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Stejně jako před staletími přišly o Květné neděli do baziliky v Břevnově k bohoslužbě davy lidí se zelenými 
snítkami na znamení příjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Letošní Květná neděle vyšla na 13. dubna a mše 
sloužil převor P. Siostrzonek a P. Václav Snětina. 

Bílá hora byla vždy předmětem zájmu panovníků, vojevůdců, lidí učených i obyčejných a také malířů. A proč 
se ta hora vlastně jmenuje Bílá? Je to nejvyšší kóta v Praze, kde byl vždy první sníh a příchozí už z dálky viděli 
bílé opukové lomy, jejichž zbytky zachytil uprostřed obrazu známý malíř Jaroslav Panuška před sto lety. 

Na sklonku minulého měsíce paní starostka Ing. Marie Kousalíková oznámila vytvoření obvyklých 104 vo-
lebních okrsků v Praze 6, pro konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2014. V tyto 
dny budou volební místnosti čekat na vás – voliče.            

Počasí v únoru 
a březnu 2014
Počasí v únoru 2014. 
Únor byl velmi teplý. Průměrná teplota byla 
3,8 °C. Max. teplota byla 11,9 °C dne 24.  
a min. bylo – 4.8 °C dne 4. Teplému počasí 
také odpovídá nižší počet dní mrazových 12 
– 66% a mizivý počet dní ledových – 1 – 13 
%, takže v únoru panovalo převážně březno-
vé počasí. Únor byl velmi suchý, spadlo jen  
2, 4 mm srážek – tj. 9 % normálu. Sněžilo jen  
1 den, při němž spadl 1 cm sněhu. Sněhová 
pokrývka trvala 6 dní - 48 % převážně ze sně-
hu spadlém již v lednu. Únor byl méně oblač-
ný, bylo jen 9 zamračených dní – 60 %. 
Počasí v březnu 2014. 
Průběh počasí v březnu odpovídal počasí  
v dubnu. Průměrná teplota byla 8,1 °C. Od-
chylka od průměru činila 4,1 °C. Ostatně břez-
nové počasí již bylo v únoru. Maximální tep-
lota byla 22,4 °C dne 21. a min. teplota byla 
– 10 °C dne 11. Mrazových dní bylo 7 – jen 
49 %. Výrazné oteplení je charakterizováno 9 
dny s průměrnou teplotou vyšší než 10,0 °C 
– 333%! Dokonce se vyskytl 1 den s prům. 
teplotou vyšší než 15 °C. Takových dní byly 
jen 3 za 100 let. Vysoké denní teploty také 
způsobily, že vůbec nesněžilo. Srážek spadlo 
35,4 mm – 112% bylo to způsobeno vytrva-
lým deštěm dne 23., kdy spadlo 16,8 mm. 
Jinak byl březen srážkově chudý, srážkových 
dní bylo jen 8 – 69 %. Na snížené oblačnosti 
se podílelo 8 dní jasných – 200 %
 
V Praze dne 19. 2. 2014   SM
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  Z kláštera. 1. 3. 2014  P.  Prokop  Siostr-
zonek  celebroval  v  bazilice  sv.  Markéty  
v 18 hod. requiem za zpěváka Karla Kry-
la k 20. výročí jeho úmrtí. • 5. 3.,  o  Pope-
leční středě, byly slouženy mše sv. v 7.00,  
v 16.00 a v 18.00 hodin s udělením popel-
ce. • 8. 3. v  18.00  hodin  P.  Prokop  Siostr-
zonek s P. Martinem Brousilem sloužili mši 
sv. za P. Fr. Hochmana. • 9. 3. v  9  hodin  
P. Václav Snětina sloužil mši sv. pro děti  
a mládež. Účinkovala schola pod vedením 
Magdy Salákové. • 10. – 15. 3. se  konalo  
v Konventu duchovní cvičení. Po celou 
dobu postní vedli farníci pobožnosti křížové 
cesty vždy v pátek a v neděli od 17.15 hod. 
• Každý pátek  od �0 do �1 hod.  se konaly 
postní adorace v bazilice s tématem veče-
ra věnovaného Radostem evangelia papeže 
Františka. Adorace byla vždy zakončena 
krátkým slovem, modlitbou a požehnáním. • 
13. 3. při mších svatých připomenuto I. vý-
ročí zvolení papeže Františka s modlitbou  
a papežskou hymnou. • 14. 3. v 17.15 křížo-
vou cestu vedly a zpívaly děti ze scholy, ve-
dené M. Salákovou. • 14. – 16. 3. proběhla 
ve Vojtěšce farní burza. Finanční výtěžek byl 
věnován na charitativní účely. • Také 19. 3. 
o svátku sv. Josefa při mši sv. vzpomenuto 
I. výročí inaugurace papeže Františka. • 21. 
3. v 17.15 vedl křízovou cestu bratr Martin  
s ministranty. • 22. 3. se uskutečnily 4 klavírní 
koncerty v Tereziánském sále kláštera. Hom-
mage a Carl Czerny, již po 14. Účinkovali 
vybraní žáci ZUŠ, gymnazií, konzervatoří  
a HAMU s bohatým repertoárem. Záštitu drží 
starostka MČ Praha 6 paní Marie Kousalíko-
vá, pořádala Vlastimila Pospíšilová. • 23. 3.  
v 9 hod. sloužil mši sv. opět P. Václav Snětina 
s katechezí pro děti. • 25. 3. v bazilice oslave-
na slavnost Zvěstování Páně v 7.00 a v 18 ho-
din. • 6. 4. v 9 hod. opět mše sv. se zaměřením 
na děti a mládež. Zpívala schola pod vedením 

M. Salákové. • 11. – 13. 4. se konal scholový 
víkend s nácvikem nových zpěvů. • 12. 4. od 
8 do 10.30 se konal velký úklid baziliky před 
Velikonocemi. • 13. 4. o Květné neděli uply-
nulo 101 let od narození arciopata Anastáze 
Opaska. Při mších sv. v 7.30, v 9.00 hodin 
posvěceny ratolesti. Při mši sv. v 9 hod. účin-
koval chrámový sbor za řízení Adolfa Meli-
chara. Zazněla Missa Loretta V. Říhovského  
s Mešními zpěvy a pašijemi. • 17. 4. o Ze-
leném čtvrtku v 18 hod. sloužena mše sv. 
na památku Večeře Páně. • 18. 4. od 15 hod. 
konána poslední pobožnost Křížové cesty  
a od 18. hod. velkopáteční obřady s pašijemi.  
V bazilice 17. 4., 18. 4. a 19. 4. možnost sou-
kromé adorace. • 19. 4. o Bílé sobotě slavena 
vigilie Zmrtvýchvstání Páně se křtem kate-
chumenů. Účinkovala schola. • 20. 4. o Božím 
hodu velikonočním v 9 hod. účinkoval chrá-
mový sbor s orcestrem a varhanami, zazněla 
mše Jos. Haydna, dirigoval Adolf Melichar.  
• 27. 4. o Svátku Božího milosrdenství při mši 
sv. v 9 hod. a pak v okolí kláštera slavena Mi-
sijní neděle. 

  Archaia – známý Archeologický park  
v Praze–Liboci, uspořádal dne 15. 2. tradiční 
masopustní veselici. Bylo zde vše, co na správ-
ném masopustu nesmí chybět. Hudba, masky, 
zabíjačkové pochoutky všech druhů, vůní  
a chutí. Nejmenší účastníci si zde mohli dle 
svých schopností vyrobit masku vlastní,  
a člověk byl až překvapen jejich umem a fan-
tazií. Při této činnosti se jim také zábavnou 
formou dostalo poučení o zvycích našich 
předků v tomto období. Protože k dobré ná-
ladě přispělo navíc hezké počasí, odcházeli 
všichni návštěvníci domů nadmíru spokojeni. 
Navíc, s pořádnou výslužkou! 

  Halové mistrovství světa atletických 
veteránů se konalo poslední březnový tý-
den v Budapešti. Budapešť není daleko,  
z České republiky nás tam tedy bylo hod-
ně. Naše skupina jela tam i zpět linkovým 
autobusem Student agency, cesta trvá 7 ho-
din. Ale autokar je pohodlný a služby ces-
tou perfektní. V Budapešti jsme bydleli půl 
kilometru od hlavního vlakového nádraží,  
k halám, kde probíhalo mistrovstí, to bylo 

jednu stanici metra a do parku, kde jsme 
běhali krosový závod a kde byly i chodecké 
závody, jsme chodili asi 2 km pěšky. Jel tam  
i trolejbus, ale pěšky to vyšlo časově nastej-
no. Já jsem tu běžel jen jeden závod, kros na 
8 km. Trať byla travnatá rovina, s jediným 
malým kopečkem, dvoukilometrový okruh 
běhali všichni čtyřikrát. (Na halových mi-
strovstvích se běhá venku kros a hází oštěp  
a kladivo). Při veteránských mistrovstvích 
jsou kategorie pětileté, náš závod běželi 
všichni muži nad 65 let. Nás bylo mezi 75 až 
79 roky čtrnáct, doběhl jsem v polovině sed-
mý. Lepší časy už byly. Česká výprava ale na 
tom nebyla špatně, medailí bylo dost, některé 
i zlaté. Po závodě už jsem měl čas na fandě-
ní a poznávání města. V Budapešti jsem už 
byl několikrát, ale vždy autem a od volantu 
toho řidič moc nevidí. Tak jsem se teď divil, 
co jsem jindy přehlédl. Týden je ale krátká 
doba, a tak jsme se ani nedostali do slavných 
horkých lázní. Na zpáteční cestě už byly na 
dálnici plánované uzavírky na mnoha kilome-
trech, ale autokar jel plynule a do Prahy přijel 
včas. Příští MS máme za bukem v Polsku, 
kousek od Hronova.                Pepík Hlušička

pokračování na straně 4

Masopust dávno za námi, ale v redakčním šuplíku je spousta fotek z průvodu, bálu i zabijačky před Pyramidou. Např. poznali byste v oběti metanolové aféry předsedu 
spolku Tomáše Huderu? Anebo v rasovi, co sbíral zlobivé děti, městského úředníka Tomáše Lašťovku? Ne, jeden neví, co je v lidech, arci neví to ani úředník m. č. Jarda 
Holý ze Sedlce, který ví leccos, ale kdy se mu podaří obnovit sedleckého slona a kdy italští majitelé konečně opraví dominantu Sedlce – statek, také neví. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3

Funebráci /The Undertakers/, koncertují o sto šest, nikoliv na Ořechovce, jako před 50 lety, ale v Kaštanu. 
Před pódiem fotografie členů, kteří již nežijí. Na koncerty se chodí, účastní se hlavně vrstevníci, co na ně cho-
dili, ale i mladší. Vkročíte – li, máte dojem, že jste někde ve své třídě. Vstup volný. 

  Masopust. Něco z historie. Samotný 
masopust, na Moravě fašank nebo faši-
nek, to je doba od Tří králů do Popeleční 
středy. Tato tradice se dodržuje již od 13. 
století. Lidé si na bujaré veselí velice rádi 
a velice rychle zvykli, což dosti nelibě nes-
la církev. Je pravdou, že tehdy byl maso-
pust výrazně divočejší, než jak jej známe  
v dnešní podobě. A jaký byl ten letošní maso-
pust v Břevnově? Konal se 4. března. Už před 
16 hodinou začal se řadit průvod U Kaštanu, 
kde účastníky v maskách obveseloval kejklíř 
Vítek se svou družinou. Poté bylo starostkou 
MČP6 Marií Kousalíkovou uděleno maso-
pustní právo a nic už nebránilo tomu, aby se 
za mohutného troubení, bubnování a všemož-
ného tartasu vydali masopustní hosté směrem 
k Pyramidě. Průvod hrdě kráčel ulicí, lidé na 
chodnících nedůvěřivě zírali, když k nim ná-
hle přiběhla koza, jindy zase statný medvěd. 

