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Ke stému výročí vypuknutí války světové (1914 – 1918) konala se na sklonku června řada vzpomínkových 
akcí m. j bohoslužba v chrámu sv. Víta za naše padlé vojíny, které se zúčastnili zástupci městských obvodů, 
zástupci velvyslanectví, občané a také členové historických vojenských spolků. 

O stíhačkách našich klukovských let, jak je bylo možné vídat na obloze četných vojenských letišť, se pro náš 
list rozepsal pl. v. v. M. Milota, autor knihy Létal jsem patnáctku, viz str. 12. 

V Den Prahy 6, který se konal 4. září v Tereziánském sále, se stali čestnými občany Prahy 6 prof. Jan Sokol, 
Sestra Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká, představená Domova sv. Karla Boromejského, a skladatel, textař 
a zpěvák Ivan Hlas. Na snímku s paní starostkou M. Kousalíkovou při předání cen.

Zajímavost
pro vás

Počasí v červnu,  
červenci, a srpnu 2014

Počasí v červnu2014. 
Červen byl teplotně nadprůměrný s průměrnou 
teplotou 18,4 °C. Průběh teplot byl značně ne-
vyrovnaný. Od 6. do 11. panovala tropická vedra  
s teplotní odchylkou 7,6 °C. Takové vedro nebylo 
dosud v poválečné éře zaznamenáno. Pak se po-
zvolna ochlazovalo a poslední třetina června již 
byla podnormální. 
Bylo 10 dní letních – 122 %, 4 dni tropické – 
333 %. V průběhu měsíce byla snížená oblačnost 
s 8 dny jasnými – 195 % a jen se 4 dny zamrače-
nými. – 44 %. Červen byl velmi suchý, spadlo jen 
11,9 mm s 6 srážkovými dny – 44%.
Max. množství srážek spadlo 5,1 mm dne 24. 
Vyskytly se jen 2 vzdálené bouřky. 

Počasí v červenci 2014. 

Celý červenec byl teplotně silně nadnormální.  
V jeho průběhu se neustále oteplovalo. Vedra 
vyvrcholila v druhé polovině měsíce, kdy max. 
teplota dosáhla 35,3 °C dne 20. Min. teplota 
byla 11,2 dne 1. Průměrná teplota byla 21,6 °C  
s teplotní odchylkou 3,3 °C. Bylo 23 dní letních … 
181 %, což není tolik vyjímečné, jako 9 dní tropic-
kých ...360% a zvláště výskyt 2 dní s tropickou 
nocí ...1000%. To již svědčí o probíhající klimatic-
ké změně. Srážky byly také nadnormální, spadlo 
127 mm..., 164 % normálu. Na tom se podílelo 6 
bouřek v místě a 2 bouřky vzdálené. Bylo 5 dní 
jasných a 6 dní zamračených. 

Počasí v srpnu 2014. 
Červencová vedra pokračovala až do 10. srp-
na, kde vyvrcholila max. teplotou 31,2 °C. To 
byl zároveň poslední tropický den. Pak se trvale 
ochladilo až do konce měsíce. Min. teplota byla  
7,6 °C až koncem měsíce dne 28. Průměrná 
teplota byla 18 °C, což odpovídá normálu. Let-
ních dní bylo málo, jen 7 …65 %. Z toho byly 3 
dni tropické… 165 %. Srážek spadlo 50,2 mm  
….72 % normálu. Max. množství srážek spadlo 
16 mm dne 26. Srpen byl však nadprůměrně ob-
lačný jen s jedním jasným dnem … 18 %. Byla jen 
jedna bouřka v místě a 3 vzdálené. 

V Praze dne 14. 9. 2014.   SM
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 Z kláštera. 4. 7. O svátku sv. Prokopa, pa-
trona české země, P. Prokop Siostrzonek ce-
lebroval mši svatou v kostele Všech svatých 
na Pražském Hradě. Od 17 hodin byly slavné 
nešpory, po nich mše sv. a též modlitba u hro-
bu sv. Prokopa. Účastnili se břevnovští far-
níci a v liturgii zazněly staroslověnské zpěvy 
za varhanního doprovodu Marka Čihaře. • 11. 
7. oslaven byl v bazilice sv. Markéty sv. Be-
nedikt. • 13. 7. Konala se poutní slavnost sv. 
Markéty při mších v 7.30, v 9.00 a v 18.00. • 
17. 7. hovořil na rozhlasové stanici Proglas P. 
Prokop Siostrzonek v hodinovém vysílání k 
20. výročí smrti zpěváka a skladatele Karla 
Kryla, který je pohřben na břevnovském hřbi-
tově. • 18. 7. v 18 hod. sloužil P. Václav Sně-
tina mši svatou na úmysl našich skautů před 
odjezdem na cesty po Evropě. • 28. 7. na mši 
večerní pan převor Siostrzonek s P. Kolajou 
sloužili bohoslužbu za padlé vojíny ve válce 
světové. • 30. 7. v 18 hod. P. P. Siostrzonek 
sloužil zádušní mši svatou k 10. výročí úmrtí 
hudebního skladatele Jana Hanuše. • 9. 8. náš 
pan převor Siostrzonek oslavil 57. narozeni-
ny. Týž den oslavil řádový bratr Martin Ševe-
ček 37 let. • 15. 8. při mších svatých slaven 
svátek Nanebevzetí Panny Marie s poutní mší 
na Bílé Hoře. • 24. 8. při nedělních bohosluž-
bách vzpomenuto v bazilice 15. výročí úmrtí 
břevnovského arciopata Anastáze Opaska. • 
31. 8. při farní mši v 9 hod. se konal křest tří 
novokřtěnců. Sloužil P. Málek a P. Snětina. • 
3. 9. v 17 hodin se u pomníků padlých v Břev-
nově konala pobožnost se slovem a modlit-
bou za padlé naše vojíny ve válce světové  
v letech 1914 – 1918. Za nevelké účasti lidí  
a zástupců m. č. sloužil Pater Václav Snětina. 
• 7. 9. se konalo na Bílé Hoře ekumenické se-
tkání s tématem „Co nás rozdělilo, může dnes 
spojovat“. Účastnili se biskup Malý, Robert 
Mazur a členové dalších církví. Učinkovala 

břevnovská Schola Pavlem a Magdou Sa-
lákovými. • 10. 9. v 16 hodin byla sloužena  
u sv. Markéty mše k zahájení nového školní-
ho roku pro děti. Zpívala Schola, vedená M. 
Salákovou. • 20. 9. v bazilice zahájeno 42. 
sympozium Opus bonum. Poté v diskusním 
fóru v klášteře vystoupili politologové a po-
litici na téma Kde se rodí politika. • 21. 9. se 
uskutečnila farní pouť ke hrobu hudebního 
skladatele Jana Hanuše do Jílového u Pra-
hy. Při mši celebroval Pater Václav Snětina 
a učinkoval zdejší chrámový pěvecký sbor. 
Řídil A. Melichar. • 28. 9. při mších na Den 
české státnosti oslaven byl český patron země 
s. Václav. • 30. 9. Při bohoslužbách připome-
nuto sedmé výročí posvěcení nových varhan. 

