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BŘEVNOVAN

28. října přicházejí tradičně k Písecké bráně představitelé státu, armády, Prahy 6, členové odbojářských 
spolků a zastupitelů, aby si připomněli vznik republiky. Na snímku je v pozadí paní starostka Kousalíková, 
právě hovoří muž z Prahy 6, Jan Zahradil /ODS/.

12. 11. konal se v bazilice sv. Markéty Břevnovského kláštera slavnostní společenský večer spojený  
s koncertem a rautem. Jako hosté se ho zúčastnili ministr životního prostředí T. Chalupa, starostka 
paní M. Kousalíková, předsedkyně sněmovny M. Němcová, převor P. P. Siostrzonek a předseda spolku 
T. Hudera. 

Pradědeček František, dědeček Jan, otec Bohumil, syn Jan a vnuk Jeníček , jsou generace pánů 
Werthaimů z Břevnova, kteří žijí v místě a svými pouťovými atrakcemi baví a bavili nás a naše předky 
po léta na Matějských poutích, posvíceních a po nedělích, po celých Čechách. Jde o živnost, která lidi 
neomrzí. Snímek třech nejmladších je z letošního posvícení.

Počasí v září, říjnu  
a listopadu 2012
Počasí v září 2012.
Průměrná teplota v září byla 15, 0 °C.  
s teplotní odchylkou 1, 2 °C. nad normálem. Denní 
teploty se pohybovaly vyrovnaně nad normálem. 
Max. teplota byla 29, 6 °C dne 11. a dosáhla téměř 
tropického dne. Min. teplota klesla na 5, 2 °C dne 
21. Byly ještě 4 letní dny. Srážkově bylo září slabě 
nadnormální. Spadlo 45, 5 mm srážek – 111% 
normálu. Max. množství srážek spadlo 17, 5 mm 
dne 12. po přechodu studené fronty, která ukončila 
letošní léto, které začalo již koncem dubna. 

Počasí v říjnu 2012.
Průměrná teplota v říjnu byla 8, 6 °C jen 0, 2 °C po 
normálem. Teplejší ráz října byl přerušen koncem 
října vpádem arktického vzduchu, provázeným 
vydatným sněžením. Po 62 letech se vytvořila 
sněhová pokrývka o výšce 8 cm, která vydržela 
3 dny. Max. teplota byla 22, 3 °C dne 6. a min. 
teplota byla – 1, 8 °C dne 30. Během vpádu 
arktického vzduchu byly 4 dny mrazové. Spadlo 
46, 3 mm srážek – 139 % normálu. Srážky byly 
vydatnější, max. množství srážek 15, 4 mm spadlo 
dne 27. Říjen byl nadprůměrně oblačný, byly jen 2 
dny jasné a 14 dní zamračených.

Počasí v listopadu 2012.
Listopad byl teplotně nadnormální, průměrná 
teplota byla 5,8 °C tj. 1,9 °C nad normálem. 
Teplotně byl velmi vyrovnaný, bez vpádů studeného 
vzduchu. Max. teplota byla 14,0 °C dne 3. min. 
teplota byla jen -1,4 °C.Byly 2 mrazové dny – 24 % 
normálu. Srážek spadlo 49,7 mm – 156% normálu. 
Větší srážky spadly jen na začátku a konci měsíce, 
ale byly velmi vydatné. Max. množství srážek 
spadlo 15,1 mm dne 28. Byl jen 1 den s deštěm 
se sněhem, jinak vůbec nesněžilo. Listopad byl 
nadprůměrně oblačný, bylo 16 dní zamračených  
a ani jediný den jasný.

V Praze dne 7. 12. 2012                                       SM

Redakční uzávěrka 
příštího čísla jest 

31. 1. 2013!
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BŘEVNOVAN

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.

BŘEVNOVAN
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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

pokračování na straně 4

  Z kláštera • 14. 10. 2012 u sv. Markéty 
při mši sv. v 9 hod. udílel mons. Karel 
Herbst svátost biřmování 7 farníkům. • 21. 
10. v 9 hod. v bazilice P. Václav Snětina 
sloužil mši sv. s promluvou pro děti, při 
níž zpívala schola pod vedením Magdy 
Salákové. Týž den odpoledne od 14.)30 se 
konal Benefiční koncert ve prospěch kostela 
na Bílé Hoře. Účinkoval Pražský filmový 
orchestr. Dirigoval Jiří Korynta a průvodním 
slovem provázela Michaela Štrausová. • 
1. 11. byly slouženy mše sv. u příležitosti 
Všech svatých. • 2. 11. v 7.00, v 16.00 a v 
18.00 hod. vzpomenuto při bohoslužbách 
na všechny věrné zemřelé. Též se konala 
pobožnost na hřbitově v kapli sv. Lazara. Při 
mši sv. V 18 hod. jsme vyslechli v podání 
chrámového sboru Requiem J. Grubera  
a De profundis O. A. Tichého. Řídil Adolf 
Melichar, u varhan byl Marek Čihař. • 11. 
11. v 9 hod. P. Václav Snětina sloužil mši 
sv., při níž zpívala schola. Kázal jáhen Jan 
Rückl. • 12. 11. od 19 hod. se uskutečnil  
v bazilice sv. Markéty koncert k 20. výročí 
vzniku Spolku břevnovských živnostníků. 
Účinkovali Marek Čihař – varhany, Jan 
Zámečník – trubka, Chrámový sbor při 
bazilice sv. Markéty vedený Adolfem 
Melicharem a Dětský sbor ZŠ Marjánka. 
Zazněly skladby M. A. Charpentiera, G. 
Cacciniho, A. M. Z Otradovic, G. F. Händela. 
Na závěr zazněla varhanní improvizace 
na téma Zpěv nebeského ptactva, v podání 
Marka Čihaře. Průvodní slovo pronesli: P. 
Prokop Siostrzonek, T. Hudera – předseda 
spolku, Ing. M. Kousalíková – starostka 
Prahy 6, JUDr. Jindra Pavlová a Michal 
Malík. Z vládních činitelů Tomáš Chalupa 
a Miroslava Němcová. • 16. - 18. 11. 2012 
proběhla ve Vojtěšce farní burza. Co se 
neprodalo, bylo použito k charitativním 
účelům. • 25. 11. o slavnosti Krista Krále v 
9 hod. sloužil P. Václav Snětina mši sv. S 

katechezí pro děti. V provedení chrámového 
sboru a orchestru za řízení A. Melichara jsme 
vyslechli Missu brevis W. A. Mozarta, Gloria 
– De Angelis, Credo I. chorální, Pange lingua 
R. de Mattencloida a na závěr Kristus vítězí. 
Týž den od 15 hod. se konal v bazilice 
Benefiční koncert pro hospic s občanským 
sdružením „Cesta domů“. • 1. 12. v 17.00 
se konalo v Břevnově slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. V 18 hod. v bazilice 
sloužena z vigilie I. mše adventní, při níž 
byl požehnán adventní věnec, se vstupem 
do nového církevního roku. Po mši sv. se 
na faře konal „Církevní Silvestr“ s agape, 
pohoštění si donesli sami farníci. • 2. 12. 
2012 večer přenášen ČT I. adventní koncert 
z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, 
který uváděli: P. Prokop Siostrzonek, Jan 
Kačer, Jan Potměšil a Marta Kubišová. • 5. 12. 
v 16, 00 hod. se konalo v bazilice setkání se 
sv. Mikulášem. • 8. 12. v bazilice sv. Markéty 
od 19.30 byl proveden koncert „Zlato  
v hrdle“ k poctě 800. výročí udělení Zlaté 
buly sicilské. Účinkoval Dvořákův komorní 
sbor pod vedením Mgr. Pavla Holubce. • 
18. 12. od 19.00 hod. se konal již tradiční 
předvánoční koncert souboru Hradišťan 
pod vedením Jiřího Pavlici. • 23. 12. při 4. 
neděli adventní v 9 hod. sloužena mše sv.  
s katechezí pro děti. • 24. 12. v 16 hod. bude 
celebrována mše sv. ze slavnosti Narození 
Páně, při níž bude zpívat schola pod vedením 
M. Salákové. Ve 24.00 zazní Vánoční mše 
„Hej mistře“ J. J. Ryby v podání chrámového 
sboru a orchestru. Diriguje A. Melichar.  
U varhan Marek Čihař. • 25. 12. o Božím 
hodu vánočním zazní při mši sv. 9. hod. III. 
Česká mše vánoční J. J. Ryby, Credo III. 
chorální Adeste fideles, koledy a Narodil se 
Kristus Pán Jana Hanuše. • 31. 12. 2012 v 16 
hod. bude sloužena mše sv. s poděkováním 
za všechna dobrodiní v uplynulém roce.

 Kdo se vydal v říjnu ke chrámu 
sv.Markéty v Břevnově, byl zcela jistě 
překvapen.Před ním se na trávě pyšnil lotos.
A ne ledajaký. Rudý a v průměru dobrých 
deset metrů mající! Rozvíral se a zase zavíral, 
udivení návštěvníci sledovali tento jev bez 
mrknutí oka. Jak se tady objevil? Může za 
to výstava setkání Východu a Západu, jejíž 

exponáty jsou na několika místech v Evropě. 
Lotos-starověkými národy pokládán za 
posvátnou rostlinu- je symbolem meditace, 
osvícení, duchovní zralosti a hloubky  
i šířky východní spirituality.Kdo jiný by ho 
v Praze měl přivítat, když ne Břevnov a jeho 
benediktini?

 Tady v Liborově ulici č.14, bývala do 
nedávna celkem nevýrazná čajovna. Dnes 
tu mají nade dveřmi nápis-BŘEVNOVSKÁ 
ČAVÁRNA. Mladá vedoucí zde vytvořila 
nové, zajímavé prostředí pro milovníky 
klidu, pohodlí a meditace. Nabídnou vám 
čaje všeho druhu, výbornou kávu, obědy, 
včetně vegetariánského, dezerty, okusit 
můžete vodní dýmku. Jelikož zde mají 
dětský koutek, mohou si maminky v klidu 
dopřát čerstvý dortík a nerušeně probírat 
témata, která je zajímají. Přes ČAVÁRNU se 
také vchází do budhistického centra BODHI 
PATH. Čas od času se zde konají vernisáže 
obrazů, v současné době vystavují svoji 
tvorbu dvě studentky. Musím říci, že ač jsem 
tentokrát neokusil dýmku, nedal se zlákat 
čajem ani kávou-genius loci ČAVÁRNY 
na mne zapůsobil silným způsobem. Totéž 
se nepochybně přihodí i Vám, pokud se  

Zpravodajství 
Břevnovana

Chudáci kapříci! Vody mají v Břevnově stále méně. Proto ani nebyl povolen výlov Pivovarského rybníka a tažen pouze Vincek. Řeší vůbec nějaká komise problém 
potoka Brusnice a jak ? - Při společenské události, jakou jest výročí vzniku republiky se paní starostka M. Kousalíková představila v parádním klobouku. Vedle ní 
stojí slovenský velvyslanec v Praze Peter Brňo. - Kdo má však raději kavárenské či hospodské prostředí v Břevnově má u nás slušný výběr. Kavárna Čavárna je 
nejmladší zdejší podnik v Liborově 14.
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k návštěvě rozhodnete.   
 Dne 3. října měla vernisáž V Břevnově 

výtvarnice Eva Suchanová. /*1971/. S obrázky 
začínala již v dětském věku, pokračovala 
na gymnaziu i na VŠ. Představila nám své 
pozdější práce, a to nejen na poli kresby či 
malby, nýbrž i malbu na hedvábí, grafiku, 
keramiku, zastoupení má i šití dekorativních 
předmětů. Absolventka pedagogické fakulty 
UK v Praze přišla se zajímavou, rozhodně 
ne na první pohled srozumitelnou výtvarnou 
kolekcí, ta ale za odměnu nabídne vnímavému 
diváku při odchodu z výstavy krom zážitku 
estetického, i barvami a inspirací zářící 
pozitivní energií. Výstava nazvaná MEZI 
PLOTY se konala v galerii Artamira, Fokus 
Praha v Meziškolské ul.

 Břevnovské posvícení mělo termín 5. - 
7. října 2012, když jej zahájila jako každý rok 
starostka Městské části Praha 6, paní Marie 
Kousalíková. Pak již nic nebránilo tomu, 
aby zábava mohla začít. Divadlo ŘEŠETO, 
hudební skupiny, kouzelníci, vystoupení dětí 
ZŠ, MŠ z Prahy 6 a neskutečné množství 
atrakcí všeho druhu. Přičteme-li na tento den 
neskutečně teplé počasí není se co divit, že lidí 

bylo, no jako pověstného máku! A nelitovali, 
protože Spolek břevnovských živnostníků se 
opravdu vyznamenal. K ochutnávce lákaly 
pečené husičky a kachničky s knedlíčkem, 
grilovaná selátka, klobásky, bramboráčky, 
pro milovníky sladkostí třeba palačinky nebo 
staročeské trdlo. Zkrátka, na co kdo měl chuť, 
to se nabízelo. Zastoupeny byly samozřejmě 
různé pivovary, vinařské lahůdky, burčák 
nevyjímaje. Koupit jste mohli i kalendář, 
kteří živnostníci vydali k výročí 20 let od 
svého vzniku. V sobotu i v neděli od 19 hodin 
ozářil klášter ohňostroj, který byl pozvánkou 
na příští posvícení. Tentokráte jubilejní-
dvacáté!

 Místní organizace ČRS Praha 6 -
Břevnov, měla 2. listopadu velký den. Od 
rána se totiž její členové pustili do výlovu 
rybníku zvaný Vincek, poblíže Vincentina,  
a to za asistence několika tříd prvňáčků blízké 
školy. Těžká práce v zimě, vodě a bahně 
přinesla však své ovoce-vlastně své ryby. 
Byť šéf rybářů pan Nachtigal nebyl příliš 
spokojen, vyloveno bylo 280 kg kapří ryby 
a 80 kg ryby bílé. Bohužel pro vleklé spory 
s Odborem životního prostředí a Ochránci 
přírody, nemohl výlov proběhnout na Velké 
Markétě u kláštera.Tak snad někdy jindy.

 Dne 9. 11. byla před radnicí Prahy 6 na 
třídě Čs. armády uskutečněna demonstrace 
občanů nespokojených s bytovou politikou. 
/Prodej bytů/. Živý vstup vysílala televize, 
došlo ke konfrontaci názorů p. starostky M. 
Kousalíkové a mluvčími nájemníků, kterými 
byli:Zdena Jirků, Karel Berka a ing. Aleš 
Moravec.

