobními i celospolečenskými tématy. 
Zapojení dětí do výtvarného zpracování těchto 
témat je tak jednou z forem prevence rizikového 
chování.“ Návštěvníci si mohou výstavu prohléd-
nout v prostorách programu ambulantní léčby o.s. 
Prev-Centrum do 30. září. Vstup na výstavu je vol-
ný. - Občanské sdružení Prev-Centrum je nevládní 
organizace, která již dvanáct let poskytuje služby 
v oblasti prevence a léčby osob ohrožených zá-
vislostmi a dalšími formami rizikového chování. 
V současné době provozuje tři druhy programů - 

Ambulantní léčba, Nízkoprahové služby a Progra-
my primární prevence. Více informací o sdružení 
a jednotlivých programech naleznete na webových 
stránkách <http://www.prevcentrum.cz/> www.
prevcentrum.cz . V případě zájmu o další infor-
mace kontaktujte: Mgr. Alexandra Roubalová (od-
borný garant služeb), Meziškolská 1120/2, 169 00 
Praha 6. Tel.: 233 355 459, 608 161 165. E-mail:
alexandra.roubalova@prevcentrum.cz

  Další kamínek do mozaiky úspěšných za-
hrádkářských zájezdů. Neděli 9. května 2010 
měli ve svém kalendáři zapsánu všichni ti, kteří 
si oblíbili jarní a podzimní výlety břevnovských 
zahrádkářů za poznáním známých, ale převážně 
méně známých cílů. Ti tentokrát zamířili do nej-
východnějšího koutu Čech a na skok i do soused-
ního kladského výběžku Polska. Okolo Hradce 
(Králové) zamířil zaplněný autobus do podhůří 
Orlických hor, kde byl prvním cílem Neratov, 
který proslul zachráněným unikátním kostelem 
se skleněnou střechou. Přes Mladkov vedla cesta 
do nejvýchodnějšího města v Čechách – Králík,  
z nichž jsme vyjeli nahoru k poutnímu místu Hora 
Matky Boží, kde nás zaujal výhled nejen do doliny 
kolem Králík, ale především na majestátné vršky 
kolem, jimž vévodí Kralický Sněžník, rozvodí 3 
evropských moří. I samotný klášter s kostelem a se 
svými ambity je unikátní památkou! A následoval 
sjezd do údolí, na oběd, kde si každý pochvalo-
val chutná jídla i milou obsluhu v restauraci Na 
Čertovce. Po obědě jsme vyrazili k blízkým hra-
nicím Polska, kde první zastávkou bylo historic-
ké město na malém vršku – Bystrzyca Klodzka. 
Poté jsme zabočili do podhůří Rychleb, kde se 
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pokračování ze strany 3

beřice (navštěvovala je i babička Boženy Němco-
vé), ale několik objížděk znamenalo ztrátu času  
a již se nám návštěva Vambeřic při nejlepší vůli do 
programu nevešla. Tradičně patří náš upřímný dík 
i svatému Petrovi – i když byly předpovědi pesi-
mistické, počasí se nadmíru vydařilo. Snad tomu 
bude tak i na podzim, kdy se (pravděpodobně prv-
ní říjnový víkend) chystáme do Českého a Saské-
ho Švýcarska a do programu bychom rádi zařadili  
i saskou metropoli – Drážďany. Michal Dobiáš

  Docela obyčejný den v jednom domě v Li-
boci. Pondělní ráno. Pošmourné. Slunce ne a ne se 
vybatolit z šedobílých peřin. A odpoledne má být.
slavnostní. Pozvání přímo od starosty MÚ Prahy 6 
Tomáše Chalupy. Trochu jsem zvědavá a při pohle-
du z okna se usmívám na plno zeleně v zahradách 
domů kolem našeho DPS v Liboci. V mém věku  
a jsem jak malá. Prostě se těším a nevím proč.  
A najednou je zde odpoledne a pečovatelky zvou 
obyvatele domu do společenské místnosti. Tam 
čeká překvapení v podobě velké televizní obra-
zovky a videorekordéru. Senioři usedají do poho-
dlných křesílek a po chvíli přichází s obrovskou 
krabicí pan starosta. Pochopitelně usměvavý, jinak 
ho neznám. Několika slovy předává obyvatelům 
domu dar města – právě onu nádhernou televizi,  
k níž přidává plnou krabici DVD se staršími i no-
vějšími filmy. A nejen to, slíbil, že z ušetřených 
peněz bude město Praha 6 Dům s pečovatelskou 
službou v Liboci tak trochu vylepšovat, aby se  
v něm lidem žilo ještě lépe. Není zde poprvé. 
Začátkem května sem zavítal spolu se zástupci 
Policie ČR na besedu o bezpečnosti. Byla zajíma-
vá. Dozvěděli jsme se, že z celé Prahy je právě 
Praha 6 s nejnižší kriminalitou, co všechno dělat 
v případech nenadálého útoku, jak se bránit okra-
dení. Protože bohužel se pachatelé trestných činů 
na starší občany zaměřují. A dnes – dar od města  
a po kratičkém proslovu pozvání ven, kde čeká 
občerstvení. Grilují se klobásy, grilují se kuřata, 
náladu vylepšují tři muzikanti. Jak jinak – nám 
dobře známými českými písničkami. Člověku 
to nedá, aby se k nim nepřidal. A slunci také ne. 
Vesele se směje z výšin a rozhrnuje mraky. Aby 
vidělo, jak se o starší občany všichni starají, jak 
pan starosta nevynechá jediného, aby s ním pro-
hodil pár slov a potřásl pravicí. Pečovatelky  
s paní ředitelkou se svým doprovodem mi snad 
prominou, že se o nich málo zmiňuji. Točí se ko-
lem nás neustále, a to nejen dnes. Mirka Brtnická

  Škola Hrou bude ukončovat osmnáctý rok 
své existence. Do povědomí mnoha lidí vešla, 
mimo jiné, i tím, že zavedla v roce 1991 do práce 
s dětmi realizace divadelních her. První divadlo 

nacházejí největší lázně v této části Lądek Zdroj, 
které zasazením do přírody i kvalitou pramenů 
připomínají Mariánské Lázně. Podél hranice, pod 
klášterem Bílá Voda jsme sjeli do kladské kotliny, 
k městečku Zloty Stok, které, jak už jméno napo-
vídá, proslulo kdysi těžbou zlata. Poslední zastáv-
kou bylo centrum celé oblasti, , Kladsko, které 
je známé například kamenným mostem sv.Jana, 
jenž tak trochu připomíná pražský Karlův most, 
několika kostely, mohutnou pevností nad městem 
i jako místo posledního odpočinku arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic, který, ač zemřel v Roudnici, 
byl na své přání pochován v Kladsku, kde prožil 
svoje dětství. Při zpáteční cestě jsme měli ještě  
v plánu zastávku ve známém poutním místě Vam-

Na společenské akce Domu s pečovatelskou službou 
v Liboci chodí rádi všichni. Na jednu z posledních, kdy 
se opékaly venku buřty, přijel i starosta Tomáš Chalu-
pa a přivezl seniorům jako dar m.č. velkoplošnou te-
levizi instalovanou do jídelny . Na snímku je v rozho-
voru s nejstarší občankou dvaadevadesátiletou paní 
Marií Míčovou.

Výroční valná hromada  živnostenského spolku v Břevnově se konala letos 20.dubna v restauraci Markéta  
v Radimově ulici. Významná byla tím, že končilo funkční období představenstva a bylo voleno nové. Podle oče-
kávání se ale žádné překvapení nekonalo. Sedmičlenné představenstvo bylo schváleno v původní podobě:  
T. Hudera, J.Šťastná, J.Zahálka, P.Krchov, M.Kasal, K.Závorová a J. Dufek. Představenstvo bylo opět rozšíře-
no o dva členy. Zvoleni: nově Zuzana Kasalová, vrátila se Jindra Pavlová.

23. května se konal v zaplněné bazilice sv. Markéty varhanní koncert pražské varhanice a profesorky konzer-
vatoře Dorothey Fleischmannové, která zahrála skladby J.S. Bacha. Koncert byl doprovázen s flétnou a sólo-
vým zpěvem, rejstříkoval varhaník od sv. Markéty ing. Marek Čihař.
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pro děti tenkrát napsal jejich učitel Tomáš Belko.
Tento rok se ujala dramatického kroužku Monika 
Kočendová, která napsala divadelní hru „Omy-
lem ukradená princezna“. Příběh odehrávající se 
na královském hradě a v okolních lesích, v nichž 
se skrývá vílí palouček a ježibabí sluj, je ušitý dě-
tem na míru, neboť role psala Monika podle jejich 
temperamentu. Kouzlo jejich obsazení spočívá i v 
tom, že zde hrají prvňáčci společně s páťáky. Celá 
hra je ve verších, je plná humoru a vtipných hříček  
a trvá celou hodinu! Každé její představení zpes-
třují nečekané okamžiky, chyby, zapomenutí, se 
kterými si děti dokážou mistrně, v klidu a s úsmě-
vem poradit. Hra zaujme diváky všeho věku moud-
rostí, hloubkou a srdcem, které do toho všichni 
dali. Premiéru měla na Dobešce, reprízy v Minoru  
a U Kaštanu. Děkuji touto cestou Monice a dětem 
za jejich celoroční práci, na kterou by mohli být 
pyšní i profesionální herci.   
            Mgr. Ivana Málková, ředitelka Školy Hrou.

  Břevnov na oltář automobilismu. Individu-
ální automobilová doprava v Praze slouží při cca 
33 % cestách (ročenka dopravy 2008), přesto se do 
ní investuje 86 % (2010) či 91 % (2009) rozpočtu 
Prahy na dopravní investice. Sdružení pro podporu 
zeleně a ovzduší v Praze 6, které již od roku 1997 
usilovalo o zdravější prostředí v okolí Malovanky, 
oživilo svoji činnost. V minulosti sdružení, přede-
vším jeho zakladatel pan Zdeněk Vávra, monitoro-
valo čistotu ovzduší, míru hluku a celkový dopad 
dopravních a dalších staveb na lokalitu Malovanky 
a okolí. Pan Vávra také vedl dlouhá korespondenč-
ní i osobní jednání a soudní spory pro zachování 
alespoň zbytku kvalitního životního prostředí pro 
obyvatele dotčené lokality. Vzhledem k vysokému 
věku pana Vávry činnost sdružení postupně utich-
la. V současnosti, kdy se nás, obyvatel Malovanky 
a okolí, velmi dotýkají dopady zřízení objízdné 
trasy Myslbekova – Bělohorská – Patočkova  
z důvodu uzavření Patočkovy ulice (stavba tunelu 
Blanka) i další plánované stavby, oživujeme čin-
nost Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Pra-
ze 6. Co je cílem činnosti Sdružení pro podporu 
zeleně a ovzduší v Praze 6? Informovat obyvatele 
Malovanky a Břevnova o situaci, která nastala po 
otevření objízdné trasy a o možnostech zlepšení 
životních podmínek. Informovat o plánované vý-
stavbě „Břevnovské radiály“. (Bělohorská se ne-
smí stát čtyřproudou dálnicí ani „dočasně“!) Moni-
torovat stávající situaci hlavně v ulici Myslbekova, 
kde pod okny obyvatel denně popojíždějí tisíce aut 
včetně nákladních, a požadovat přislíbené kom-
penzace za tuto situaci, kterou si obyvatelé sami 
nezvolili, např.: výsadba stromů, čističky vzdu-
chu, výměna oken za protihluková, atd. Zahájit 
systematické měření znečištění vzduchu v dotčené 
lokalitě a na základě výsledků měření požadovat 
např. regulaci odvětrávání ve Strahovském tunelu 
a budoucí Blance. Sledovat přípravu dalších sta-
veb v lokalitě kolem křižovatky Malovanka, jako 
je osmipatrový hotel Petynka, který má stát na mís-
tě současného parkoviště pro koupaliště, a multi-
funkční objekt nad výjezdem z tunelu vedle hotelu 
Pyramida. Máte zájem na zlepšení současných  
a zachování dlouhodobých životních podmínek na 
Břevnově? Chcete se zapojit do činnosti Sdružení? 
Kontaktujte nás na adrese: Sdružení pro podporu 
zeleně a ovzduší v Praze 6, Za Pohořelcem 15, 
Praha 6. web: http://tinyurl.com/malovanka. Další 
informace najdete na web stránkách: http://www.
praha6ztracitvar.cz/,  http://www.sppzo.cz  Za 
Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6.