 A včely? Celé léto pilně pracovaly, tak jak 
to jen ony umí. Ale ať létaly, jak mohli, medu 
nepřinesly tolik, kolik by si včelaři přáli. Bylo 
to zapřičiněno suchými měsíci, takže mnoho 
stromů lip a akátů dostatečně nemedovalo, 
sběr nektaru byl výrazně nižší. Pro svoje 
přežití zimy si však každý roj přinesl dost  
a je teď na každém včelaři, aby těžce snesené 
zásoby dostatečně včelám nahradil potřebnou 
zásobou cukru. Ceny českého medu na trhu 
začaly rychle stoupat a ze sto dvaceti korun 
se posunují na sto čtyřicet a výše, med lesní 
je kolem stoosmdesáti korun a více. Tomu se 
nevyhnul ani redakční med časopisu Břevno-
van, který mnozí za ta léta dobře znají. Arci, 
nermuťte se. V okolních státech je med o sto 
procent dražší. Hlavně kupujte u včelařů, ni-
koliv v obchodních řetězcích. 

 C. k. pražský 28. pěší a 8 střelecký pluk 
prošly v Mobilizačním pochodu Prahou/… 
a ulice tleskala/
Sto let od mobilizace /1914/ a začátku první 
světové války se rozhodli uctít ctitelé vojen-
ské historie. Dne 26. 7. už od jedenácté ho-
diny dopolední se na Staroměstském náměstí 
začali shromažďovat mužové i ženy ve vo-
jenských uniformách, aby přesně ve dvanáct 
hodin a za doprovodu plukovní kapely vydali 
se k cíli svého pochodu–kasárnám na Poho-
řelci. Nutno podotknout, že po celou hodinu 
stali se příslušníci pluku velkou atrakcí pro 

turisty a leckterý z nich poveze si domů foto-
grafii, na které si potřásá rukou s oficírem od 
pěchoty nebo s mariňákem. 
Pak už začal za účasti policie přesun kolem 
orloje a dál až do Karlovy ulice, která vojsko 
dovedla až ke Karlovu mostu. Zde se turisté 
teprve činili, kdy se povede mít na snímku 
Karlův most, vojsko, parníky, Hrad a Mos-
tecké věže?
Bylo horké počasí, marš v teplých unifor-
mách to byl pořádný fyzický výkon, byť hud-
ba plukovní dodávala náladu seč mohla. Ale 
to už bylo blízko k Malostranskému náměstí, 
kde nařízena půlhodinová přestávka. Násle-
dovala mše ve vojenském kostele a nejtěžší 
úsek pochodu. Vzhůru Nerudovou ulicí, ke 
kasárnám na Pohořelci, kde byl důstojně po-
ložen slavnostní věnec. 
Všude, kde vojsko pochodovalo, budilo 
zaslouženou pozornost, ozýval se potlesk  
i obdivné výkřiky v cizích jazycích. /Hlavně 
ženská část obecenstva/. Byla to tedy velko-
lepá slavnost historických těles – c. k. 8. ze-
měbraneckého pluku Praha a 28. pluku tzv. 
Pražských dětí. A závěrem chci podotknout, 

pokračování na straně 4

Celé prázdniny mořili se dlaždiči s dlažbou v parku pod Kaštanem v Břevnově, osadili nové lavičky a žulový patník se zlatým monogramem JŠ. Vznikl tak nový park 
Josefa Škvoreckého, který v sousedství žil. Když přišel o svého kocoura, polepil park s výzvou: odměním soudruha, který zastřelil mého kocoura – Také ve vojenské 
nemocnici se hejbli, uprostřed areálu zmizely stánky a byl postaven pěkný dřevěný pavilon s odpočívadly a vodotryskem. – 3. září se před pomníkem válečných obětí 
v Břevnově konala pobožnost k obětem války světové, kde promluvil Pater Václav Snětina. – Hned také od září začala stoupat cena medu. Je ho méně a je také nej-
levnější v Evropě. Včelí úly naleznete na nejméně očekávaných místech, třeba na střeše vedle pošty na Strahově. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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V polovině srpna se 
o svátek P. Marie ko-
nala tradiční pouť 
na Bílé Hoře. Ještě 
za minulého režimu 
sjížděli se na volné 
plochy kolem kos-
tela pouťové atrak-
ce, ale to už je dáv-
no pryč. 10 let své 
kněžské služby si 
připomněl p. Bene-
dikt Kolaja OSB při 
mši sv. na Bílé Hoře 
na smímku vlevo.

že všichni ti, kteří v červenci 1914 mobilizo-
vali, zaslouží si naši úctu nejvyšší. Válka pro 
ně totiž trvala pět let, ztráty byly obrovské–  
v r. 1914 – 1918 padlo přes 150 000 mužů!  
V minulém režimu a za I. republiky byla tato 
část naší voj. historie, téměř zcela „zapome-
nuta“. 

 Dne 4. září se stal filosof Jan Sokol 
nově jmenovaným Čestným občanem 
Prahy 6. Toto ocenění uděluje Zastupitelstvo 
městské části jako projev úcty a ocenění za 
hrdinství, celoživotní zásluhy a mimořádné 
umělecké výkony. Děje se tak již od r. 2002, 
vyznamenáno bylo již 37 osobností. Dále 
byly uděleny dvě ceny Městské části Praha 6. 

pokračování ze strany 3

Pyramida. Účastníci půjdou od konce Bělo-
horské přes Tejnku až do zástavby moderních 
vil východního cípu Ladronky. Večer od 20 
hodin v Kaštanu se koná besídka se známou 
moderátorkou Ester Kočičkovou, nejen o ar-
chitektuře. Celým programem provází Daniel 
Čapek a Michal Volf. Jste srdečně zváni. 

 Náš redakční tip. 4. září byla v Břevnov-
ském klášteře reedicí vydána kniha Patera 
Bonifáce Holuba: Paměti farnosti u sv. Mar-
kéty v Břevnově a blízkého okolí, jejíž první 
vydání vzniklo v r. 1890. Dílo je rozšířeno  
o řadu historických fotografií, životopisem P. 
B. Holuba a dalšími údaji, které nádherné his-
torické dílo obohacuje. Je to skvělý kulturní 
počin. A mohlo by vzniknouti několik dalších 
reedicí: znovu B. Holub o Liboci, E. Batěk, 
A. Podlaha a další. Zmíněnou knihu koupíte 
ve fortně kláštera za 300 Kč a rozhodně ji zá-
jemcům o Břevnov a místopis doporučujeme. 