 „Bohem i lidmi opuštěn“ - říkává se. 
Nevím, lidmi však opuštěn dům č. 16 v ulici 
Nad Závěrkou je. A hezky dlouho. Proč? Verzí 
je několik. Jedna z nich praví, že zadavatel 
přestal dělníkům vyplácet plat po dobu půl 
roku. Těm pak došla trpělivost, pobrali na 
stavbě co mohli, aby se trochu odškodnili 
a zmizeli. Ať tak či onak, dokončení je  
v nedohlednu. Kdysi zde byl personální útvar 
jedné významné státní instituce, k čemu bude 
sloužit dům teď se neví. A hlavně kdy? 

pokračování ze strany 3

ZŠ Marjánka se má čím pochlubit. U příležitosti dvacetiletí živnostenského spolku v Břevnově zazpíval  
v bazilice soubor z této školy a v ideálních akustických podmínkách účastníky velmi potěšil. Určitě to 
byl nejlepší koncert školy v tomto roce.

Informační kancelář v Břevnově na Bělohorské 110 je často místem pracovních setkání mnoha lidí 
z různých společenských oblastí. Např. minulý měsíc se zde náhodně setkali převor Břevnovského 
kláštera P. P. Siostrzonek a opat Strahovského kláštera M. Josef Pojezdný.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nevynechá příležitost, aby nezavítal domů, do svého 
bývalého působiště v Praze 6 a pozdravil se s občany. To musíme jenom pochválit. Některé zprávy 
hovoří, že bude podruhé otcem. Tomu už musíme v duchu přímo zatleskat.
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Vyhlášení Památkové zóny Tejnka. 
Vydláždění a dopravní zklidnění horního 
úseku ulice Za Strahovem. Vybudování 
nárožního posezení s pítkem na místě, 
kde kdysi stávala jedna z kaplí poutní 
cesty do Hájku. A v neposlední řadě hojně 
navštěvované sousedské slavnosti, které 
se konají buď přímo mezi domy nebo 
v hospodě na fotbalovém hřišti. Takový 
je výčet základních úspěchů Sdružení 
Tejnka, které vzniklo před dvanácti lety  
a u jehož zrodu stál novinář Marek Šálek. 
V roce 1988 se zúčastnil studentské 
Expedice Lambaréné, která jela pomáhat 
do nemocnice založené Albertem 
Schweitzerem do afrického Gabonu.  
V dalších letech bylo možné na jeho 
reportáže narážet v časopisech Mladý 
svět, Respekt a Týden, nyní působí  
v Nadaci Via. Do Břevnova se přistěhoval 
před patnácti lety a k vidění bývá na 
lavičce před přízemním domkem v ulici 
Za Strahovem, kde bydlí se dvěma syny 
a manželkou Danielou, která pracuje jako 
ředitelka Divadla v Dlouhé. Za pěkných 
večerů odtud spolu vyhlížejí sousedy, aby 
s nimi mohli probrat, co je ve čtvrti nového 
a také vymýšlet, co dalšího by se dalo 
zlepšit. „Sešli jsme se tu báječně, každý umí 
něco zajímavého a užitečného. Nejraději 
chystáme uliční slavnosti a nevšední 
výpravy, naposled jsme navštívili horní 
ochoz strahovské televizní věže - byli jsme 
až dojati, jak je to všude kolem krásné, “ říká 
Marek Šálek, ale dodává: „Bohužel musíme 
často také jednat na úřadech a najímat si 
právníky na některé zbytečné konfrontace 
s developery, kteří pořád zkoušejí, jak do 
zdejších uliček vmáčknout co největší 
baráky.“ Šálkovi a jejich sousedé se starají 
rovněž o legendární nástěnku na zídce u č. 
p. 33 a s tím souvisí i jedna horká novinka: 
v listopadu se tady vysekávalo a omítalo, 
zázrak v podobě zjevení zaniklé kaple č. 2 
se očekává během Vánoc. Podrobnosti na 
www.tejnka.cz a na facebooku.

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Marek Šálek

a vyvolala živou diskusi. Dne 6.listopadu se 
tamtéž konala další přednáška – tentokrát 
historika PhDr Štěpána Váchy, PhD nazvaná 
„Strakonická kausa“ o příběhu bělohorského 
poutního obrázku „Adorace narozenému 
Spasiteli“, často mylně označovaného jako 
„Strakonický obrázek“ 
V neděli 21. října se v bazilice sv. Markéty 
uskutečnil velký benefiční koncert početného 
Českého filmového symfonického orchestru 
ve prospěch opravy bělohorského poutního 
místa. Velké množství spokojeného publika 
vyslechlo známé i méně známé filmové 
melodie. 

 Dne 18. listopadu je v bělohorském 
kostele na programu další, rovněž benefiční 
koncert mladých hudebních interpretů 
–tentokrát koncert varhanní - s doprovodem 
dalších hudebních nástrojů. 

 Ráda bych se se čtenáři Břevnovanu 
podělila o věci pozitivní i ty méně pozitivní. 
Z těch prvních mi velice mile překvapila 
cukrárna Pod Marjánkou na Bělohorské 
ul. která byla otevřena před prázdninami 
a nahradila čínské bistro. Mají tam denně 
čerstvé zákusky, koláče i chlebíčky, které 
se nedovážejí, ale přímo tam dělají. Je tam 
útulné a příjemné prostředí. Každému, kdo 
tam ještě nebyl mohu jen doporučit. Lékárny 
jsou sice na rozdíl od Hradčan, kde od února 
letošního roku není žádná a k otevření té 
původní se naši páni radní moc nemají čtyři, 
ale bohužel v sobotu jsou všechny zavřené. 
Domnívám se, že od podzimu do jara by se 
mohly prostřídat. Rozhodně alespoň ta na 
poliklinice. Nevím, možná to není reálné, ale 
za zkoušku by to stálo.
Jinak v červenci na zahradě bývalého 
zahradnictví v Loretánské ul. probíhal 
denní tábor pro děti, který organizovali  
a měli pod patronací Hasiči Prahy 1. Probíhal 
tam hasičský výcvik dětí. Byla to užitečná 
akce, díky které byla také vyčištěna a znovu 
napuštěna požární nádrž čistou vodou.

 25. 9. v 18.30 před prostorem Lorety 
zvonař pan Manoušek který rozezněl mobilní 
zvonkohru a přednesl pár skladeb různého 
žánru.Byl to příjemně strávený podzimní 
teplý večer s hojnou účastí domácích  
i cizinců.
Na konec ještě jedno doporučení. Ten, kdo 
by chtěl jít z Pohořelce směrem k Praž-
skému hradu, ať se vyhne levé straně, kde je 
podloubí, neb by mohl přijít k úrazu. Nedavno, 
tam spadlo kus zdi z balkonu a bylo jen velké 
štěstí, že těsně minul procházející turisty. Je to 
ostuda, ale na toto naši páni radní nemají čas 
a budou to řešit, až se někomu něco stane. 

 Podzimní zájezd zahrádkářů zamířil 
tentokrát do jižních částí středních čech. 
Vydrží počasí? Nezklame nás tentokrát 
svatý Petr? Nebude se opakovat nečas  
z posvícenské neděle? To byly asi nejčastější 
otázky, které si kladli účastníci tradičního 
zájezdu břevnovských zahrádkářů, když se 
na zájezd naplánovaný na druhou říjnovou 
neděli hlásili. A můžeme opět s poděkováním 
na příslušná místa konstatovat, že počasí bylo 
příjemně cestovatelské, odpoledne dokonce 
bohaté na sluníčko.
Zaplněný autobus, za jehož volantem opět 
seděl osvědčený řidič p. Šperl, vyrazil 
nejprve do hornické Příbrami. Co bychom 

 Chameleóna-zvířátko, které v případě 
potřeby dokáže změnit svoji barvu, znají 
asi všichni. Ovšem restauraci U chameleóna 
ve Šlikově ulici č. 27 určitě ne, majitel  
p. Kolomazník ji otevírá právě v těchto 
dnech. Nabízí zde steaky na grilu, ryby, saláty  
v různých úpravách, mořské plody, palačinky 
a další speciality české i zahraniční kuchyně. 
Jistě netradiční je možnost hosta sestavit si zde 
vlastní jídlo podle momentální chuti. K pití 
je pak nabízen všem chutnající nefiltrovaný 
Unětický ležák. Pro rodiny s dětmi je 
přichystán dětský koutek, personál je schopen 
připravit rodinné oslavy, firemní večírky, 
rauty a jiné společenské akce. Restaurace je 
rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část, 
najednou si zde může pochutnávat padesátka 
hostů. Dobrou chuť.

 Stará Fastrova ulice - známé to druhdy 
útočiště filmařské se mění před očima. Ulička 
si „zahrála“ v mnoha filmech s detektivní 
tématikou, kde dotvářela iluzi pražského 
podsvětí. Sám jsem jako kluk byl několikrát 
natáčení přítomen. Spolužák totiž v ulici 
bydlel a my měli možnost vše vidět z jejich 
obývacího pokoje. Dnes zde stará zástavba 
mizí, nastupují masivní vilové domy, kde 
bydlení bude samozřejmě na vyšší úrovni. 
Ale jak to říci… pro mne už to Fastrova ulice 
prostě nebude. 

 Podzimní středověkou slavnost 
uspořádala dne 6. 10. společnost Archaia  
v archeologickém parku v Liboci. Přítomní, 
malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet 
jak těžké bylo rytířské brnění, namalovat 
něco na smalt, obdivovat šikovnost kovářů 
i tkalců. Na všetečné otázky se jim pak 
dostávalo kvalifikovaných odpovědí 
od organizátorů. Všiml jsem si skupiny 
děvčátek, která obklopila hrnčířský kruh  
a pod dohledem mistra hrnčířského vytvářela 
své první výtvory. Co na tom, že hlína byla až 
za ušima, hlavně že se dílo dařilo! Originalita 
zaručena! Podobně příjemná atmosféra 
panovala v celém areálu, byť ve stejný den 
konané posvícení v Břevnově, se ukázalo 
býti velkou konkurencí ohledně návštěvnosti. 
Archaia však své stálé příznivce má, přejme jí 
ať jejich počet vzrůstá. Za svou smysluplnou 
práci si to její členové zaslouží! 

 Slavnost v Tejnce – Sdružení Tejnka 
uspořádalo koncem září další slavnost ve 
„své“ uličce. Tentokrát to bylo u příležitosti 
cyklojízdy : Zažij město jinak. Hezké počasí, 
bohatý program s divadlem, taneční i hudební 
skupinou, akordeonovým koncertem, 
výstavou fotografií a dalšími zajímavostmi, 
jako třeba výtvarná dílna pro děti, to vše 
přispělo k vytvoření atmosféry pohody  
a dobrého sousedství. Samozřejmě se 
nemohlo zapomenout ani na žaludky jak 
diváků, tak účinkujících, delikatesy sousedek 
u jejich stánků šly rychle na odbyt, svařené 
víno pak dopomáhalo tanečníkům k málo 
viděným figurám. Opět jedna zdařilá akce, už 
teď se lze těšit na další, třeba zase u nového 
pítka. 
P. S. Milé sousedky, ty dva koláčky, které 
jsem u Vás zakoupil, byly bezkonkurenční! 
          am

 V úterý 9. října ve společenské místnosti 
při bělohorském poutním kostele Panny Marie 
Vítězné přednesl historik a archivář Mgr. Libor 
Gottfried přednášku o mládí císaře Karla IV. 
Přednáška měla mezi posluchači velký ohlas pokračování na straně 6
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to byli za návštěvníky, kdybychom aspoň 
krátce nenavštívili poutní Svatou Horu? 
Poté jsme pokračovali do blízké Vysoké  
k památníku Antonína Dvořáka a k ne-
dalekému Rusalčinu jezírku. Hlavní body 
dopoledního programu však hostily Březové 
Hory, kdysi samostatné město, dnes součást 
Příbrami. Z mnoha nabídek asi 13 okruhů 
jsme vybrali tu nejatraktivnější – strojovnu 
dolu Anna a poté prohlídku podzemí na 
dole Prokop s unikátní jízdou podzemním 
vláčkem provázenou vynikajícím výkladem 
průvodce o hornických tradicích i nezbytných 
nástrojích. A v hornické tradici pokračoval  
i čas oběda v restauraci Na Vršíčku, kde jsme 
si pochutnali zejména na vynikající svíčkové 
a obdivovali rychlost a vlídnost obsluhy, která 
vše bezvadně zvládla. Odpoledne jsme se 
přesunuli směrem na východ – přes Sedlčany  
a kolem míst nad Vltavou v oblasti Nečíně 
a Hříměždic, kterým se přezdívá kraj žuly 
a jalovce, jsme zamířili pod bájný Blaník  
a do města s bohatou historií výroby střeliva  
i stále výborného fotbalu, do Vlašimi. Zámek, 
kde je velmi zajímavá expozice Podblanicka, 
obklopuje nádherný park, jehož kouzlo 
znásobilo ještě zářící podzimní sluníčko. 
Poslední zastávkou pak byly Hrusice  
a památník Josefa Lady,  kde jsme se dozvěděli 
i díky nadšené průvodkyni mnoho nového.  
O umělci ryze českém i o jeho hrdinech 
– třeba stále velmi populárním kocouru 
Mikešovi! Pro zpáteční cestu jsme volili ještě 
malou zajížďku přes hvězdářský Ondřejov, 
Stříbrnou Skalici s její krásnou radnicí  
a tradiční rekreační sídla Jevany a Mukařov 
zpět do Prahy a přemýšleli už o plánech na 
příští rok. Rýsuje se návštěva zajímavých 
koutů Krušných hor z obou stran tohoto 
zajímavého pohoří, kde by jistě neměl chybět 
Frohnauer Hammer.
            Dr. Michal Dobiáš

pokračování ze strany 5

Dne 9. 11. byla před radnicí Prahy 6 na třídě Čs. armády opět uskutečněna demonstrace občanů 
nespokojených s bytovou politikou. Živý vstup vysílala televize, došlo ke konfrontaci názorů paní 
starostky M Kousalíkové a mluvčími nespokojených nájemníků, kterými byli Zdena Jirků, Karel Berka 
a ing. Aleš Moravec. 

Výlovy rybníků v Čechách skončily a kapři se přestěhovali do sádek. Letos byl v Břevnově vyloven 
jenom Vincek, rybáři moc spokojeni nebyli, ale přesto se mohli pochlubit pěknými kousky.