Barbora Čalkovská, červen 2010                          
  Od poslední zprávy o Domově svaté Rodi-

ny uběhlo již několik měsíců a za tu dobu se toho 
mnoho událo.Především je téměř u konce fáze pří-
prav pro rekonstrukci domova na Petřinách, který 
pochází z 60. let 20.stol. Kromě stále se zhoršující-
ho technického stavu budova již od samého počát-
ku neodpovídá hygienickým předpisům a požadav-
kům dospělých osob na optimální bydlení. První 
etapa rekonstrukce proto proběhne v roce 2011  
a díky ní se budova stane nejen zcela funkční a vel-
mi příjemnou pro bydlení klientů, ale také se změ-
ní ve velice hezkou stavbu, která Petřiny zkrášlí. -  
V půli června pojede několik klientů spolu s asi-

stenty a rodiči na několikadenní pouť do Lurd. 
Každoroční poutě jsou kromě osobní vnitřní kon-
templace vždy momentem sblížení a nyní tomu 
jistě nebude jinak. - Dne 6. 5. proběhlo v budově 
v Liboci setkání s dárci a přáteli, se všemi, kteří 
domovu fandí a podporují jej.- Po malém občer-
stvení ( domácí kynuté buchty byly vynikající!)  
a shlédnutí krátkého filmu o historii Domova se 
návštěvníci podívali do dílen, kde část klientů   
v rámci pracovní terapie vyrábí předměty z textilu, 
proutí, dřeva a keramiky. Od 19.00 hod následoval 
v nedalekém libockém kostele benefiční koncert 
ženského vokálního sboru TIBURTINA, v jehož 
podání chorální skladby z období 11. – 13. stol. 
byly překrásné. Zájem o koncert nás všechny mile 
překvapil, obsazeno bylo více než 90 míst.  

  Teatrucho opět v Břevnově. Tradiční divadelní 
festival v Kaštanu, který se konal v závěru května, 
byl letos rozvržen na několik večerů, a začínal již 
ve čtvrtek 20. 5. kusem: Střídmí klusáci v kulisách 
višní, které předvedlo divadlo Bufet. V pátek večer 
se představilo loutkové divadlo Československo, 
ale hlavní menu přišlo až v sobotu, kdy vystoupilo 
od 14 hodin Divadlo Játojsem a excelentní Buchty 
a loutky. Finále letošního Teatroucha bylo svěřeno  
známému ansámblu Mimotaurus, který se předsta-
vil strašlivými historkami z prostých mravů české 
země. Opět – žádný nával nebyl, a to je pro souse-
dy ze širokého okolí velká škoda. Protože to bylo 
krásné, docela blízko za rohem, za směšnou částku 
50,-Kč se diváci mohli nechat unést od televizní 
bedýnky, a prožít pěknou hodinku bezprostředně  
s nadšenými herci pro věc. 

  Po sedmnácté se běžel ve Hvězdě Hlu-Hlů 
běh 7. 4. 2010. Já jsem tento závod běžel po čty-
řiadvacáté. Že to není možné? Je, protože stejný 
závod jsme pořádali jako Běh Laborek. Už před 
Hlu-Hlů. A začali číslování od jedničky. Ani letos 
nebyla porušena tradice, nepršelo. V tuto dobu se 
koná hodně běhů, v úterý před i ve čtvrtek po na-
šem závodě byly v Praze další běhy. Ale solidních 
62 běžců přišlo. Nejmladší byl osmnáctiletý Jan 
Knap, nejstarší čtyřiaosmdesátiletý ing. Ivan Pac-
ner. Ten tady také patří k inventáři. My postarší 
jsme opět přidali nějakou tu vteřinku k minulým 
časům. Mladí běhají rychleji než my, ale na traťo-
vý rekord Jindry Linharta z roku 1989 opět nikdo 
neměl. (Jindra 18,56, letos Dan Kupidlovský za 
srovnatelných podmínek 20,22) Ani ženský rekord 
se nemusel třást strachy, odolal též. V jednotlivých 
pětiletých kategoriích zvítězili: Na 6 km (2 kola): 
Do 34 let D.Kupidlovský 20,22; 35-39 let M.Pá-
vek 21,35; 40-44- let F.Bulava 21,52; 45-49 let 
M.Valenta 23,08; 50-54 let Z.Fojtík 25,11; 55-59 
let J.Schwarz 23,40; 60-64 let Z,Hruša 27,14; 65-
69 let J.Čech 25,52; 70-74 let J.Hlusička 28,19; 
80-84 let J.Šťastný 37,33. 10 žen běželo 1 kolo 
3 km: Do 34 let I.Bochenková 12,28; 45-49 let 
H.Vavrušová; 50-54 let K.Mališová 12,41; 55-59 
let J.Zeidlerová 16,35. *Vysvětlivky: Hlu = Hlu-
sička, Hlů – Hlůžek = zakladatelé závodu. Takže 
za rok v dubnu ve Hvězdě nashledanou ….             

J. Hlusička
  Veteránské mistrovství Evropy v běhu do 

vrchu - Barcelona 16. 5. 2010. Dá -li se říkat le-
tošnímu mistrovství v Barceloně „ běh do vrchu“, 
potom české běhy na Černou horu v Krkonoších by 
musely být velehorské. Barcelonský běh měřil ne-
celých 12 km, stoupání měl jen 200m a končilo se 
seběhem do místa startu. Z České republiky nebyl  
o šampionát velký zájem, byli jsme tam jen tři. Kro-
mě mne ještě Eva Jirásková z Lanškrouna a Štefan 
Malatín z Brna. Já jsem měl zajištěné ubytování  
v pensionu - všechny hotely jsou příliš drahé a tady 
jsem platil jen 30 Euro denně. Pokoj 6m2, ale se 
dvěma okny,umyvadlem , skříní a stolkem. A ještě 
se tam dala cvičit rozcvička. Závod se běhal úplně 
na kraji města, vybíhalo se od hřiště asi kilometr 
městem a pak začalo stoupání terénem. Namáhavé 
nebylo ani tak stoupání, jako rozblácené lesní ces-
ty. Neměl jsem vůbec přehled o svém umístění, ale 
dokud trať stoupala, moc lidí mě po výkonnostním 
rozřadění po startu už nepředbíhalo. Ale když za-
čal seběh s kopce, bylo hůř. Seběhy nemám rád, 
obzvlášť v blátě, tam mě pár lidí předbíhalo, ale 
hlavně dva z mé kategorie 70-74 let. Pak se ukáza-

z Břevnova je dlouholetou členkou kulturní komi-
se m.č. Praha 6 a také členkou představenstva 
živnostenského spolku v Břevnově. Je osobou, 
ze které nevyprchala mladická energie a odhod-
lání, a uchovala si se svým manželem Karlem 
Závorou stálý smysl pro recesi. V roce 2007 ku 
stému výročí města Břevnova vydal Spolek břev-
novských živnostníků publikaci Průvodce Břev-
novem – uličník, jehož autorkou je právě Květa 
Závorová. Dnes přichází do prodeje díl druhý – 
Střešovice. Autorka má také mnoho dalších plá-
nů, takže lze směle říci, že muži - a Květa Závo-
rová nestárnou... 
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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
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 Dne 17. listopadu bude otevřena výstava „Be Free“, vě−
novaná touze člověka po svobodě. Národní muzeum ji připra−
vilo k 20. výročí pádu komunistického režimu. Dalším projek−
tem v tomto roce bude výstava „Olympionici“. 
 Nová budova bude s historickou budovou během její ge−
nerální rekonstrukce propojena podzemní tunelem. 
 Musaion – národopisná expozice Národního muzea, Le−
tohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 otevřela
výstavu Český Banát. Život a tradice českých obyvatel ru−
munského Banátu. Výstava potrvá do 28. 5. 2010, je doplně−
na řadou tématických doprovodných akcí. 
 Národní galerie v Praze vystavuje ve Valdštejnské jízdár−
ně přes dvě stě padesát obrazů a kreseb Otakara Lebedy.
Výstavu doprovází obsáhlý katalog. Výstavu s názvem Ota−
kar Lebeda (1877 – 1901) můžete vidět do 24. ledna 2010. 
 Výstava „Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rych−
nově nad Kněžnou“ bude otevřena ve Sbírce starého evrop−
ského umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci
dne 12. 11. Obrazy z Rychnova zde budou zapůjčeny dlou−
hodobě. 
 Dům U Zlatého prstenu (sklepení), Týnská 6, Praha 1,
Ungelt, pořádá ve spolupráci s Památníkem národního píse−
mnictví výstavu KAREL TEIGE / ZDENĚK BALADRÁN:
ASYMETRICKÁ HARMONIE 4. 9. – 1. 11.
 V prostorách muzea, které připravilo u příležitosti otevření
Muzea Montanelli, MuMo výstavu „MuMo Opening“, můžete
vidět díla jedenadvaceti autorů. Otevřena je do 31. 1. 2010 út
– so: 12.00 – 18.00 hodin, ne: 12.00 – 16.00 hodin. 
 Galerie fotografie Louvre, Národní 22, Praha 1, srdečně
zve na výstavu prezentující sbírku fotografií PPF. DRAHOMÍR
JOSEF RŮŽIČKA. Otevřeno denně 13.00 – 22.00 do 8. 11.
 Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, vystavuje:
MARIE KRATOCHVÍLOVÁ MĚSTSKÉ SOCHY, do 8. 11.
Otevřeno denně kromě pondělí 12.00 – 18.00 hodin. 
 Národní muzeum otevírá svou novou budovu veřejnosti!
Vedle komentovaných prohlídek je od 16. září otevřena vý−
stava „Košický zlatý podklad“.