 Nový dub vysazen! Před časem jsme 
upozornili odbor živ. prostředí m. č., že na 
břehu Pivovarského rybníka v Břevnově byla 
na místo uschlého dubu vysazena do řady 
mladých stromů – hruška. Trapný omyl byl 
již napraven a na břehu stoji souvislá řada 
dubů. 

 Malá Eliška poroste v Ruzyni. Do re-
dakce přišla radostná zpráva, že tajemnice 
živnostenského spolku v Břevnově Zuzana 
Kasalová povila 24. září ve večerních hodi-
nách dívenku jménem Eliška a o váze 2,5 kg. 
Pán Bůh Vám požehnej, posíláme pozdrav  
a od srdce pohlazení. 

 Kalendář na beatové koncerty břev-
novské kapely The Undertakers, která letos 
slaví padesáté výročí svého vzniku a po celý 
letošní rok hraje jako o závod upozorňuje  
a zve na koncerty v termínech do konce to-
hoto roku. 6. 10. od 19 hod. U Holečků, 20. 
10. od 20.00. Kaštan, koncert – 50. let The 
Undertakers 1964 – 1968, 3. 11. od 19.00. 
U Holečků, 1. 12. od 19.00 U Holečků, 5. 1. 
2015 od 19.00 U Holečků. Beatové koncerty 
budou pokračovat v této restauraci po celý 
následující rok. V příštím čísle přineseme 
rozpis. 

Zajímavý nápad se uskutečnil v dnešním divadle Se-
mafor v Dejvické ulici. Zájemci z řad seniorů, kteří měli 
chuť si jen tak zahrát na opravdové scéně, nacvičili  
a předvedli Erbenovu baladu Záhořovo lože. 

Tu získala Sestra Konsoláta Mgr. Miroslava 
Frýdecká, představená Domova sv. Karla Bo-
romejského, a skladatel, textař a zpěvák Ivan 
Hlas, majitel Českého lva za písničky k filmu 
Šakalí léta. Na slavnosti vystoupil a bouřlivě 
aplaudován byl houslový virtuos–mistr Vác-
lav Hudeček. 

 Již od r. 1991 vám na Bělohorské ul. 
č. 65 v obchodě s názvem ČESKÁ KERA-
MIKA poradí ohledně dárků pro každou pří-
ležitost. Ať už je materiálem textil nebo ke-
ramika, unikátní dřevěné výrobky s vtipnými 
malůvkami, šperky a přívěšky z materiálů 
přírodních, či obrázky na skle. V nabídce je 
i AROMATERAPIE – různé esencionální 
oleje proti nachlazení, bolesti hlavy, revmati-
zmu, různým zánětům. Z čajů zde mají černé, 
ochucené, zelené, čaje s ibiškem, porcované 
i bylinkové. Kdybych zapomněl na krásné 
svíčky, byla by to chyba. Jsou tady ve tvaru 
srdíček, kostek, svíčky jako lodičky a. j. A co 
nejvíce oslovuje mne? Jsem fanda na kerami-
ku. Může jít o konve, hrnečky, různě malova-
né lunetky s lidovými motivy, zvonky třeba 
v podobě kočky! /Ten si určitě koupím!/ Ka-
ždopádně platí to, co mají v tomto obchodě 
jako své motto: „U nás pokaždé najdete něco, 
čím uděláte radost sobě nebo svým blízkým. 
Těšíme se i na ty z vás, kteří jste unavení  
a smutní, tudíž si potřebujete udělat radost 
jen pohledem na milé a hezké věci“.

 Kulturní servis. Muzeum hl. m. Prahy  
a spolek Vltavan v Praze pořádá v Podskalské 
celnici na Výtoni do 26. dubna 2015 výstavu 
Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan. – 
Dům U Kamenného zvonu připravil výstavu 
Josefa Váchala Magie hledání. Potrvá do 4. 
ledna příštího roku. – Galerie PRE v ulici Na 
Hroudě 4 ve Strašnicích uspořádala výstavu 
děl Jiřího Šuhájka Alchymie skla a obrazů. 
– Výstavu Dozvuky léta A+A na Újezdě se-
stavil kolektiv malířů, kteří štětcem zachytili 
dojmy z cest a toulek přírodou. – Ještě do lis-
topadu můžete stihnouti tematickou výstavu 
ku stému výročí vypuknutí války světové 
/1914 – 1918/. V Národním technickém mu-
zeu od června běží expozice nazvaná Naše 
moře o c. k. válečném námořnictvu, Vojen-
ský historický ústav na Žižkově připravil 
výstavu V zákopech 1. světové války, ta trvá 
do konce roku. Zpozdilci mohou jen litovati, 
že promeškali pěknou výstavu před Generál-
ním štábem armády na Kulaťáku, přibližující 
stavy armád a situaci v monarchii do Sara-
jevského atentátu. A ještě více, kdo nespatřil 
výstavu v Poštovním muzeu, nazvanou Píšu 
vám z fronty. Obě výstavy už jsou pryč...

 Spolek Pro Břevnov oznamuje, že  
v neděli 5. října 2014 se opět koná veřejná 
vycházka v rámci Dne architektury v Břev-
nově. Sraz účastníků je v 16.00 před hotelem 
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kojeno. 
 Pekárna a cukrárna se sortimentem za-

měřeným na náročnější zákazníky kde si 
ale můžete současně dopřát i šálek kávy, či 
sklenku vína. To je nová provozovna na Bě-
lohorské č. 62. Něco o její historii. Firma p. 
Jana Středy, jehož jsou současní provozova-
telé nástupci, vznikla už v r. 1904. Po znárod-
nění se stala součástí Středočeských pekáren. 
Po restituci r. 1992 ji pan J. Středa prodal fir-
mě Středa pekárny s. r. o. 
Co se týká sortimentu, dostanete v obchodě 
veškerý klasický sortiment pekařských a cuk-
rářských výrobků, který je stále doplňován  
o nové druhy. Zdejší produkce pekárny a cuk-
rárny je z 50% strojová, druhá polovina výro-
by je typická HAND MADE. Co si tedy zde 
můžeme koupit? Pšeničné pečivo, pšeničné 
pečivo cerální, z jemného pečiva pak výrob-
ky z těsta třeného, listového kynutého nebo 
smaženého. Dále zákusky, tyčinky a preclíky, 
suchary, sušenky, chléb, cukrářské výrobky 
všeho druhu. Tak se zastavte, dobrou chuť. 