Děti byly překvapené, na slzičky ale nedo-
šlo. Hlavně pak když medvěd zalovil v kapse  
a vyndal nějaký ten pamlsek. Leč pozor!  
V průvodu se také pohybovalo jakési indivi-
duum v masce s holí a velkým pytlem, na kte-
rém byl nápis: Sbírám zlobivé děti! 
Tady ale přece nebylo ani jedno! Někteří  
z těch, kteří se průvodu nezúčastnili, postá-
vali na chodníku a nabízeli pochodníkům 
občerstvení všeho druhu, jako pečené rohlíč-
ky, od předsedy Spolku Břevnovských živ-
nostníků pana T. Hudery bylo možné přímo 
si utrhnout buřta z věnce, který měl uvázaný 
kolem krku. Po celou dobu udržovali nála-
du v průvodu bubeníci, harmoniky, pěvec-
ká seskupení, Mateřinka Jílkova ul. přišla 
s trumpetkami a řehtačkami. V cíli průvodu  
u Pyramidy si nejlepší masky odnesly krásné 
ceny za vítězství v soutěži, znovu se před-
stavil kejklíř Vítek se svoji ohňovou show.  
A také nadešel čas odměnit vyhládlý žaludek. 
Nebyl to problém, neboť čerstvé jitrničky, je-
lítka, tlačenky, polévka a ostatní zabíjačkové 
menu se nacházelo všude kolem na stáncích. 
Samozřejmě včetně piva a teplých nápojů.  
S čistým svědomím tedy možno říci: 20. 
Břevnovský masopust se vydařil!     am

  Na Bělohorské č. 46 je otevřeno nové 
Papírnictví, které vede paní R. Benešová. Pro-
dejní plocha obchůdku není příliš velká, proto 
zde najdete zejména školní a kreativní potřeby. 
Sortiment pro kanceláře pak spíše jen v základ-
ní řadě. „Udržet“ v dnešní době živnost v pro-
vozu není nic jednoduchého, a tak je zapotřebí  
k prodeji drobného charakteru pro školáky 
zapojit i webové stránky a e-shop. Pokud 
si tímto způsobem zboží objednáte, dorazí  
k vám za 2–3 dny. Je také možné po dohodě 
odebrat potřebné věci přímo z prodejny. Byla 
by škoda, kdyby na tomto místě /kousek od 
školy Marjánka/ obchůdek zanikl navzdory 
všemožnému snažení paní majitelky, která se 
sama věnuje výtvarné činnosti a poradí, po-

ZUŠ v Praze 6 v Břevnově, Nad Alejí 28, 
představila práce svých pedagogů výtvarného 
oboru v galerii Velehradská v Praze 3. 27. 
března na vernisáži výstavy nazvané Různé 
úhly pohledu se sešlo tolik lidí, že mnozí museli 
počkat, až se trochu uvolní výstavní místnosti. 
Na snímku výtvarnice zleva Kateřina Ježková, 
Jana Matysíková, Iva Vodrážková a Věra Dubská. 
Chybí Ivan Sládek, jehož obrazy visí vpravo. 

Až sem došel břevnovský masopustní rambajs – k hotelu Pyramida, kde čekalo řádné pohoštění, vyhlášení 
nejlepších dětských masek a další traktace. Jistě jste tam byli na guláši, klobáse a ochutnali výtečnou Žu-
fánkovu kořalku…
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Výročí. Narodil se 20. 2. 1954  
v Praze, zemřel po dlouhodobé těž-
ké nemoci 1.  4. 1999. Po absolvo-
vání katedry scénického výtvarnictví 
na divadelní fakultě AMU (kresbu  
a malbu zde vyučoval akademický 
malíř docent Oldřich Smutný) se vě-
noval převážně malbě. Působil nej-
prve jako pedagog na ZUŠ, v letech 
1990 – 94 jako odborný asistent 
kresby a malby na katedře scénic-
kého výtvarnictví divadelní fakulty 
AMU. Jeho obrazy vycházejí ze vzpo-
mínek na dětství, na rodný Břevnov 
a většina jich má stejné téma a tím je 
domov. Od prvotních obrazů inspiro-
vaných kubismem se přes fauvistic-
ké vlivy dostal k lyrickému vyjádření 
civilismu. Jeho oblíbenou technikou 
byl suchý pastel. Postupně ho však 
kombinoval s ostatními technikami, 
dospěl ke kombinaci technik s koláží 
a nakonec k asamblážím a okrajově 
i k plastikám. Výstavy: 1986 – Mak-
romolekulární ústav ČSAV 1988 
– Galerie u Řečických (s V. Šikem 
a J. Vinklářem) 1990 – Galerie ve 
věži – Rakovník 1991 – Galerie R  
s V. Šikem) 1994 – Galerie Bratří 
Čapků 1995 – Leonhard interior Pra-
ha (s J. a P. Hilských) 2000 – Atrium 
Praha 2000 – Galérie Fronta, Praha 
(s J. a P. Hilských) 2004 – Únětic-
ký špejchar 2009 – Dobeška Pra-
ha – Drobnosti 2009 – AA galerie 
Praha – Vzpomínková výstava 2009 
– Chvalský zámek Praha– Miloslavu 
Hilskému 1988 – 1995 účast na ko-
lektivních výstavách.

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Miloslav Hilský

pokračování na straně 6

kud někdo projeví zájem. P. S. Víte, že „Pa-
pírnictví“ stálo vedle školy již za první repub-
liky? Pravda, byla to jen nevzhledná dřevěná 
bouda, účel však plnila!                     am

  Po silnici do Prášil. 17. května se bude 
konat tradiční jarní autobusový výlet Břev-
nováků, kdy účastníci navštíví Strakonice, 
filmovou obec Hoštice, Volyni, v Husinci 
navštíví rodný dům Mistra Jana. Trasa bude 
pokračovat po silnici do Prášil, na Dobrou 
vodu, Sušici a Rábí. Návrat kolem osmé 
večerní do Břevnova, oběd ve Volarech  
v hotelu Bobík.

  K nedožitým devadesátinám malí-
ře Antonína Chmelíka v únoru uspořádalo 
Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou 
výstavu obrazů tohoto autora. A. Chme-
lík /1924 – 1995/, krajinář a dokumenta-
rista mizejícího světa podhorských cha-
lup, kde se také narodil, žil více jak 30 let  
v Břevnově.

  Úřad práce ČR. Úřad práce ČR je správním 
úřadem s celostátní působností a je organizač-
ní složkou státu. Řídí jej Ministerstvo práce  
a sociálních věcí, je jeho nadřízeným úřadem. 
Tolik úvodem. Nyní se podívejme konkrétně na 
situaci nezaměstnanosti v hlavním městě. Zde 
je nejmenší v okrese Praha–východ /3,6 %/,  
a Praha–západ /4,4 %/. Celkem k 31. lednu 
2014 hledalo práci 629 274 lidí, tj. 8,6%. 
Pravda je, že tímto měsícem většinou končí 
termínované pracovní smlouvy a dohody. Na-
výšil se i počet OSVČ, které ukončily pod-
nikání. Dále byly přerušeny některé sezónní 
práce, třeba ve stavebnictví, zemědělství, 
lesnictví. Vývoj na trhu práce však pozitiv-
ně ovlivňují nástroje, které Úřad práce ČR 
uplatňuje v rámci aktivní politiky zaměstna-
nosti. Například rekvalifikačních kurzů, které 
ÚP ČR finančně podporuje, se k 31. 1. 2014 
zúčastnilo 8 625 lidí. Většina zájemců volí 
zaměření na počítačové dovednosti, svářeč-
ské kurzy nebo chtějí získat řidičský průkaz 
(od sk. C). Jak nám sdělila Mgr. Eva Svěr-
činová, ředitelka ÚP na Praze 6, mají nyní  
v evidenci rekordní počet nezaměstnaných,  
a sice 4.100 žadatelů. 

 Jarní úklid poutní cesty do Hájku. Tak  
jako v loňském roce i letos zorganizovalo ob-
čanské sdružení Poutní cesta Hájek jarní úklid 
poutní cesty, která patří již od 18. století k jedněm  
z nejvýznamnějším poutním trasám v Če-
chách. Cesta byla původně lemována dvaceti 
výklenkovými kaplemi s freskami scén ze 
života Panny Marie a sv. Františka z Assisi. 
Začíná kaplí na Dlabačově a končí v loretě 
v Hájku. Úklid proběhl ve třech etapách: 29. 
3. jsme šli z Bílé Hory do Hostivice, 5. 4. od 
Litovické tvrze do Hájku a konečně 12. 4.  
z Dlabačova na Bílou Horu. Nasbírali jsme hro-
mady odpadků, které rychle plnily naše pytle. 
Počasí nám přálo, a tak cesta byla příjemným 
zážitkem. Etapa z Dlabačova na Bílou Horu 
byla navíc doplněna odborným výkladem  
o historii Břevnova. Děkujeme všem dobro-
volníkům za pomoc! www.poutnicestahajek.
cz

  Znovu běh o závod v Šárce. 31. května 
t. r. koná se v Divoké a Tiché Šárce 13. ročník 
pražského běhu na 10 a 20 km. Prezentace jest 
tradičně v areálu SK Aritma Vokovice a start  

o půl jedenácté. Kategorie: M – MV – 40, 
50, 60, 70, Z – ŽV – 35, 45, kategorie M–Ž. 
Na účastníky čeká bohatá tombola a řada 
věcných cen. Technické zajištění Athletic 
Veterán Club 82, sponzor závodu firma Ko-
dys, Hošťálkova 7, Praha 6 – Břevnov. Bližší 
informace: František Feňa, Bělohorská 140, 
Praha 6 – Břevnov, tel: 722 703 508. 

  Středověké slavnosti v Břevnovském 
klášteře. V sobotu 17. května čeká návštěv-
níky kláštera bohatý program. Od 9. 30 do 17 
hodin budou moci shlédnouti Rytířský turnaj 
o ruku princezny, gotickou pohádku O třech 
rytířích, krásné paní a lněné kytli, ohňovou 
show, mušketýrské představení a řadu dalších 
akcí. Klášterní pivovar bude mít vrata doko-
řán, dobové tržiště bude v místě. Účinkuje 
skupina historického šermu Allgor, mušketýři 
Rebelové, přijdou hudebníci, stánkaři. 

  Báječný zájezd dětí. Druhý týden v dubnu 
uspořádala ZŠ J. A. Komenského v Břevnově 
společně se ZŠ Trávníčkova ve Stodůlkách 
úspěšný autobusový zájezd pro žáky anglič-
tináře do anglických rodin. Příjezd domů do 
Břevnova se však podobal spíše výbuchu plné 
peřiny štěstí. Děti vystupovaly se zpěvem  
z autobusu, držely se s kantory kolem krku  
a všichni svorně bulili, čemuž po chvilce pod-
lehli i někteří rodiče. Takový to byl pro děti 
úžasný zážitek, taková to byla skvělá parta, 
taková byla božská Anglie...