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

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

Květa Závorová

lo, že první běžel vpředu od začátku, takže v cíli na 
mne zbyla populární „bramborová medaile“. Eva 
běžela vyrovnaný závod se Štefanem, doběhli sko-
ro spolu pár minut přede mnou. Eva pátá, Štefan 
kolem 17. místa v kategorii, ještě jsou moc mladí 
a mají větší konkurenci. Hodinu po nás startoval 
ještě veřejný závod na stejné trati, jen prodloužený 
na 14 km. Tam běželo přes tisíc běžců, na místním 
koupališti, kde se podávalo občerstvení a vyhlašo-
vali vítězové, bylo po jejich doběhu hodně plno. 
(v mistrovském závodě nás běželo jen něco přes 
200). Barcelona nám připravila ideální běžecké 
počasí, bylo chladno a slunečno. Ten den ještě zís-
kali místní fotbalisté španělský titul, takže jsme do 
jedné po půlnoci nespali, troubilo se, lítaly petardy 
a náš hotýlek neměl prakticky žádnou zvukovou 
izolaci. Když jsme v pondělí po poledni přiletěli 
načas do Prahy, dozvěděli jsme se, že se ze západ-
ní Evropy nelítá, islandský popílek řádil. Kdyby 
vál vítr jižněji, seděli bychom v Barceloně ještě 
dnes. J. Hlusička  

  NEVŠEDNÍ UMĚLECKÝ ZÁŽITEK V BŘEV-
NOVSKE BAZILICE. Byl chladný májový večer 
pondělí 17.května. V břevnovské bazilice právě 
skončila májová pobožnost, dozněly melodic-
ké „bavorské“ litanie a lidé se rozcházeli domů. 
Všimli si však, že na nádvoří před kostelem postá-
vají desítky neznámých, sympaticky vyhlížejících 
mladých lidí. Někteří z nich anglicky zdravili vy-
cházející farníky. Byli to američtí studenti ze státu 
Minnesota, členové pěveckého sdružení Chorál 
Arts Ensamble, kteří jsou opět na uměleckém tur-
né po Německu. Rakousku i v naší republice, A tak 
se mnozí z návštěvníků večerní mše vrátili zpět do 
kostela - a dobře udělali; koncert stál opravdu za 
to! Členové sboru pocházejí ze dvou uměleckých 
vysokých škol: děvčata studují na College of Saint 
Benedict v městě Saint Joseph a chlapci na Saint 
John‘s University v Collegeville, něco přes sto 
kilometrů vzdáleném od Minneapolisu. Pro oži-
vení školních znalostí ze zeměpisu připomínám, 
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Kim Kasling, který je současně i hlav-
ním varhaníkem baziliky Panny Marie  
v Minneapolisu. Na programu pon-
dělního koncertu byla řada nádher-
ných skladeb světových i americ-
kých autorů. Koncert začal výběrem  
z „Solemn Mass“ (Kyrie a Agnus 
Dei) pro sbor a varhany od Louise 
Vierne. Dále zazněla ..Regina Coeli“, 
dílo G.D.da Palestriniho, .Lux Au-
rumque“- skladba mladého skladatele 
Erica Whitacre, dále ,,Give me Jesus“ 
od Jestera Hairsona (solový part zazpí-
vala pěkným sametovým altem mla-
dá sólistka Amanda Culver), ..Daniel, 
servant of the Lord“ skladatele Un-
dina Moore a působivé varhanní sólo 
„Concerto in a-mínor“ -společné dílo 
Johanna Sebastiana Bacha a Antonia 
Vivaldiho: části „Allegro“ a „Adagio“ 
v podání Kima Kaslinga Následovala 
skladba Benjamina Brittena pro sbor  
a varhany „Festival Te Deum“; to 
už se celý sbor přemístil z prosto-
ru před hlavním oltářem nahoru na 
kůr. Následovaly novodobé skladby 
mladých autorů „Not one sparow is 
forgotten“ (Ani vrabec není zapome-
nut), „Stand by me“, „Nobodv knows 
the trouble I‘ve seen“, „Every Time  
I Feel the Spirit“, „Jubilate Deo“, „I 
have had singing“ a závěrečný opus 
„Didn‘ My Lord Deliver Daniel“. Divá-
ky zaujala dokonalá interpretace členů 
sboru a zejména pak výkony mladých 
sólistů. Velmi příznivý dojem udělal  
i sám sbormistr Axel Theimer, když 
mile oslovil diváky před i po koncertu. 
Dlouhý potlesk si zasloužil i varhanní 
virtuos Kim Kasling. ( Pro Břevnovan 
zapsal Lig. Karel Voplakal, CSc)           

  Poslední sbohem čarodějnicím.  
V pátek 30. dubna k večeru bylo již před 
klášterem všechno připraveno. Skau-
ti postavili perfektní hranici, na každé 
straně pevně přivázány čarodějnice. 
Opodál hučel velký stan, kde se tou 
dobou již pilně čepovalo, jedlo a pilo, 
neboť pálení čarodějnic v Břevnově 
se už delší dobu stalo zavedenou jarní 
domácí událostí. Pořadatel – Spolek 
břevnovských živnostníků – připravil 
tuto oblíbenou atrakci po deváté. A lidí 
se sešlo nejvíce za celou dobu konání 
– odhadem kolem patnácti set osob. 
Účastníci k tomu měli jistě své důvody. 
Není to úřední megaakce pro všechny 
z Prahy a okolí, jaká se koná na Břev-
novské pláni, ale záležitost místní, kdy 
se u kláštera setkávají zdejší přátelé  
a známí s rodinami, a to si pak zopa-

že stát Minnesota leží u velkého jezera Hořejšího  
a na severu má společné hranice s kanadskými 
provinciemi Ontario a Manitoba; na západě souse-
dí se Severní a Jižní Dakotou, na jihu s Iowou a na 
východě se státem Wisconsin. Sbor má za sebou 
již padesátileté umělecké zkušenosti; za tu dobu 
podniká každé čtyři roky třítýdenní umělecká tur-
né především po Evropě: mnoho generací zpěváků  
z Chorál Arts Ensemble již od roku 1960 pravidel-
ně vystupovalo ve Vídni, Mnichově, Salzburku, 
Trevíru i v Praze a v řadě rakouských a německých 
benediktinských opatství. V posledních pěti letech  
s velkým úspěchem uplatnili své umění i na Dál-
ném východě - v Hong Kongu, Japonsku i Číně. 
Toto pěvecké těleso má 49 členů a jeho sbormist-
rem je Dr. Axel Theimer, profesor na Saint John‘s 
University. Za manuál nových břevnovských 
varhan usedl profesor hudby v Collegeville Dr. 
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Vyvrcholením letošního divadelního festivalu  
v břevnovském Kaštanu  v květnu bylo vystoupení 
souboru Mimotaurus, který předvedl tragikomický 
kus o morálce v Čechách. Byla to podívaná.

Na gymnáziu v Arabské ve Vokovicích tamní divadelní soubor nově nastudoval Goldoniho frašku Treperendy, se kte-
rou se premiérově představil v březnu na Malé Straně v Divadle Na Prádle. O té doby se s touto hrou úspěšně před-
stavil ještě dvakrát. Dramatický kroužek ve vokovickém gymnáziu vede zkušený režisér Mgr. Milan Tomeš.

8.června se v břevnovském Kaštanu představily děti zdejší Školy Hrou s vlast-
ním divadelním kusem nazvaným Omylem ukradená princezna. Hru napsala 
„na míru“ dětem paní učitelka Monika Kočendová a v Kaštanu to byla po premi-
éře Na Dobešce a v divadle Minor další úspěšná repríza.
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kují ve větším na posvícení. Akci využili rádi 
stánkaři, aby nabídli trdelníky, brambůrky, klo-
básy a jiné dobroty. A přišla zahrát břevnovská 
dvorní country kapela Netopýr, kterou místní znají 
již dlouho. K zahájení tentokrát přijel i primátor  
P. Bém, tradičně chodí starosta Prahy 6 T. Chalupa 
a jiní. Akci zahájil předseda živnostenského spol-
ku T. Hudera, a brzy se hranice rozhořela vysokým  
a sálajícím plamenem. Po chvíli čarodějnice zmi-
zely v popelu a přítomní se věnovali vlastní zába-
vě, která končila až po půlnoci. Bylo to zas tuze 
pěkné, počasí vyšlo. 

  Živnostníci na Bělohorské stahují rolety. 
Zmenšující se kupní síla na obchodní Bělohor-
ské ulici a konkurence nedalekého Kauflandu  
a jiných velkoobchodů zapříčiňují, že některé krá-
my s tradičním zbožím končí. Takovým příkladem 
jsou Polotovary Zahálka na Bělohorské 120, kde 
byla po několika desetiletích ukončena obchodní 
činnost. Majitel Jiří Zahálka potvrdil změny, kte-
ré se odehrávají v české společnosti: tradičních 
zákazníků, kteří chodili denně pro polotovary, za 
posledních deset let výrazně ubylo. Tito zákazníci 
umřeli. Mladí pracují od rána do večera, v sobotu 
vezmou auto a jedou si nakoupit na celý týden do 
Zličína. Staří šetří z obav z finanční krize. Bělo-
horská, ještě snad nedávno plná lidí na ulici i v 
obchodech, zeje po celý týden prázdnotou. Není 
moderní chodit do malého obchodu a koupit 
potřebné, je moderní chodit do velkoobchodu,  
a pro velký výběr koupit mnohé nepotřebné. Prak-
ticky všichni majitelé obchodů na Bělohorské pod-
statně snížili počet svých zaměstnanců. Zmizely 
dva obchody potravinového řetězce Žabka. Jiné 
obchody otevřou, a než je stačíte zaregistrovat, 
zmizí. Hospoda V uličce Tomáše Hudery zavře-
na, Zábavní centrum Radost ukončilo činnost. Jiní 
přiznávají, že možnost zavření obchodu je reál-
nější, než kdykoliv předtím. Ale zavřené obchody 
prázdné nezůstanou. Místo polotovarů zde bude 
vinotéka, po Žabce přišli obchodníci z Vietnamu,  
a život běží dál. Sejdeme se.                                       

   Tajemné prameny v Břevnově. 3. května ko-
nala se v prostorách Juditiny věže Karlova mostu 
přednáška ing. Václava Jandáčka: Tajemné prame-
ny, vodní toky a vodní plochy v údolí Břevnova, 
aneb po Brusnici od Vojtěšky až do Jeleního pří-
kopu. Velmi zajímavá přednáška se konala v rámci 
benefičního přednáškového cyklu k 110. výročí 
klubu Za starou Prahu.

   Výstava prof. Herinka v Řepích. Od 3. 5. 
do 26. 5. se konala v refektáři Domova sv. Karla 
Boromejského výstava ak. mal. Jana Herinka, ten-
tokrát věnovaná ilustracím k pohádkám a knihám 
pro děti. Desítky krásných obrázků ke knihám, jež 
vycházely pro nejmladší čtenáře v minulých de-
setiletích, vám připomněli autora, kterého mnozí 
právě z dětských ilustrací dobře znají. Však také 
prof. ak.mal. Jan Herink je – jak přesně psáno  
v úvodu výstavy hudebník, historik a znalec mís-
topisu, který byl po dlouhá léta také naším velmi 
blízkým spolupracovníkem Břevnovana. Jako 
výtvarník zpracoval obrovské množství obalů 
gramofonových deset Supraphonu, Pantonu a Ar-
tie. Maloval krajiny, a mnozí si připomenou řadu 
úspěšných výstav. Jeho životní dílo je obrovské  
a všestranné.- Prof. Jan Herink z Liboce oslavil 
18. března 92 let.