 Bělohorská opět s tramvajemi. S kon-
cem prázdnin se chýlí ke konci i rekonstrukce 
tramvajové trati na Bělohorské ulici. Tram-
vaje sice měly jezdit po novém zatravněném 
kolejišti již od začátku září, nicméně se při 
provádění rekonstrukce objevily komplika-
ce způsobující zpoždění, jak je již bohužel 
u rozsáhlejších projektů v českém prostře-
dí zvykem. Oproti původnímu projektu je 
zachována zastávka U Kaštanu, za jejíž zá-

Karel Bažant – 90 let. 
21. října oslaví Karel Bažant z Břevnova 
pěkné výročí. Čím byl? Nejstarší ze čtyř 
sourozenců z Markétské ulice. Sokolem, 
řemeslníkem, účastníkem Pražského po-
vstání v r. 1945, leteckým technikem, od-
borným úředníkem ministerstva staveb-
nictví a po roce 1989 poručíkem letectva. 
Především pak patriotem, který nepřestal 
mít svoje rodiště rád a kterému zůstala jas-
ná mysl a pevné zdraví. Ať Vám slouží dále, 
pane Bažante!

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.

Karel Bažant

puštění, zrození i smrt odhaluje jakýsi vyšší 
princip, který nás lidi přesahuje!“ Tolik auto-
ři, /Petr Pochop – herec a Juliána Vališková, 
studentka JAMU, kteří také inscenaci se seni-
orským souborem nazkoušeli. 
Dne 3. září v 18 h. přišel jsem, uviděl a složil 
v duchu poklonu všem účinkujícím, Fresh se-
nior pak zaslouží poklonu největší, navíc mu 
patří nejméně polovina potlesku nadšených 
diváků!
P. S. Seniorské divadlo je v českém prostře-
dí novým pojmem, na který chce svým pů-
sobením upozornit klub Fresh senior. Svým 
založením tento klub iniciuje činný život  
v postproduktivním věku mnoha kulturními 
a společenskými aktivitami, ke kterým nově 
připojuje i hereckou dílnu.            A. Matějka

 Dobrá zpráva potěší! Jdu takhle po Bě-
lohorské a potkám Péťu Čížka, bývalého ka-
pitána bývalého fotbalového mužstva Břev-
nova. Opatrně jsem se zmínil o „klubovně“, 
tedy Restauraci 1906 na hřišťi, kterou provo-
zuje už léta letoucí Venda Chod s manželkou. 
Opatrně proto, neboť její osud byl více než 
nejistý, letos měla skončit. 
A hle! Prý se změnil Územní plán, tudíž „klu-
bovna“ by měla zůstat zachována minimálně 
do roku 2018. Co více, ani trávník by neměl 
zůstat opuštěný, neboť jako azyl by se opět 
hodil fotbalistům Chuchle! No to si dám líbit! 
Fandové by opět měli v sobotu nebo v neděli 
program, tak jako v dobách fotbalu zaslíbe-
ných. Bohužel, všichni by už nedorazili, tak 
je to na světě zařízeno. Nicméně v době, kdy 
je dobrých zpráv jako pověstného šafránu, 
jedna taková potěší! A kdoví, třeba někdy ně-
kdo přijde k rozumu a hřiště Břevnova zůsta-
ne fotbalu zasvěceno napořád. Ono totiž těmi 
fotbalovými nadšenci před stoletím bylo pro 
tento záměr zbudováno!      am

 O prázdninách uspořádala arch. spo-
lečnost Archaia ve svém parku v Liboci 
„Římský den“. Důvodem totiž bylo jedno do-
sti významné výročí. Před dvěma tisíci lety, 
19. srpna roku 14 po Kr. zemřel Octavianus 
Augustus, první římský císař. Jeho vláda tr-
vající 40 let pak v mnoha směrech změnila 
chod římských dějin a zasáhla i do vývoje 
území Římany ovládaných či ovlivňovaných/
sem patří Čechy i Morava/. Celý program 
shlédlo na tři sta diváků, kteří okusili i do-
bové pokrmy. 

 Oslava léta v Café Kuzebauch. Oslavo-
vat se může leccos. Od narozenin až po výhru 
ve Sportce nebo ulovení kapitálního kapra. 
Ve svérázné kavárně Kuzebauch se rozhodli 
oslavit LÉTO. Jak? Dobrou náladou, speci-
alitami mistra kuchaře a kvalitním vínem. 
Když se pak k dobré společnosti přikloní  
i dobré počasí, je výsledek nad očekávání pří-
jemný. A čím se tedy slavilo? Třeba letními 
specialitami, jako: Gorgonzola s brusinkami, 
Cizrnový salát s rajčaty a tahini pastou, Sa-
limbocca s prosciuttem, sušenou meruňkou 
a pečenými brambory nebo třeba prosciutto 
s variacemi sýrů včetně nakládaných paprik. 
Dále deserty pro dětské návštěvníky a další 
občerstvení. Z nápojů nabízena káva Ottoli-
na, vína bílá, růžová, červená, pivo destiláty. 
Myslím, že LÉTO bylo 7. 8. v Břevnově spo-

 Dobrá věc se podařila… Víte, že Oře-
chovka je jedním ze tří předválečných kin 
v Praze, která dodnes nepřestala promítat? 
Kromě ní jsou to ještě Aero /Žižkov/ a Oko 
/Letná/. 
Kromě samotného promítání filmů rozšířil 
nynější spolek vlastníků – Scéna Ořechovka 
činnost na divadlo pro děti i dospělé, vysílání 
Rádia Ořechovka, přehlídky filmových tvůr-
ců nebo premiéry vlastních pohádek. 
Ořechovka už tedy existuje 90 let, nicméně 
nechybělo mnoho a mohlo jít o rok poslední. 
Dosloužila stará kotelna a na novou nebyly 
peníze. Jak to bylo dál nám poví Kristina 
Charvátová, zástupkyně kina Ořechovka. 
Dobrý den. Neviděli jsme jinou možnost, 
než vypsat veřejnou sbírku. Ta probíhala na 
portálu HitHit 45 dní. Celkem do ní přispělo 
více jak dvě stovky fanoušků, pozorovatelů, 
přátel a vybráno bylo neuvěřitelných 115 750 
Kč. Tato částka postačí na zakoupení nové 
technologie, aneb Ořechovka je zachráněna!  
V současné době dáváme dohromady odmě-
ny, které si diváci budou moci v následující 
sezóně vyzvednout u nás v kině. Úspěch sbír-
ky bude ještě oslaven Beneficií na podporu 
Ořechovky 28. září. 
Bude se konat jednak v prostorách kina, na-
víc i v přilehlé hospodě, která bude zasvěcena 
hudební produkci. Těšit se můžete na premi-
éru pohádky, dobročinný bazar, tvůrčí dílny, 
promítání filmů, koncerty kapel i na náš po-
pulární improvizovaný pořad. Vysílá radio 
Ořechovka. 
Program bude včas upřesněn a zveřejněn na 
našich web stranách
www.divadloorechovka.cz
www.biograforechovka.cz
Začátek nové sezóny bude opravdu nabitý, 
ve spolupráci s MČ Praha 6 zařazujeme fil-
movou přehlídku – Pocta Františku Vláčilovi 
– s lektorskými úvody k filmům a čestnými 
hosty/potvrzen Jan Kačer, Vladimír Korner, 
Karel Smyczek/. Vstupné na 3denní přehlíd-
ku bude pro veřejnost zdarma. (25. – 27. 9.). 