  KD Kaštan v Břevnově se rozeběhl do 
jarní sezóny. Po nervózním přelomu roku, 
kdy nebylo vůbec jasné, kdo objekt vlastně 
dostane do dalšího pronájmu, koho radnice 
vybere, se situace uklidnila. Z několika zá-
jemců vybrána firma, která Kaštan vede již 
10 let a Kaštan zavedla do povědomí Pra-
hy, jako místo s pestrou nabídkou kultur-
ních programů. Jde samozřejmě o Uni Jazz, 
jenže osoba, která má lví podíl na úspěš-
né činnosti už Kaštan neřídí. Pan Zdeněk 
Krejčí dostal výpověď a je to. Tak to chodí  
v Čechách. 

  První jarní výlet bělohorských seniorů.  
V sobotu 22. března – tedy hned druhý den 
letošního jara si někteří bělohorští senioři 
vyšlápli na asi jedenáctikilometrový výlet ke 
zřícenině hradu Okoře, o němž se v známé 
trampské písničce zpívá: „Na hradě Oko-
ři světla už nehoří, Bílá paní šla už dávno 
spát…“ Využili jsme Pražskou integrova-
nou dopravu, v níž – jako víc než sedmde-
sátiletí – už nemusíme platit: příměstským 
(třístovkovým) autobusem jsme se z Dejvic 
dopravili do Horoměřic na východiště znače-
ných turistických cest – a pak už „pěkně po 
svých“ nejprve do blízkého lesíka na křižo-
vatku „na Juliáně“, kde jsou lavičky i stoly  
k pohodlnému odpočinku, případně i k posil-
nění přinesenou svačinou. Po krátké zastáv-
ce nás červená značka vedla hodně strmou 
lesní cestou do údolí pod Tuchoměřicemi. 
Na okraji obce je nyní mnoho nových ro-
dinných domků – a jak už to bývá, některé 
jsou docela vkusné; o jiných se to však bo-
hužel říci nedá. U hlavní silnice stojí malý 
kostelík Čs. církve husitské s pomníkem 
M. Jana Husa, výše po silnici je zámeček  
s přilehlým katolickým kostelem. Na nástěn-
ce jsme se dočetli, že zámeček byl po roce 
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Na skautském plese v Roztokách, blíže v článku na str. 9, to byl pěkný nervák – co nejrychleji uvázat skaut-
ské uzly a postoupit do dalšího kola soutěže.

5. a 7. března měla v Dej-
vickém divadle premié-
ru nová inscenace hry 
Karla Tománka Kafka 24  
v režii Jana Mikuláška. 
Zdařilý kus potěšil vypro-
dané hlediště, neboť sami 
hlavní hrdinové – herci 
David Novotný a Lenka 
Krobotová patří k oporám 
divadla. Problémem je líst-
ky do Dejvického divadla 
dostat. 

V archeologickém par-
ku Archaia v Dolní Libo-
ci, kde se stále něco děje, 
nemohli příznivci histo-
rie vynechat masopustní 
akce spojené s vepřovými 
hody, které se konaly 15. 
února. Blíže ve zpravodaj-
ství listu. 

1948 vyvlastněn – a ponechán svému osudu, 
takže brzy na něm začal nemilosrdně hlodat 
„zub času“. Po nějaké době tam byla zřízena 
„el–dé –en–ka“, takže asi museli udělat aspoň 
ty nejnutnější opravy, ale ani pak objekt nebyl  
v dobrém stavu. Za Tuchoměřicemi naše čer-
vená značka odbočila na polní cestu, po níž 
jsme došli do Malých Čisovic – vesničky se 
zajímavým kostelíkem ve tvaru osmihranu  
s kuželovitou střechou ukončenou malou 
zvoničkou. Po strmé stezce jsme se dostali 
do údolí zvaného „Okořský park“. Údolím se 
klikatí potok vytvářející přímo vzorové me-
andry. Křivolaká cesta nás nakonec dovedla 
až do okořského podhradí a k samotné zříce-
nině, cíli našeho putování. Ruiny hradu jsou 
nyní zakonzervované, takže teď už snad ne-
hrozí sesuvy zdiva. V blízkosti hradu jsou dva 
krásně zrenovované vodní mlýny a trampské 
hospody. Po celou cestu jsme míjeli celé ko-
lonie pestrých jarních květů: bílých sasanek, 
šedomodrých podléšek (jaterníků), žlutého 
podběle, různobarevných krokusů, modřenců  
a drobných modrých rozrazilů–rezekvítků. 
Právě rezekvítkům věnoval tyto milé verše 
básník J. Čarek: „Kdo jen jednou viděl re-
zekvítek kvésti, jak jen může říkat, že nepo-
tkal štěstí! “ Ukázali se už i motýlci: babočka 
„paví oko“ nás kus cesty doprovázela – a pak 
si sedla na kraj pěšiny a bezostyšně se nechala 
obdivovat. Nepřetržitě jsme potkávali spoustu 
pěších turistů, které jarní pohoda vytáhla ven– 
rodinky s dětmi v kočárcích, na koloběžkách, 
odrážedlech i dětských kolech – a hlavně de-
sítky cyklistů většinou na horských kolech. 
Štěstí, že široké vzorované pneumatiky hor-
ských kol při jízdě vydávají charakteristický 
hluk, takže jsme vždycky stačili uhnout, když 
se cyklisté řítili dolů s kopce po úzké stezce 
za námi, anebo naopak nám funěli do zad při 
prudkých stoupáních. Za našich mladých let 
jsme mívali na řídítkách povinné zvonečky, 
jimiž jsme cinkali na pěšáky, když jsme je 
chtěli varovat, že jsme trošičku rychlejší než 
oni a chceme je předjet. Dneska se to už asi 
„nenosí“, a tak pěšák může mít smůlu a někdo 
do něj zezadu nabourá. 

Počasí bylo nádherné: bylo takové teplo, že 
to bylo přímo „na tričko“; kdo měl na zádech 
ruksak, nacpal do něj bundu a šel si jen tak, 
nalehko. Odpoledne se ale začaly honit dešťo-
vé mraky – a na obzoru se dělaly světelné pru-
hy mezi mraky a zemí, což svědčilo o tom, že 
televizní předpovědi slibující vydatné srážky 
už v sobotu navečer asi nebudou zcela liché.  
A opravdu – sotva jsme ke čtvrté hodině na-

sedli do autobusu, který nás pak přes Přílepy 
a Roztoky zavezl zpátky do Dejvic na „Kula-
ťák“, začalo poprchávat – a když jsme pak jeli 
z Dejvic městským autobusem přes Břevnov, 
jednu chvíli jsme projížděli pěkným lijákem 
– tak hustým, jaký bychom nechtěli zažít ně-
kde v polích. Ale přesto jsme si libovali, že 
nám to vyšlo skutečně parádně; pod střechou 
autobusu nám už déšť nevadil. Ještě štěstí, že 
jsme ten výlet uskutečnili v sobotu! V neděli 
ani v dalších dnech už by to na pěší putování 
nebylo. Všichni jsme se shodli, že náš první 
jarní výlet měl „všech pět Pé“, že se opravdu 
vydařil – a že na něj budeme rádi vzpomínat. 

Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal
  Na ulici Bělohorská, v čísle 13, najdete la-

hůdky z prosluněné Itálie. Jde v tomto případě 
o obchod rodinný s názvem Sapori ITALIANI  
a nabízí zde uzeniny, sýry, oleje, těstoviny, 
sladké pečivo /panettone, pandoro/ čokoládu 
s 50 – 80 % kakaa, medy a sladké marmelá-
dy, různé druhy vakuovaných ryb naložených 
v oleji/tuňák–mečoun/. Milovníci dobrého 
moku si zde jistě vyberou z více než 300 zna-
ček výborného vína, včetně vín rozlévaných. 
Dále se nabízí káva a likéry té nejvyšší kva-
lity, parmezán, různé šunky, olivy na váhu  
z různých italských regionů, čerstvé pečivo, 
nakládané a sušené houbičky. Stačí? Kdo při-
jde, jistě si vybere. Dobrou chuť! 
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Nadační fond Vincentinum získal nemovi-
tosti břevnovského Vincentina bezplatně 
od státu. Ministerstvo obrany mu za po-
rušení smluvních podmínek udělilo poku-
tu ve výši 48,5 milionu korun. Podařilo 
se dosáhnout deklarace zájmu Prahy 6 na 
získání nemovitostí Vincentina/Petynky. 
Základním předpokladem je ale zpětné zís-
kání nemovitostí státem. Problematice se 
opakovaně věnovali Reportéři ČT. Násled-
ně byla do katastru nemovitostí vložena 
plomba na nemovitosti Vincentina. Kauza 
je šetřena Útvarem odhalování korupce  
a finanční kriminality SKPV a věnuje se jí 
také Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Ve správní radě Nadačního fondu Vincentinum působí Ing. 
Karel Kloud, Hugo Mensdorff–Pouilly, Pavel Smetáček, Petr Kovář, Vladi-
mír Pavelka a PhDr. Alena Svobodová. 
Sousedící rybník Vincentinum by měl být revitalizován a kromě toho ještě 
rozšiřován o mokřad na úkor pobytové louky – vydané územní rozhodnutí 
na můj podnět přezkoumalo ministerstvo pro místní rozvoj a zrušilo jej. Věc 

Redakční Materiály
bude znovu posuzována Magistrátem hlavního města Prahy.  Bylo zabráně-
no návrhu na změnu územního plánu pozemků usedlosti Malovanka/Na Pa-
nenské, která by umožnila masivní zástavbu bytovým komplexem.  Žádost 
o památkovou zónu břevnovských historických usedlostí od Kajetánky po 
Malovanku, kterou jsem podal na ministerstvo kultury je zatím posuzová-
na. Usilujme společně o zachování charakteru tohoto území a jeho využití 
veřejností. 

MUDr. Antonín Nechvátal 
zastupitel Městské části Praha 6, předseda Strany zelených v Praze 6 

anechvatal@email.cz

Vzpomínka z dávných dob studií

Našim vysokoškolákům se opět – pomalu, ale jistě – blíží nepopulární ob-
dobí semestrálních zkoušek. Doby, kdy sám jsem ještě s jistými obavami 
sledovával, jak se zkracuje doba, než opět vypukne zkouškové období, je už 
hodně, hodně desetiletí za mnou – ale přece jen si ještě živě vzpomínám na 
jednu zkouškovou písemku, i když od ní uplynulo víc než padesát let. 