   10 km v Šárce. Atletický klub veteránů za 
podpory T. S. Aritma Vokovice a každoroční spo-
nozorské pomoci firmy “KODYS” uspořádal již 9. 
ročník běhu v Šárce. Běžel se jeden okruh v délce 10 
km v krásném prostředí Šárky. Běh je dosti náročný  
a vyžaduje dobré trénované běžce. Nakonec nikdo 
nevzdal. Všichni dorazili do cíle. Pro účastníky 
všech ročníků je 10 km zdánlivě krátká trať, vzpo-
menou-li jak běh začínal - běžely se dva okruhy 
v délce 12,5 km, čili 25 km (3 ročníky). Letošní 
ročník proběhl za - pro běžce ideálního - počasí. 
Hůře na tom byli pořadatelé, rozhodčí i diváci. 
Bylo poměrně na květen chladno. Již tradičně jsou 
hodnoceni a odměněni první tři závodníci ve všech 
mužských i ženských kategoriích. Odměnou byly 
letos masné výrobky. Pikantní bylo, když jeden  
z odměněných, který běhá za “vegetarián klub”, 
vyhrál uzené koleno. Pořadatelé pořádají též boha-

♦ Vila a ateliér Františka Bílka v Praze na Hrad-
čanech budou znovu otevřeny ke 100. výročí po-
stavení této unikátní budovy. Bílkova vila je spra-
vována Galerií hl. m. Prahy. Slavnostní otevření 
nově zrekonstruované vily se uskuteční 1. září 
�010.
♦ GHMP uspořádala výstavu Roky ve dnech: 
české umění 1945-1957 v Městské knihovně ji 
můžete vidět do 12.9.2010.
♦ GHMP Připravila v Domě U Kamenného zvo-
nu již 7. ročník Bienále mladého umění. Potrvá do 
29.8.2010,
♦ Národní, galerie a arch. Martin Rajniš veřej-
nosti představili návrh exposice Přirozené ar-
chitektury, který bude ve.dnech 29. srpna až 21. 
listopadu 2010 reprezentovat českou architekturu 
na 12. mezinárodní výstavě architektury v Benát-
kách. Více o výstavě najdete na Www.e-mrak.cz.
♦ Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, 
Praha 8, představuje -Vietnam - křižovatku kultur 
do 12. září, 2010. Výstava o vietnamské komunitě 
v Praze zahrnuje i přednášky a programy pro ško-
ly.                
♦ LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA Vý-
staviště 422, Praha 7 - Holešovice je zařazeno 
mezi 10 nejkrásnějších muzejních expozic Evro-
py..Otevřeno út-ne 12.00-18.00.
♦ Národní muzeum - nová budova, Vinohradská 
1, Praha 1, hostí výstavu SVĚTLO PRO PRAHU 
(po deseti letech). Navazuje na nepříjemná témata 
výstavy SVĚTLO PRO PRAHU 2001. Nutnost 
zastavit utrpení ptáků na sloupech elektrického 
vedení. Až do 3. října si ji můžete prohlédnout  
v nové budově Národního muzea.
♦ Galerie Epicure, Rohanské nábřeží 7, Praha 8, 
(tram 24 a 8) Karlínské nám., si dovoluje pozvat 
návštěvníky na výstavu obrazů Víta Vavřince 
Pavlíka, která navazuje na výstavu Josefa Achre-
ra. V Galeri Epicure, Rezidence River Diamond, 
možno posedět i venku, budete mile překvapeni 
pestrostí, nabídky. Po-Pá 9.00-17.00 hod. 
♦ Krásu lidových krojů, výšivek krajek minulého 
století, můžete vidět na výstavě v Michalské.ul.  
v galerii ZLATÝ KOHOUT do 30 srpna. Těší se 
na Vás sběratelka Věra Čurdová od 4.června. Ne-
budete zklamáni!
♦ 13. května v Salmovské literární kavárně „kde 
je líp než na světě“ připravili Eva Kriz (zpěv)  
a Milan Dvořák (klavír) pořad TEXTAPPEAL 
GALSKÉHO KOHOUTA - Antoine de .Saint-
Exupéry - 110. Host: Jana Vosecká - Obrazy  
a poezie. Za uvolněný večer plný přátel a úsmě-
vů, za nádherné šansony v originále i v češtině, za 
modré růže SAINT-EXUPERY poděkování paní 
Evě Kriz, za recitaci básní paní Ivaně Rudicové. 
Poděkování za kytici rudých růži paní Potůčkové 
- zahradnictví Bílá hora - a paní Ivetě Flanderové 
za modré růže (bábovky).

Jana Vosecká

tou tombolu, kde vyhrávají všichni. Závodu se zú-
častnilo 42 běžců, z toho osm žen. Na startu bylo 
vidět osmnáctiletého mladíka i zralého osmdesá-
tiletého muže Ivana Pacnera. Na přání běžců i ro-
dičů budou pro příští ročník připravené tratě i pro 
děti. Těšíme se na příští ročník v sobotu 14.5.2011. 
František Feňa, ředitel závodu.

  Kalendář závodů na Markétě v roce 2010
13. 04.  Extraliga Praha – Mšeno (Super League)
20. 04.  Extraliga Praha – Pardubice / KD 125  
 (Super League)
29. 04. MČR juniorských družstev/ 125 Praha  
 (Junior teams and CZ and 125ccm))
06. 05. Extraliga Praha – Slaný / KD 125  
 (Super League)
22. 05. Grand Prix
03. 06. Extraliga Praha – Plzeň / KD 125  
 (Super League)
17. 06. Přebor Praha/ KD 125 (Championship)
06.09. Tomíčkův Memoriál/ KD125  
 (Tomicek Memorial)
16.09. PO Semifinále Praha, Mšeno  
 (Semifinal Play-off)
29. 09. PO Finále Praha, Slaný (Final Play-off)
04. 10. MČR F2 Jednotlivců Praha (Czech  
 Republic Individuals Championship)
14. 10. MČR Juniorů Praha (Czech  
 Republic Juniors Championship)
 MARKÉTA CUP (125 ccm) 
 MČR 125 Krátká dráha (on short track) 
 Czech Republic Championship 

   Eliška roste jako z vody. Stálý zájem pro-
jevují občané o možnost přestěhovat se do právě 
stavěného Domova pro seniory Elišky Purkyňo-
vé. Stavba roste rychle na Patočkově ulici vedle 
základní školy, ale propagace k stavbě ještě velká 
není. Zřizovatelem není m.č. Praha 6, ale Magis-
trát hl.m.Prahy. Adresa, kde zájemce získá nej-
snáze informace, jest v DS Šolínova 3, Praha 6. 
Osobní návštěvy jsou přijímány ve středu od 13.00 
do 16.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 11.00. Vyzvednutí 
žádosti o umístění je možné kdykoliv ve vrátnici. 
Pro rámcovou informovanost lze pro čtenáře sdě-
liti, že předpokládaná výstavba objektu Domova 
pro seniory Za Kajetánkou, k.ú. Praha-Břevnov, je 
do XII/2011. Maximální kapacita při využití vari-
abilního systému je 199 míst. Investorem výstavby 
je odbor správy majetku MHMP. Žádost o přijetí 
může podat každý občan MHMP, který splňuje 
kriteria pro přijetí (zejména ten, který pobírá pří-
spěvek na péči a jehož osobní poměry odůvodňují 
potřebu pobytových služeb sociální péče.) Žádost  
o přijetí se uplatňuje na adrese: Domov pro senio-
ry Elišky Purkyňové, Šolínova 3, Praha 6, řed. Eva 
Kalhousová. Bližší informace Vám sdělí vedení  
Domova pro seniory Elišky Purkyňové, Šolínova 
3, Praha 6 (tel. 224 317 329, 224 311 364), E-mail: 
kalhousova.eva@centrum.cz

   Malá galerie v IK Břevnov. V pátek 11. červ-
na byla bez pozvánek a oficialit otevřena skromná 
“Malá galerie Informační kanceláře v Břevnově”, 
na jejíž premieře vystavila své obrázky Jarmila 
Jandová z Domova sv.Rodiny na Petřinách. Po 
čase budou následovat malíři ze škol, ale i dospělí 
amatéři, kteří umějí kreslit.

   Dne 8. června se konal v Tereziánském sále 
Břevnovského kláštera klavírní podvečer žáků Ma-
rie Čihařové a Renáty Jiráňové. Oblíbeného setká-
ní, které se koná vždy před prázdninami a na sklon-
ku roku, se účastní množství rodičů a příbzuzných, 
ale i nestranní lidé, kteří sledují kulturní pořady  
v klášteře. Ti nejmenší hrají roztomile, ti starší - 
to už je hezký poslech hudební klasiky, kterou na 
rozhlasových vlnách dnes neuslyšíte. Za hudební  
snažení je nutné oběma kantorkám hudby – Marii 
Čihařové a a Renatě Jiráňové poděkovat a také dě-
tem a rodičům za trpělivost. Bez nich by byl Břev-
nov o dva pěkné hudební zážitky chudší.

   V Sedlci se dětského hřiště a slona hned 
tak nedočkají. 22. května se sešly vedle obecního 
domu v Sedlci tři desítky místních sousedů, aby 
se pozdravili se starostou Prahy 6 T. Chalupou  
a radní magistrátu M. Kousalíkovou. Starosta však  
hned v úvodu zklamal přítomnou ženskou část, ne-
boť přišel bez avizovaného synka. Ale i tak se po 
úvodních proslovech rozeběhla přátelská debata. 
Ze všeobecných informací v diskusi zaujalo míně-
ní starosty, že dětské hřiště v Sedlci zatím nebude, 
neboť se do záležitosti vložili hygienici, a pro nad-
měrný hluk železnice v těsné blízkosti zvažované-
ho hřiště stavbu nedoporučili. V záležitosti obnov 
známé místní atrakce – slona – starosta navrhl 
prozatím zjistit finanční cenu slona dřevěného po 
vzoru Trojského koně v Tróji. Škoda, že se zatím 
nepodařilo sehnat původní technické nákresy této 
historické populární atrakce, aby se posoudilo, co 
by vyšlo levněji. Ale moc se o tom starosta bavit 
nechtěl.        
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muzikál
Marjánky

uvedl
diváky
v nadšení

7. května 2010 vyvrcholily oslavy stého výročí sta-
ré dámy v Břevnově – školy Marjánky. Už před tím 
zasazena slavnostně na dvoře lípa a nyní se chodby 
školy proměnily ve výstavní expozice starých fo-
tografií a dokumentů. Však se zde sešla také řada 
absolventů, mladších i starších ročníků. Finální 
oslava se konala v zábavním podniku Na Marján-
ce – proti škole, po které škola přijala stejné jméno. 
Od 16 hodin se zde konal nejprve koncert dechové 
hudby Žižkovanky, která zahrála kromě známých 
„Hašlerek“ a jiných staropražských písní i známý 
prvorepublikový sousedský valčík Na Marjánce od  
V. a C. Novákových. Po oficialitách a přivítání starosty  
T. Chalupy paní ředitelka Anna Niklová pozvala pří-
tomné k závěrečnému programu, který přivedl divá-
ky k vytržení a vyrazil dech nabité Marjánce. Začal 
dětský muzikál o škole a nejdůležitějších událostech 
v posledních sto letech v Praze. Vynikající scénář 
rozdělil jednotlivé děje na desetiletí a ročníky žáků 
od nejmladších až po nejstarší předváděly s proslovy 
vše, co bylo pro jednotlivá léta typické. Děti zpíva-
ly, tančily, vyprávěly příběh své školy, byly neustále  
v pohybu. Používaly dobové oblečení, rekvizity, do-
bovou hudbu, která vytvářela nezbytnou kulisu. 
Nadšení dětí pro tento způsob představení a vyjád-
ření byl tak velký, že strhával diváky k rytmickému 
potlesku a v samém závěru k dlouhým ovacím. To 

byl již přinesen obrovský dort, který byl uměleckým 
dílem cukrářů, neboť představoval přesnou kopii 
školy Marjánky. Ovšemže patřil účinkujícím dětem, 
kantorům a paní ředitelce za jejich úžasnou námahu  
a výsledek, který stál za to vidět, bohužel jen jedenkrá-
te, za to však to byl krásný a nevšední zážitek docela 
obyčejného pátečního odpoledne u nás v Břevnově.         
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muzikál 100 let
břevnovské školy
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prostředků, a tak se provedla jen poslední modernizace – v roce 1947 
byly v historickém podzemí zprovozněny strojně stírané česle. Po 
únoru 1948 už nebylo politické vůle k dalším modernizacím a trvalo 
ještě řadu let, než padlo rozhodnutí stařičkou čistírnu konečně na-
hradit novou, vystavěnou na sousedícím Císařském ostrově. Její spuš-
tění teprve v roce 1967 ukončilo provoz historické podzemní linky, 
trvající jednašedesát let. Nějakou dobu ještě stála jako záloha, teprve 
v 70. letech byla definitivně opuštěna a chátrající čekala na skupinu 
nadšenců, kteří se koncem 80. let pustili do vyklízení podzemí od po-
vodněmi naplavených usazenin bahna a obnovy strojního vybavení. 
V roce 1991 získala budova památkovou ochranu a posléze vznikem 
Ekotechnického musea se objekt začal zpřístupňovat veřejnosti. Dnes 
je podzemí čisté, po někdejším zápachu ani stopy. Nádrže jsou plné 
průzračně čisté vody.
V budově mimo znamenitě vystavěných a krásně tvarovaných cihlo-
vých kleneb návštěvníci obdivují také původní parní stroje v zachova-
né strojovně, které jsou dodnes funkční a o které se starají pracovníci 
Ekotechnického musea a nadšenci z občanského sdružení Klub přátel 
staré čistírny. Při významnějších příležitostech bývají zhruba dvakrát 
ročně stroje předváděny návštěvníkům v chodu. Nejbližší příležitostí 
bude letošní závěr prohlídkové sezóny, spojený s tradiční akcí zvanou 
Zamykání kanálů. Ta se uskuteční v sobotu 30. října 2010 a je už roky 
spojena s večerními prohlídkami historického podzemí osvětleného 
tisícovkami zapálených svíček. Členové Klubu přátel svíčky rozmístí 
podél stěn, na schody, portály, římsy, zábradlí tak, že prostor je nád-
herně magicky ozářen a podmanivě proteplen. 
Stará čistírna je otevřena vždy od dubna do října, pro jednotlivce vždy 
o víkendech jsou připraveny čtyři prohlídky s průvodci, vždy v 1030, 
12.30, 14.30 a 16.00 hodin. Přijďte o chvilku dřív, na prohlídku se od-
chází většinou přesně. V horkých dnech doporučuji si přibalit s sebou 
aspoň mikinu, v podzemí je chládek. Prohlídka trvá přibližně hodi-
nu. 
Pro zájemce o nadstandardní zážitky je od 22. června 2010 připravena 
také varianta rozšířené prohlídky včetně procházky stokou na odpadní 
galerii za podzemními usazovacími nádržemi. Na tuto prohlídku, kte-
rá se koná vždy v úterý, je však třeba si předem rezervovat vstupenky 
prostřednictvím internetových stránek www.prahatechnicka.cz nebo 
telefonicky na čísle 777 170 636.