 Divadelní dílna pro seniory! Se zají-
mavou novinkou přišel letos agilní Fresh 
senior klub. Realizoval uspořádání Divadel-
ní dílny pro seniory ve dnech 27. – 31. srp-
na, a to přímo ve slavném divadle Semafor. 
Tady se pod vedením lektorů mohli zájem-
ci seznámit s herectvím přímo na prknech, 
která prý – svět znamenají. Co je na tom 
pravdy, nevím. Řekl bych ale, že ne všem, 
kteří o divadelní dráze snili, podařilo se  
v životě svůj sen uskutečnit. Teď přišla šance  
a vůbec nevadí, že v důchodovém věku! Podí-
vat se do zákulisí, ucítit ruku maskéra na své 
tváři, být náhle za někoho jiného, a hlavně 
– moci hrát! Navíc vůbec nešlo o nic samo-
účelného. Výsledkem pětidenní práce stala 
se totiž inscenace známé KYTICE na motivy  
K. J. Erbena, konkrétně pak – Záhořovo lože!
Proč právě tato epická báseň?
„Ta časovost, kdy mezi čtvrtým a pátým ob-
razem uběhne devadesát let, tedy celý jeden 
život, nás zasáhla. To opakování lidského 
údělu kam patří láska, nenávist, křivdy i od- pokračování na straně 6
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jeho přednášky nikdy nechodil. Byl – stejně 
tak jako mnozí další študáci – přesvědčen, že 
by byla věčná škoda kazit si hezké dny účastí 
na přednáškách – čas se dá využít příjemněji 
než vysedáváním v posluchárně – vždyť pře-
ce existují skripta, z nichž se dá těsně před 
zkouškami všecko našprtat… Děvče od ved-
lejšího pracovního stolu se obrátilo na svého 
kolegu: „Že ty vůbec nevíš, kdo ti s tím po-
máhal? Budeš se divit, ale byl to sám Wich-
terle, osobně!“ „To jsi mi to nemohla říct 
dřív! Jak jsem to moh‘ vědět – dyť já jsem 
ho viděl dneska poprvé! To je teda průšvih –  
a já zrovna pozítří mám jít k němu na zkouš-
ku! Ten mi to pěkně osladí! Mne snad z toho 
trefí pepka!! “Když pak přišel den zkoušky  
a došlo na „lámání chleba“, blížil se náš hr-
dina k zkoušejícímu velice váhavými kroky 
– a už od dveří se omlouval: „Pane profe-
sore, promiňte, já jsem vás tehdy hned ne-
poznal…“ Ale profesor se docela přátelsky 
usmál: „Co se omlouváš, přece o nic nejde – 
ale víš ty co? Pokud si vzpomínám, tak jsme 
si přece ještě předevčírem tykali – tak si tady 
sedni, udělej si pohodlí – a vytáhni si otáz-
ku!“ A rázem – jakoby kouzelným proutkem 
švihl – napětí pominulo, zmizela nervozita –  
a zkouška dopadla velmi dobře…                 

J. Voplakal

www.zuspetriny.cz
Výtvarný obor v Brixiho ulici č.2  

přijímá žáky od 5 do 14 let. Věra Dubská

Z Liboce. Velmi zajímavé výročí připomněla společnost 
Archaia letos v srpnu. Uspořádala Římský den k připo-
mínce úmrtí císaře Octaviana Augusta před dvěma tisí-
ci lety (19. 8. 014), za jehož vlády byly předsunuté tábo-
ry legií na území Moravy. Co o něm víme dnes?

Ještě letní pozdrav z Turecka. Pro bývalé aktivní atlety 
dnes není poblém zajet kamkoliv a změřit své síly s vrs-
tevníky. Na snímku je české zastoupení na mistrovství 
Evropy veteránů v tureckém Izmiru před závodem na 
5 km. Zleva Fr. Joch, J. Hlušička (Břevnov), Jiří Libra, 
Jana Librová, stojící Ivo Řezáč. 

Jak se zdá, na čarodějnice mají v Břevnově obzvlášť spadeno. Jejich pálení se tu koná hned na dvou mís-
tech. Na Ladronce akci pořádá m. č. Praha 6 pro Prahu a okolí a před klášterem zase břevnovský živnosten-
ský spolek. Obě akce mají obrovskou účast lidí. 

S podzimem přichází chuť na víno. Burčák, víno bílé, červené, růžové, šedé. Člen břevnovské-
ho živnostenského spolku Ladislav Máčai zve zákazníky do své známé vinotéky Z Radosti na 
Bělohorské a na Bořislavce k ochutnání bohaté nadílky. 

lety, ale vstoupil do povědomí celých gene-
rací studentů jako jakési „rodinné stříbro“ 
snad všech absolventů Vysoké školy chemic-
ko– technologické (její současný název zní: 
Česká chemická univerzita Praha). Svědčí  
o tom, že skutečně velký člověk, jakým teh-
dejší profesor organické chemie akademik 
Otto Wichterle beze sporu byl, nežije v ob-
lacích, nepovyšuje se nad jiné, ale má po-
chopení pro své okolí: pro lidi, kteří se s ním 
nemohou srovnávat ani svým společenským 
postavením, ani znalostmi či životními úspě-
chy. 
V době našich studií na oné vysoké škole byl 
pan profesor Wichterle už světově uznáva-
ným odborníkem, ale přesto si ještě uchoval 
velmi mladistvý vzhled, což mohlo mnohé 
mýlit. Stávalo se, že se přišel podívat do vel-
ké laboratoře, kde se budoucí chemikové při-
pravovali na provádění různých organických 
syntéz. U velkých pracovních stolů právě 
pracně sestavovali složité skleněné aparatu-
ry z jednotlivých komponent a upevňovali je 
na chemické sto jany. Jednomu studentovi se 
to jaksi nechtělo dařit – doslova mu všecko 
padalo z rukou – a byla obava, že místo che-
mické aparatury nadělá pěknou hromádku 
střepů. Pan profesor si toho povšiml, přitočil 
se k němu a ochotně, bez řeči mu s tím se-
stavováním pomohl. Kluk nabídnutou pomoc 
přijal jako samozřejmost a poděkoval dost 
ledabyle: „Tak ti teda dík! Máš to u mne!“ 
Oslovený se jen lehce pousmál a odešel. Stu-
denta ani nenapadlo, kdo mu právě pomohl: 
profesora totiž nemohl poznat, protože na 