Byla to zkouška z jednoho velmi obtížného předmětu, který na dejvické 
Vysoké škole chemicko–technologické vyučoval (a samozřejmě také zkou-
šel) jistý pan docent, cizinec amerického původu, který v té době u nás 
působil ještě poměrně krátce (říkalo se o něm, že snad přišel s Pattono-
vou armádou do Plzně a rozhodl se zde zůstat, ale kdo dnes už ví, jak to 
tehdy vlastně bylo). Panu docentovi český jazyk tehdy ještě trochu dělal 
potíže. Jeho samozvanými „učiteli češtiny“ byli tehdejší asistenti na jeho 
katedře– a ti dobráci (jak jinak! ) dbali především o to, aby ho naučili co 
nejvíc neslušných výrazů. On netušil zradu – a ty nuance v českém slovním 
fondu nemohl dostatečně chápat, a tak se stávalo že k obveselení těchto 
pánů „asáků“ ( ale i k škodolibosti študáků) často na veřejnosti i při výuce 
používal slova – mírně řečeno – společensky nepřípustná. Navíc si ze své 
mateřštiny uchoval zvláštní intonaci svých slovních projevů: při přednáše-
ní té své vědní discipliny „zpíval“ po anglosasku, což teprve mělo zvlášt-
ní kouzlo! V závěru jedné přednášky zpěvavě prohlásil tuto nesmrtelnou 
větu: „Milí stjúdents, tuto knízka vám k studovani mohu doporučít, ale tato 
druhá publication stojí komplítly za h…. “

Po tomto úvodu tedy popíšu, jak to bylo při svrchu zmíněné písemce: se-
děli jsme v posluchárně a potili se nad složitými příklady– a on se pro-
cházel mezi lavicemi, dozoroval – a díval se nám přes rameno, jak nám 
to jde. Tím samozřejmě mnohé z nás „vykolejil“: podařilo se mu to zvlášť 
u jedné studentky – zřejmé trémistky, nad níž postál trochu déle. Ta po 
chvíli začala být nesvá a v těch svých výpočtech začala psát nesmysly. On 
to se zřejmou nevolí sledoval, pak znechuceně zakroutil hlavou a zvučně 
poznamenal na celou posluchárnu: „Milá slečna, když budete tákto po-
kračovát, přijdeté do bordélú! ! “ Ta děvčica chudák celá zrudla, protože 
si nejdřív pomyslela, že se panu docentovi snad donesla nějaká pomluva  
o jejím soukromém životě a on na to teď naráží – ale on, aniž by tušil, jak 
je ten český jazyk někdy mnohoznačný, tím jenom chtěl říci, že v té své 
písemce má „binec“... 

Teď už na to všichni tehdejší účastníci vzpomínají s humorem, ale tehdy,  
v tom písemkovém stresu, si nikdo nedovolil ani zasmát.          K. Voplakal

Z naší a vaší
korespondence

Co je nového okolo 
Vincentina? 

ŠESTKA MÁ NOVÉ PROJEKTY NA ŠKOLKY, MÍSTO JE PRO 147 DĚTÍ!
Po měsících příprav představuje Praha 6 vůbec poprvé čtyři nové projekty pro navýšení počtu míst v mateřských školách. 
Počítá se sedmi novými třídami a 147 novými místy pro děti. Radnice za to zaplatí 39 milionů korun. Ještě letos vyroste mo-
dulová školka při mateřské škole Čínská, lesní třída ve Sbíhavé, tři třídy u školy Emy Destinnové (Českomalínská) a jedna při 
škole Na Dlouhém lánu. První děti budou na nová místa přijímány ještě letos.

Šestka: Žádaná lokalita s nejvyšší porodností
„Výstavbou nových bytů také pro mladé rodiny na Červeném vrchu, v Podbabě 
a půdních bytů v Bubenči narostl i počet dětí. Praha 6 eviduje v posledních le-
tech nejvyšší porodnost v metropoli. Na tisíc obyvatel se v roce 2009 v Praze 6 
narodilo 106 dětí, zatímco v celé Praze je to 86 dětí. To je realita, na kterou ale 
díky naší dlouhodobé strategii a sledováním demografických ukazatelů dokáže-
me teď rychle reagovat a občanům nová místa pro děti nabídnout,‘‘ řekl Ondřej 
Balatka, radní Prahy 6 pro školství. „Postavíme modulovou školku v zahradě 
mateřské školy Čínská s kapacitou pro 56 dětí, vyroste lesní třída při mateřské 
škole Sbíhavá s kapacitou pro 15 dětí, zřídíme jednu třídu mateřské školy při 
základní škole Na Dlouhém lánu s kapacitou pro 21 dětí a tři třídy při základ-
ní škole Emy Destinnové s kapacitou pro 55 dětí,‘‘ řekl Ondřej Balatka, radní  
Prahy 6 pro školství. Celkem tedy budou ve školkách nová místa pro 147 dětí,  
z toho nejvíc v oblasti Dejvic a Bubenče, kde je to pro 111 dětí.

Jedno z největších navýšení míst v metropoli
Městská část Praha 6 je zřizovatelem 31 mateřských škol, po roce 1989 ne-
zbourala žádnou školku, jak tomu bylo jinde. Od roku 2001 jsme navyšovali po-
čet míst ve školkách a za posledních 13 let jsme navýšili kapacitu školek o více 
než 50 procent na současných 2891 míst, což je jedno z největších navýšení  
v Praze. Teď s novými projekty přibydou stovky dalších míst pro děti a radnice 
už uvažuje o dalších lokalitách.

Mateřská škola v Pelléově vile ale mezi nimi není. Podle zpracované studie je 
vila z hlediska památkové ochrany, požární bezpečnosti a dalších náročných 
požadavků na zřízení mateřské školy zcela nevhodná. Není zde například úni-
kové požární schodiště z druhého patra, chybí nehořlavé stropní konstrukce, třetí 
patro a suterén jsou pro školku prostě nepoužitelné. Odhadované náklady by 
vzhledem k památkově chráněnému objektu byly podstatně vyšší než postavení 
nové školky. Dvě nové třídy a 56 míst ale mohou vzniknout s rozšířením ZŠ  
a MŠ Bílá v areálu „Kocínka“, dalších 75 míst v oblasti Dejvic je možné reali-
zovat výstavbou mateřské školy Mydlářka. „Dlouhodobou ambicí Prahy 6 je 
přijímat do mateřských škol děti, které dovrší k 31. srpnu v roce nástupu do škol-
ky věku 3 let a mají dlouhodobě trvalý pobyt na území městské části Praha 6.  
V tuto chvíli je pro školní rok 2014/2015 přijato 820 dětí a předpokládáme, že 
na začátku školního roku bude přijato 950 dětí. Dodatečné zápisy na obsazení 
nových míst ve školkách proběhnou v letních měsících,‘‘ řekl Balatka. Podrobné 
informace o projektech, zápisech do mateřských škol a nová řešení najdete na 
speciálním webu www.jakdoskolky.cz nebo na www.praha6.cz

Ondřej Balatka, radní Prahy 6 pro školství
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Zdá se, že také investoři s jarem ožívají 
a pokoušejí se prosadit svoje různě 
motivované představy. Dosti se v poslední 
době ve sdělovacích prostředcích psalo  
o záměru poslance Okamury stavět v ul. 
Nad Tejnkou objekt na bydlení, který 
je fakticky propojením několika tubusů 
různých výšek. Problém je v tom, že 
sice existuje platné územní rozhodnutí 
pro výstavbu rodinných domků se 
dvěma nadzemními podlažími a jedním 
podkrovím, ale navrhované třetí nadzemní 
podlaží ve studii nelze považovat za 
podkroví. A tak se asi pan poslanec nevyhne projednání změny územního 
rozhodnutí. Jiná situace vzniká v případě aktualizované verze studie návrhu 
bytového domu Radimova 50, kde investor nadále prosazuje dopravní 
obslužnost přes Markétskou ulici, což by do zdejšího sídliště přivedlo další 
nežádoucí dopravu. Navržená budova navíc nadále nerespektuje výšku 
okolní zástavby. Jsem rád, že moje kritické připomínky našly během 
projednávání v Komisi územního rozvoje odezvu a zatím nebyl s touto 
studií vysloven souhlas. Další budova má vzniknout v ulici Na Petynce 
49/130, ta je však teprve ve fázi prověřovací studie. Novostavba v tomto 
místě počítá s demolicí stávajícího objektu a výstavbou bytového domu  
s využitím parteru pro obchod a služby. V první jarní den jsem zaznamenal, 
že v místě mezi poliklinikou a Patočkovou ulicí někdo pokácel stromy 
a keře. Je to smutná předzvěst zahájení stavebních prací na novostavbě, 
která odejme Břevnovu další kus zeleně a v mnoha směrech negativně 
zasáhne tento prostor. Stojí za připomenutí, že na počátku byl prodej 
obecního pozemku zastupitelstvem tehdy firmě Inter Cora, spol. s r. o., 
který v dubnu 2007 prosadil předchozí starosta Mgr. Chalupa s ODS  
a kterému jsem se společně se svým klubem marně snažil zabránit. 

Vážným problémem nejen Břevnova nadále zůstává nedostatek míst  
v mateřských školách. Mateřská škola Meziškolská zatím přijala pro 
školní rok 2014/2015 celkem 31 dětí a MŠ Mládeže přijala 30 dětí, ale 
zájem rodičů je podstatně větší. Mladým rodinám se tak vrší problémy, 
protože z jednoho příjmu se těžko žije a péče o děti často maminkám 
znemožňuje nastoupit do zaměstnání. Soukromá zařízení jsou pro mnoho 
rodin velmi drahá a ta obecní chybí. Ač se v poslední době hodně učinilo 
pro zlepšení situace, stalo se tak poměrně pozdě. Stojí za připomenutí, 
že nemálo míst ve školkách a jeslích bylo předtím zrušeno. Poslední 
obecní jesle Prahy 6 v Šantrochově ulici zrušilo zastupitelstvo MČ proti 
vůli našeho klubu v roce 2007. Stále se také nemohu smířit s osiřelými 
obchody na Bělohorské ulici. Jenom v okolí stanice tramvaje Drinopol, 
jsem napočítal tři, včetně toho, který patřil paní Jitce Šťastné. MČ Praha 6 
by měla být k živnostníkům vstřícnější. 

A závěrem několik varovných údajů. Podle policejních statistik se v roce 
2013 stala Bělohorská ulice od ulice Patočkova po ulici Pod Královkou 
místem největšího množství dopravních nehod na Praze 6. Došlo zde 
celkem k 40 nehodám, při kterých bylo 7 osob zraněno lehce, 1 těžce  
a 1 osoba byla usmrcena. Navíc ze tří nehod, při nichž na Praze 6 došlo 
k usmrcení chodce, ke dvěma došlo v Břevnově. V prvním případě se 
smrtelná nehoda stala na Bělohorské ulici v prostoru konečné stanice tram 
linky na Bílé Hoře, kde byl chodec zachycen tramvají a stržen pod druhou 
tramvaj a ke druhé oběti došlo v blízkosti sloupu veřejného osvětlení  
č. 601424, kde byl chodec rovněž sražen tramvají. Píši to proto, abych na 
rizika ohrožení zdraví v dopravě na Bělohorské ulici upozornil a aby ten 
rok 2014 byl pro nás bezpečnějším. 