ing. Jiří Müller,  
člen správní rady Ekotechnického musea, o.p.s.,

předseda občanského sdružení Klub přátel Staré čistírny a průvodce 
čistírnou

www.stara-cistirna.cz

Kde končily 
břevnovské splašky
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

Mezi národní kulturní památky byl letošního roku připsán také objekt 
Staré čistírny v pražské Bubenči. Řada lidí kolem léta chodí, aniž by 
tušila, co se v útrobách budovy se dvěma 30m vysokými komíny skrý-
vá. Co je tak významného na zprvu nenápadné stavbě, připomínající 
továrnu, pochopíme, když se přijdeme podívat dovnitř. 
Před průvodci, kteří vás krásným historickým podzemím provedou, 
raději nemluvte o „čističce“, bývají na tento výraz alergičtí. Podobně, 
jako je tomu s výrazy „žehlička“ – „žehlírna“, je i „čistička“ malý stro-
jek, zatímco budovu je třeba správně titulovat slovem „čistírna“.
Stará kanalisační čistírna je dokladem pozoruhodné schopnosti našich 
předků vystavět a vybavit i výlučně účelový provozní objekt s krásou, 
noblesou a grácií, byť jeho určení bylo od prvotního projektu směro-
váno k čistění smrdutých splašků z pražských domácností. Jedná se 
o unikátní podzemní čistírnu odpadních vod, která byla postavena 
podle projektu sira ing. Williama Heerleina Lindleye v letech 1901 
až 1906. Když se podzemím staré čistírny projdete, shledáte, že zdejší 
prostory jsou obrovské. To všechno bylo hloubeno ručně, za pomoci 
toho nejprimitivnějšího nářadí. Následně velmi precizně vystavěno se 
vskutku dokonalým zednickým fortelem z tvrdých kanalisačních ci-
hel, vybaveno technologií a zprovozněno, a to vše za pouhých pět let.
Dalším pozoruhodným faktem je, že čistírna byla v době svého vzniku 
nejmodernější evropskou čistírnou, která v Evropě neměla konkuren-
ci. Fungovala v době, kdy řada velkých evropských měst neměla žád-
nou kanalizaci nebo vypouštěla splašky do řek bez čistění. 
Paradoxem, který přispěl k tomu, že se čistírna dochovala do dneš-
ních dnů, byl především nedostatek prostředků k výstavbě nové čis-
tírny a související neustálé přesluhování této staré z časů Rakousko 
– Uherska. Již ve dvacátých letech začala mít čistírna kapacitní obtíže. 
Vznik Velké Prahy připojením okolních obcí k centru měl za následek 
zvýšení přítoku nečistot nad únosnou mez. Proto koncem dvacátých 
let město starou čistírnu elektrifikuje a zprovozňuje výpomocnou pro-
vizorní povrchovou linku, kopírující technologické stupně historické 
čistírny v podzemí. Myslelo se, že to bude jen na pár let, než se měs-
to dočká čistírny nové. Kdo by čekal, že původní čistírna bude muset 
sloužit ještě prakticky 40 let! Projekt výstavby úplně nové čistírny byl 
zpracován ve třicátých letech, měla vzniknout v Řeži u Prahy. Nebyl 
však realizován z důvodu příchodu Hitlera. Po válce se nedostávalo 

poskytuje spolehlivé právní služby již od roku 1993  
s přátelským a vlídným přístupem ke klientům, 

v s dlouholetými zkušenostmi v právní praxi v oboru 
občanského a obchodního práva, 

v vše okolo převodů nemovitostí včetně advokátní 
úschovy kupní ceny a daňového přiznání,

v dohodnuté rozvody, správní řízení, insolvenční řízení, 
pracovní, rodinné a dědické právo.

v Ceny služeb jsou stanoveny dohodou s klientem před 
zahájením právních služeb při vstupní konsultaci. 

Přijímáme klienty i o víkendu a ve večerních hodinách,  
v kanceláři: Bělohorská ul. č. 9, Praha 6

naproti hotelu Pyramida, tramvaj č. 22, 8,  
tel. č. 604 957097, 722 129 091,
e-mail:: k.storkanova@aksto.cz, 

www.advokat-storkanova.cz 

JUDr. Květoslava Štorkánová, advokátka
kancelář Bělohorská ul. č. 9, Praha 6
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Mezi námi
v Břevnově XVIII.

Jak se 
také  
v Břevnově 
sportovalo

Od fotbalu a plácků k individuálnímu vyžití                                                                 
Na stránkách Břevnovana si vždy se zájmem čtu líčení pamětníků o his-
torii Břevnova, o někdejších aktivitách Břevnovanů a o bohatém spo-
lečenském i sportovním životě naší milované čtvrti. A protože už po-
malu také začínám patřit k pamětníkům, rozhodl jsem se přispět svou 
troškou do mlýna, a to vzpomínkami na doby celkem nedávno minulé, 
které řada z nás ještě sama zažila. Rozhodně bych byl nerad, aby vznikl 
dojem, že si myslím, že se v Břevnově nesportuje nebo že jen a jen s nos-
talgií vzpomínám na doby svého mládí. Jen bych chtěl ukázat, jak se časy 
mění. Základem využití volného času pohybem je dnes bezesporu areál 
kolem Ladronky, kdysi budovaný jako Zelený pás Petřín - Bílá Hora. 
Po dlouhá léta však byl pouze něčím nedokončeným. Jednalo se hlavně  
o prostor kolem chátrající usedlosti Ladronka, kterou obývali squatteři 
a odkud čas od času zazněla po celou noc tvrdá muzika. Dnešní pohled 
na celý areál je mnohem veselejší a svádí právem k optimismu. Snad  
z celé Prahy se sem sjíždějí in-line bruslaři (což je jeden z nových názvů 
pro vybavení zvané kolečkové brusle), dost prostoru mají i rekreační 
cyklisté nebo koloběžkáři či „prkýnkáři“ neboli skatebordisté. Na kva-
litních cestách potkáme i rekreační běžce, ale i ty, kteří se jen vyšli projít 
na zdravém vzduchu - ať již s pejskem nebo jen tak. A mezi nimi vyniká 
i další rekvizita - sportovní hůlky umožňující při chůzi zapojení všech 
partií těla (už jsem zaslechl i jejich pojmenování - „Lukáš Bauer bez 
běžek“)! A pokud je dost sněhu (ale toho je stále méně a méně), rodí 
se možná noví Bauerové třeba ve stopách mezi TV-věží a Vypichem, 
potažmo i v ideálním prostředí obory Hvězda. A zapomenout nesmíme 
ani na dětská hřiště v areálu - ať už přímo u Ladronky či blíže k TV-věži, 
kde je i tenisový areál. Ano, příležitosti k protažení těla je dost, ale vše 
jen dokazuje odklon od kolektivních sportů k formám individuálněj-
ším! 
Ať se to komu líbí či ne, i pasivní sport patří nezbytně k životu se spor-
tem. A i zde se Břevnov měl čím pochlubit. Pomineme-li dodnes slav-
né ME  v atletice 1978, díky němuž byla výrazně přebudována někdejší 
„Větrná hůrka“, dnešní Stadión Evžena Rošického, kam se ve své době 
přišlo na Emila Zátopka podívat až 50 000 lidí (některé snahy o zápis 
atletů do rekordních zápisů však často zhatil nepříjemný vítr, silnější, 
než dovolovaly řády). A přestavba většinu nevýhod odstranila a snad 
si někdo se mnou ještě vzpomene na závěr maratónu při ME‘78, kdy 
poslední metry dlouhého běhu absolvovali atleti Tomanovou ulicí. Čas 
od času se kolem Strahova pořádají závody motokár nebo cyklistická 
kritéria s převýšením, ale opět nepřekonatelným se aspoň pro mě, stává 
rok 1955, kdy přes Břevnov projížděl po dlouhá léta populární Závod 
Míru a kolečkáři tehdy mířili i Podbělohorskou ulicí od Vypichu (dnes 
už je jen pěší cestou navazující na Zelený pás, spojnice se přesunula 
jižněji nad motolskou kotlinu), kdy jsme trpělivě čekali nejen na naše 
oblíbence v čele s Veselým a Kubrem, ale trpělivě i na vždy opožděné 
Indy, kteří dojížděli často až s dvouhodinovým zpožděním! Ale jako  
v celé republice, je i v Břevnově fenoménem sportovních fanouškůl č. 1 
míč kopaný neboli fotbal. A na území Břevnova se dokonce po mnoho 
let hrála i soutěž nejvyšší, I. liga! A v souvislosti s tím i evropské pohá-
ry! Vše začala Dukla (tehdy ATK a později ÚDA), kdy byl pro tento 
klub (víceméně uměle vytvořený) do vybudování areálu Juliska (také na 
území Prahy 6) domovem právě Strahov. Po dlouhá léta na (pro slávisty 
nenáviděném) Strahově hostovala Slavia, při rekontrukci Letné se Stra-
hov stal domovem i Sparty. Té se na Strahově zalíbilo tak, že někdejší, 
dnes žel jinak nevyužívaný Masarykův, později Spartakiádní stadión 
(vlastně to byl nejkapacitnější stadión na světě předčící svými 220 tisí-
ci místy i slavné Maracaná v Brazílii) přeměnila v tréninkové centrum. 
Málokdo si již také vzpomene i na další, ještě uměleji vytvořený klub 
Tankista, který sídlil v sousedství hlavního strahovského stadiónu a po 
přebudování v rámci ME‘78 bylo jeho někdejší působiště přejmenová-
no na stadión Přátelství. Tankista si dokonce zahrál po 3 roky ligu, aby 
pak po sestupu byla přestěhován do Pardubic jako Dukla Pardubice. 
Ale jen málokdo zapomene na září 1965, kdy bylo na Strahov přeloženo 
derby Sparta-Slavia, poprvé odehrávané pod obnovenými názvy tra-
dičních klubů, po návratu obrozené, již odepisované Slavie zpět do ligy 
sledovala asi už nepřekonatelná padesátitisícová návštěva beznadějně 
vyprodaného Strahova remízu 2:2, kdy podceňovaný nováček dlouho 
vedl a Kvašňákova mistrovská parta až pár minut před koncem při zou-
falém náporu aspoň vyrovnala. A zapomenout asi nelze ani na výhru 
2:0 Slavie nad sebevědomým AS Roma v Poháru UEFA v roce 1996, kdy 
tak trošku pomohl sešívaným k postupu i silný mráz!    Ať se to komu 
líbí či ne, všechny zmíněné kluby byly na Strahově a tím i v Břevnově 
hosty. Fotbaloví fanoušci mívali však v Břevnově více vlastních mož-
ností. Každý pořádný milovník fotbalu především preferoval nejtradič-
nější klub, ať už se jmenoval FC, FK, TJ, Dragoun nebo Posista. Areál 
v prostoru mezi TV věží a ulicí Nad Tejnkou se neustále vylepšoval  
a můžeme říci, že se stával místem setkání věrných břevnovských 