Sousedská v Tejnce. Aktivní občanské sdružení Tejnka v Břevnově –Tejnce pořádá často pro občany 
uliční setkání sousedů a přátel přímo před svými domy. Občerstvení z vlastních zdrojů, invence - vlastní. 
Škoda, že představitelé takových spolků, kteří mají v zásadě cíle stejné, nejsou také v zastupitelstvu!

KULTURNÍ SERVIS
♦ Výstavní cyklus MONARCHIE. Jak se žilo za 
císaře pána? Výstavy v Nové budově Národního muzea: 
Monarchie, Dětský svět za císaře pána, Člověk ve 
fotografii. České muzeum hudby připravuje výstavu: 
Století valčíku a polky – od 9. března 2013. 
♦ 170 let uplynulo od narození Karla Maye, 100 let 
od jeho úmrtí a 50 let od natočení filmu POKLAD NA 
STŘÍBRNÉM JEZEŘE. Indiáni obsadili Náprstkovo 
muzeum! Až do léta bude výstavou PO STOPÉ KARLA 
MAYE znít indiánské Howgh! 
♦ VINOHRADY A ŽIŽKOV – NOVÁ MĚSTA ZA 
VÝCHODNÍ PRAŽSKOU HRADBOU v Muzeu hlavního 
města Prahy. Otevřeno denně kromě pondělí 9-18 hod. 
♦ Národní galerie v Praze uspořádala ve Veletržním 
paláci výstavu THEODOR PIŠTĚK_ECCE HOMO, 
kterou můžete navštívit do 6. Ledna 2013. 
♦ NG, Sbírka orientálního umění připravila v paláci 
Kinských, Staroměstské nám. 12 další výstavu propojující 
různé oblasti asijského umění. ŽIVOT V ASIJSKÉM 
PALÁCI. LÁSKA, LUXUS, ZAHÁLKA. Výstava je 
otevřena do 10. března 2013. 
♦ Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného 
zvonu zve návštěvníky na výstavu Jana Švankmajera 
MOŽNOSTI DIALOGU – Mezi filmem a volnou tvorbou. 
Otevřeno do 3. 2. 2013, út - ne 10:00 - 20:00 hod. 
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 Sáhodlouhá je historie nynější restaurace u Zelené brány. Tančírna u Vonásků 
je totiž zmiňována v mnoha „národních“ písních staré Prahy. (Když jsem přišla 
k Vonáskovům do sálu, a.j.) Ve vedlejším sále se konávaly pravidelné boxerské 
zápasy, k objektu ještě patřila kavárna. Ještě po válce se tady zpívávalo, šlo však 
již pomalu o píseň labutí. Nakonec zde zůstal jen malý, nevzhledný bufet, kde se 
dostalo pivo a sem tam nějaký chlebíček. Toalety chyběly, ještě že park byl hned 
vedle. Hovořilo se dokonce o demolici!
V devadesátém roce pak objekt převzal původní majitel, ovšem vše bylo ve 
zbídačeném stavu. V této době si část pronajal pan Miloslav Zábranský a začal 
s pozvolnou obnovou. Jeho záměr-zachovat lidovou restauraci s českou kuchyní 
se podařil, před třemi roky došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Točí zde Gambrinus 
10, Plzeň 12 a černé Popovice. Během zimy je v plánu rekonstrukce kuchyně  
a jídelníček se rozroste o pečená kolena, žebírka a další lahůdky.
Sledují se zde televizní přenosy, hrává „domácí“ hudební těleso. Otvírají od šesté 
hodiny ráno, od desáté už dostanete řízečky, polévky, dvacítku hotových jídel. Jídla 
na objednávku vám personál přinese až do deseti hodin večer. Šťastný konec jedné 
téměř odepsané restaurace. Co říkáte?

 Na Hrádku – Tady se uskutečňuje každé druhé pondělí v měsíci setkání starých 
trampů, ponejvíce z populární Ztracenky. Ubývá jich, osobně si ještě pamatuji když 
docházel Jarda Štercl velký tramp a komik před Bohem. Jednou měsíčně zde mívá 
setkání 20. Míle, opět trampské pěvecké sdružení, šestkrát v roce si můžete ve 
zdejším sále poslechnout Cestáře nebo Zlatého Orla. Od podzimu do jara potom 
zní jazz v podání Bridge bandu, který se střídá s rockovými kapelami. V sále je 
též velkoplošná projekce s možností využití pro komponované pořady, či sportovní 
přenosy. Také zde probíhají slavnosti adeptů herectví, studentů DAMU. Sál má 
kapacitu 70 - 80 míst, uspořádat vám zde mohou hostinu svatební, při příležitosti 
životního jubilea, ukončení studia. O kvalitní jídlo a pití Na Hrádku nouze není. P.S. 
A ještě jedna vzpomínka, přibližně čtvrt století stará. Tehdy jsem i já občas zavítal 
do těchto míst na pivo. Ovšem abychom jen neseděli a „nevedli řeči“, složili jsme 
se jako štamgasti na pingpongový stůl a v zavíracích dnech hrávali velké turnaje. 
Pamětníci si vzpomenou, provozovnu tehdy vedla paní Libuška Vojtová.

 Tak tedy. Paní Marjánka, po které měla původní hospůdka jméno, bývala žena 
dobrosrdečná, příjemná, avšak i dostatečně rázná aby svoji živnost obhájila. 
Zemřela ve všeobecné úctě a vážnosti r. 1862. Troufám si říci, že při spatření dnešní 
Marjánky nevěřila by vlastním očím. Dnešní objekt skládá se z víceúčelového sálu 
a baru s restaurací, přičemž v sále lze bez problémů umístit až dvě a půl stovky 

V České republice žije ve městech více jak 60%obyvatel, kteří jsou na rozdíl od venkovských obyvatel v zimním období, kdy se méně větrá, vystaveny  
v uzavřených prostorách dlouhodobému působení řady škodlivin z ovzduší. Vdechování vzdušných nečistot, jako jsou různé druhy prachu a na ně navázané 
alergeny, plísňové spóry a roztoče. Dále jsou v ovzduší chemické látky z čisticích, lešticích, dezinfekčních a kosmetických prostředků, nátěrových hmot, 
benzínu a produkty z kouření tabákových výrobků. Z bioorganických látek jsou to potravinové pachy z ledniček a spižíren, kuchyňské pachy, pachy WC 
a často pachy domácích zvířat.
Dlouhodobým dýcháním vzdušných nečistot se do lidského těla dostávají různé choroboplodné zárodky, vyvolávající dýchací potíže, astma a alergické 
reakce, nebo způsobují nastartování jiných onemocnění. Některé znečisťující částice v ovzduší jsou tak nepatrné, že se nedají ani nejúčinějšími čističkami 
vzduchu zachytit.
Jako jednoduchý a velmi účinný prostředek na čistění ovzduší v uzavřených prostorách se ukázal být český originální prostředek LAPAREN. Tento 
prostředek je vysoce oceňovaný jeho uživateli, jako jsou alergici a astmatici, u kterých dochází ke zlepšení dýchání, ale i celkového zdravotního stavu. 
LAPAREN je tak současně částečnou prevencí proti vzniku jiných možných onemocnění.
Aplikace a hodnocení účinnosti LAPARENU je prováděna ve spolupráci s alergology a jinými lékaři.
Prostředek LAPAREN na svém práškovitém povrchu je schopen zachycovati ty nejjemnější částice z ovzduší, působí téměř okamžitě a dlouhodobě (min. 
1 rok) ekologicky a zdravotně je zcela neškodný.

hostů. Lze zde pořádat divadelní představení, maturitní plesy, školení, semináře, 
již čtvrtým rokem zde působí Taneční škola pro mládež i dospělé. Vystupují zde 
dětské soubory jako Sedmihlásek z Prahy 6, nedávno zdejší prkna okusil i Josef 
Zíma, který právě o tancující Marjánce bezpočtukrát zpíval. Krom sálu je tady bar 
s restaurací, kde vám uzpůsobí svatební hostinu k obrazu vašemu, zajistí catering, 
občerstvení, po dohodě je možné konzumovat vlastní cukroví, víno atd. Jedna  
z největších akcí se zřejmě odehraje, či odtančí v únoru, kdy zde má být týdenní 
Tango-maraton. Za perličku lze považovat fakt, že podnik zajistí pro snoubence  
v sálu i oddávajícího, v případě jejich přání může být přítomen i pop.

 Hospůdka Na Závěrce je dávno vyhlášená svojí kuchyní. Však to byl možná ten 
pravý důvod, proč si ji pánové z Českého klubu velocipedistů zvolili jako klubovnu 
a pravidelně se zde scházívají.Odtud vzešlé nápady pak realizují v sedlech svých 
vysokých kol. Pravidelně zde vyhrává i živá kapela, podává se třeba grilované 
kolínko, svatomartinská husička a mnohé další speciality. K pití samozřejmě Plzeň, 
Gambrinus jakož i jiné druhy pěnivého moku, včetně nealkoholického. Již od r. 1876 
se snaží hospůdka co nejlépe vyhovět svým návštěvníkům. Interiér fotografiemi 
zpříjemnil fotograf a dlouholetý předseda ČKV Jan Bejšovec, moje vzpomínka sahá 
do doby, kdy uprostřed místnosti stával mohutný kulečníkový stůl a pan vedoucí 
Drápal nám, tehdy odrostlejším klukům, nabízel protekčně „podpultové“ cigarety 
Sparta. Platí zde to, co vždycky: Kdo sem vstoupí-neprohloupí!

 Billiard Centrum Radost. V prostorách bývalého kina Radost, najdou dnes 
příznivci kulečníku pravý ráj. Je zde nově, od 8. června otevřeno Billiard Centrum 
a zahrát si, může opravdu každý. Však také mezi návštěvníky jsou jak úplní 
začátečníci, tak i profesionálové. Vybavení herny je skutečně špičkové, zvláště co 
se stolů týká. Mimochodem, víte, že ty jsou pro lepší skluz vyhřívané? Dále zde 
mají šachové soupravy, karty, šipky i stolní fotbálek. Co se občerstvení pro hráče  
i nehrající návštěvníky týká, je k dispozici bar, točí se několik druhů piva a chuťovky 
dodá studená kuchyně. Ty můžete v klidu konzumovat v elegantním salonku. Plátno 
nad pódiem nezmizelo, je tedy možno sledování různých sportovních přenosů, 
kulečníkových exhibic a.j. Otevírá se denně od 14 hod. Jako kluk jsem tady viděl 
film „Admirál Nachimov“, který pojednával o neúspěšné námořní invazi Turků 
v Černém moři. Koule svištěly, rozsévaly zkázu se smrtí. Ty současné, v Billiard 
Centru přinášejí radost. 

Kam v Břevnově do hospody?
Blíží se konec roku, nastává čas pro setkání s přáteli. Kde?

To necháme na Vás, nabízíme ale několik možností u nás v Břevnově.

T I P pro naše čtenáře

domácí lapač nečistot jehož vynálezcem je chemik, prof. Vladimír Kubánek z Břevnova, kterého mnozí čtenáři znají.
Čistý vzduch léčí

český výrobek: dlouhodobá účinnost

LAPAREN

Výrobce a distributor: Dr. Jaroslav Kubánek, Předmostí 701, 278 01, Kralupy nad Vltavou, tel/fax: 315 601 452/450, mobil: 602 729 228, 
email: info@laparen.cz
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V kvetoucí Šárce je jejich farma dokonale ukryta. Co a jaké 
skvosty zde chovatelé opatrují, se proto musím zeptat předsedy 
místní organizace pana Josefa Vaška. 

Kolik členů má vaše organizace?

Máme padesát tři členů, obhospodařujeme čtyřicet osm dílů. Každý 
člen má za povinnost chovat králíky, holuby nebo slepice, abychom 
byli schopni své výsledky předvést veřejnosti. Buď sami, případně 
s našimi spřátelenými organizacemi jako jsou ČSCH v Hostouni, 
Hostivici, dlouho býval naším partnerem Svaz chovatelů Malý 
Břevnov - ten ale již činnost ukončil.

Od kdy ose vlastně datuje pořádání výstav?

Naše farma vznikla v roce l957, jinak ale první spolky chovatelů jsou 
doloženy už za první republiky. Ne všichni mohli být tenkrát továrníky 
či majiteli velkostatků, lidi si pomáhali jak se dalo. Ty pěstuješ 
brambory, já mám kozu. Dám ti mléko, přines podzemčata. A bylo to, 
žít se nějak muselo.

Tomu rozumím. Ale co vy? Byli jsme zvyklí vídat vás při výstavách  
u vchodu do Hvězdy.

Podívejte. My nemáme žádné dotace, od nikoho ani korunu. Svaz 
chovatelů v Břevnově jak řečeno skončil a platit denně 5 ooo Kč za 
pronájem místa - nemáme na to. Výstavy trvaly tři dny, ta suma by nás 
prostě zruinovala. Sami si hledáme další možnosti, jak ukázat školním 
dětem, co vlastně chováme. Vždyť některé z těch které přijdou vidí 
třeba králíka nebo slepici prvně v životě. Navíc mají možnost se u nás 
dozvědět něco víc než to, že slepice má zobák a snáší vajíčko. Jsou 
přece různé odrůdy zvířat, liší se barevně atd.

Na výstavách si chovatelé mohli zakoupit jiné druhy než ty, které měli 
doma, vhodné ke křížení, dále třeba krmivo, vyměnit si zkušenosti 
i s příchozími. Na Vypichu už žádnou výstavu udělat nestihneme  
i kdyby se podmínky pro nás zlepšily.Snažíme se, aby školní děti přišly 
přímo k nám na farmu do Veleslavína, další možností je pro nás areál 
koupaliště Džbán, ale nepředbíhejme.

Pokud vše dobře dopadne, čím se můžete pochlubit?

Zájmem našich chovatelů jsou zejména králíci, slepice a holubi. Je 
pravdou, že máme mezi sebou chovatele, jehož vášní jsou kanáři! 
Taky jak vidíte občas tu přeběhnou kočky, pes, což jsou miláčkové 
našich členů, jedni bez druhých být nemohou!

Pokud jde o finance, koníček to není právě levný, třeba granule 
jsou pořádně drahé. Já krmím senem, ječmenem, tvrdým chlebem, 
ostatně o králících vám poví všechno kolega Simon.