chranu místní obyvatelé usilovně bojovali.  
V době psaní článku o osudu zastávky v před-
chozím čísle Břevnovanu chyběl pouze sou-
hlas zastupitelstva s uhrazením nákladů na 
její rekonstrukci. Zastupitelé však na rozdíl 
od prosincového hlasování pro zachování za-
stávky na červnovém zastupitelstvu odmítli 
její zachování profinancovat. Radnici Prahy 
6 nakonec k rozhodnému kroku uhradit re-
konstrukci zastávky dotlačila až medializo-
vaná místní sbírka na rekonstrukci zastávky. 
I když si nakonec místní obyvatelé nemuseli 
zastávku U Kaštanu platit z vlastních kapes, 
nebýt jejich ochoty podílet se na veřejné 
investici soukromými prostředky, byla by 
zastávka U Kaštanu již minulostí. Celkově 
však rekonstrukce ztišila tramvajový provoz,  
a právě pokládaný trávník v kolejišti rozšiřu-
je zeleň a doufejme, že sníží vysokou praš-
nost na Bělohorské. V porovnání s reprezen-
tativní tratí tak na sebe nechtěnou pozornost 
strhávají chodníky, u nichž se poslední re-
konstrukce na některých úsecích Bělohorské 
ulice datuje do období hlubokého socialismu. 
Konkrétně na chodníku před zmiňovanou za-
stávkou U Kaštanu přibyly k pozůstatkům po 
lešení z 80. let v podobě děr i nové záplaty 
z rekonstrukce vodovodu. Měli bychom se 
tak kandidátů v říjnových volbách ptát, zda 
plánují opravu chodníků dříve, než si někdo  
z místních na některé z nerovností zlomí 
nohu. 

 Příběh ze školní laboratoře organic-
ké chemie Příběh, o němž píši, se odehrál  
v době mých studií – před téměř šedesáti 

Redakční uzávěrka příštího čísla  
jest 10. 11. 2014! 
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VÍC JAK TISÍC TEXTŮ!
Dnes vám představujeme autora pís-
ňových textů, dramatika a scenáristu 
Pavla Cmírala. 

Textů napsal přes tisícovku, jména in-
terpretů, pro které pracoval, mají punc 
nejvyšší kvality. Namátkou uveďme: 
Hana Hegerová, Eva Pilarová, Petr 
Kotvald, Karel Gott, Petr Novák, Igor 
Šebo…
1/Pavle, tys začínal svoji kariéru textaře jako pracovník brněn–
ského rozhlasu. Kdo zpíval první Tvé písničky?
Brno je město, které mě umělecky pokřtilo – vyrazil jsem do brněnského 
rozhlasu s větou: Nemám peníze a rád bych něco psal. Geniální drama-
turg pan Nečas na to kývnul a já se zabydlel v jedenasedmdesátém roce  
v hudební redakci jako literární autor a záhy jako textař. V tomhle řemesle 
mě zaučili pánové Fux a Pantíček z divadla Večerní Brno a oběma děkuju 
za moc. Byli to textařští pedagogové, chytří chlapi a příjemní společníci. 
Co víc si přát? Mé první texty natočili Martha s Tenou a Bob Frídl, a první 
hit se dostavil záhy, Zpívej tu píseň kouzelnou. 

2/ Co Ty a divadlo?
Co se her týče, začal jsem rozhlasovými hrami a nakonec jich bylo dohro-
mady kolem čtyřiceti pro Česko a Slovensko. Pak se přidala dramatika 
„na nitích“, spolupracoval jsem s loutkovými divadly, s Divadlem Spejbla 
a Hurvínka, kde dodnes hraje moje dcera Míša Stejskalová, s Drakem  
v Hradci Králové, s Naivním divadlem v Liberci a dalšími soubory. 

A budu se opakovat – měl jsem zase kliku na skvělé dramaturgy, Milana 
Klímu, Ivu Peřinovou… Ctili jsme se navzájem a pak šlo všechno hladce. 

3/ V r. 1976 ses přestěhoval do Prahy 6, Břevnova. Jaké 
možnosti Praha nabízela?
Praha je pro autory důležitým městem, nabízí největší možnosti. Pro mě 
to byly, vedle textařiny, rozhlas a tehdy ještě Československá televize. 
Prožil jsem roky s kamarádkou Štěpánkou Haničincovou, Videostopem, 
historickou soutěží O poklad Anežky české… a právě teď se začíná točit 
můj třetí večerníček, povídání o mamince a tatínkovi. 

4/ Vím o tvé veleúspěšné spolupráci s břevnovskou patriotkou, 
paní Evou Pilarovou. 
Spolupráce s Evou Pilarovou je pro mě jednou z nejkrásnějších! Přede-
vším si vážím, a doufám že i ona, našeho alba Swing 2000. Psal jsem 
texty pro Evu vždycky s chutí. Potká–li se textař s výsostným interpretem 
profesionálem, pak se nabíjí zvláštní energií. Nechcete kolegu zklamat 
a vydáte ze sebe maximum. Mám Evu i jejího Honzu moc rád a mám 
radost, že i dnes jí tleskají davy na festivalech. Je to zkrátka hvězda par 
excellence a Břevnov na ni musí být hrdý!

5/ Kdysi jsme spolu napsali muzikál. Jak vidíš ty současné?
Muzikál Týden v tichém domě byl díky Jindrovi Brabcovi muzikantsky 
velmi poctivý. Bohužel dnes si Česko vymyslelo své „jakoby“ muzikály, 
kdosi jim začal říkat vtipně říkat „písničkály“. Po odchodu skvělých skla-
datelů, jakými byli Brabec, Bob Ondráček nebo Karel Svoboda jsme, co 
se muziky týče, zchudli. Dnes nemáme skladatele, jen písničkáře, a to je 
málo. Píšu pro dabing české písňové texty, především pro disneyovky,  
a všechny ty písně jsou po muzikantské stránce výtečné. My k nim máme 
moc daleko, a to je škoda. 