fandů a svým způsobem i tak trochu i společenskou údálostí, kdy se 
každý těšil i na potkání a popovídání si se sousedy nebo na posezení  
v hospůdce na hřišti či na nezbytnou propečenou klobásku. Posledním 
majitelem a hlavním sponzorem klubu byl podnikatel Pavel Dragoun, 
který dokázal klub vytáhnout až do třetí ligy, ČFL, kde je nesmazatelně 
zapsán úspěch z roku 2004, kdy Břevnov obsadil historické 3. místo! 
Pak se ale začala projevovat hamižnost restituentů (patřila jim však jen 
část pozemků areálu) a - podle názoru většiny fanoušku - i malá aktivita 
správních orgánů Prahy 6. Klub se v dalších sezónách ještě zachránil, 
ale Pavel Dragoun boj s větrnými mlýny vzdal a soutěž prodal do Mladé 
Boleslavi, aby své aktivity přesunul nakonec do „svých“ Řevnic, kdy toto 
městečko stoupá a stoupá v českých soutěžích. Nechci být až příliš nos-
talgický, ale jak jinak a lépe propagovat jméno naší čtvrti, než pohledem 
na úspěšné postavení ve fotbalové tabulce??? A malým paradoxem bylo, 
že Břevnov v roce 2006 místo svého 100. výročí řešil svůj zánik!
Bohužel... Nejznámější břevnovský klub tak jen následoval své sousedy 
a tak trochu rivaly. Nejprve byl odepsán Sokol Liboc. Kdo si dnes před-
staví, že v místě dnešní „hasičárny“ u konečné tramvají 1,2 a 18 bývalo 
kdysi fotbalové hřiště? Následoval Slavoj Břevnov, který měl areál těsně 
vedle TJ Břevnov. Ten se nikdy netajil tím, že fotbal je pro něj jen do-
plňkem a svoji pozornost soutřeďovali na tělocvičny v Liborově ulici 
a prostory u stanice Malovanka. Ale pohled na zdevastovanou plochu 
škvárového hřiště, z nějž se stalo parkoviště a skladiště pro výstavbu ně-
kolika luxusních domů v okolí, působí aspoň pro mne tristně. Přitom  
i zde by se možná našla záchrana pro břevnovský ligový fotbal...
Škoda. Pokud tedy chcete jít v Břevnově na fotbal i dnes, máte i pár dal-
ších možností. Plochu „Tankisty“ zvolila nyní pro zápasy třetiligového 
béčka Slavia, Olymp hraje až II.třídu. Na Markétě se jen a jen vzpomíná 
na účast někdejší Rudé hvězdy v nejvyšších měststkých soutěžích. Dnes 
je tam je fenoménem plochá dráha; plošinářská liga a dva mezinárodní 
podniky - letní Grand Prix a Tomíčkův memoriál v říjnu. Aleje nezbyt-
ný randál se závody spojený tím nejlepším příspěvkem pro sport v Břev-
nově a pro Břevnov? Zkuste se zeptat obyvatelů v blízkých panelácích). 
Svoje příznivce má a získává i fotbal na Bílé Hoře, kde se areálu, jeho 
údržbě i zázemí daří! Ale je to ono? 
A přejděme ke sportu rekreačnímu. Pokud ještě zima bývala zimou, 
bylo možností mnoho. Sáňkovalo i lyžovalo se na „parčíku nad pomní-
kem“, ale i tu a tam na některé pro sáňkování uzavřené ulici (například 
v dolní části Dvořeckého ulice) mezi ulicí 8.listopadu a „náměstíčkem“, 
kde vedle oblíbené hospody U Lankašů (po znárodnění Na Výšince) byl 
i jeden krámek vedle druhého - konzum, švec, mlékárna, holič, trafika 
a cukrárna! Lyžovalo se i v okolí Ladronky, ale doslova zimním cent-
rem byl svah nad dnešní Kukulovou ulicí nad Motolem. Tam už se dalo 
pěkně „kroutit“ a pilovat obloučky. Pak se svah osázel a pražské „Alpy“ 
skončily.
Bruslilo se a i hokej se hrál především na zamrzlém „Markéťáku“ - Pi-
vovarském rybníku pod klášterem. Pravda, tu a tam se někdo na okraji 
ledu propadl, ale nikdy nic neskončilo tragédií jako u dnešních nedo-
čkavců třeba na Lipně. Nešťastník byl vždy vytažen a spěchal domů ke 
kamnům, aby včas shodil příšerně od bahna načichlé kalhoty. Nesmíme 
ani zapomenout na areál ÚL (nad současnou Billou). Při nástupu mra-
zů se vždy našla partra obětavců ochotná pomoci při nočním stříkání 
plochy, na níž bylo vždy dost místa pro bruslaře i malé hokejisty. A po 
létech devastace areálu, které se stávalo sražištěm mladých kuřáků a fe-
ťáků, musí každého potěšit současná úprava, kdy se z Úlu opět stalo 
místo sportu a využití volného času! Vždyť se zde hrával volejbal i há-
zená!Zapomenout nesmíme ani na vlastní iniciativy Břevnováků. Kot-
linka v tzv. Cihelně (západně od areálu Markéty) byla ideálním místem 
pro fotbálek. Ten se hrával i na Úle, a to hlavně v sobotu odpoledne, 
kdy se ještě chodívalo do práce. Pamatuji si to trauma, když nás učitel 
zdržel pár minut navíc a věděl jsem, že se po rozdělení do mužstev již 
jen těžko chytnu. Možná, že ještě pamatujete na dřevěný areál sběrny 
surovin před klášterem. Ten byl (naštěstí) začátkem 60. let zbourán  
a všechny nepříjemnosti s odpady v předklášteří zmizely. Ale co s vol-
ným prostorem? Naštěstí na někdejší základní školu u Markéty (kdo 
dnes tuší, že budova sloužila základnímu vzdělání, na II. stupni i pro 
Bělohoráky a „absolventy“ tzv. Magistrátu?) přišel nadšený tělocvikář 
Šeller, který nás dokázal doslova vybláznit pro rekreační sport. Kolem 
areálu bývalé sběrny se běhalo, postupně se sehnal písek na pokrytí vol-
ného plácku a s obrovskou chutí jsme tam sami vybudovali i doskočiš-
tě na skok daleký. A kdosi sehnal i pár lešenářských trubek a spojníků  
a vybudovaly se fotbalové branky. A tak pokud areálek Cihelny (mož-
ná až někdy agresivně) obsadili kolejáci z blízkého Větrníku, měli jsme  
i nadále svoje zázemí. Ale každá pohádka končí. Rok 1968 byl pro většinu 
národa rokem nadějí a plněných tužeb. Ale paradoxně přinesl i pár roz-
porů. Mimo jiné vzniklo za všeobecného pochopení a podpory i výrobní  
a stavební romské družstvo, které vybudovalo svoje kanceláře nedale-
ko nad Královkou, hned nad zdevastovaným a nyní pracně obnoveným 
rohovým domem. Družstvo získalo k užívání jako skladiště oba pracně 
vybudované areálky, ale jak rychle vzniklo, tak se i rozpadlo! Slávu Ci-
helny však už nikdy nikdo neobnovil. Tu a tam se sešlo pár fotbalových 
nadšenců u Ladronky, občas se hrával i volejbal před klášterem, ale sláva 
břevnovských plácků byla ta tam! 

Dr. Michal Dobiáš          
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1. 4. Celkem sto metrů měděného kabelu odvezli si tzv. sběrači kovů ze severozápadního 
osvětlení stadionu Přátelství na Strahově. Škoda přes 10 tisíc korun. - Tramvají č. 15 
cestovala mladá maminka od Holešovického nádraží do Břevnova. Na stanici U Kaštanu  
zjistila, že jí někdo z dětského kočárku vyjmul kabelku s osobními věcmi. Škoda 1.500 Kč. 
- Do pronajatého bytu si pozval v Thunově ulici muž ženu a těšil se. Žena však využila 
krátkodobé nepřítomnosti muže, a štípla mu foťák Olympus za 7 tisíc a notebook Siemens 
k tomu. Škoda 14 tisíc. - V ulici Svojsíkově v Břevnově zmizela přes noc Škoda Octavia 
zelená. Škoda 120.000 Kč. - Na trati mezi Veleslavínem a Dejvicemi odmontováno 100 
m měděného kabelu. Škoda: 20 tisíc. 

2. 4. Stavební stroj Caterpilar stál na stavebním pozemku ve Fastrově ulici. Pozdě  
k ránu se k němu přes plot dostal neznámý žhář, a o zadní kolo rozbil zápalnou láhev  
a druhou přistrčil k nádrži. Nastalý požár však stačili uhasit hasiči dříve, než chytl celý 
stroj. Škoda: předběžně 10 tisíc korun. - Serie nočních vloupání do aut postihla majitele  
v ulici Bolívarově, Na Okraji, Volavkově a Brunclíkově. Preferováno vybavení: navigace, 
autorádia a pod. Celková škoda 100 tisíc. - V MŠ a ZŠ Petřiny jih sprejeři pocákali 
obvodové zdi různými nápisy. Škoda: 6.000 Kč. - Denní bytař rozbil skleněné výplně 
v okně v přízemí rodinného domu v Hošťálkově ulici, vše šacoval, prohledával, ale nic 
mu nebylo po chuti. Nakonec si vzal pětiranný poplašňák v hodnotě 1000 Kč a odešel. 
Celková škoda 3 tisíce. - Do suterénu domu Nad Kajetánkou 12 vlezli zloději. Vypáčili 
přízemní okno a vzali to s vypáčením dveří společné sušárny do kanceláře sídlící zde 
firmy. Tady si vzali dva mobily, 10 tisíc na hotovosti, notebook, různé doklady a razítka. 
Škoda: 70 tisíc.

3. 4. Muž, povoláním bytař, vyhlédl si dům na Štefkově ulici, a přišel na něj s pajcrem. 
Vypáčil balkonové dveře, ale dál se nedostal. Zkoušel to přes střechu, poškodil satelit, 
nešlo to, nechal toho. Škoda: 3 tisíce. - U břehu rybníka v Jivinách v Ruzyni našel Š.K. 
ve vodě v bílé igelitové tašce plavat 11 pakistánských pasů. Postoupeny na ambasádu 
Pákistánu. 

4. 4. Do rodinného domu v Ulrichově ulici dostal se noční bytař přestříháním plotu 
a vypáčením pevných plastových dveří. V domě sebral dvoje zlaté kapesní hodinky 
(cibule), starožitnou dózu, kameru a fotoaparát. Škoda: 42 tisíc. - Neznámý sprejer krátce 
po 19. hodině znovu postříkal zdi školy a školky v Šantrochově ulici. Škoda 5000 Kč.- 
Při bezpečnostní akci policie s kódovým označením “Alkohol Břevnov a Dejvice” bylo 
nasazeno 22 příslušníků policie ČR a MP Praha, byla provedena kontrola osmi restaurací 
zábavního charakteru. Kontrolováno 34 osob, přítomnost osob mladších 18 let nebyla 
zjištěna.   