JUDr. Ivan Hrůza

zastupitel MČ Praha 6

klub KSČM

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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Nebude to trvat dlouho a z jihový-
chodní stráně nad údolím dejvického 
potoka navždy zmizí bílá silueta hlav-
ní budovy hotelu Praha. Je to dobře 
nebo špatně? Nejdříve se alespoň 
krátce zastavme u krátké historie ob-
jektu. Soutěž, vypsanou v roce 1971, 
vyhrál tým pedagogů stavební fakulty 
ČVUT, vedený Jiřím Paroubkem. Na-
vrhl objekt, který ve vazbě na terén 
opakoval tvar jeho vrstevnic jak v pů-
dorysném, tak ve výškovém řešení. Projekt vypracoval Praž-
ský projektový ústav, hlavním architektem byl Radko Černý. 
Stavba ojedinělé a náročné konstrukce byla realizována v le-
tech 1975 až 1980. Zadavatelem byl ÚV KSČ (hotel nebyl 
určen pro veřejnost), což znamenalo, že k dispozici byly téměř 
neomezené finanční možnosti. Je třeba říci, že autoři daných 
podmínek využili skvěle. Hotel byl ve své době ojedinělý i co 
do uměleckořemeslné výbavy a výzdoby. Na výzdobě inte-
rierů pracovali výtvarníci zvučných jmen, jmenujme alespoň 
Stanislava Libeňského, Jaroslavu Brychtovou a Pavla Hlavu. 
Jejich díla (především svítidla, podhledy a obklady stěn) se až 
do současnosti dochovala především ve společenských pro-
storách. Některá byla investorem – skupinou PPF věnována 
do museí. Vedle architektonické a výtvarné úrovně měla ale 
budova i další, po mém soudu daleko důležitější hodnotu. Na-
zvěme ji hodnotou historickou. Šlo o stavbu, která, představu-
jíc vrchol representativní produkce vládnoucí politické moci, 
podávala jednoznačné svědectví o minulosti, o době svého 
vzniku. Hodnota hotelu Praha je tedy minimálně srovnatelná  
s budovou hotelu International nebo Federálního shromáždě-
ní. Stojí za to uvést, že obě jmenované stavby byly prohlášeny 
za nemovité kulturní památky. Proč se tak nestalo i v přípa-
dě hotelu Praha, můžeme jen spekulovat. Každopádně návrh 
podaný skupinou uměleckých historiků nebyl Ministerstvem 
kultury akceptován. Pokud jde o názor veřejnosti, je rozděle-
ná na dva zhruba stejně silné tábory, příznivci jednoho pou-
kazují na nesporné kvality, jejich odpůrci se na stavbu dívají 
prizmatem komunistické minulosti. Stavbu samu už zachránit 
nelze, některé otázky ale zůstávají. Tisk je zaplaven články 
popisujícími stejnými slovy světlou budoucnost lokality. Je  
z nich zřejmé, že v nespodnější části pozemku (u Evropské) 
postaví investor budovu školy. Na zbytku bude park, veřejnos-
ti nepřístupný (opak by byl jistě zdůrazněn). A na místě hlavní 
budovy nejspíš časem – jak říká šeptanda – vzniknou luxusní 
rodinné rezidence. Vrátíme–li se k otázce položené v úvodu, 
jsem přesvědčen, že zboření hotelu Praha je chybou. Stavba 
měla být dávno zapsána do seznamu chráněných památek  
a radnice Prahy 6 se měla pokusit aktivně do celého proce-
su zasáhnout. Takhle nejdříve předstírala, že se nic neděje,  
a poté dala ruce pryč tvrdíce, že jde o záležitost státní správy, 
do které nemá samospráva co mluvit. Ano, o zboření rozhodla 
státní správa, ale radnice se vzdala i pouhé možnosti vyjádřit 
svůj názor. Pokud tak neučinila s ohledem na mocného inves-
tora, tak to muselo být proto, že je jí jedno, co se v Dejvicích 
děje. Nevím, která z těch možností je horší. 

Michal Tryml, TOP09 

ZA HOTELEM PRAHA
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Přemístění zastávky U Kaštanu směrem k poliklinice – to je kauza, 
kterMarek Šálek

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

Pokud nevěříte, že tančit se dá i ve stanu, pak jste nebyli 
na plese skautského střediska Lípa v Roztokách u Prahy. 
Ten se letos konal již potřetí a i tentokrát se interiér roztoc-
ké sokolovny změnil k nepoznání. Skrz bar s názvem Noční 
hlídka vcházeli hosté do improvizovaného obřího stanu, 
který dokázal bez problémů pojmout všechny stoly, taneč-
ní parket i kapelu. 

Parket se velmi rychle zaplnil a v průběhu večera zazněly 
známé i méně známé melodie, které nenechaly nikoho chlad-
ným. Na své si ale přišel i ten, kdo dává před tancováním před-
nost jiné zábavě. Pro skautky, skauty, jejich rodiče a kama-
rády jsme připravili soutěž, ve které prokázali svou zručnost  
a skautské dovednosti. Tři dvojice, které zvládly nejrychleji 
uvázat daný uzel, postoupily do druhého kola. Zde se utkaly 
ve stavbě stanu na čas. 

S velkým ohlasem se setkala pivní štafeta, jejíž vítězové – přes-
něji řečeno vítězky – obdržely pivní dárkové balíčky. Úspěch 
slavil i tanec s tenisáky, při němž musel taneční pár mezi čely 
udržet co nejdéle tenisový míček, aniž by se ho dotkl rukama. 
Doufejme, že samotní tanečníci se bavili stejně dobře jako ti, 
kteří je povzbuzovali. Doprovodný program nabídl již tradičně 
také předtančení. Tentokrát měli návštěvníci jedinečnou pří-
ležitost shlédnout sérii klasických tanců v podání profesionál-
ních tanečníků. Nechyběla ani tombola plná zajímavých cen. 
Výherci si mimo jiné odnášeli masový dort, kýtu, poukaz na 
let letadlem nebo romantickou noc v penzionu. Letos poprvé 
jsme nabídli návštěvníkům hlídání dětí v plesové školce po 
celou dobu konání plesu, eventuelně až do rána. 

Věříme, že popularita roztockých skautských plesů nadále 
poroste a doufáme, že s mnohými z vás se uvidíme již za rok 
na tom čtvrtém. Fotografie z plesu si můžete prohlédnout na 
našich webových stránkách www.skautiroztoky.cz. 

Za roztocké skauty a skautky

Lukáš Hejduk

fotografie: Aleš Novotný

Mnozí věřili, že v roce 2012 přijde apokalypsa. Skauti  
z Roztok u Prahy ale rozluštili tajemství mayského kalen-

dáře a zjistili, že místo konce světa nadejde éra opě-
tovného vzestupu mayské civilizace. 

Po nezbytných přípravách jsme se v létě loňského roku 
vydali do samotného srdce Yucatánského poloostrova 
– města Chichén Itzá. Tedy v našem případě se jedna-
lo o louku v jižních Čechách a náš Yucatán místo vod 
Atlantského oceánu omývala malebná říčka Malše. Vy-
budovat vlastníma rukama své nové sídelní město byl 
pro novodobý mayský národ ale jen začátek cesty. Po-
zvednout znovu se rodící říši nebyl rozhodně lehký úkol. 
Klíčové bylo osvojit si znalosti starých Mayů, zorientovat 
se v jejich písmu, porozumět stavitelskému umění, na-
učit se pohybovat v neprostupné a nebezpečné džungli 
a pochopit, jak důležité bylo pro tento národ žít v soula-
du s přírodou. Novodobí Mayové rozvíjeli svou fyzickou 
zdatnost, manuální a intelektuální dovednosti při hrách  
i běžných činnostech, zajišťujících každodenní chod 
města, a poznali význam opravdového kamarádství. 

Obnovit zašlou slávu kdysi kvetoucí civilizace by se ale 
nikdy povedlo bez podpory nejvyššího mayského boha 
Kukulkána. Ten nám jako poděkování za přinášené oběti 
svěřil informaci, kde se nachází jeho poklad, který byl po 
staletí pokládán za ztracený. Cesta k pokladu ovšem ne-
byla jednoduchá. Mohl jej nalézt jen ten, kdo porozuměl 
mayskému písmu a prošel všemi zkouškami kukulkáno-
vých kněží. 

Neuvěřitelné třítýdenní dobrodružství, které jsme prožili 
v yucatanské džungli, aniž bychom se vzdálili z naší re-
publiky, je dávno pryč. Zůstaly jen vzpomínky, které ale 
vydrží na celý život. Další tábor se kvapem blíží, a i když 
jeho námět bude zase jiný, určitě bude stát za to. 

Lukáš Hejduk, fotografie: Jan Novák

Ples ve stanu? Jedině skautský! SKA UTI V KŮŽI  MAYSKÝCH VÁLE ČNÍKŮ
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Tondův příběh. (fota z léta 1945 v Břevnově)
Tonda (*1915) se vyučil automechanikem u firmy Zámostný v Břevno-
vě a po revoluci v roce 1945 si pořídil koncesi na benzinovou pumpu 
před Sládkovým domem na Bělohorské ulici a k této pumpě si s brat-
rem Jožkou zřídili menší servis v Seidlově dvoře, kde opravovali auta, 
hlavně značky Ford. Firma poměrně dost prosperovala, takže mladší 
Jožka, který již v předválečném období jezdil dost úspěšně cyklistické 
závody, přesedlal na závodní motocykly a svými trofejemi ze závodů 
ověnčil dílnu. Tonda tyto ambice neměl, za to však měl obchodního  
a organizačního ducha. 

V pátek 30. prosince 1949 v poledne 
spočítal Tonda tržbu, a protože byl den 
před Silvestrem, rozhodl se, že pení-
ze odnese na poštu. Vše zamkl, došel 
k poště, ale peníze již neposlal. Před 
poštou jej zastavili dva pánové v ko-
žených kabátech se zatykačem v ruce. 
Byla na něj uvalena vazba a přečtena 
mu obžaloba, že (cit. obžaloba Stát-
ní prokuratury v Praze Pst I 47/50–9)  
v srpnu 1949 na žádost Josefa Karáska, 
člena SNB, dopravil vlastním autem 
Josefa Anderleho a jeho přítele Richt-
ra do blízkosti státních hranic, třebaže 
věděl o tom, že Anderle s Richtrem 
chtějí ilegálně uprchnout do západní 
okupační zóny Německa a v prosinci 
téhož roku ve svém bytě v Praze umož-

ňoval schůzky Karáska s Anderlem, o němž mu bylo známo, že se vrátil  
z Německa na území ČSR, čímž spáchal zločin velezrady podle § 1 
odst. 2, odst. 1 lit. c/ zák. č. 231/48 Sb. (konec cit.)
Proces, který byl veden proti protistátní skupině 17 lidí, v jejímž pozadí 
stál bývalý přednosta leteckého odboru ministerstva dopravy, Ing. Ber-
vida, který již v roce 1948 uprchl za hranice, byl uskutečněn ve dnech 
14., 15., 17. a 18. dubna 1950 u Státního soudu v Praze na Pankráci. 
Skupině, ve které byli zapojeni i dva příslušníci SNB z Břevnova Jo-
sef Karásek a Vlastimil Novotný, dále dva občané Břevnova Bohuslav 
Novák a Antonín Červenka, bylo dáváno za vinu, že podle pokynů Ing. 
Bervidy ze západní okupační zóny Německa organizovala protistátní 
špionáž, rozšiřování protistátních tiskovin a nelegální odchody rodin 
i jednotlivých osob za západní hranice státu. Rozsudek padl dne 18. 
dubna 1950 s tím, že všichni obžalovaní, až na Ludmilu Šedinovou, 
která se dopustila zločinu neoznámení trestné činnosti, byli uznáni vin-
nými, že se dopustili zločinu velezrady, vyzvědačství, vešli v přímý 
nebo nepřímý styk s cizí mocností a pokusili se zničit a rozvrátit lidově 
demokratické zřízení republiky. 
Hlavní aktéři Josef Heřmanský a Josef Černoušek byli odsouzeni pro 
zločin velezrady a zločin vyzvědačství k trestu smrti, Josef Anderle od-
souzen na doživotí, Josef Karásek a Ludmila Černá k 25 letům, Vlas-
timil Novotný, František Míchal a Vilma Kolčavová k trestu 20 letům, 
Jaromír Zástěra k 18 letům a po odpykání trestu k vypovězení z repub-
liky (měl po otci americkou státní příslušnost), Radomír Černý k 15 ro-
kům, Antonín Frána a Antonín Šťastný ke 14 rokům, Alois Mrkáček ke 
13 rokům, Antonín Červenka k 11 rokům, Bohuslav Novák k 10 rokům 
a Ludmila Šedinová 2 roky. Všem odsouzeným byl určen těžký žalář 
zostřený čtvrtletně jedním tvrdým ložem. Navíc všichni odsouzení po-
zbyli na různou dobu občanská práva, ztrátu majetku a kromě Ludmily 
Šedinové i peněžitým trestem 10. 000,– Kč, který měl být v případě 