Pak máte očkování! Jedna vakcína přijde na patnáct korun. A když 
je králíků dvacet? Se slepicemi je to podobné. Když vakcínu lékař 
otevře, musí se už spotřebovat, u deseti slepic -350 Kč! Jen pro zisk 
se chovatelství prostě dělat nedá. Nenaříkáme, nestěžujeme si, snad 
i místo pro výstavy časem získáme.

To vám přeje i za další obdivovatele zvířátek A. Matějka

P. S. Český svaz chovatelů drobného zvířectva /ČSCH/ je česká 
celostátní společenská organizace. Deklarují se jako dobrovolné 
občanské sdružení, sdružují chovatele drůbeže, ptactva, terarijních 
živočichů, domácího zvířectva vč. psů. Organizace je nejen sdružuje, 
ale také rozvíjí jejich znalosti, vydává pro ně odborné časopisy, pořádá 
soutěže.

Redakční rozhovor

Z jakých důvodů bylo Libocké občanské sdružení založeno a jaké 
jsou jeho cíle?
V létě 2011 bylo založeno Libocké občanské sdružení, jehož 
posláním je ochrana přírodních a kulturních hodnot Liboce  
a Libockého rybníka.
Nesouhlasíme s dalším zastavováním Liboce nevhodnými  
a nevkusnými stavbami, které ničí její charakter. Nechceme, aby 
tisíciletá historie obce Liboc vyústila v její přeměnu v jeden z mnoha 
vzájemně podobných pražských satelitů. Současně jsme rozhodnuti 
chránit přírodní bohatství Liboce a Libockého rybníka, sloužícího jako 
důležité rekreační území Prahy 6. Budeme se zasazovat o udržení 
historického rázu Liboce a přírodního charakteru okolí Libockého 
rybníka. Účastníme se a budeme se účastnit územních a stavebních 
řízení a komunikujeme se zástupci Prahy 6 a magistrátu v zájmu 
ochrany Liboce. V současné době se soustředíme především na 
plánovanou výstavbu na břehu Libockého rybníka a částečně také 
na řízení o výstavbě bytových domů v ulici Rybničná a Úzká. Jsme  
v kontaktu s dalšími občanskými sdruženími v Praze 6.

Jaký je vývoj kauzy „Zástavba Libockého rybníka“?
Územní rozhodnutí bylo vydáno 10. září 2012 a naše sdružení se 
spolu s mnoha sousedy odvolalo/. viz http:www.libockesdruzeni.
cz/images/liboval/odvolani.pdf, 10. října pak stavební úřad zveřejnil 
výzvu k vyjádření k tomuto odvolání VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU 
ODVOLÁNÍ (http:/www.praha6.cz/systém/file.php) Od té doby se 
situace nemění.

Stavební odbor Hlavního města Prahy prý zamítl všechna vaše 
odvolání?
Stavební odbor hl.m.Prahy se zatím k odvolání nevyjádřil. Odbor 
územního rozvoje se ovšem ke stavbě 3 x vyjádřil zamítavě. Další 
podrobné informace k řízení mohou zájemci získat na našich 
stránkách www.libockesdruzeni.cz..

Pane předsedo, děkuji za Váš čas a naše čtenáře
 A. Matějka

Svaz chovatelů 
drobného 
hospodářského 
zvířectva Praha 6 
- Vokovice

Stálé zdraví
v nadcházejícím roce 2013 přeje

svým zákazníkům  
a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ 
PEDIKÚRA

Bělohorská 102
Praha 6 – Břevnov

tel.: 220 511 374

 Libocké 
občanské 
sdružení

Vzhledem k tomu, 
že dotazů ohledně 
staveb v okolí 
Libockého rybníka 
přibývá, požádal jsem 
předsedu Libockého 
občanského sdružení 
Mgr. Kamila Vlčka, 
PhD o zodpovězení 
několika otázek.
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Velmi mne těší, že se organizací a náplní 
těchto setkání zhostily „nekněží“, ne 
kvůli tomu, že kněz má takto více času 
pro jiné záležitosti, ale protože lidem 
z necírkevního prostředí je setkání  
s knězem, někdy skrze různé předsudky, 
komplikované. To se pak během kurzu 
rozpouští a ve vhodnou chvíli je pak 
návštěva kněze velmi vítaná. Tak 
dochází k pěkné spolupráci mezi laiky  
a duchovními.
Jste ve farnosti krátce, přesto se zeptám 
na Vaše první dojmy.
Moje první dojmy jsou velmi dobré. 
Celá farnost na mne působí přátelským 
dojmem. Je vidět, že se zde lidé mají 
rádi, že spolu chtějí něco prožít a dělat 
pro druhé. Uvědomuji si, že je to vyjímečná věc, která se zde budovala 
mnoho let přede mnou skrze mé řeholní spolubratry a diecézní kněze. Tak 
bych rád na tomto základě pokračoval. 
Mám radost, že vidím, jak zde fungují společenství od nejmenších až po 
staré, jak se chtějí lidé spolu modlit a také se dozvědět nové vědomosti  
a přitom oprášit staré.

K Římskokatolické církvi se hlásí 50% lidí z celkového počtu všech 
věřících v ČR. Kolik věřících připadá na Vaši farnost?
Co jsem zatím z krátkého působení ve farnosti zjistil, tak odhadem naše 
farnost čítá zhruba 200 lidí. Čas od času se objeví někdo nový, který se 
mezi námi více „zabydlí“, a tak se stane součástí našeho společenství, a tak 
se rozrůstáme.

Kdy probíhají v kostele bohoslužby?
Bohoslužby pro veřejnost probíhají každý den a to od pondělí do pátku  
v 17.30 hod, v sobotu v 7.30 hod. a v neděli v 8.30 hod.

Vše dobré přeje A. Matějka

Od r. 1996 je kostel svatých Fabiána a Šebestiána v péči Řádu karmelitánů. 
Jak stručně charakterizovat tento Řád?
Náš řád vznikl na konci 12. století, kdy během křížových výprav přišlo 
do Svaté země kromě křižáckých vojsk také mnoho poutníků. Na pohoří 
Karmel v severní Palestině se tehdy usadila také skupina mužů-laiků 
pocházejících z Evropy. U pramene, nesoucího jméno proroka Eliáše, 
vytvořili poustevnickou osadu, v níž většinu dne trávili každý ve svém 
příbytku v modlitbě a jednoduché ruční práci. 
Uprostřed osady postavili kapli a zasvětili ji 
Panně Marii, která se tak stala patronkou jejich 
společenství. .
Po roce 1238 začali karmelští poustevníci 
kvůli sílícímu náporu Saracénů přesídlovat do 
Evropy. Zde se již neusazovali na samotách, 
ale ve městech a otevřeli se studiu i výuce na 
univerzitách, kázání a apoštolskému působení. 
Proto papež Innocenc IV. r. 1247 jejich řeholi 
upravil a znovu schválil. Tím se tito někdejší 
poustevníci začlenili mezi tzv. mendikantské 
řády. A tak karmelitánská spiritualita dnes stále 
čerpá ze dvou pramenů své tradice: zahrnuje 
jak prvek poustevnický – kontemplativní, tak 
apoštolský – činný. Duchovními vzory a ochránci 
Karmelu jsou od počátku Panna Maria a prorok 
Eliáš. 
Život Karmelu je postaven na třech pilířích: 
Modlitba, která pro nás znamená důvěrné 
setkání a rozhovor mezi Bohem a člověkem.  
K tomu klášter vytváří i vnější podmínky: 
ovzduší mlčení a dostatek času pro modlitbu 
i četbu Božího slova. Modlitba má vést k co 
nejužšímu spojení s Kristem, má být zdrojem 
vnitřního života jednotlivce i společenství  
a dávat plodnost naší apoštolské práci.
Bratrské společenství nám poskytuje pevné lidské i duchovní zázemí  
a je zároveň praktickou školou přijímání a předávání nezištné lásky Boží 
a oprošťování se od sobectví. Setkáváme se pravidelně několikrát denně 
u společného stolu. Společně slavíme Eucharistii a modlíme se Denní 
modlitbu církve, pravidelně adorujeme a formou lectio divina čteme 
společně Písmo. Třetím prvkem je apoštolát, který by měl vycházet ze 
života modlitby a z bratrského společenství. Převážně sloužíme kněžskou 
službou ve farnostech, mimo to duchovním doprovázením a přednáškami, 
vedením duchovních cvičení či obnov. Neméně si vážíme práce manuální. 
Od r. 1991 naše Karmelitánské nakladatelství přispívá k produkci křesťanské 
literatury.

Stále probíhají ve farním centru Malejov kurzy Alfa? Pokud vím, oslovily 
nejen hledající, ale měly co nabídnout i věřícím.
Ano, kurzy Alfa stále ve farnosti probíhají, dokonce se rozšířily o kurzy 
Beta, které jsou jejich pokračováním. Pro vysvětlení kurzy Alfa jsou 
projektem, který má za cíl oslovit skupinu lidí, která hledá odpovědi po 
smyslu života a chce jim nabídnout vysvětlení z křesťanského pohledu.  
A to samozřejmě nemusí být jenom pouze pro hledající, ale i pro praktikující 
křesťany, kteří se chtějí o své víře dozvědět více.

ZNÁME SE?
Farnost v Liboci.

Podle ne zcela spolehlivé zprávy Václava Hájka z Libočan, byl kostel 
v Liboci založen již roku 992 knížetem Boleslavem II. Následující 
rok byla celá Liboc včetně kostela předána Břevnovskému klášteru. 
Po rekatolizaci 1651 – 1685 připadla duchovní správa kostela 
františkánům u kostela Panny Marie Sněžné.
Vlastní farnost vznikla v Liboci až roku 1702 a před staletími k ní 
náležely: Nebušice, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice, Řepy, Bílá Hora, 
Stodůlky a Motol. Od konce 18. století přestala kapacita kostela 
stačit, navíc zde bylo stále vlhko. Farář František Lampa proto nechal 
vypracovat plány nového kostela a ten byl po dostavbě vysvěcen  
v neděli 20. října 1844.
Tolik historie. V současnosti je správcem Libocké farnosti P. František 
Horák.
Zde jsou jeho odpovědi:
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Nedávno opravený chodník v Patočkově ulici v prostoru před 
řeznictvím a domem Patočkova 69 mi udělal radost. Požadavek 
na tuto opravu jsem vznesl již před delší dobou a řadu měsíců 
jsem jej pak marně urgoval. Stále byl odkládán pro nedostatek 
finančních prostředků. Díky aktivitě paní Ing. Charvátové, 
vedoucí ODŽP ÚMČ Praha 6, se však nakonec podařilo opravit 
nejen tento prostor, ale i některá poškozená místa chodníku 
na Bělohorské ul. Škoda jen, že je stále dost řidičů, kteří vjíždějí 
autem na chodník a plným objemem vozidla tam někdy  
i parkují. Zřejmě nechápou, že chodníky pro to nejsou stavěny 
a dochází k jejich vážnému poškozování.

Nově postavený domov seniorů Eliška v ulici Za Kajetánkou 
v Břevnově, který má mít 193 tolik potřebných lůžek, nadále 
není v provozu. Mrzí to nejen mě, ale hlavně ty, kteří se tam 
chtějí nastěhovat. Stojí za připomenutí, že kolaudační souhlas 
byl vydán již 19. prosince 2011. Proslýchá se, že ke zprovoznění 
by mohlo dojít ve 2. čtvrtletí 2013. Odpovědné osoby uvádějí, 
že na vině je odvolání jednoho z uchazečů ve výběrovém 
řízení na dodávku nábytku. Soudím, že někdo na magistrátě 
pochybil, když ono výběrové řízení nevyhlásil s dostatečným 
předstihem. Vždyť s odvoláním je nutno počítat. A tak naši 
senioři nadále chodí kolem krásné budovy bez nábytku  
a doufají, že v průběhu příštího roku konečně přijde doba, kdy 
se budou moci stěhovat.

Další problém vznikl na Strahově v Atletické ulici, která není 
určena pro vjezd vozidel těžších 3, 5 tuny. Přesto tam ROPID 
bez projednání s TSK při změně organizace MHD naplánoval 
trasy autobusů, kterých tam od září denně jezdí 269, z toho 
137 kloubových. Ve spojení s mnohými jinými potížemi,  
o nichž jsem psal a informuji, si myslím, že to na magistrátě Prahy  
v poslední době příliš nefunguje.

MČ Praha 6 konečně chystá rekonstrukci obecního domu 
Patočkova 1411/35 a Nad Kajetánkou 37/6 v Břevnově. Jde 
o opravu druhého domu v tomto prostoru. Když jsem tam 
před léty přivedl starostu Mgr. Chalupu, viděl i on, že oněch 
8 obecních domů je ve vážném stavu a potřebují rychlou 
opravu. Chci věřit, že výběrové řízení na firmu, která zakázku 
bude realizovat, proběhne rychle a stavební práce začnou, co 
nejdříve. Pokud jde o velké 
téma nájmů, pak se zatím 
ukazuje, že nájemné na 
Bělohorské ulici v obecních 
bytech bude radou MČ 
Praha 6 pro následující 
rok požadováno pravdě-
podobně v rozpětí 95 
až 103,- Kč za m² a pro 
případ prodeje nájemcům 
bude cenastanovena mezi 
20 až 25 tisíci Kč za m². 
Pro mnohé občany jsou to 
částky s ohledem na jejich 
příjmy nedostupné. A tak 
není divu, že se nejen ti 
dříve narození obávají  
o svoji budoucnost.
Za vážnou chybu proto 
považuji, že MČ Praha 
6 dosud nemá přesnou 

Rybník Vincentinum, lidově Vincek, se nachází v Břevnově 
u stejnojmenné usedlosti /zvané také Petynka/. Tímto 
územím vedla historická cesta z Pražského hradu na západ 
k Břevnovskému klášteru. Rybník byl založen v šedesátých 
letech. Napájí ho potok Brusnice, jejíž průtok významně klesá 
a v letošním létě byl minimální. Průtok vody potokem ale býval 
zásadně větší. Řada přítoků Brusnice byla kanalizována. Také 
stavební aktivita v údolí Brusnice měla dlouhodobě negativní vliv 
na její vodnatost. Není logické navrhovat rozšiřování rybníka při 
sotva patrném průtoku vody potokem. Nezbytné je zmapování 
problematiky celého potoka Brusnice i všech jejích přítoků. 
Podařilo se mi zajistit místní šetření za přítomnosti zástupců 
města Prahy a Prahy 6. Bude sledován průtok nad Břevnovským 
klášterem a měly by být zjišťovány ztráty z rybníka u usedlosti 
Alemanka.
Městem Prahou byl nyní předložen projekt revitalizace rybníka 
Vincentinum a probíhá územní řízení. Jedná se o odbahnění 
rybníka, jeho rozšíření mokřadem k Patočkově ulici do prostoru 
současné pobytové louky, zbudování povodňového přepadu 
v této oblasti a vykácení dřevin na hrázi. Měly by být vloženy 
gabionové kamenné zdi do vody před jeho břehy. V projektové 
dokumentaci absentuje zobrazení širších souvislostí v území, 
vizualizace a vztahy k památkově chráněné Kajetánské kapli  
a území a stavbám historické Petynky. Všechny tyto připomínky 
jsem vznesl v územním řízení. 
K samotnému záměru je nutno uvést, že okolí rybníka je 
veřejností vyhledávané pro volný prostor pobytové louky, kam 
by se měl rybník rozšiřovat mokřadem. Samotný potok Brusnice 
i rybník Vincentinum se nacházejí v historicky i přírodně 
hodnotném území. Potřebné jsou informace a zhodnocení vlivů 
na životní prostředí. Na ministerstvu kultury probíhá posuzování 
památkové ochrany letohrádku Petynky/Vincentina a okolního 
území, o které jsem požádal. 

MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel Městské části Praha 6

za Stranu zelených
anechvatal@email.cz
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Novinky z Břevnova
analýzu příjmů a sociální situace nájemců zdejších bytů. Vinu na 
stále složitější situaci mají také vláda a parlament, protože do 
současné doby právně neupravily institut sociálního bydlení.

JUDr. Hrůza Ivan 
zastupitel MČ Praha 6

„Revitalizace“ rybníka Vincentinum
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Před 105 lety navštívil Břevnov císař František Josef I. a povýšil 
tehdejší obec na město. Episoda už spíše neznámá byla navržena 
redakcí spolu s oslavami Bubenče při práci v tehdejší kulturní komisi 
m. č. Praha 6 a živnostenskému spolku v Břevnově. Starý příběh 
tak byl oprášen a prožil se znovu. Oslavy 100 let města Břevnova 
v r. 2007 proběhly zdařile, díky účasti mnoha lidí. Mezi některými 
sousedy však dodnes panuje názor, že samo vyhlášení Břevnova 
městem vzniklo jaksi nedopatřením, popleteností starého císaře, 
přičemž vedle tohoto zjevného omylu byla vyzdvižena zásluha 
tehdejšího starosty Jana Kolátora, který císaře „chytil“ za slovo. 
O žádném slovním přeřeknutí však tehdejší noviny v dubnu 1907 
nereferují. 
Až za I. republiky, kdy bylo v módě pěkně kopnout do starého 
mocnářství, se v renomovaném deníku Národní politika objevuje  
v r. 1938 článek nazvaný Jak se Břevnov stal městem, kde se m.j. píše: 
... Historka se týká návrhu c. k. místodržitelství, aby starosta Kolátor 
byl jmenován císařským radou. Návrh byl učiněn v předpokladu, 
že břevnovského bouřliváka a oposičníka zlákají. Projednáváním 
byl pověřen dvorní rada Pokorný, který si r. 1906 Kolátora pozval 
na okresní hejtmanství na Smíchově. Tam po zdánlivě srdečném 
uvítání a delším proslovu slavnostně mu oznámil, že byl doporučen  
k jmenováním císařským radou. Šlo o věc, která překvapila i Kolátora, 
ale jen na chvíli, poněvadž se hned nato optal: „Pane dvorní rado,  
a kolik to nese?“ Když mu však bylo sděleno, že jde o vyznamenání, za 
které poctěné osoby ještě věnují peněžité částky na dobročinné účely, 
tu Kolátor nabídku prostě odmítl a řekl přímo: „Pane dvorní rado, to 
pro mne není. Mám titul starosty sokolské župy Podbělohorské a ten 
mně stačí.“ 
Nejzajímavější stať se však týká povýšení Břevnova na město. Stalo 
se tak r. 1907 za návštěvy rakouského císaře Františka Josefa I.  
v Praze. Z počátku se jednalo, aby Kolátor uvítal císaře, který byl 
pozván představenou Vincentina v Břevnově, hraběnkou Chotkovou, 
před vchodem ústavu. K překvapení místodržitele hr. Coudenhova 
Kolátor odmítl tak učiniti, při čemž zdůraznil, že když císař jede 
navštíviti jen Vincentinum, že zástupci obce nebudou státi jako 
žebráci u vchodu ústavu. Této odpovědi se přímo zhrozil císařský 
ceremoniář Tatrmuž, který byl také jednání přítomen. Ačkoliv věc 
byla již v programu, Kolátor trval na svém, že císaře jako starosta 
obce uvítá jedině Na Královce. Nezbylo tudíž jiného, než program 
narychlo pozměniti.
Onoho vítání byl tehdy také přítomen zvláštní zpravodaj „Nedělní 
Svornosti“ z Chicaga, který o věci napsal: „Státní úřady rakouské 
musely se sklonit před vůlí muže, jehož tvrdá hlava a vřelé národní 
cítění byly jim velice dobře známy. Císař přijel a Kolátor uvítal ho 
na hranicích obce. Císař poděkoval a dle zvyku pravil, že se mu - 
město Břevnov velice líbí! Jakmile to vyřkl, bystrému Kolátorovi 
zaleskly se oči, obrátil se k shromážděnému lidu a zvolal mocným 
svým hlasem: „Provolejme třikráte slávu našemu císaři pánu, který 
právě povýšil obec naši na město.“
A stalo se tak opravdu, poněvadž to císař řekl. Stalo se tak proti vůli 
vlády, a tak ještě za Kolátorova starostenství byl Břevnov povýšen 
na město.
Jako odpověď na tento článek v celostátním deníku Národní politika 
se v prosincovém čísle měsíčníku U nás, jež vycházel v Břevnově  
a v Praze XVIII. objevuje pod značkou Pamětník zcela jiné svědectví  
o Kolátorovi a celé epizodě vyhlášení Břevnova městem. Připomeňme 
ještě, že Jan Kolátoru zemřel 13. 4. 1938 a svědectví napsal někdo, 
kdo poměry v Břevnově dobře znal. Článek se jmenuje V zájmu 
pravdy. – „V polední Politice č. 227 byl otištěn článek: Jak se 
Břevnov stal městem. Protože některá tvrzení v něm neodpovídají 
skutečnosti, uvádím je na pravou míru. Tak hned fáma o nabízeném 

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 

Jak se Břevnov stal městem 
a jak se tvoří mýty

titulu císařského rady není pravdivá. Fakt je, že bývalý břevnovský 
starosta po něm toužil, k němu pracoval, ale nikdy se ho nedočkal. 
Příčiny jsou známy, nebudu se o nich rozepisovati jednak z důvodu 
„de mortius...“, ale hlavně proto, že je to věc plně soukromá, na níž 
veřejnosti nezáleží, zvláště už ne dnes. Jinak je s episodou prohlášení 
Břevnova městem. Obec Břevnov podala sama žádost za povýšení 
na město. Žádost ležela nevyřízena v kabinetní kanceláři císařově 
ještě v době, kdy sjednávána byla s panovníkem návštěva Prahy roku 
1907. Bylo smluveno, že u příležitosti návštěvy Břevnova přímým 
prohlášením císařským vyřídí se žádost Břevnovských kladně a jaksi 
slavnostně. Proto úmyslně užil panovník, odpovídaje na uvítání 
starostovo, věty: „Pozdravuji ve vás starostu nejmladšího českého 
města, “načež starosta, nepochopiv situaci, vpadl k úžasu průvodců 
císařových a proti zvykům ceremonielu panovníkovi do řeči slovy: 
„Vaše veličenstvo, Břevnov není dosud městem“... Další tok jeho 
řeči zastavila gestikulace hodnostářů, stojících za císařem a hrozících 
se, že starosta ruší připravenou odpověď panovníkovu a že s ním 
dokonce polemisuje. Po krátké pomlčce císař pomalu a důrazněji 
opakoval slova o nejmladším českém městě a bez dalšího rušení 
své poděkování dokončil. Pak teprve, poučen okresním hejtmanem, 
zvěděl starosta, co výrok panovníkův znamenal, a že Břevnov od 
okamžiku císařova prohlášení stal se městem. – Toliko považoval 
jsem za nutné sděliti veřejnosti v zájmu nezkreslení skutečnosti….“ / 
Citace z břevnovského měsíčníku U nás, prosinec 1938/.

Zpracoval Pavel Krchov

S kyticí a pěkným slovem přivítala žákyně obecné školy Marie Němečková  
v r. 1907 před restaurací Královka císaře Františka Josefa I. Byla pochválena 
a na památku dostala od císaře zlatý náramek s monogramem a pro noviny 
vyfotografována. Kam se asi poděl dárek a celá Němečkoviv rodina?
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142, tel.: 233 354 185
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

jídelna bělohorská

Jídelna Bělohorská 
Vám přeje 

krásné Vánoční svátky 
a vše nej v roce 2013

Vánoční a Novoroční nabídka:

objednávky na chlebíčky, řízky,  
vánoční kapry, 

rozšířený sortiment vánočního 
cukroví, 

obložené mísy, saláty.

SO – NE: 22 – 23. 12. 2012 
otevřeno: 8.00 – 15.00

S I L V E S T R – pondělí – 31.12. 2012 
O T E V Ř E N O: 8.00 – 15.00

Tomáš Pokorný
Bělohorská 126, Praha 6 – Břevnov, tel: 233 358 211

Zveme Vás na nákup
do naší prodejny

n hračky pro kluky i holčičky za dobré ceny

n velký výběr stolních a nástěnných 
kalendářů a diářů na rok 2013

n dárkové psací soupravy zn. Parker, Pilot, 
Waterman, Pentel

Otevírací doba:

Pondělí – Pátek:
Sobota :

 P a P í r n i c T v í

80.30 – 18.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

24. 12. – 26. 12.
27. 12. – 28. 12.
29. 12. – 31. 12. 2012
1. 1. 2013

9 – 12
8 – 20
9 – 12

zavřeno

VETERINÁRNÍ ORDINACE
pro malá zvířata

provoz během vánočních
a novoročních svátků

MVDr. JOSEF KUBEČEK
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel./fax: 233 352 424

Pozvání na prosinec 
Z tiché ulice Na Petynce 41 v Břevnově míří právě k Vám 
vánoční a novoroční pozvání k sousedskému posezení  
a výběru z 16 druhů sudových vín. Řeč je o vinotéce  
U Dvou andílků, jejíž název se ztotožňuje s domovním 
označením na obnovené fasádě krásného secesního domu 
z roku 1908. Ostatně i vinotéka je zrekonstruovaná. Pan 
Ladislav Máčai, člen Břevnovského živnostenského spolku, 
který ji provozuje Vám nabídne mnoho jiných laskomin: 
stáčenou medovinu, stáčené Prosecco, Lambrusco, kolekci 
sýrů, klobásy, či slané pečivo k tomu, anebo řadu jiných 
druhů cizokrajných vín. 

Otevřeno je denně: 
po – pá: 13.00 – 20.00 
so – ne: 14.00 – 18.00
www.udvouandilku.cz

Provádíme interní, chirurgická, gynekologická, 
porodní, RTG, sonografická, cytologická, 

stomatologická a další vyšetření.
Očkování, označování zvířat mikročipy, vydávání 

europasů.
Biochemické a hematologické vyšetření krve, 

parazitologické vyšetření kůže a srsti, odstranění 
zubního kamene ultrazvukem.

www.veterina-praha6.cz

Bělohorská 1688/122, Praha 6 – Břevnov
Tel.: 233 320 466

VINOTÉKA 
tel.: 605 802 110 

ladislavmacai@seznam.cz
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O SKAUTSKÉM ODDÍLU JELENI
TOMÁŠ VANĚK

Náš oddíl působí v areálu Břevnovského kláštera. 
Historie se začala psát již před 2. světovou válkou.  
V roce 1936 byli Jeleni na prvním samostatném táboře 
v Kunkovicích na Šumavě. Vynucené přestávky v činnosti 
(nacisté za války a dvakrát zákaz od komunistů), skauting 
v Břevnově naštěstí nezničily nadobro a od roku 1991 
se scházíme pravidelně každý týden. Na schůzkách 
vlčata (kluci 6-11 let) i skauti (12-17 let) se učí různým 
dovednostem, hrají hry, plánují výpravy, užívají si volna. 
Skauti i vlčata mají své vlastní akce uzpůsobené jejich věku  
a zálibám. Přibližně jednou za měsíc jezdíme na výpravy do chat, 
pod převisy, do města i přírody. O podzimních prázdninách se 
koná vícedenní puťák po českých horách. Na jaře jezdíváme 
pravidelně na vodu, české řeky už máme několikrát sjeté,  
a tak jsme byli vloni na slovenském Hronu. Před vánocemi 
se celý oddíl (kolem 50 členů) sjíždí v Plzni na Vánoční 
výpravu, kde máme na programu různé sportovní turnaje  
a nadělujeme si vánoční dárky. Nebojíme se ani kol, jezdíme 
na jednodenní i delší cyklovýpravy po Čechách. Klasické 
víkendové výpravy jsou doplněny různými kratšími akcemi: 
chodíme do akvaparku, lezeme po horolezecké stěně... 
Největší akcí je letní tábor, který se už pravidelně koná  
u Prachatic v překrásném údolí Zlatého potoka, obklopeném 
lesy. Po táboře obvykle jezdíme na výpravu do zahraničí, 
vloni jsme byli v Bulharsku a Istanbulu, předtím v Benátkách 
a Slovinsku. Příští rok se chystáme na kolech projet 
skandinávský poloostrov. Snažíme se pozitivně působit na 

své okolí, a tak se účastníme různých charitativních 
akcí. Spoluorganizujeme Misijní neděli v břevnovském 
klášteře, pomáháme občanskému sdružení Život 90 
starajícímu se o seniory, prostřednictvím Adopce na 
dálku umožňujeme studovat jedné indické dívce. Vloni 
jsme obnovili tradici oddílových plesů, ten letošní 
se bude konat 9. 3. 2013 v sále na Marjánce. Jsme 
chlapecký oddíl a naší dívčí paralelou v Břevnově je 
turistický oddíl Arachné, se kterým organizujeme 
některé akce. Jsme křesťanský oddíl, takže většina 
členů jsou věřící a projevuje se to i v naší činnosti. 
Na výpravách chodíme na mše, společně se modlíme, 
organizujeme besedy s kněžími. Respektujeme však 
i názory a postoje kluků, kteří s námi víru nesdílejí 
(a naopak). Členům poskytujeme všestranný rozvoj  
a spousty pěkných zážitků a k tomu se snažíme naučit je 
něco praktického. A když se k tomu přidá dobrá parta  
a zábava, je úspěch zaručen. Informace o našich akcí, 
spousty fotek a videí nebo kontakty na vedoucí 
najdete na našich stránkách www.jeleni.org Jsme 
vděčni mnoha dobrým lidem, kteří nám činnost 
umožňují nebo nás nejrůznějším způsobem podporují. 
To se týká rodičů, bývalých členů, lidí v Břevnově nebo 
ve Vitějovicích, kam jezdíme na tábory, břevnovských 
benediktinů i některých firem a úřadů včetně MČ 
Prahy 6 a magistrátu.