7. 4. Na jednoho staršího muže zazvonil odpoledne neznámý mladík v Patočkově 79  
a doporučoval výhodné uzavření smlouvy na digitální TV. Muž pozval mladíka do bytu  
a ten začal vyplňovat formulář a při tom požádal o malou zálohu: 500 Kč. Dostal žádané, 
smlouva byla napsána, podepsána, a oba se hezky rozloučili. Po odchodu mladíka si muž 
všiml, že mu v portmonce chybí 2000 korun, které tam měl než mladík přišel. - Mezi 16. 
a 18. hodinou v budově již prázdné polikliniky ve Stamicově ulici zloději vykopli dveře 
několika zamčených ordinací, vyraženy byly i dveře do prodejny Optiky, kde vybrány 
brýle – ty lepší - několika značek. Na dveřích učiněna škoda 15 tisíc. V ordinacích  
a prodejně 12.940 Kč. Šetřeno. 

  
8. 4. v 11.40 policejní patrolou LASO chycen za blokem VŠ č. 9 na Strahově M.Š., ročník 
1985, na kterého vydán v Ostravě zatykač. Předán. - Do budovy ČSTV na Strahově vnikl 
bez násilí zloděj, a z uzamčené kacelářské skříně si odnesl 19 ks běžeckých kalhot a 10 
ks běžeckých bund v celkové hodnotě 34.000 Kč. - Denní zloděj v Kauflandu na Vypichu, 
zatímco žena vybírala zboží, jí vyfoukl z vozíku kabelu, kde bylo všechno: klíče od bytu, 
doklady, klíče od auta, platební karty, 8 tisíc korun, brýle a další potřebnosti. Škoda přes 
10 tisíc. 9.4. Na Bělohorské v Malém Břevnově sklepaři během poledne vybrali ze 
suterénu domu slušně zásobený sklep. 10 litrů vína v lahvích, 5 litrů slivovice, 4 lahve 
Becherovky, 2 lahve vodky, 10 ks vepřových a 10 ks rybích konzerv, 20 ks borůvkového 
kompotu a další dobroty. Škoda: 5.500 .

11. 4. V ulici Za Hládkovem 16 přelézal ve druhém patře dopoledne v půl desáté mladý 
muž z balkonu na balkon a zřítil se. Pád nepřežil.  

12. 4. Auto Ford Focus modrý, rok výroby 2002, zaparkovaný v ulici Heleny Malířové 
7, autaři odvezen. Škoda 130 tisíc. - Zloději kovů vlezli přes plot do hotelu Praha na 
Hanspaulce a odvezli si na šedesát metrů odpadních bronzových mřížek. Škoda 20 
tisíc. - Denní bytař v Břevnově mezi devátou a jedenáctou vypáčil dveře domu v ulici 
Řečického a prohlédl dům. Bral jen menší věci – šperky, prsteny, broušené sklo a pod. 
Škoda 50.000.- Škoda Fabia červená odcizena z Hošťálkovy ulice 10. Škoda: 140 tisíc. 
- Sprejeři v době od 20.3. do 10.4. poškodili vstupní prostor Břevnovské brány a zdi 
obory Hvězda. Škoda: 204 tisíc. 

13. 4. 40 metrů elektrického ovládacího kabelu si uřízl zloděj ze stavebního výtahu domu 
na Bělohorské 60. Škoda: 40 tisíc. - Uzamčené dveře zahradní kůlny v ulici Voříškově 
vypáčil zloděj během nočních hodin a odnesl nůžky na plot, sekačku, zahradní stolek  
v hodnotě 18 tisíc korun. 14.4. Renault Espace šedý přes noc zmizel z ulice Zeyerova alej 
10, uvnitř francouzský technický průkaz, klíče od domu. Škoda: 200 tisíc.    

17. 4. Při další bezpečnostní akci s kódovým označením “Alkohol Břevnov a Dejvice” 
navštíveno sedm restaurací v Břevnově, kde kontrolováno 34 osob, řešeno 6 přestupků 
v dopravě, 2 přestupky proti veřejnému pořádku. Zjištěno ve dvou případech podávání 
alkoholu mladistvým, zadržen jeden hledaný pachatel trestného činu. - Kolejový zloděj 
ve VŠK Hvězda ve Zvoníčkově ulici vnikl do přízemního pokoje vytlačením okna,  
a odnesl si ze stolu notebook za 20.000 korun.

18. 4. Fungl novou dětskou koloběžku zn.Worker City s pneumatikami za 16 tisíc si 
někdo odvezl ze společné kočárkárny v Maříkově 7 ve Veleslavíně. - Denní bytař mezi 
desátou a druhou hodinou vypáčil vchodové dveře domu v Únětické ulici v Ruzyni  
a v místnostech vybíral jen ty lepší věci: starožitné hodiny, sbírku 20 dýmek, že šuplíku 
30.000, TV LCD monitor. Škoda: 100 tisíc. 

           
22. 4. Zloděj působící v OD Kaufland na Vypichu vytáhl z nákupního vozíku dámskou 
tašku a zmizel. Škoda: 1.300 Kč. - Do objektu Ladronka v Břevnově “šli” zloději 
přes okno v 1. patře. Pak vypáčili vložku FAB a z kanceláře odnesli elektroniku a lahve 
alkoholu za 150 tisíc.

24. 4. Zloděj z Kauflandu na Vypichu po druhé hodině odpoledne vytáhl z nákupního 
vozíku dámskou textilní kabelu s veškerými doklady, kartami, klíči od domu a dvou aut, 
mobilem a penězi. Škoda: 25.000.-

26. 4. V noci zloději vypáčili speciální bezpečnostní dveře trafiky na Vypichu a vybrali si 
kuřivo za 30 tisíc korun ke škodě jedné hostivické firmy.

   
28. 4. Mezi osmnáctou a devatenáctou hodinou konala se před zastupitelským úřadem 
Iránské islámské republiky v ulici Na Zátorce 18 demonstrace na podporu iránských 
studentů, s jedním transparentem a dvěma krátkými projevy. Akce se zúčastnilo dvanáct 
osob, studentů gymnazia Jana Keplera, kteří se po chvíli rozešli. - Neznámý sprejer opět 
postříkal stříbrnou barvou fasádu ZŠ v Šantrochově ulici. Škoda: 2 tisíce korun. 

29. 4. Zánovní Fabii Combi šedou zaparkoval majitel v ulici U Stanice v Liboci. Přes den 
ji někdo odvezl. Škoda: 200.000.- 

30. 4. Ve Slunné ulici v zahradě domu zloději odnesli sedm dekorativních květináčů  
s květinami Buxusy, 20 m dlouhou zahradní hadici, a ještě poničili poškrábáním dvě 
sochy – antické hlavy. Škoda: 20 tisíc. - Před Šlejnickou 15 večer zloděj benzinu prorazil 
nádrž s benzínem u auta Škoda Felicia a odčerpal tak 25 litrů za 750 Kč. Poškozená nádrž 
– 4,000.  

1. 5. Ještě na 1. máje ráno stála Škoda Super modrá v Jezdecké uici na Strahově, 
veškerá zabezpečení v chodu, ještě páka přes volant. Všechno super. Pak přijeli autaři 
a vůz odvezli. Škoda: 250.000.- Do sportovní šatny na stadionu Přátelství vlezl zloděj 
shodným klíčem a družstvu atletů vybral peněženky, sebral mobily. Škoda: 36.200.- 

      
2. 5. Noční bytař vypáčil balkonové dveře domu u Páté baterie, a z objektu odnesl drahé 
hodinky, video, náušnice za 100 tisíc korun. - Umělecký stojan na květiny beton-dřevo-
květy odvezli zloději z chodníku před vchodem do Bageterie na Kulaťáku. Škoda: 25 
tisíc.  

4. 5. Zánovní Škoda Fabia oranžová zmizela z garážových přístřešků v Pavlovské ulici  
v Liboci, kde se dobře krade. Škoda 200.000.- Ve Šlikově ulici 62 stálo auto BMW zelené, 
deset let staré, ale v perfektním stavu, motor, kola, alarm, kódování, všechno O.K. Autaři 
přes noc BMW odvezeno. Škoda: 300.000 korun.

5. 5. Pevné bezpečnostní dveře vypáčili opět zloději v trafice na Vypichu, a odnesli 
všechny cigarety a několik vybraných DVD. Škoda pro hostivickou firmu 30.000 Kč.                 

6. 5. Ze stojanu před školou v ZŠ Petřiny jih během vyučování odcizeno zabezpečené 
kolo Author s veškerou výbavou. Škoda: 18 tisíc.  

8. 5. Přes noc zloději na Bělohorské 33 odmontovali ze zaparkovaného auta Volvo 90 
přední světlomety. Škoda: 60 tisíc. 

10. 5. Na Bělohorské v Malém Břevnově z rekonstruovaného bytu zloději odvezli nářadí 
za 46 tisíc.

 
13. 5. Brzy ráno z kanceláře pana vedoucího obchodního domu Kaufland na Vypichu 
někdo štípl z jeho bundy šrajtofli s doklady a šesti tisícovkami. - Z neuzamčené kanceláře  
na Bělohorské 161 přes poledne kdosi odnesl notebook za 60.000 korun. - Škoda Fabia 
šedá zmizela přes polední pauzu z parkoviště v ulici Šafránecké pod Vypichem. Škoda:  
100 tisíc.  

18. 5. Dvě mladé snědé ženy menší zavalitější postavy nabídly důchodci v půl jedenácté 
dopoledne před domem v ulici Na Petřinách 42 k prodeji hodinky a holicí strojek. Využily 
jeho nepozornosti a z jeho portmonky vyfoukly rovných 12 tisíc. Potom nasedly do 
připraveného auta BMW a s komplicem odjely. 

20. 5. V noci zloději vlezli do rekonstruovaného objektu Nad Závěrkou 14, a odnesli 11 
střešních oken za 50 tisíc korun.   

     
22. 5. Bytař – vypáčil v noci balkonové dveře domu v ulici U První baterie, vlezl do bytu 
a odnesl dva notebooky, velkou karafu s mincemi, elektroniku, 6 tisíc euro, fotoaparát. 
Škoda :130 tisíc.

23. 5. V jednu v noci načapala patrola F222 asi třicetiletého muže, jak se poflakuje 
kolem budovy City Bank na Evropské. Ihned vyzván k předložení dokladů, to ale hrdě 
odmítl. Proto patrola využila paragraf 63/3 a pokusila se muže předvést. Ten ovšem 
nesouhlasil a snažil se klást aktivní odpor. Proto bylo přikročeno ke stíženému zásahu 
dle paragr. 26 č. 273/2008 Sb. A při zákroku použity hmaty, chvaty i štípy, samozřejmě 
vše v souladu s paragrafem 53 z č.273/2008 Sb. A nasazena mu klepeta. Nicméně se muži 
zápasícímu o svobodu při stíženém zákroku spustila krev z nosu, ošetření odmítl s tím, 
že žádá pouze vyšetření v nemocnici. Mezitím u něj nalezena občanka na jméno M.D.  
z Vrchlabí. Následně byl ohleduplně přivolanou sanitkou odvezen do Vojenské nemocnice, 
kde nos ošetřen. Lékařskou zprávu odmítl dát k nahlédnutí a byl propuštěn. Nešťastnou 
patrolu F 222 teď čeká slohové cvičení a vyhodnocení oprávněnosti použití donucovacích 
prostředků. - V 6 ráno se přitočil kolejový zloděj do pokoje v bloku 1 koleje Hvězda  
a odnesl volně odložený notebook za 20 tisíc.  