nedobytnosti u Antonína Šťastného a Antonína Červenky změněn na 
další trest těžkého žaláře v trvání 20 dnů. V rozsudku Státního soudu  
v Praze čj. Or I/III 26/50, jehož samotný výrok bez odůvodnění zabírá 
11 stránek strojopisu, není uvedeno jméno předsedy senátu, kterým byl 
Dr. Pacák, ani přísedících pětičlenného smíšeného senátu, ale ani klaus-
ule o možnosti odvolání. 
Jožkovi se pracně podařilo sehnat k tomuto procesu pro sebe a jejich 
tetu Filu dvě vstupenky. Pro oba bratry i jejich tetu to byl černý den. 
Co následovalo? Pro Tondu komunistický tábor Vojna u Příbrami, kam 
se dávali „nejnebezpečnější, zvláště státně bezpečnostní zločinci“, 
tedy lidé odsouzení nejednou ve vykonstruovaných procesech na 10  
a více let, nejčastěji za velezradu, pokus o velezradu, napomáhání k ve-
lezradě, vyzvědačství, pokus o nedovolené opuštění republiky, podvra-
cení lidově demokratického zřízení (zejména podle zákona č. 231/1948 
Sb. na ochranu lidově demokratické republiky a zákona č. 86/1950 
Sb.). Balíky s teplým oblečením a jídlem, které v té době bylo na potra-
vinové lístky a které si ostatní příslušníci rodiny odepřeli, se Tondovi 
do rukou vůbec nedostaly, korespondence nebyla z počátku povolená 
vůbec. Tondův bratr Jožka, který se dozvěděl před Vánocemi v r. 1950, 
že vězni jsou od ubikací každé ráno na práci vyváženi autobusem, se 
jednoho časného zimního mrazivého rána vydal k Příbrami, ještě za 
hluboké tmy na odlehlém místě v lese zaparkoval auto a pěšky se vydal 
k cestě, kudy autobus měl projíždět. Skryt pod stromy vyčkával průjez-
du autobusu. Jeho snaha zahlédnout Tondu však byla marná, mohl se 
jen domnívat, že Tondu za temným oknem autobusu zahlédl. 
Později byl Tonda převezen na Bory, pak následoval Jáchymov a práce 
na uranu. Odtud se mu podařilo přes neodsunutého Němce, který jezdil 
do Jáchymova pracovat, propašovat několik necenzurovaných dopisů 
svému otci do šluknovského výběžku. Ten dopisy určené dalším pří-
slušníkům rodiny přes Jožku předával dál. Dopisy pro Jožku ovšem 
začaly mít nepříjemný obsah a byly plny zášti. Do Jáchymova se to-
tiž dostal jako vězeň pro majetkové delikty jistý člověk, který bydlel 
na břevnovské návsi a který bratrům Červenkovým jejich živnost tak 
trochu záviděl. A ten zasel mezi bratry semínko nenávisti. Tondovi na-
mluvil, jak si rodina z jeho živnosti pohodlně žije, a Tonda, který neměl 
ve vězení představu o tom, jaké poměry za vězeňskými dráty v zemi 
vládnou, tomu uvěřil. Vůbec nevěděl, že k zabavení automobilové díl-
ny skutečně došlo, že byly zabaveny stroje a auta i jeho bratra Jožky, 
že jeho rozvedená žena a matka 10 letého syna měla v bytě na nábytku 
zabavovací štítky a dokonce jí byl zabaven a odvezen i šicí stroj, který 
jí jako švadleně zakoupili její rodiče. Nevěděl, že jeho syn nemá šanci 
získat vzdělání ani odpovídající zaměstnání a že úřady jej určily pro 
povolání horníka. V dopisech, které mu posílala teta Fila, nikdy o těž-
kostech rodiny žádná zmínka nebyla. Proč mu ještě ztrpčovat život za 
mřížemi? A tak se vlastně možná nikdy nedozvěděl, v jaké bídě a těž-
kostech rodina tehdy žila. Jožkovi, který sám těžko sháněl zaměstnání  
a kterého, přestože se v autech velice dobře vyznal a byl velmi zdatný 
automechanik, nikde nechtěli kvůli bratrově věznění zaměstnat, dalo 
velké úsilí, aby pro Tondova syna našel alespoň trochu slušné zaměstná-
ní. Sám dával jeho matce peníze, aby s klukem nějakým způsobem pře-
žili, protože výživné na syna z kriminálu nepřicházelo. Během Tondova 
vězení zemřela v Břevnově nejprve v roce 1950 babička Červenková, 
za 16 měsíců strýc Vladimír, v roce 1954 Tondův dědeček Červenka, 
v roce 1956 byl zatčen a na jaře 1957 odsouzen Tondův bratr Jožka za 
ilegální držení zbraní a krátce po první povolené návštěvě Tondy jeho 
otcem v Leopoldově v září 1957 zemřel i jeho a Jožkův otec. 

(příště bude pokračovat Jožkův příběh)

BŘEVNOVAN

Mezi námi
v Břevnově XXXII. 

Příběhy  
bratrů Červenkových  
Filomena Jičínská

Oba byli klasičtí Čechoslováci, narodili se na Slovensku slovenské mat-
ce a českému otci. Když bylo staršímu Tondovi 4, 5 roku a Jožkovi 9 
měsíců, zemřela jim matka. Naposledy vydechla 27. dubna 1920 v ná-
ručí své milované švagrové Fily Červenkové a v této hodince smrti do-
šlo také ke slibu, že Fila její děti vychová. Chlapce tedy přivezla Fila 
do Čech a u ní a jejích rodičů v Břevnově Břevnovské (tehdy Tomkově) 
ulici č. 19 také vyrostli v dospělé muže. 
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Bylo omezeno přijímání nových žáků, i původní počty žáků klesaly. Z na-
šich řad mizeli kamarádi, jejichž rodiče nemohli prokázat „árijský“ původ 
nebo byli politicky persekvováni. Po dvou letech se již celý ústav sestě-
hoval pouze do Dušní, Sanytrová byla opuštěna. Vyučování ve směnách 
však muselo pokračovat. 

Bylo nařízeno zahajovat vyučovací hodiny „árijským“ pozdravem – pro-
fesor i žáci museli vstát a pozdravit zdviženou pravicí. Němčina se stala 
hlavním vyučovacím předmětem. V nižších ročnících se již nezačínalo  
s výukou jiných cizích jazyků, zůstala pouze němčina a latina. Postupně 
se i některé vyučovací předměty paralelně vyučovaly německy – zeměpis, 
matematika. V zeměpisu se probírala pouze Velkoněmecká říše, později 
pak kolonie v Africe, o než Německo po první světové válce přišlo, ale na 
něž si nyní bezvýhradně dělalo nárok. Dějepis byl pouze o německé histo-
rii a o tom, že české země odedávna podléhaly německým panovníkům. 

Postupně jsme si uvědomovali, jak většina našich profesorů přijímá tato 
omezení a nařízení s odporem. Profesor zpěvu Bohumil Kaiser, vynikají-
cí hudebník, sestavil hudební pásmo ze skladeb českých autorů a sám 
zkomponoval pásmo z českých a moravských národních písní, které na-
zval „Beseda písní a tanců“. Pro tento pořad sestavil velký pěvecký sbor 
a orchestr ze žáků školy, dojednal sólisty z žáků i absolventů pražské 
konservatoře, a v roce 1942 – krátce po atentátu na protektora Reinhar-
da Heydricha – začal nacvičovat celovečerní program včetně premiéry 
skladby Václava Smetáčka „Od kolébky k oltáři“. Celé pásmo bylo uvede-
no v národních krojích v roce 1943 ve Smetanově síni Obecního domu. 
Nepřeháním, řeknu–li, že představení se stalo přímo národní manifestací 
a bylo několikrát reprizováno, dokonce i mimo Prahu. Snad jenom proto, 
že bylo zahájeno Malou noční hudbou W. A. Mozarta, unikla tato událost 
nežádoucí pozornosti a nebyly z ní vyvozeny sankce a nedošlo k politic-
kým postihům. 

V posledních letech války se vyučování víc a víc potkávalo s válečnými 
těžkostmi. 

V zimě nastávaly „uhelné“ prázdniny, kdy se do školy chodilo jen jednou 
týdně, sedělo se v kabátech (netopilo se), vyučovací hodina trvala 15 mi-
nut, ve které jsme jen odevzdali domácí úkoly, dostali nové a bleskově 
se zopakovala předepsaná látka a určila nová. Během jara se učitelé po-
koušeli všechno dohonit, což však bylo častěji a častěji rušeno letecký-
mi poplachy, kdy celá škola musela být vyklizena do krytů. Řada z nás 
byla v posledním roce války nasazena v době školního volna ke službě 
u tzv. Luftschutzpolizei, což byl útvar složený z českých občanů určený  
k pomocným, ochranným, eventuálně vyprošťovacím činnostem v přípa-
dě leteckých náletů. Díkybohu, nikdy jsme nebyli k této práci použiti. 

Tak jsme se dočkali konce války. Během květnového povstání řada z nás 
pomáhala ve funkci cyklospojek u povstaleckých velitelství, někteří přímo 
sloužili na barikádách. Tehdy jsme přišli o spolužáka Emana Červeného, 
který se jako bojovník pohyboval kdesi u dejvického nádraží, kde stál 
střežený německý lazaretní vlak. Zahynulo tam tenkrát mnoho českých 
vlastenců, ale veškerá pátrání po jejich osudu byla bezvýsledná. Někte-
ří z nás se pak podíleli na vyklízení Němci obsazených objektů: Kadetky 
(dnes Ministerstvo národní obrany), Vojenského zeměpisného ústavu  
v Dejvicích a také naší školní budovy na Velvarské třídě. Krátce nato se 
pak celý ústav vrátil do své vlastní budovy, nyní však s novým názvem: 
Benešovo státní reálné gymnázium. Ředitelem školy se stal dr. Jan Lan-
kaš, profesor češtiny. 

Ze vzpomínek nejstarší generace

pokračování na straně 12

Vzpomínka pana Dr. Václava Šťovíčka na první státní střední 
školu v Praze 6 (tehdy Praha XIX), uveřejněná ve vašem ča-
sopise na sklonku minulého roku, mne inspirovala, abych se 
zmínil se o některých dalších osudech tohoto ústavu a o pro-
fesorech a žácích, kteří jím prošli. 
Nastoupil jsem do této školy, do primy B, v září roku 1940. Bylo to tedy 
již v době, kdy naše země ztratila svobodu a stala se „Protektorátem“ pod 
správou Velkoněmecké říše. Pan dr. Šťovíček vzpomíná, že v roce 1938 
po odstoupení českého pohraničí Německu bylo do tohoto ústavu evaku-
ováno i české Reformní reálné gymnasium z Němci zabraného Mostu. My 
coby primáni jsme si tohoto faktu nebyli vědomi, nikde se o tom již neho-
vořilo. Domnívám se, že sloučení (nebo spíš včlenění) mosteckého gym-
nasia bylo spíše formální záležitostí – do Prahy nepřišli všichni uprchlíci  
z českého pohraničí, většina se rozptýlila i jinde po Čechách, a rovněž tak 
učitelé. Faktem ovšem je, že charakter, zaměření obou ústavů –„Reformní 
reálné gymnasium“, bylo v té době zcela specifické a jejich „sloučení“ 
tedy bylo logické. 