16

BŘEVNOVAN

Mezi námi
v Břevnově XXIX.

pastviny a louky u Mírodolu (původně Sokolské chaty), ale i pastviny nad 
Bočkovým mlýnem na druhém břehu Kačáku. Kamarádský duch mezi 
sousedy postupně mizel, osadníci si přestávali věřit, protože parcely na 
chaty byly postupně přidělovány i podle stranických zásluh. Docházelo 
i k nikdy nevyšetřeným vloupáním, ničením majetku. Většinou se tušilo, 
kdo jsou zloději, ale každý se bál na ně ukázat prstem. Po politické stránce 
nikdy nikdo pořádně nevěděl koho má za souseda. Mnohdy takový chatař 
po roce 1989 zůstal překvapeně hledět, čím si „Tonda, Franta nebo Pepík 
od vedle“ vylepšoval rodinný rozpočet. 
Hospoda u Skrčených v Dolním Podkozí byla uzavřena již koncem 
50.let, hospoda ve vesnici stále měnila majitele, a proto za pomoci 
trempů byla v Podkozí postavena nová hospoda v trampském stylu. 
Původní myšlenka trampingu upadala, sousedé se často ani neznají. Ten 
tam je kamarádský duch společných sedánek v některé chatě. Přivdané 
nebo přiženění členové rodin dávají příchozím najevo svou nelibost pro 
společné posezení s kytarou, takovýto druh zábavy nazývají „hraním si 
na cowboye“ a pečlivé hospodyňky se děsí toho, že by se snad návštěva 
nezula a raději ostentativně zapínají televizi. 
Přesto ale je v naší končině krásně i v současné době. Chcete se tam 
podívat? Není nic jednoduššího, než sednout na autobus (případně do 
auta), dojet do Unhoště (MHD ze Zličína č. 307) a od kostele sv. Petra  
a Pavla se vydáte po modré turistické značce kolem rybníků u Kalivodova 
mlýna a stále po modré značce podél Černého potoka k Suchému mlýnu. 
(nezapomeňte si přečíst pamětní desku na mlýně) K mlýnu se dá dojít také 
po žluté značce, poněkud méně romantickou, ale trochu kratší cestou. Od 
Suchého mlýna pokračuje modrá značka stále údolím k Novému mlýnu 
a dál k mlýnu Bočkovu – Markovu. Před Markovým mlýnem se cesta 
zvedá mezi chaty (pár metrů chráněného území – křivatec, koniklec) 
a pak vpravo zase klesá vozovou cestou přímo ke mlýnu. Na mlýně je 
umístěn mlynářský znak a popis jeho historie. Pokud u mlýna přejdete 
vpravo přes můstek a jdete pár desítek metrů podél mlýnského náhonu 
po červené značce, narazíte opět na chráněné území. Několik metrů zpět 
od oznamovací cedule je mezi křovinami ještě patrná ve skále vysekaná 
stará uhlířská cesta, která vedla z Křivoklátských lesů směrem na Prahu  
a kterou vozili na vozících uhlíři své uhlí na prodej. V lesích za Chýňavou 
se totiž v milířích pálilo uhlí. Cesta vedla od Chýňavy přes Rovinky, 
nad Červeným mlýnem se stočila vpravo do louky a přes tzv. Berounský 
brod do těchto míst. Odtud pokračovala po hraně stráně nad Bočkovým 
mlýnem, kde jsou nyní chaty, pak asi 1 km směrem k Unhošti a pak se 
prudce nad údolím stočila na Rymaň, Červený Újezd a dál ku Praze. 
– My se ale vrátíme k Bočkovu mlýnu a pokračujeme po červené značce 
údolím. Podíváme-li se asi po 100 metrech u první lávky do stráně, vidíme 
první chaty Osady Starý Potok. Osada je rozprostřena ve stráni a její 
druhý konec je na jejím vrcholu. O dalších asi 100 metrů dál přicházíme  
k soutoku náhonu a (po mlynářsku nazývaného) „jalového“ potoka 
Kačáku. Tady začíná osada Batalion a její chaty jsou posazeny po celé 
stráni nad potokem až k Dolnímu Podkozí s bývalou myslivnou (původně 
mlýnem) a nyní již zbouranou hospodou U Skrčených. Namísto hospody 
dnes stojí vysoká budova se zatravněnou střechou, neznámého významu. 
Je to majetek a vstupní areál pozemků miliardáře Kellnera, jemuž  
v současné době patří celá levá strana lesů nad potokem Kačákem, včetně 
ještě některých dalších pozemků na pravém břehu. Je třeba uvést, že díky 
jeho péči byl opraven starobylý kamenný most přes Kačák a upravena 
vozovka v serpentinách směrem na Svárov a Ptice. Tady u Myslivny se 
vydáme opět po modré značce kousek po silnici a následně roklí (kterou 
původně vedla cesta ke Svárovu) a vystoupáme lesem prudký kopec 
ke Svárovské Lípě. U Svárovné Lípy se dáme doleva po zelené značce  
a již po rovině dojdeme do Ptic, kde za křižovatkou můžeme nastoupit do 
autobusu MHD (307 – intervaly v So a Ne jsou 2 hodiny). Tím můžeme 
dojet do Zličína nebo do Unhoště, kde jste si možná nechali auto. 
Při výletu autem doporučuji navštívit známý Františkánský klášter  
v Hájku (předem si zjistit kdy je přístupný)s Loretou, zato nedoporučuji 
sice lákavý, ale takřka bezcenný hrad (přestavěný ze statku) a skanzen 
Červený Újezd bez jakékoliv historie. 
A ještě jedna velmi podstatná připomínka: nezapomeňte na pití a svačinu, 
protože po celé trase (kromě Unhoště) nenajdete jediné místo, kde byste 
mohli cokoliv zakoupit. Podrobnou turistickou mapu celé trasy si můžete 
z internetu zadáte-li si v Seznamu Mapy, Unhošť a turistická mapa. 
Její zvětšení záleží na Vašich potřebách. A chcete-li si přiblížet některá 
místa v předešlých číslech Břevnovana mnou zmiňovaná, nezapomeňte 
Břevnovany doma (případně kopie potřebných stránek).

Přeji hezké počasí a příjemnou procházku. Filomena Jičínská

V chatové oblasti Kačáku na počátku 60. let 20. století nastaly podstatné 
změny. Vyvlastněná zemědělská a lesní půda dávala obcím možnost 
finančních zdrojů a tak se začalo vesele parcelovat. Kdekterá louka  
a pastvina začaly ožívat stavebním ruchem. Že se začaly stavět nové chaty, 
by tak moc starotrampům - kteří byli ve své podstatě velice kamarádští 
- ani tak moc nevadilo, ale s chatami se začaly stavět i ploty a mnohde 
začaly vřískat i tehdy velice populární tranzistorová rádia. Již se nemohlo 
chodit všemi známými pěšinami, protože tam, kde nebyly ještě ploty, 
noví majitelé pozemků tvrdě každému zdůrazňovali, že procházejí jejich 
majetkem. A naopak zase místa, která ještě oplocena nebyla, pokládali 
nově příchozí za obecní, na kterém si mohou dělat co chtějí. Nezřídka se 
stalo, že si rodinka výletníků s vřískajícími dětičkami na celý den rozbalila 
svou deku přímo pod okny některé chaty a bez ohledu na její majitele si 
halasně užívala volný den. 
Děti původních trampů dorůstaly do dospělých let a jejich rodiče se 
mnohdy již stali babičkami a dědečky. V 70. letech mnozí někdejší 

trampové odešli do důchodu a ještě poměrně zdraví a čilí, mohli užívat 
svoji chatu od jara do podzimu, bez ohledu na pracovní povinnosti. Kolem 
chat, kde dřív byly jen pastviny, lesíky nebo louky se objevily záhonky 
zeleniny a květin, slunečníky, chaty se začaly přistavovat, aby pojmuly 
rozšiřující se rodiny a stávaly se z nich – pochopitelně podle majetkových 
možností rodin - víkendové paláce. Tak se rozparcelovalo vřesoviště 
na Rovinkách, louka ve svahu mezi Batalionem a Osadou Starý potok, 

OSADA BATALION 
STARÝ POTOK 
A BŘEVNOVŠTÍ KLUCI 
NA KAČÁKU (dokončení)
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Bylo to na jaře roku 1951 a byl hezký den. Parta žáků II.B Hviezdoslavovy 
střední školy, proto volila raději návštěvu klášterní zahrady, než nudu 
ve školní družině. Byla to doba, kdy převor Anastáz Opasek který nás 
jako kluky seznamoval s krásami filatelie byl již rok v kriminále. Laskavý 
podpřevor Aleš Gwuzd, náš katecheta byl společně s ostatními mnichy 
deportován do dolů kamsi na Ostravsko. Barokní pavilon Vojtěška, 
skleníky, gloriet Josefka, kaple Lazarka začínaly po odsunutí mnichů  
chátrat. Nikým nehlídaná klášterní zahrada byla ideální místo pro ukojení 
klukovské zvědavosti. Ta patřila hlavně stokám a štolám vyzděným 
z červených cihel. Jsou vedeny pod zahradou a jako kluci jsme je 
pokládali za tajné chodby. Za pomoci svíček, které nám stále zhasínaly 
jsme se snažili dopátrat zda je pravda, že vedou až k Pražskému hradu.
Právě po jedné takové klukovské pátrací akci si žáci zmíněné třídy krátili 
cestu na odpolední vyučování. Nejinak než přelezením klášterní zdi. Ke 
zdolání zdi se nejlépe hodilo místo vedle domu č. p. 1446 v ulici Na 
Větrníku. Zeď byla dost široká, aby se na ní dalo postavit. A právě při 
pohledu ze zdi žáky něco zaujalo. Na drátem oplocené parcele vedle 
zmíněného domu, byly nezvykle narovnané cihly. Zvláště v jednom 
místě, jakoby se vchodem do nitra cihlového stohu, což přímo vyzývalo 
k prozkoumání. Nečekaný objev na sebe nenechal dlouho čekat.  
V hromadách cihel byly zarovnány velké kovové skříně a bylo jich tam 
vícero. Ve skupině žáků byl také Ota L. a ten měl následně sehrát zvláště 
významnou roli. Bydlel totiž nedaleko od zmíněného místa. Rodiče Oty 
L. měli malý domek prakticky přímo před Větrníkem vedle bývalého 
fotbalového hřiště „Břevnovský SK“. Je nezodpovězenou otázkou, zda  
o předmětech ukrytých v hromadě cihel věděl již dřív. Nicméně byl to 
právě Ota, kdo  upozornil na podivné předměty policii. Byl si zřejmě 
vědom toho, že po tom, co přibylo očitých svědků, se  nález neutají. 
Následující akce státní policie na sebe nenechala dlouho čekat. 
Okamžitě po oznámení jsme byli, svědky, jak před zahradou, kudy 
právě vedla cesta z Petřin do školy, stojí policejní vozy. Nezvyklý ruch 
dokreslovala práce zámečníků, kteří po dva dny autogenem párali 
boky velkých trezorů vyjmutých z hromady cihel. Policie před parcelou 
hlídkovala a ani nám klukům nedovolila nijak moc se přiblížit. I tak 
jsme však byli svědky toho, jak jejich kolegové 
z otevřených pokladen vynášejí do připravených 
„antonů“ různé lesknoucí se předměty, možná 
i zlaté monstrance. Současně s touto policejní 
akcí se něco podobného dělo v nepříliš vzdálené 
vilce, která stávala v místě mezi dnešními ulicemi 
Dusíkova a Na Větrníku a patřila podobně jako 
zmíněná parcela obchodníkovi se zlatem Václavu 
Klusovi. O tom co policie odhalila se vedli různé 
řeči. Ota L. se stal hrdinou školy a byl slavný. Byl 
totiž hlavní postavou „Filmového týdeníku“, který 
zaznamenal, jak byl vyznamenán za příkladné 
jednání a odměněn hodinkami „Poběda“. Tehdy byl 
„týdeník“ součástí každého filmového představení 
, takže jej sledovala většina populace.   
Dnes, když se bavím se svými vrstevníky  
o popisované události tak se ukazuje , že zůstala 
v paměti prakticky každého. To svědčí o tom, 
že se jednalo o mimořádnou událost. Je to, ale 
přeci jenom pár let, a tak se rozcházíme v tom, 
zda na nález upozornil mimo Otu L., také Jirka Š.  

a zda mezi vynášenými věcmi z trezorů také mohly 
být zlaté monstrance. Nejsnazší by bylo nějak se 
dopátrat samotného Oty L. který pracoval až do 
důchodu jako mechanik spojů a leccos by objasnil, 
ale po tom jakoby se zem slehla, přestože nejspíš 
stále dosud žije ( je ročník l938).
 Vzpomínka na tuto událost mne nenechala 
klidným. Proto jsem se začal zabývat, nyní když 
je to možné nahlížením do tehdejšího denního 
tisku. A ejhle, digitalizovaný archiv časopisů 
přinesl do ozřejmení události nové světlo. Stalo 
se tak při prohlížení deníku Rudé právo ze dne 6. 
7. 1951. Moji pozornost zaujal článek s nadpisem 
„Chtěl okrást republiku o 50 milionů Kč“.  
S překvapením čtu…. „ v minulých dnech odhalily 
orgány státní bezpečnosti v Praze Břevnově 
ve vile bývalého velkoobchodníka se zlatem, 
stříbrem a hodinářskými potřebami Václava Kluse 
19 skrýší ve kterých ukryl před znárodněním velké 
množství zlata, stříbra a hodinářských potřeb  
v ceně asi 50 milionů. Dál článek uvádí že skrýše 
obsahovaly 14 kg ryzího zlata(!), 300 kg stříbra 
420 ks hodinek, 860 prstenů, mezi nimi pak 
prsten s 15 a karátovým briliantem (!). Množství 
náušnic, budíků a zlatnického materiálu. Článek 
dále uvádí Klusovi finanční manipulace s penězi 
z uvolněného vázaného vkladu a nález hotovosti 
25.000 Kč, vkladních knížek ukrytých v uhlí ve 
sklepě zmíněné vily. Dále je zlatníkovi kladeno za 
vinu, že počítal se zvratem politických poměrů, 