6/ Pěvecké soutěže chrlí stále nové zpěváky, přitom špička 
naší scény je stále stejná. Není to divné?
Ano, zpěváků ubylo taky. Ale je to tím, že se dnes všeobecně tvrdí, že na 
nic nejsou peníze. Je míň koncertů, zpěvem se těžko uživíte… Dokud se  
v Česku nezačne ve všech oborech zase poctivě pracovat, vyrábět, situa-
ce se nezmění. Umění potřebuje finanční podpory, tak jak to je na celém 
světě. Doufejme, že práce začne znovu být ctěna, a pak bude líp. A Břev-
novu přeju, ať je pořád stejně krásnej a ať mu na Bělohorské neubývají 
malé krámky! Miluju tu ulici, stejně jako teď Řepy a Bílou horu, kde bydlím 
a byla by škoda, kdyby ta předměstská pohoda Břevnova tiše vymizela…

Pavle, děkuji za všechny čtenáře Břevnovanu, přeji další úspě-
chy!                   A. Matějka

Redakční rozhovor

Jak se zdá, na čarodějnice mají v Břevnově obzvlášť spadeno. Jejich pálení se tu koná hned na dvou mís-
tech. Na Ladronce akci pořádá m. č. Praha 6 pro Prahu a okolí a před klášterem zase břevnovský živnosten-
ský spolek. Obě akce mají obrovskou účast lidí. 

Tenis SK Hradčany
Pokud někomu z Břevnováků zabuší silněji jeho tenisové srdce, 
není nic snadnějšího, než vzít raketu, míče a zamířit do krásného 
tenisového areálu SK Hradčany, na rozhraní ulic Dlabačov a Dis-
kařská. Tady si jistě přijdou na své všichni vyznavači bílého sportu 
S historií areálu, jakož i s jeho současností mne zde seznamoval 
jeho provozovatel, pan Michal V e c k o. 

„Kurty vznikly po roce 1990 původně jako TJ Vojenské stavby. 
Pamětníci si jistě vzpomenou na starou sokolovnu pod vzrostlými 
kaštany, kde se hrávala kolová, cvičila gymnastika a dva venkovní 
kurty, kam chodili žáci a studenti z nedaleké základní školy Hlád-
kov a gymnázia J. Keplera s původním označením od r. 1951 jako 
TJ Posista. 

Po r. 1995 jsem se stal provozovatelem tohoto tenisového 
areálu v krásném prostředí na kraji Pohořelce, Strahovské-
ho kláštera a Strahova. V současné době jsou 
zde 3 tenisové antukové kurty a jeden kurt  
s umělým povrchem. Tři kurty jsou díky umě-
lému osvětlení k dispozici i ve večerních 
hodinách. Postupem času se mi zde poda-
řilo vybudovat dvorce s celoročním provo-
zem. Postavil jsem 2 tenisové obloukové 
mobilní haly a jednu přetlakovou včetně 
inženýrských sítí /elektro, plyn/. 

V r. 2010 bylo ve spolupráci s místním SK  
a prezidentem klubu, ing. Matuchou, vyprojek-
továno a postaveno samostatné zázemí pro te-
nisové příznivce. 

Tenisový areál je k dispozici pro všechny věko-
vé kategorie, bez jakékoli členské povinnosti, 
převážně vychováváme mladé adepty této hry.  
K tomu slouží čtyři tenisové školičky s možností zápisu 
do kurzů pro začátečníky ve skupině, ale i s možností 
individuálního přístupu k tréninku vč. kondiční přípravy 
pod dohledem profesionálních instruktorů. Areál je 
samozřejmě k dispozici i široké sportovní veřejnos-
ti. Ještě nedávno zde hrávali devadesátiletí manželé. 
Pokud jde o rezervaci, tu si u nás mohou zajistit jednotliv-
ci i firmy. Pro ně je možnost připravit kompletní tenisový turnaj 
včetně občerstvení, grilování na terase atd. O prázdninách zde 
pořádáme letos již 3. ročník Letních příměstských táborů pro děti 
se zaměřením na celodenní sportování a seznámení se sporty ra-
ketovými i míčovými/tenis, badminton, házená, košíková, florbal, 
softbal/, spojený s návštěvou koupaliště Na Petynce, Petřínské 
rozhledny nebo bludiště. 