Reformní reálné gymnasium na Velvarské třídě v Praze XIX bylo tehdy 
největším ústavem v Praze: v roce 1940 měl ústav 1781 žáků, profesor-
ský sbor čítal 99 pedagogů, správa školy měla 5 osob. Při našem nástupu 
do školy bylo zřízeno pět 1. tříd – prim (I. A až I. E), avšak sekund bylo 
sedm (II. A – II. G), tercií bylo osm (III. A – III. H). Ve třídě I. B. nás bylo 56 
žáků a i ostatní třídy byly podobně početné. Primy I. A až I. C. byly pouze 
chlapecké, I. D. byla koedukovaná a I. E pouze dívčí. Sešli jsme se zde  
z většiny obecných škol v Dejvicích, v Bubenči, ve Střešovicích a v Břev-
nově – z tehdejší Prahy XIX a XVIII. 

Německá okupační správa neměla zájem na tom, aby v Protektorátu stu-
dovalo mnoho dětí; o budoucnosti Čechů měla jiné představy. Po nece-
lém půlroce proběhly proto znovu psycho–technické zkoušky a zkoušky  
z některých předmětů, především z němčiny, která byla už od primy povin-
ná. Ze všech tříd, i vyšších, odpadla po těchto zkouškách vždy řada žáků. 
Krátce nato v roce 1941 došlo k zabrání budovy ústavu, do níž kromě 
německých vojáků byly do vyšších pater umístěny technické kanceláře 
firmy Junkers, která projektovala a vyráběla vojenská letadla. Celý ústav 
byl přestěhován do dvou budov na Josefově v Praze 1 – do Dušní ulice do 
budovy reálky a dívčích škol (tam bylo umístěno ředitelství našeho ústa-
vu) a do Sanytrové ulice do budovy obecné a měšťanské školy. Protože 
však obě budovy nestačily na počty studentů, muselo vyučování probíhat 
ve dvou směnách – dopolední a odpolední, které se vždy po týdnu střída-
ly. Pro profesory navíc přibyla nutnost přecházet mezi oběma budovami. 
Přestěhováním školy nastalo pro všechny žáky každodenní dojíždění tram-
vají, což byl pro nás zpočátku nevšední a mnohdy dobrodružný zážitek. 
Zejména ranní cesta tak velkého počtu studentů znamenala neuvěřitelný 
nápor na každý vůz a i průvodčí a řidiči tramvají se s tím těžce potýkali.  
Z Dejvic nebo ze Střešovic přes Klárov na dnešní Palachovo náměstí (teh-
dy Mozartplatz, a to pouze německy) jezdily linky 23 a 20, z Podbaby 
nebo ze Špejcharu na Klárov (dále pak odbočovaly na Malou Stranu) linky 
2 a 7. Z Bílé Hory přes Klárov a pak Pařížskou třídou na Staroměstské 
náměstí a dál Celetnou ulicí k Prašné bráně jezdila linka č. 1, která měla 
zastávku hned za Čechovým (tehdy Mendelovým) mostem nebo dál u Ši-
roké třídy. Nejčastěji se jezdilo do stanice na dnešním Palachově náměstí, 
ale když jsme na zastávce u Chotkových sadů spatřili sjíždět od hradu jed-
ničku, tramvaj od Dejvic se zcela vyprázdnila a nastal závod „myší dírou“ 
na Klárov, kde jsme nadběhnutou jedničku napěchovali k prasknutí až 
do Josefova. Cestování tramvají bylo často provázeno různými špílci. Ve 
vlečňáku se např. zabrzdila ruční brzda, až se objevil z motoráku řidič a s 
proklínáním vlečňák odbrzdil (samozřejmě, že viník se nikdy nenašel; ně-
kdy to končilo nedobrovolným vyklizením vozu). Tramvaje se vůbec staly 
naším důvěrně známým prostředím. Dokonale jsme ovládali vyskakování 
i naskakování do jedoucí tramvaje, znali jsme odborný žargon průvodčích 
a řidičů; věděli jsme, jak se průvodčí z vlečňáků dorozumívají navzájem 
i s řidičem zvonky (někdy nám to dovolili dělat za ně); z přední plošiny 
jsme pozorně sledovali práci řidiče– dokonce nás některý na bezproblé-
movém úseku pustil k ovládací páce; uměli jsme nasadit vypadlou kladku 
na trolej; někteří fandové na křižovatkách (Špejchar, Klárov, v Pařížské  
a j. ) obětavě přehazovali podle pokynů řidičů výhybky (tenkrát ještě ruč-
ně, „tágem“), dokonce několik žáků přišlo kvůli této „službě“ pozdě do 
školy. V následujících letech postupně klesal počet studentů.

Velvárna II. 
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Necelé tři roky jsme plnými doušky užívali svobodu. Byl obnoven Sokol, 
skautská organizace Junák, politické strany – ty ale jen omezeně. Vě-
řili jsme nadšeně v novou budoucnost. Znovu se začala učit angličtina  
a francouzština, samozřejmě také povinně ruština. Němčina zmizela, bo-
hužel k naší škodě, jak jsme až později pochopili. Na chodbě, kde sídlila 
naše septima, probíhaly o přestávkách bouřlivé politické diskuse mezi ok-
tavány a zarytým komunistickým agitátorem Pavlem Kohoutem. Vnímali 
jsme to jako vymoženost svobody a často jsme tyto diskuse poslouchali. 
Střet našich optimistických nadějí s tvrdou realitou však přinesl komu-
nistický puč v únoru 1948. Byl to rok, kdy jsme měli maturovat. Ustavil 
se tzv. „akční výbor“, který brzy vyloučil ze školy našeho spolužáka Jo-
sefa Hégra pro třídní původ (jeho otec byl majitelem statku a cukrovaru  
v Brodcích nad Jizerou), a také nepustil k maturitě Pavla Mandause, který 
bojkotoval komunisty nařízenou únorovu stávku. Některým profesorům 
hrozil vyhazov. Byl dosazen nový ředitel Jaroslav Haupt. 

Maturitu jsme skládali v červnu 1948 a po ní jsme se rozešli každý za 
svým životním cílem. Někteří procházeli životem úspěšně, někteří s potí-
žemi. Doba po únorových událostech byla opět ovládána totalitou. Praž-

ské obrodné jaro v roce 1968 jsme přivítali s novou nadějí, Po okupaci 
naší země vojsky varšavské smlouvy se i ti, kteří věřili předtím v komunis-
mus, rozešli se sympatiemi k té ideologii. O takových spolužácích jeden  
z nás, Ervín Hrych (spisovatel a autor Krhútské kroniky), prohlásil: „Taky je 
to slušný člověk“. Mnozí z nás byli za tento svůj postoj opět postihováni 
a trestáni. 

Od doby naší maturity stále o sobě víme a každoročně se setkáváme. 
Rádi při tom vzpomínáme na naše učitele. Teprve po letech oceňujeme 
jejich neutuchající snahu o naše vzdělání, „že aby z nás nebyli blbci“, jak 
praví klasik. Tuto snahu jsme tehdy jaksi moc nechápali a prováděli jsme 
našim pedagogům všelijaké nehoráznosti, kterých dnes (a možná už i teh-
dy, ale to jsme si nechtěli přiznat) velmi litujeme. Až dnes nám dochází, že 
jen dík velkorysosti a dobrotě řady profesorů mohli někteří z nás dokončit 
úspěšně studium gymnázia, neboť například technické předměty dělaly 
humanitně založeným jedincům značné potíže. 

Při prohlížení starých fotografií teprve dnes docházíme k poznání, jak 
mnozí naši učitelé byli vlastně mladí, jen o pár let od nás vzdálení, což nás 
tehdy vůbec nenapadlo, každý pro nás představoval „starou“ generaci. 
To platí např. o naší latinářce, profesorce Leontině Křenkové. Ze školních 
lavic se nám zdála jako vážná, odměřená dáma, která se „zlidštila“ jen teh-
dy, když začala s entusiasmem hovořit o římské historii nebo mytologii. 
Od doby, kdy jsme se začali jako abiturienti pravidelně scházet, přicházela 
vždy ráda mezi nás, vzpomínala s námi na čas našich studií, na své kolegy 

i studenty z jiných tříd, vyprávěla o svém životě a zajímala se o naše osu-
dy. Na setkání přinášela staré zasedací pořádky, vzpomínala na mnohé 
detaily a my jsme najednou viděli, jak nás měla „přečtené“, jak výborně 
znala naše charaktery, jak dobře prokoukla naše podfuky a drobné podvo-
dy a jak nám i přesto dovedla láskyplně pomáhat. Dalším profesorem, na 
jehož dnes již „klasické“ výroky rádi vzpomínáme, byl RNDr. Jan Navrátil, 
matematik a fyzik. Legendární byl jeho výrok „hoši, někdo propadnout 
musí“, což vždy dokládal Gaussovou křivkou, kterou nakreslil na tabuli  
a ukazoval na ní, že pětek má být tolik jako jedniček... Nikdo ale u něho 
nepropadl a u maturit pomáhal, že se nám o tom ani nesnilo. Za několik 
let po našich maturitách odešel přednášet na vysoké školy. Zúčastnil se 
také několika našich abiturientských setkání s sršel vždy vtipem. 

Mnohdy se nám podařilo přimět některého profesora, aby se při své ho-
dině „zakecal“. Věděli jsme, že náš velmi přísný němčinář profesor Alois 
Pultr (učil také francouzštinu a filosofii) se zabývá orientalistikou a tak 
jsme ho často „nevinným“ dotazem (např. „jak by se to, pane profesore, 
napsalo japonsky“) dovedli k tomu, že převážnou část hodiny vykládal  
a ukazoval leccos ze svého koníčka. Profesor Pultr brzo po skončení vál-

ky odešel do Orientálního ústavu. Podobně často si jasně vzpomínám, 
jak profesor Pavelka, který nás v septimě učil matematiku, nám při jed-
né hodině začal – nevím už, z jakého podnětu – vysvětlovat rozdíl mezi 
materialistickým a idealistickým filosofickým pojetím a světovým názo-
rem. Profesor Pavelka byl silně věřícím člověkem a jeho přednáška na 
nás udělala nezapomenutelný dojem. O řadě profesorů se velmi poutavě  
a zábavně zmiňuje spisovatel a publicista Milan Šulc, jeden z absolven-
tů gymnázia, ve své knize „Hledání ztraceného času“. Mezi další význač-
né osobnosti, které prošly tímto legendárním ústavem, patří m. j. např. 
hudební skladatel a pedagog Ilja Hurník, filmový režisér Miloš Forman, 
dirigent Libor Pešek, prof. PhDr. Jan Havránek a další řada vynikajících 
osobností vědy i kultury. 

O dalších osudech našeho gymnázia vím již velice málo. Po našem od-
chodu se začal intenzivně realizovat komunistický koncept „jednotné ško-
ly“. Gymnaziální studium, ale i to už značně přeměněné, dokončily již jen 
vyšší ročníky. Bylo by dobře, kdyby se našel další pamětník, který by mohl 
osvětlit další kapitolu z historie této školy. Dnes v budově našeho ústavu 
sídlí Vyšší odborná škola pedagogická, Střední odborná škola pedagogic-
ká a Gymnázium se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu. 