že podporoval fondy reakčních vůdců Čs. strany lidové a Čs. strany 
národně socialistické a prováděl nekalé obchody. Článek končí oslavou 
bezpečnostních orgánů které chrání zájmy našeho pracujícího lidu  
a učinily rázný škrt přes rozpočet velkokapitalisty Kluse a odhalily před 
veškerým našim lidem jeho pravou tvář “.
 Pozorný čtenář si jistě povšimne, že zmíněný článek se ani slůvkem 
nezmiňuje o původním ohlašovateli Otovi L. Uvádí pouze práci 
policejních orgánů. Vůbec neuvádí místo nálezu ani to, že vše bylo  
v trezorech ukrytých v hromadě cihel a vytváří ve čtenáři dojem, že 
předměty byly ukryty ve vile velkoobchodníka. Je pravda, že policie ve 
zmíněné vile také konala a něco nalezla, ale šperky a zlato pocházely 
nepochybně z trezorů ukrytých na parcele za zdí kláštera……...
 Psát o tom jak tenkrát byla informována a manipulována denním tiskem 
veřejnost nemá cenu. Má cenu, ale nahlédnout do stránek tehdejšího 
Rudého práva. Je třeba se na to připravit, někdy se člověk zasměje, 
někdy je to bezesporu čtení pro otrlé.
Dnes těžko odhadnutelná cena jednoho z mnoha prstenů s briliantem 
o velikosti 15 karátu a současná cena 14 kg ryzího zlata svědčí, že se 
nejednalo jen tak o nicotnou událost v dějinách novodobého Břevnova 
a stojí za to si ji připomenout.
P. S. Bylo by pro mne milým překvapením kdyby můj bývalý spolužák 
Ota, kterého pro jistotu neuvádím celým jménem a kterého znala celá 
řada lidí se ozval třeba na adresu redakce.
K článku jsou připojeny dobové fotografie původně připravené do 
Břevnovanu 5/6 2011 jež měly dokreslovat ojedinělou událost jako bylo 
svépomocné budování tramvajové tratě na Petřiny. Právě na jednom ze 
snímků je v pozadí patrná dnes neexistující vila zlatníka Kluse. 

M. Mikeš

Na archivní fotografii jsou dvě zajímavosti: vila klenotníka Kluse na Petřinách, která již neexistuje  
a činnost dnes nepředstavitelná: občané zdarma staví tramvajovou trať ze Střešovic na Petřiny. 
Dole: biřmování břevnovských kluků 6. 6. 1947 v klášteře s podpřevorem Alešem Gwuzdem. Někteří  
z nich nalezli zmíněný poklad stejně jako později jejich mladší vrstevníci románskou rotundu pod 
kostelem.
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1. - Podzimní sezónu zahájili čtyři turisté, snad hispánského původu, rovnou po celé 
Praze. Dva muži a dvě ženy stáří přibližně 35, 60 a 30 a 45 let přijeli v lepším oblečení, 
ověšeni zavazadly a dělají jako by právě přijeli s malým zpožděním. V metropoli navštívili 
už nejméně 16 hotelů, kde se neubytují, ale pod různými legendami se dostávají přes 
recepce do jídelen, kde okrádají hosty jako straky. Vzápětí odjíždějí vozy Audi 80 černá  
a Alfa Romeo zelená, zánovními typy, a prokazují se italskými, španělskými anebo 
doklady z Jižní Ameriky. Kdo je uvidí, může klidně volat l. 158 – Interpolem již vydán 
zatykač.

20. 9. v 10.30 v ulici Kukulově v Břevnově jel 68letý řidič se svým luxusním černým 
mercedesem a moc nekoukal. Z Plzeňské ulice jela vstříc svému osudu dvaadvacetiletá 
dívenka na motocyklu a když vjela na křižovatku s ulicí Podbělohorskou, řidič luxusního 
mercedesu jí nedal přednost, těžce ji zranil, takže za několik hodin v nemocnici zemřela.

21. 9. Toho dne vzal si život 31letý muž. Skočil v Divoké Šárce ze skály a pádem se 
zabil.

23. 9. V poledne volal jeden houbař na linku 158, že právě našel uprostřed lesoparku  
v Divoké Šárce dva granáty. Policejní pyrotechnik určil, že jde o granáty minometní, 
které lze zajistit na místě. Byl uzavřen prostor a po pouhé hodině granáty již odvezeny  
a místo zpřístupněno.

19. 10. Dopoledne voláno na centrálu Městské policie v Praze 6, že z horního patra domu 
v ulici Jugoslávských partyzánů vytéká voda. Když patrola dorazila na místo, v domě byla 
již voda zavřena a zjištěno, že tekla z bytu staršího muže – pejskaře. Na zvonění a výzvy 
nikdo neodpovídal, jen se ozýval štěkot psa. Patrola ihned volala záchranku a policii. Byt 
úředně otevřen a na zemi ležel chroptící muž, jež byl ihned odvezen do nemocnice.

27. 10. K ránu projížděla patrola Městské policie Bubenčí a všimla si dvou „turistů“ 
s objemnými taškami, jak se těžce vlečou ulicí. Z jedné tašky čouhaly pěkné kusy 
mědi. Turisté nejprve strážníkům tvrdili, že zrovna tudletu tašku s mědí našli náhodou  
v kontejneru, ale když měli otevřít další objemná zavazadla, bylo jasné, že nesou kradenou 
měď. Zavoláni policisté, kteří je sebrali. 

5. 10. V železniční stanici Bubeneč seděl večer mladý muž z ostrahy blízkého obchodního 
centra a pil. Měl po šichtě, času dost, přemýšlel. Náhle na to káp! Hmátl k pasu pro želízka, 
zaklapl si obě ruce a zatkl se. Pak se chvíli procházel, rozběhl se do křoví, prchal, zakopl, 
znovu vstal a utíkal jako štvanec, cestou necestou. Když už měl dost, zašmátral, ale klíčky 
od želízek pryč, někde je ztratil. Nevěda si rady, zavolal na l. 158 a oznámil přepadení 
s tím, že se mu podařilo prchnout. Nakonec ale přiznal, že pil, chtěl být zajímavý pro 
kolegy a ztratil klíče od želízek.– Řešeno přísnou domluvou.
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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

�� ���� ��� ����� ���� ����������� ������� � ����������� ��������� ���� �������� ����� ����� ����� �� �������� ��

����� ��� ������� ����� �� ��������� ���������� ������ ����� ������� ���� �� ���� ����� ����� � �� �� �� ������

������� �������� � ������ ��������

��������

����������

���������
������

�������������������������������������������� ��

���

�����

���

������

��������

����
�����

�������
�������

������ �����

����

�����

�����

������

������
��������

������������

�������

����

���������

�������

�������

���

�������
�������

��������
������

�����

�����
����� ����

�����

����

���

���������

������������
���

����������

������������

���
��������

������

�������
����������

����������

���������
��������

������������

�

�

�

�����

���

�������������

����

�����

����
�������

�������������

�������
����

�����������

������
�����

����������

������

�������

����������
������

����

���
���������

������

����������

�����

����

�������

�����
����

�����

������

��������

������
�����

�����

���������
�������

������

��������

������

��������

�����

�������

�����

����

�������

����

�����

�������
��������

�������

��������
�����

���

��������
�������

�����
��������

�����������

�����

����������

������
�����

�������

�����������

��������
�����

����������

���������

���������
�����

���������

���������

��������

���������

�����

����

������

����

���

�������

Tajenka: Špalír císařovny Marie Terezie.

Mladý
sloupek

Lenka 
Hejdová

JAK ZÍSKAT BÁSEŇ 
Nejprve je nutné potkat básníka
Pak jen tak mezi řečí
vystřelit chrpové šípy toužebného pohledu 
k múzám
a levou rukou (tou od srdce)
předlouhým tahem
pročísnout vlasy
Alabastrová šíje měkce zasvítí
což by zmátlo i Michelangelova Davida
Pravá ruka v jemném gestu
něžně spočine na stolku
Máte krásné ruce
podotkne básník mimochodem
Pak už jen lehoučce pootevřít ústa
jako byste chtěla něco říci
a přitom neznatelně naklonit hlavu
Víc nic
Pokud vás básník políbí
nebyl to básník
ačkoli stále je naděje 
že se báseň objeví ve večerním mailu.

(Ze sborníku Básníci nad řekou 2012)
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Úžasné výročí kamenné svatby
V sobotu dne 10. listopadu 2012 oslavili 
manželé JUDr. Václav Šťovíček s man-
želkou Věrou neuvěřitelných 65 let trvání 
svého manželství. Zatímco padesáté 
výročí se slaví jako zlatá svatba a šedesát 
let manželství je svatbou diamantovou, 
pětašedesát let od svatby je označováno 
jako svatba kamenná. Tito obdivuhodní, 
více než devadesátiletí oslavenci, jsou 
ve svém okolí známi jako milí lidé, 
všeobecně oblíbení, vždy usměvaví a las-

kaví. Pro své sousedy, známé a přátele, jsou to dvě milá sluníčka, která nikoho 
nezarmoutí a kolem sebe rozdávají pohodu a dobrou náladu. V sobotu dopoledne  
v svatomarkétské bazilice v Břevnově poděkovali Bohu za dlouhý šťastný 
společný život a pak s několika příbuznými a přáteli poobědvali v klášterním 
šenku. Tomuto sympatickému páru všichni přejeme ještě mnoho lásky, štěstí  
a zdraví ve společném životě. 

Dagmar Bartlová, Břevnov  8. 12. 1925
Dr. Zdeněk Mahler, Břevnov 6. 12. 1928
Alena Novotná, Břevnov  28. 1. 1932
Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933

Prosinec – Leden

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

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

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!
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Stejně, jako patří k Břevnovu Spolek
Břevnovských podnikatelů, náleží
k němu jako tradiční součást i ČSOB sídlící na adrese Bělohor−
ské 233/95. Ne náhodou tak platí, že mezi Spolkem a poboč−
kou Bělohorská je úzká spolupráce a velmi dobré letité vztahy.
Naposledy jste tuto spolupráci mohli spatřit na Břevnovském
posvícení, kde jste viděli nejen logo banky, ale při křtu knihy
„Nové varhany“ byl jedním z kmotrů Zbyněk Šindler, ředitel po−
bočky. V následujících řádcích Vám s ním přinášíme rozhovor.
Co zajímá současné zákazníky nejvíce a jak jim vycházíte
vstříc?
Každý klient je jedinečný a má své potřeby, které se v průběhu života
mění. U nás klient získá kompletní nabídku finančních služeb a pora−
denství. Na pobočce pracují vysoce kvalifikovaní profesionálové, kteří
s každým klientem jednají individuálně. Díky tomu známe potřeby na−
šich klientů a nestojíme nezávisle stranou, ale aktivně se zapojujeme
do hledání cest ke splnění jejich přání. Velmi atraktivní je pro klienty
ČSOB Půjčka na cokoli, kdy si klient může za výhodné garantované
úrokové sazby půjčit bez ručitele až 600 tisíc Kč a ČSOB Hypotéka
rovněž s garantovanou úrokovou sazbou a neomezenou výší úvěru.
Pevně věřím, že není třeba zmiňovat, že v oblasti investic jsme jednič−
ka na trhu.
Chystáte v příštích měsících nějaké novinky?
V prosinci tu pro naše klienty máme speciální akci. Každý nový klient,
který si bude zakládat svůj první běžný účet na naší pobočce a to buď
ČSOB Konto, nebo ČSOB Aktivní konto a přinese sebou tento výtisk
Břevnovanu, dostane poplatkové prázdniny na vedení tohoto balíčku.
To znamená, že bude mít veden účet 6 měsíců zdarma.
Kdyby se někdo chtěl stát bankovním úředníkem, co musí
splňovat a udělat?
Každopádně takový člověk musí mít vůli na sobě pracovat a chtít se
zlepšovat. Maturita je dnes základním požadavkem. Poté stačí vyplnit
na webových stránkách ČSOB formulář s životopisem, případně
může zajít na některou z našich poboček.
Jste v lednu nově jmenovaný ředitel, máte nějaké předsevzetí?
Určitě mám. Chci, aby se u nás klienti cítili dobře, a kdykoli něco bu−
dou chtít, neváhali se obrátit na mé kolegy, nebo na mě. Aby k nám
chodili rádi, a pokud mají námět na zlepšení, rádi ho uslyšíme. Jsme
tu pro ně a jejich názor je pro mě a mé kolegy hodně důležitý. Ve
svém životě jsem vždy měl rád otevřenost a od druhých si ji velmi vá−
žím.
Jak jste spokojeni jako banka na Břevnově?
Léta jsme jeho součástí a jsme hrdí, že k němu patříme. Cítíme se na
pobočce být všichni součástí „Břevnovské rodiny“. Obyvatelé této
části Prahy jsou pro nás více, než jen klienti.
Co řeknete závěrem?
Blíží se čas Vánoc. Rád bych všem popřál hodně zdraví, pohody
a spokojenosti v rodinném kruhu a ať je rok 2009 pro nás všechny
ještě mnohem lepší než ten současný. No a v roce 2009 opět nashle−
danou na pobočce Bělohorská a tradičních akcích na Břevnově.

Redakční rozhovor Z naší a vaší
korespondence 
Za zemřelým Otcem Aloisem Kánským, někdejším
břevnovským farářem.