        
24. 5. Z parkoviště za “Makrem” do rána zmizelo Audi A8 modré za 350 tisíc, v ulici 
Na Vypichu 13 Alfa Romeo za 120 tisíc. - K ránu jakýsi zuřivec rozbil elektronickou 
desku na budově m.č. Praha 6, Čs. Armády 23, další citelně promáčkl a třetí poškodil 
zběsilými škrábanci nezjištěným předmětem. Úřadu způsobil škodu 60 tisíc korun.                                                                                              

30. 5. Dopoledne uklízela uklízečka v hotelu Pyramida v 6. patře, když k ní přistoupila 
neznámá žena s tím, že je ubytovaná v pokoji č. 612 a že si uvnitř zapomněla svoji kartu 
na otevírání dveří. Uklízečka ochotně otevřela požadovaný pokoj svojí universální kartou 
a vrátila se ke své práci. O něco později se do pokoje 612 vrátila skutečná nájemkyně  
a zjistila, že jí byl v pokoji ukraden MP3 přehrávač a nové tričko. Škoda 6 tisíc. - Večer  
navštívil opět kolejní zloděj VŠ koleje Hvězda, blok 3, a z pokoje jedné studentky odnesl 
fotoaparát a domácí potraviny od maminky, uložené v lednici. Škoda: 5 tisíc korun. 

31. 5. Mladá žena do třiceti let se snažila vnutit slepci zboží před obchodním domem 
Šárka, a jak mu cpala nabízený a zřejmě kradený šunt do tašky, vytáhla mu portmonku 
s hotovostí 5.500 a doklady pro slepecké postižení. Poté se vzdálila. - Malý motocykl 
Aprilia Pegaso, zvaný též Hajzl, ukraden přes den v ulici Na Petynce. Škoda: 48 tisíc.  
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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



1�

BŘEVNOVAN

Paní učitelce Kadeřábkové s láskou. Jako každé jaro i letos jsme se sešli v Břevno-
vě, abychom zavzpomínali na školní léta a oslovili významné životní jubileum naší 
paní učitelky Marie Kadeřábkové. Letos jsou to její 90. narozeniny. Narodila se 31. 7. 
1920 v Českých Budějovicích. Ve svých dvou letech se stěhovala do Mukačeva, kam 
tatínek odešel za prací. Zde pobývala až do roku 1938, kdy se rodina musela navrátit 
do Čech. V Praze dokončila studium na učitelském ústavu a, od července 1939 pra-

covala v různých sociálních ústavech. 
Do Břevnova přišla učit v roce 1945 
do školy na Marjánce, a od 1.9.1947 
učila na Hviezdoslavově škole (nyní 
J.A.Komenského) až do svého odcho-
du do důchodu v roce 1976. Při našich 
setkáních ráda vzpomíná na své žáky. 
Přesto, že od roku 1990 žije v Praze 
Řepích, stále se počítá mezi obyvatele 
Břevnova. Přejeme naší paní učitelce 
hlavně hodně zdraví, životního optimis-
mu, a  věříme, že se s námi bude ještě 
dlouho scházet.  Za žáky VIII. B ročník 
1956-1957 Eva Hrubá.  

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

zůstali s námi.

Květen 2010
Ing. Karel Morávek, Břevnov 13. 5. 1920
Oldřich Hronek, Břevnov 21. 5. 1920
Marie Ročková, Břevnov 26. 5. 1924
Zdeněk Háša, Ruzyně                                          25. 5. 1925 
Zdeňka Poborská, Břevnov 16. 5. 1927                                          
Zdenka Skalová, Střešovice   2. 5. 1936
František Feňo, Břevnov   8. 5. 1939
Ing. Josef Kos, Břevnov 15. 5. 1945
Jiří Zahálka, Břevnov 31. 5. 1952 

Červen 2010
Václav Kadeřábek, Břevnov 19. 6. 1921
Zdeňka Lacinová, Břevnov   5. 6. 1925
Jana Schnabelová 30. 6. 1927
Eliška Ratajová, Břevnov 13. 6. 1928
Václav Smělý, Střešovice 21. 6. 1929
Čestmír Plachý, Břevnov   3. 6. 1930
František Novotný, Břevnov 15. 6. 1931
Alena Plachá, Břevnov 16. 6. 1939
PhDr. Jana Fleglová, Střešovice 12. 6. 1943
Irena Sluková, Břevnov 15. 6. 1947

Červenec 2010
Jiří Winter, Střešovice 12. 7. 1924
Ing. Břetislav Halášek, Břevnov   7. 7. 1928
Ing. Karel Blažek, Břevnov 29. 7. 1928
Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Michael Josef Pojezdný, Strahovský klášter 17. 7. 1943
Vladimír Roubal, varhaník Strahovský 1. 7. 1965 
(oslavil i dvacetileté působení ve Strahovském klášteře)   
Tomáš Chalupa, Břevnov   3. 7. 1974

Květen – Červen – Červenec

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

Různé

Vzpomínka
16. května 2010 uplynulo sto let od naro-
zení Marie Petráskové, rozené Shánělové 
z Řendějova, okres Kutná Hora. Zemřela 
15. 1. 2003. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

laskavě s námi. Děkujeme. Rodina.

  KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli 
stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít. 
Děkuji. Tel.:602 361 733, 233 357 071

 VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 3+1, 1. kat., 70 m2, 5. patro. Nový vý-
tah, nové stoupačky, tři nová plastová okna, žaluzie + nové konzole, 
komora v bytě, vestavěné skříně, kuchyňská linka + nový plyn.sporák. 
UPC – tv. Internet, pevná, BUS 3 min. TRAM 5 min. Občanská do-
stupnost POŠTA, BILLA, LÉKAŘ, školka, škola, PARK Vítkov v Praze. 
Nepůjde do privatizace. Možnost ponechání částečného vybavení 
bytu. Vyměním za PRAHU 6 ZA MENŠÍ BYT 2+1 NEBO 1+1, PRO-
SÍM NABÍDNĚTE t.č.: 776 211 667. DĚKUJI ZA NABÍDKY.

Byty - výměny - podnájmy - koupě

GRATULACE
Dne 26. května 1924 se narodila paní Marie Rečková, která 

oslavila 86. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám přeje syn.

Za Jaroslavem Huderou.
V neděli 9. května 2010 zemřel 
ve věku 83 let pan Jaroslav Hude-
ra ze Střešovic. Už jen málokterý  
z dnešních živnostníků dokáže spo-
jit svým životem minulou dobu so-
lidní české živnosti s dobou dnešní. 
Jaroslav Hudera takovou osobností 
byl. Narodil se 22.11.1926 v rodi-
ně živnostníka, řezníka a uzenáře, 
Vojtěcha Hudery, který ve 20. le-
tech ve Střešovicích založil rodin-
nou firmu. U Huderů byl samozřej-
mostí společenský a spolkový život  
a v takovém příznivém prostředí vyrůstal i Jaroslav Hudera. Bylo  
proto pochopitelné, že když v roce 1992 byl obnoven komunisty 
zrušený živostenský spolek v Břevnově, patřil mezi zakládající 
členy. Byl dlouholetým místopředsedou spolku a váženým obča-
nem v Praze. Jeho obnovená rodinná firma navázala úspěšně na 
tradici kvalitních domácích uzenářských výrobků a masa všeho 
druhu, a to nevzniklo jen tak. Byl to výsledek odborných celoži-
votních znalostí a zkušeností. Ve společnosti byl Jaroslav Hudera 
známý a velmi oblíbený. Uměl promluvit, poradit. Často jsme po 
jednání v představenstvu spolku čekali, až začne něco vyprávět.  
V jeho myšlení byla minulost, současnost i budoucnost. Proto 
bude velmi chybět. 

 Za redakci a spolek Pavel Krchov

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově .• opět od září 
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
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Tajenka: 125 let Sokola Střešovice
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Mladý
sloupek

SETKÁNÍ 
V březnu jsme se sešli, abychom 
oslavili 50 let od naší maturity na 
Jedenáctileté střední škole pod 
Marjánkou, kde jsme studovali 
v letech 1957 až 1960. Sešli jsme 
se jako každý rok v hospůdce  
U Kláštera v Břevnově, a věřte bylo 
na co vzpomínat. Břevnov doznal 
podle pamětníků velkých změn, 
ale naše škola stojí i po 53 letech 
pěkně opravená a stále navozuje 
milé vzpomínky na studium. Pře-
jeme jí, aby i ostatní žáci na ni rádi 
vzpomínali jako my. 

Žáci 11. A.

Petr Paderlík:
TÁNÍ
Opoj nás mladý mok
Venuše klopí oči
Kupido chystej luk
Sasanky klíčí

Jarmila Häringová:
STUDÁNKY MÝCH CEST
Jsou studánky průzračné ve světlých 
hájích, 

z kterých se slunce usmívá
ty nevědí nic o zradě a tajích
a voda bývá léčivá.
Jsou studně kalné v půdě suchopárů,
již udupaly kroky stád,
tam voda páchne a vysychá v žáru
a hrozí pád ...
A ve tvrdých skalách jsou studně hradní, 
kde tma ti hrůzu nažene,
dostaneš závrať, když nahneš se nad ní,
a nedohlédneš pramene. 

 
 
 
 
 
Bohumila Šmatlánková:
JARNÍ
Kytičku fialek jsem přijala z tvých dlaní.
Voněl z nich úsměv, voněl i pláč,
voněl z nich příslib budoucích jar.
Fialky krásně voní ...
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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.

130

(Břevnovská náves – třetí pokračování)
Kdo tenkrát spěchal po levé straně návsi nahoru ke Ka-
clům na pivo, nemohl přehlédnout dva stejné domy se 
špičatými štíty. Stavěl je koncem 20. let známý pražský 
architekt František Kavalír, a domy dostaly čísla 22 a 23. 
Spodní dům vzbuzoval u kluků tajemný pocit neprobáda-
ného místa a tajemství, které stejně tak nedalo spát někte-
rým straníkům z Břevnova. Žila v něm rodina Ryšavých,  
a sám Rudolf Ryšavý (1876 – 1949 viz obrázek), byl vy-
hlášeným znalcem umění – především obrazů, a pracoval 
i ve vládních službách. Také 
to byl zdatný obchodník  
s obrazy. V centru Prahy  
měl starožitnictví a za léta 
působení shromáždil ko-
lekci neobyčejně cenných 
obrazů, které měl snad na 
všech stěnách v domě. Rodi-
na Ryšavých byla nejbohatší 
rodinou v Břevnově. Nad 
vjezdem do domu nechal 
pan Ryšavý umístit sochu 
dívky – kopii Štursovy ale-
gorie Dary Země a Nebes, 
ale začátkem 60. let byla  
z neznámých důvodů sun-
dána. Za domem byla 
rozsáhlá zahrada, která 
byla v padesátých letech 
zabavena pro veřejnost 
a spolu s pozemky zruše-

ného zahradnictví pánů Kadeřábků zde vznikla louka  
s pomístním jménem Ryšavka. Po II. světové válce žila  
v domě provdaná dcera s rodinou – Neradovi. Museli se 
však vystěhovat, a až do konce existence domu tady byd-
leli nájemníci. Restituční spor synů dcery pana Ryšavého 
Egidy Ryšavé – Neradové o dům, zahradu a pohádkovou 
kolekci obrazů s českým státem není vyřešen dodnes. Jan 
Císař, vrstevník kluků Neradových a soused, vzpomíná,  
že dům byl už blízko potoka Brusnice a nemohl být pod-
sklepen. Zvenčí byl trochu nesourodý, uvnitř ale zajímavý. 
V přízemí byla velká hala se dřevěným schodištěm podél 
stěn. V patře byla centrální chodba se vstupy do místnos-
tí po obou stranách, končící čelným vchodem do velkého 
obývacího pokoje. V celém dalším patře byla obrazárna. 
Na fasádě domu je vidět jak tento poměrně nový dům trpěl 
vlhkostí. Až do zániku nebyl nikdy opravován. 

(Podle J. Císaře zpracoval P. Krchov, pokračování dále.)
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