V březnu 2014. Ing. Vladimír Kopřiva

K fotografiím ze 40. let: Jedna ze tříd dejvického gymnázia – saka u studentů byla 
tenkrát samozřejmostí. Fotbalová jedenáctka školy na hřišti na Kulaťáku se netváří 
zrovna vesele. Právě prohráli neupřesněný zápas.
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povídá, že venčila svého psa, když uslyšela křik a volání o pomoc. Rych-
le se proto vydala do místa, odkud volání vycházelo. Spatřila prodejce, kte-
rý byl svázán, a muže v tmavém oblečení, který z místa utíkal. Přepadený 
muž pak popisuje, že do jeho provozovny vstoupil muž v tmavém oblečení 
a s kuklou přes obličej, v ruce držel zbraň. Pod pohrůžkou smrti požado-
val peníze. Obchodníka spoutal bílou elektrikářskou páskou a z poklad-
ny odcizil hotovost ve výši několika tisíců. Přepadenému muži se podařilo  
v nestřežený moment utéct a volat o pomoc. Zloděj se dal rychle na útěk. 
Strážníci prohledali nejbližší okolí, ale násilníka nedohledali. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. 
22. 3. 2014 – V sobotu odpoledne procházejí strážníci z Prahy 6 ulicí Bělo-
horská, když je zastaví muž a oznámí jim, že na zastávce Vypich se pohybuje 
agresivní člověk, který napadá a obtěžuje ostatní. Podle vyjádření oznamo-
vatele měl napadnout i malé dítě. Strážníci okamžitě odcházejí na uvedené 
místo. Zde spatří mladého muže, který zřejmě pod vlivem omamných látek 
ohrožuje čekající na tramvaj, tak i kolemjdoucí. Mladý muž po celou dobu 
vykřikuje, že je blázen. Strážníkům se podaří muže zklidnit a na místo přivo-
lají sanitku, která muže, za doprovodu strážníků, převáží do jedné z pražských 
nemocnic.                      MP
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

Tajenka: Břevnovský forman Matěj Kryšpín
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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

V noci na 1. března provedena jednorázová akce „P–6, Sedmička, a Prostor“, 
což byly kontroly objektů, restaurací a řidičů v Praze 2, 6, 7. Zkontrolováno 
270 osob, 136 aut, 19 objektů. Osm řidičů nadýchalo, jedna osoba zatčena, 
další osoba předvedena. Dva jiní borci předvedeni, neboť nebyli schopni dolo-
žit čí jsou. Dáno 20 pokut za 6 200 Kč. 

6. 3. Krátce po půlnoci bylo rozhodnuto. V Kolátorově ulice v Břevnově sebrán 
35 letý prodavač drog, kterého kriminálka sledovala již několik týdnů, a s ním  
i zákaznici, která už odjížděla autem a měla v sobě pervitin. Prodavač obviněn  
z prodeje a výroby, byl předveden, stejně jako řidička – narkomanka. 

8. 3. Zloděj kol měl málo a rozhodl se krást ještě auta. 4. března v ulici Paťanka 
odvezl Octavii a hned ještě Passata k tomu, ale nevyšlo mu to. Auta nechal jen  
o pár ulic dál, byla nalezena a posléze i nezkušený autař, byť již 7x potrestaný 
občan. Zjištěno, že obě auta odvezl, když se předtím dostal do domu a sundal 
klíčky z háčku v chodbě, čehož si majitel vůbec nevšiml. Policejní akce byla 
tak rychlá, že zloděj nestačil auta prodat, ačkoliv už měl zjednané kupce. 

13. 3. 2014 – V tento den prováděla hlídka pražských strážníků z Prahy 6 běž-
nou hlídkovou činnost, když si kolem půl druhé odpoledne všimla muže, který 
se násilím snažil dostat do vozidla. Mladý muž, za pomoci imbusového klíče se 
zabroušeným koncem, se pokoušel otevřít přední dveře u řidiče. Na dotaz stráž-
níků, oč se snaží, sdělil, že se jedná o jeho vozidlo, ale nemá klíčky. Vzhledem  
k tomu, že nebyl schopen hodnověrně doložit, že se skutečně jedná o jeho 
majetek, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si muže pro důvodné 
podezření spáchání trestného činu převzala. 

21. 3. 2014 – Ve večerních hodinách přebírají strážníci z Prahy 6 ozná-
mení, že došlo k přepadení jednoho z pražských obchodů. Prodejce má být 
údajně svázán. Hlídka je na místě vmžiku. Zde nachází prodejce cizí stát-
ní příslušnosti, a to ve společnosti neznámé ženy. Později je zjištěno, že se 
jedná o oznamovatelku. Prodejce má drobná zranění v obličeji. Žena vy-
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Duben 2014
Miroslava Chmelíková, Břevnov  15. 4. 1927
Karel Závora, Břevnov  20. 4. 1927
Jan Sokol, Břevnov  8. 4. 1936
Lidmila Nováková, Břevnov  8. 4. 1940 

Květen 2014
Marie Ročková Břevnov  26. 5. 1924
Zdeňka Poborská, Břevnov  16. 5. 1927
Zdenka Skalová, Střešovice  2. 5. 1936
František Feňo, Břevnov  8. 5. 1939
Josef Kos, Břevnov  15. 5. 1945
Jiří Zahálka, Břevnov  31. 5. 1952
Miroslav Jakl, Břevnov  2. 5. 1964

Červen 2014
Anna Bezoušková, Břevnov  15. 6. 1922
Zdeňka Lacinová, Břevnov  5. 6. 1925
Jana Schnabelová, Vršovice  30. 6. 1927
Eliška Ratajová, Břevnov  13. 6. 1928
Václav Smělý, Střešovice  21. 6. 1959
Čestmír Plachý, Břevnov  3. 6. 1630
Milada Štěpánková, Břevnov  9. 6. 1931
František Novotný, Břevnov  15. 6. 1931
Alena Plachá, Břevnov  16. 6. 1939
Jana Fleglová, Střešovice  12. 6. 1934

Únor – Březen

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

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou 
obzvláště mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní 
prázdniny každé pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod 

vedením sbormistra pana Adolfa Melichara.  
Bližší informace: pí Stanková, tel. : 257 219 622

Různé

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

 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

 Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší. 1 + 1 
v Břevnově, státní, 2. patro I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo 
Praze 5. Tel. : 608 070 899. 

l Nabízím zpracování účetnictví včetně daňových přiznání. Tel.: 606 
871 141

Nabízím výuku hry  
na klavír v Břevnově.  
Marie Čihařová 
tel. : 732 244 251

Nabízíme: 
l  zajištění veškerých úkonů spojených se správou domu
l  zajištění údržby a běžných oprav, nepřetržitá havarijní   
 služba
l  zajištění revizí, kontrol a odečtů měřidel,  
 včetně vyúčtování služeb
l  předpis a výběr záloh na služby, fondu oprav, nájemného
l  vedení účetnictví včetně roční účetní závěrky 
l  a jiné

H L E D ÁT E  S P R ÁV U  P R O  VÁ Š  D Ů M ? 
J S M E  S TA B I L N Í  PA R T N E R  S  H I S T O R I Í

UPOZORNĚNÍ:
Společnost SNEO, a. s. si dovoluje upozornit a varovat před aktivitami 
některých subjektů (realitních kanceláří či jiných osob), které nabízí  
k prodeji nebo výměně apod. byty ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě 
městské části Praha 6 s tím, že se jedná o postup schválený orgány městské části 
Praha 6. K této činnosti je oprávněna pouze společnost SNEO, a. s., a to na základě 
dlouhodobých schválených smluvních vztahů s městskou částí Praha 6. Více 
informací naleznete na www.sneo.cz nebo tel. č.: 235 094 011. 

Společnost SNEO, a. s. nabízí komplexní služby v oblasti správy  
nemovitostí pro společenství vlastníků a bytová družstva. 

Další 

informace naleznete na  

www.sneo.cz  

a tel. č. 235 094 011. 

Byty – výměny – podnájmy – koupě
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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.

149
DVEŘE

Na snímku vidíme dveře 
od  bývalého  restaurantu  
„U Lhotáků“. Nyní je to re-
staurant „Na Ořechovce“. 
Těmito dveřmi v letech 1964 
až 1968 vcházívali členové 
skupiny The Undertakers 
(Funebráci) a jejich diváci 
na bigbítové seance konané 
pravidelně každou sobotu v sále tehdejší hospody. Jen pro 
porovnání na druhém snímku jsou vstupní dveře Cavern 
Clubu v Liverpoolu. Tímto vchodem vcházeli ve svém 
raném období The Beatles a jejich diváci. Ne snad, že 
bychom chtěli porovnávat The Beatles s břevnovskými 
Funebráky (Undertakers)! To opravdu nelze. Underta-
kers dosáhli maximálně tak místního – dobového ohlasu 
- a to ještě jen velmi omezeného. Z dnešního pohledu je 
toto uskupení zajímavé snad už jenom tím, že v jejich řadách 
účinkovali pozdější zakládající členové Plastic People Of The 
Universe, pánové Michal Jernek, Mejla Hlavsa a Pavel Eman 
Zeman.
PPU byli založení až v září 1968, v době , když se Michal Jer-
nek vrátil do Břevnova ze základní vojenské služby, na které 
byl od 1. 10. 1966 do 26. 9. 1968. V době jeho návratu do 
Prahy již skupina Undertakers (Funebráci) neexistovala. Ta 
totiž ukončila svoji pět let trvající činnost v úterý 20. srpna 
1968 cca ve 20 hodin až ve Smíchovském pivovaře na Praze 
5 (Jak typické toť datum a čas!!!)
Zakladatelé PPU pánové Michal Jernek, Pavel Eman Zeman, 
Jiří Přemek Števich a Mejla Hlavsa (mimochodem všichni 
byli rodilými Břevnováky!), se společně sešli v hospůdce  
U Rusů (!!!), ležící v Liborově ulici v Břevnově a právě tam 
položili společně slovutný základní kámen budoucích Plas-
tiků. Od neexistujících již Undertakers ovšem získali zcela 
zdarma kompletní aparaturu , tj. reprobedny, zesilovače, mik-
rofony, stojany a neúplná bicí v rozkladu, což v roce 1968 byl 
věru nemalý vklad do jejich činorodých začátků. Rádi bychom však upozornili p. t. čtenářstvo Břevnovanu, že  

v roce 2014 to bude již 50 let od vzniku Undertakers – v roce 
1964. Žijící členové této skupiny se rozhodli své 50. výročí 
oslavit koncertem. Na svoji oslavu se pravidelně a veřejně při-
pravují v sále Unijazzu, v Kaštanu, na Bělohorské ulici číslo 
150. Skupina nyní hraje stejný repertoir, kterým se presento-
vala před 50. lety. Tedy Rolling Stones, Beatles, Hollies, Pretty 
Things, Searchers, Animals, Kinks, Fortunes, Who, Move, Tro-
ggs, Yardbirds, Byrds a řadu dalších.

Zkoušky jsou bezplatně veřejně přístupné. Konají se pravidelně 
po třech týdnech v těchto nejbližších termínech:
5. 5. 2014 v Kaštanu od 12.00 do 15.00 hod.
26. 5. 2014 v Kaštanu od 12.00 do 15.00 hod.
16. 6. 2014 v Kaštanu od 12.00 do 15.00 hod.
Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu.
Odvárka www.odvarka.cz 
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TO NEJLEPŠÍ NA KONEC! 
Návrat skupiny břevnovských dětí ze ZŠ J. A. Komenského z Plymouthu v dubnu t.r. se neobešel bez slz: úžasný pobyt, báječná parta, božská Anglie 
- Účastníci maškarního bálu v hotelu Pyramida v únoru 2014 mají také na co vzpomínat. I to je už historie.