Když nám při nedělní mši svaté ve svátek Dušiček oznámil
břevnovský převor P. Prokop, že předevčírem, v pátek 31.
října nečekaně zemřel bývalý duchovní správce svatomar−
kétské farnosti P. Alois Kánský, zapůsobilo to na přítomné
věřící jako blesk z čistého nebe. Vždyť byl teprve čtyřiapa−
desátiletý, v nejlepších letech života, plný energie, stále tak
činorodý, oblíbený a obdivovaný jako tehdy, když zde před
dvaceti lety působil. Ještě pět dní před svou smrtí vedl za
přítomnosti biskupa Václava Malého farní oslavy stoletého
výročí posvěcení základního kamene kostela sv. Antonína
v Holešovicích. 
Otec Alois byl nesporně výjimečný kněz: v mnoha aspek−
tech se dost odlišoval od ostatních. Pro některé byl svým
způsobem „enfant terrible“, který často dokázal překvapit.
Ale to poslední, bohužel velmi bolestné překvapení uchystal
nám všem svým nenadálým odchodem – jak bylo řečeno při
zádušní mši svaté v kostele sv. Antonína, na místě jeho po−
sledního kněžského působení. Ovšem otec Alois byl ne−
smírně populární ve všech farnostech, které kdy spravoval.
Naprostá většina věřících jej měla ráda, což se ukázalo po−
každé, když býval po kratší či delší době svými nadřízenými
překládán na nová a nová kněžská místa. Pořádávaly se
podpisové akce, aby mohl zůstat a dokonce i protestní shro−
máždění. Kněží, kteří jej měli ve správě farnosti vystřídat, to
z počátku nemívali nijak lehké: otec Alois míval svou laťku
oblíbenosti nastavenou opravdu velmi vysoko. Jeho kázání
bývala stručná, ale trefná a výstižná a dovedla vzít za srdce.
V soukromém životě býval milým a velmi vtipným společní−
kem. Proto měl všude mnoho přátel: měli jej rádi mladí i sta−
ří, jeho ministranti i studenti – a velmi oblíbený byl i mezi
pražskými a plzeňskými herci (jedním z jeho nejbližších ka−
marádů byl například herec Boris Rösner, který jej před ne−
dávnem předešel na věčnost). V den pohřbu 7. listopadu se
řada herců zúčastnila dopolední zádušní mše svaté v Hole−
šovicích i odpoledního uložení do hrobu na Vinohradech. 
Je známo, že otec Alois ztratil svou matku již v útlém věku.
Je symbolické, zvláštní náhoda, že zemřel přesně na den
jejích jmenin, na svátek Štěpánky – a byl pak uložen k ní, do
rodinného hrobu. Jako mladému knězi se mu často pokou−
šely nahradit jeho vlastní rodinu některé starší manželské
páry v „jeho“ farnostech: v průběhu kněžské služby v Plzni,
v Břevnově, Roztokách a Úněticích, v Bubenči i v Holešovi−
cích se řada věřících rodin snažila suplovat mu jeho rodiče
a moc si přála, aby se v jistém smyslu mohli považovat ne−
jen za přátele, ale za jeho „vlastní“ rodinu. Pro každého bylo
velkým vyznamenáním, pokud přijal pozvání na nedělní
oběd. Při bohoslužbách míval desítky ministrantů, museli se
střídat. Když sloužil mši svatou a kázal, mívalo to pro pří−
tomné zvláštní kouzlo a není divu, že do jeho nových far−
ností za ním jezdívali lidé z působišť předchozích. 
Při zádušní mši svaté u sv. Antonína nebylo v kostele k hnu−
tí. Hlavním celebrantem byl biskup Václav Malý (před lety
rovněž svatoantonínský farář) spolu s asi šesti desítkami
kněží – z pražské arcidiecéze i odjinud. Kněžská slova roz−
loučení pronesl P. prof. Dr. Ignác Hrdina z premonstrátské−
ho kláštera na Strahově, herec Dalibor Gondík zavzpomínal
na nezapomenutelná dobrodružství, jež prožili před lety
s páterem Aloisem v Břevnově; za holešovickou farnost se
rozloučil pan Jiří Beran. Jejich procítěná slova obdivu, uzná−
ní, vděčnosti, přátelství a lásky k zemřelému i příspěvky dal−
ších přátel otce Kánského byla uveřejněna ve Farních lis−
tech svatoantonínské farnosti (ročník XVII, č. 9); krásná
slova paní Martiny Špinkové připomínající především kaza−
telské mistrovství zemřelého byla publikována i v Katolic−
kém týdeníku (roč. XIX, č. 47). Stovky a stovky smutečních
hostů přišly na pohřeb svého kněze na Vinohradský hřbitov.
Smuteční obřad vykonal karlínský děkan P. Jiří Cúth s mno−
ha dalšími duchovními. Nekonečná řada lidí se pak vystřída−
la nad otevřeným hrobem se svými vzpomínkami a tichou
modlitbou.

Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal

HODINÁŘSTVÍ
Vladimír Neureutter

 Opravy

starožitných hodin

 Zlatnické

opravy na počkání

Bělohorská 148, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Tel.: 233 355 620

S Břevnovanem
účet v ČSOB
Bělohorská
na 6 měsíců
zdarma

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

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!Přejeme všem zákazníkům 
vše nejlepší v novém roce 2013.

Vše nejlepší do nového roku přeje

Děkuji všem za přízeň, kterou jste mi 
věnovali za 42 let mé činnosti v Břevnově, 
kterou skončím 27. 12. 2012 – Pavel Jakl

Různé

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

zůstali s námi.

Gratulace od srdce
Vše nejlepší k narozeninám 
přeje své manželce milující 

manžel  
a dcera Klarinka

Hledám spolužákyni Jarku Havlovou z Břevnova se kterou jsem byla na 
internátě v Aši v letech 1956 – 1957. Květa Hmírová, tel: 731 759 829. 

Byty – výměny – podnájmy – koupě
 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

Přednášky, besedy, exkurze o ochraně přírody – Aleš Dvořák  
a spol. Email: stepnik@seznam. Pro zájemce, seniory, studenty, 
maminky, žáky ZŠ a MŠ. 

Koncerty Břevnovského chrámového sboru v prosinci 2012
Ned. 16. 12. 9 h sv. Markéta – B. Kašpar – Missa Adventus, Credo III. 
chor., MZ str. 19., Staročeské roráty.
Pon. 24. 12. 24 hod. – sv. Markéta – J. J. Ryba – Česká mše vánoční, 
Narodil se…
Út. 25. 12. 9 hod. – sv. Markéta – J. J. Ryba - II. Česká mše vánoční, Credo 

III. Cor. Kanc. – ke mši z lid. Koled, Adeste fideles, J. Hanuš – Narodil 
se Kristus Pán
Út, 1. 1. 2013 – 10 hod. – sv. Markéta – B. Jeremiáš – Vánoční mše česká, 
Gloria – De Angelis, Credo III. chor., MZ str. 45, 830. Zdrávas Maria 
panno, J. Hanuš – Narodil se Kristus Pán



20

BŘEVNOVAN

12. listopadu konal se v bazilice sv. Markéty slavnostní 
večer k 20. výročí trvání obnoveného živnostenského spolku  
v Břevnově. Ve zcela zaplněné bazilice se sešli hosté, 
příznivci a členové spolku, který má v Břevnově co říci a svojí 
činností oslovuje Prahu a okolí. Během večera vystoupili 
předseda spolku T. Hudera, převor P.P. Siostrzonek, paní 
starostka M. Kousalíková, ministr životního prostředí 
T. Chalupa, předsedkyně parlamentu paní M. Němcová  
a JUDr. J. Pavlová. Příjemným překvapením bylo pěkné 
vystoupení flétnového a pěveckého sboru ZŠ Marjánky, 
který předvedl náročné sborové skladby. S takovým tělesem 
se každá škola pochlubit nemůže. Zpívali totiž všichni: 
žáci, kantoři i paní ředitelka. Během večera vystoupil také 
břevnovský chrámový sbor a orchestr, kteří k bazilice  
a kulturnímu dění v místě tradičně patří. Zlatým hřebem byla 
závěrečná varhanní improvizace zpěv nebeského ptactva 
břevnovského varhaníka Marka Čihaře. Cílem skladby 
bylo m.j. předvést, co lze na nové varhany - o něž se právě 
spolek zasloužil – zahrát. Ostatně, spolek se nezasloužil 
jen o zakoupení manuálových varhan. Výrazně přispěl  
k obnově společenského života v Břevnově, který už u nás 
běží po léta: masopustní průvody a bály, pálení čarodějnic, 
Břevnovská posvícení, rozsvěcení vánočního stromu, řada 
akcí pro členy – výlety, večírky atd. Během dvaceti let se 
konala celá šňůra spolkových akcí, byla navázána spolupráce 
s krajanskými spolky rumunském Baňatě a v chorvatské 
Slavonii, byly podporovány různé humanitární akce, jako 
byla akce kostní dřeň, Sarajevo, Vincentinum, sázeny 
stromy, vydávány přehledné almanachy o činnosti pro 
členy a veřejnost atd. Arci to už je minulostí. Noví členové 
přicházeli a odcházeli, stejně jako členové ve vedení spolku. 
Spolek stále dobře pracuje, spolupracuje s m.č. Praha 6, se 
školami a společenskými organizacemi. Jmenujme alespoň 
ve stručnosti podle adresáře z roku 1993 ty, kteří začínali  
a vytrvali, ty, kteří dnes už nežijí nebo jsou dávno v penzi, či 
neúčastní se, jejich živnosti už mnohdy i zanikly, ale tenkrát, 
před 20 lety, neváhali nastoupit do expresu živnostenského 
vlaku v Břevnově.

Živnostenský spolek - 20 let! Michal Malík, první předseda 
spolku, Elektrouniversal, Bělo-
horská 109 a 128, Břevnov, 
Jaroslav Hudera, místopředseda 
spolku, řeznictví a výroba uzenin 
Střešovice, Ing. Bohumír Ďuričko, 
II. místopředseda, ACCT rakousko 
– česká obchodní společnost  
a hotel Axa na Poříčí, Praha 1, 
Pavel Krchov, tajemník spolku, 
Vydavatelství a redakce časopisu 
Břevnovan, Nad Závěrkou 17  
v Břevnově, Jitka Šťastná, pokladní 
spolku, obchod Módní textil, 
Bělohorská 90, Břevnov, ing.arch. 
Jan Polák, člen představenstva, 
Ateliér API, Velvarská 26, Praha 6, 
Karel Banáš, člen představenstva, 
obchod rybářskými potřebami, 
Bělohorská 8, členové: Jiří 
Rektorys, Autodíly 2R, Bělohorská 
142, Pavel Jakl, Optika – kniha Jakl, 
Bělohorská 58, Tomáš Pokorný, 
Papírnictví Pokorný, Bělohorská 
126, JUDr. Jiří Kusák, AK Za 
Strahovem 21, Břevnov, Oldřich 

Král, obchod potravinami, Bělohorská 225, Malý Břevnov, 
Radek Pech, Uni – Tejnka, Bělohorská 99, Miloš Kasal, České 
historické loutky, výroba, Stochovská 54, Ruzyně, Marie 
Pisingerová, obchod Luma, textil, Bělohorská 90, Karel 
Zahálka, Polotovary – Zahálka, Bělohorská 128, Břevnov, 
Miroslav Landa, Ryby – Drůbež, Bělohorská 74, Miloš Šléz, 
BSSK – 6, bezpečnost objektů, Pod Marjánkou 10, Břevnov, 
Ing. Václav Jandáček, Projektová a inženýrská kancelář, 
Břevnovská 5 v Břevnově, Lumír Šilar, Elektrouniversal 
– Servis, Bělohorská 98, Jiřina Maroušková, Večerka  
U Jiřinky, Bělohorská 96, Helena Kučírková, Jídelna Helena, 
Pod Marjánkou 12, Irena Sluková, Textil kusový a příze, 
Bělohorská 96, Ing. Břetislav Halášek, Projekční a realitní 
kancelář, Národní 32, Praha 1, Petr Macourek, PAM Servis, 
Chyňská 7, Ruzyně, Ing. Antonín Khýn, Stavební a montážní 
servis, Střešovice, Miroslav Hiršal, Obchodní firma MH, 8. 
listopadu 54, Břevnov, Ing. Zuzana Zunová, Agentura ZZ, 
Cukrovarnická 62, Střešovice, Jan Lederer a ing. Karel 
Štícha, Anarel v.o.s. Zeyerova alej 5, Břevnov, Blanka 
Hroňková, Hostinec U Hroňků, Nad Hradním vodojemem 
25, Střešovice, František Půbal, Chronos s.r.o., Bělohorská 
148, Artur Masný, obchod elektro ETA, Bělohorská 34, 
Milan Schmidl a Milan Zíka, Potraviny nad Markétou, 
Brunclíkova 8, Petřiny, Alois Holpuch, Holpuch Company, 
veškeré papírenské zboží, Nad Motolskou nemocnicí 24, 
Břevnov, Dr. Zbyněk Čalkovský, Břevnovská lékárna, 
Bělohorská 54, Jan Hašek, Tellinger spol. s r.o., Bělohorská 
35, Ladislav Pečený, Jiří Novák, Cukrárna U Břevnovského 
kláštera, Bělohorská 131, František Brož, ing. Milan Habigt, 
Richard Vonička, ing. Karel Chramosta, Z.V.T. spol. s r.o., 
kancelářská technika, Bělohorská 89, Karel Vožeh, Eko- 
Izosta, izolace, 8.listopadu 61 v Břevnově. 
(archivní fota: představenstvo 1994, první masopust 1995, 
sázení druhého jedlého kaštanu a valná hromada 1996)

Zpracoval Mgr. Pavel Krchov 
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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.

142
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restaurace „u zelené brány“

Všem  
našim zákazníkům

současným
i budoucím

přejeme 
příjemné prožití  

Vánočních svátků 
a vše nejlepší 
v novém roce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

RESTAURACE „U ZELENÉ BRÁNY“
Miloslav Zábranský

Bělohorská 1069/7, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 350 574

Mob.: +420 605 290 950
e–mail: zabransky.milan@seznam.cz

Všem čtenářům časopisu Břevnovan 
přejeme hodně zdraví i osobní 

spokojenosti v roce 2013  
a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 
děkujeme za projevenou důvěru

 

  MUDr. Malá Martina – praktický lékař  tel.:  233 358 775

  MUDr. Šímová Daniela – praktický lékař  tel .: 233 358 771

  MUDr. Letáková Jana – neurologie     tel.: 233 356 730

  MUDr. Žďánská Dagmar – stomatologie   tel.: 233 355 092

ORDINACE BĚLOHORSKÁ  41

Připomínáme 2. výročí 
přestěhování  

z Polikliniky Pod Marjánkou 
na adresu Bělohorská 41, Praha 6.

Těšíme se na všechny 
naše i nové pacienty 

nejen v roce 2013.
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