Těm, kterým tenis přiroste k srdci, můžeme nabídnout i závodní 
tenis v SKH, který zde provozujeme již od mladších žáků až po 
kategorii dospělých pod hlavičkou Českého tenisového svazu. 
Dále se pak hráči mohou účastnit celorepublikových tenisových 
turnajů. O prázdninách mají děti možnost jezdit na tenisová sou-
středění s jednotlivými trenéry do vyhlášených středisek. Takže, 
jak už bylo řečeno v úvodu: hlavní je mít chuť do hry – a už vedete 
40:0!!“
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Blížící se komunální volby jsou 
příležitostí k ohlédnutí, ale také k zamy–
šlení, co a jak dělat lépe, aby se nám 
v Břevnově dobře žilo. Vzpomínám 
si, jak jsem ještě v minulém volebním 
období důraznou interpelací během 
jednání zastupitelstva vyvolal společnou 
vycházku se starostou Mgr. Chalupou, 
při které jsem mu ukazoval naše zdejší 
problémy a požadoval nápravu. Starosta 
tehdy na vlastní oči mimo jiné viděl, 
že ZŠ Komenského, ač nově opravena, 
neměla zrekonstruovaný zadní trakt 
budovy, šel se mnou po zdevastovaných 
chodnících, viděl několik rozpadajících 
se budov, seznámil se s tehdy odstrašujícím stavem parku Kajetánkaa za 
zprostředkování Sdružení nájemníků navštívil zaplísněné obecní byty v ul. 
Nad Kajetánkou a Jílkova. Od té doby se v Břevnově podařilo vykonat 
mnoho práce. Za připomenutí stojí např. zrekonstruované stovky metrů 
chodníků a schodů, oprava zadního traktu ZŠ Komenského, obnovení 
parkových ploch vč. znovuzrození zámečku Kajetánka. K pozitivům 
náleží i dokončená rekonstrukce obecních domů a bytů v prostoru mezi 
Patočkovou a Nad Kajetánkou, která našla pokračování směrem k ulici 
Jílkova. K nejvýznamnějším stavbám lze řadit v roce 2013 realizovanou 
demolici a výstavbu nové MŠ v Meziškolské ulici pro 112 dětí a v roce 
letošním DP provedenou rekonstrukci tramvajové trati na Bělohorské 
ulici, která ale nebyla na škodu věci včas projednána s veřejností. V roce 
2013 byla také konečně dána do provozu investice HMP, kterou je nový 
domov pro seniory v ul. Cvičebná. K těmto velkým stavbám bych mohl 
za oněch osm let působení v zastupitelstvu přiřadit desítky menších, či 
větších oprav a údržbu drobného rozsahu, včetně obnovení poškozeného 
městského inventáře, které jsem častokrát osobně inicioval a které se se 
za podpory pracovitých úředníků MČ, zejména Ing. Charvátové a Ing. 
Sachla, podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Mojí první interpelací 
v zastupitelstvu po zvolení v roce 2006 byl závadový stav chodníku Pod 
Drinopolem, který byl následně rekonstruován, k posledním radostem patří 
dokončení opravy chodníku před řeznictvím pana Kšány na Patočkově ul., 
nyní např. urguji opravu chodníku Pod Marjánkou 10 směrem do ulice 
Kolátorova a obnovení vandaly zničené lavičky před opatstvím. Přestože 
se část problémů podařilo odstranit, ke spokojenosti máme daleko. Je stále 
plno věcí, které nám vadí, a co je potřebné naléhavě vyřešit. Předpokladem 
k tomu jsou ale radikální změny ve složení zastupitelstev MČ a HMP, 
obsahu politiky a programových prioritách samosprávy. Ani v roce 2014 
nemáme dostatek míst v mateřských školách. Jiným vážným problémem 
Břevnova je očekávaný dalšírůst dopravy a zhoršení životního prostředí 
po zprovoznění tunelového systému Blanka, stejně tak jako akutní deficit 
parkovacích míst. Uvažované zřízení parkovacích zón v Břevnově, které 
by přineslo alespoň odlehčení, je daleko a koncepční řešení neexistuje 
dokonce ani u zdravotnických zařízení jako je poliklinika. Vadí mi, že se 
z Břevnova nadále vytrácí různorodá zeleň a naše čtvrť mění charakter.  
A může být hůř, neboť představa primátora Hudečka o zahušťování 
zástavby a navýšení počtu obyvatel na teritoriu Prahy o dalších více jak 
400 tisíc lidí vychází vstříc developerům. Tato politická direktiva TOP 
09 se promítla mimo jiné do nových stavebních předpisů města Prahy, 
jejichž účinnost má nastat krátce před komunálními volbami, dne 1. října. 
Stejná idea je vnášena i do připravovaného metropolitního územního 
plánu. Mám důvod se domnívat, že se i u nás sníží pohoda bydlení a v 
řadě případů dojde v okolí nových staveb k omezení slunečního osvitu 
stávající zástavby, zvýší se dopravní zatížení prostoru, a přitom vznikne 
potřeba budování další infrastruktury vč. školských zařízení, na kterých 
se zatím developeři v potřebné míře nepodílejí. Obávám se, že pokud 
voliči nenastolí změnu, bude obrana nejen v orgánech samosprávy proti 
neuváženým záměrům developerů těžší, než dnes. Velmi si přeji, aby 
voliči při rozhodování nepřehlédli, kdo jde do voleb s podporou developerů  
a je s nimi svázán a kdo nikoli. K významným problémům Břevnova patří 
zrušení dvou sběrných dvorů (v Radimově ul. a Malém Břevnově). Moje 
opakovaná kritika vedení radnice na této věci nic nezměnila. Vybudování 
nových sběrných míst se zatím nepodařilo a tak se čas od času setkáváme 
se vznikem nepovolených skládek. Na ty, kteří budou v říjnových volbách 
zvoleni, čeká hodně práce. Více jak 60 let života při Patočkově ulici mne 
opravňuje vyslovit přesvědčení, že Břevnov a potřeby občanů znám. 
Ucházím se znovu o vaši přízeň, a pokud mi dáte důvěru, budu se snažit 
ji nezklamat. 

JUDr. Ivan Hrůza zastupitel MČ Praha 6, klub KSČM
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Další kanceláře v komerčním centru 
(KC) Vypich znamenají znehodnocení 
celé lokality. Přestaneme být citliví 
na toto místo a celou naši městskou 
část? Smíříme se s robustní stavbou 
a přestaneme aktivně vnímat okolí? 
Radnice ignoruje genius loci Prahy 6  
a veškeré vyhlášky, regulace, usnesení, 
či sliby a potřeby občanů nejsou pro 
koalici ODS a ČSSD závazné. Nejsou 
právě takoví politici pro agresivní 
investory ideálním materiálem ke ko– 
rupci?

Jaká byla historie: Vypich vytipoval před dvaceti lety magistrát 
jako vhodné místo pro umístění luxusní metropole. S veškerým 
vybavením a obchody, dobře dostupné hromadnou dopravou 
a navíc prvním svého druhu v Praze. Pro Prahu 6 to byla výzva.  
A realita dvacet let poté? Komerční centrum Vypich (slovo komerce 
znamená obchod a obchodování) má sloužit především obchodu  
a službám. Původní záměr změnit skládku na obchod měl obyvatelům 
přinést 16 000 m2 obchodních ploch, 5 520 m2 ploch vybavenosti,  
4 100 m2 společenských prostor, 860 m2 kancelářských prostor, 817 
parkovacích stání a bazén. Mezi prvními zájemci byl Hornbach, který 
se souhlasem Prahy 6 získal územní rozhodnutí i stavební povolení. 
Díky inciativě ECO Břevnov, občanů a zájmu médií ale plán skončil 
dřív, než začal. Praha 6 dostala novou šanci. Původní plán se zmenšil 
a v roce 2004 radnice vydala územní rozhodnutí stvrzené stále 
platným usnesením Rady hl. m. Prahy. To říká, že komerční centrum 
Vypich budou tvořit dva objekty: „dvoupodlažní objekt A bude 
funkčně využit pro funkci obchodní, třípodlažní objekt B bude určen 
pro kombinaci funkcí obchodu, administrativy, služeb a restauračních 
provozů“. Na základě platných dokumentů hlavní město v roce 2006 
prodalo investorovi pozemky o rozloze 23 094 m2 za cenu 3 800 Kč 
/ m2. Ten požádal o změnu stavby před dokončením a objekt B se za 
souhlasu Prahy 6 stal administrativní budovou. 

A jak to bylo dál? V roce 2010 se centrum slavnostně otevřelo  
a exstarosta ODS Tomáš Chalupa slíbil, že tato podoba komerčního 
centra Vypich je konečná. Byl to opět jen politický podvod. O rok 
později Kaufland požádal o nástavbu 4. patra u objektu B. Přes 
protesty občanů, podpisové akce i odvolání hl. města se stavělo. 
Dnes chce Kaufland opět stavět a opět kanceláře. Vedení radnice 
s přístavbou souhlasí. Novou čtyřpatrovou budovou zastaví část 
dnešního parkoviště. 

V čem je problém? Opakované porušení platného usnesení, které říká, 
jak se má využit území podle platného územního plánu a schválených 
regulací. Původně měl být poměr obchody – kanceláře (%) 73:18, 
dnes je 52:48 a další stavbou se už obrátí – 43:57. Kanceláří bude 
dokonce 4krát více než bylo původně povoleno. Komerční centrum, 
které mělo sloužit pro společensko–sportovní vyžití, včetně bazénu 
ve spojení s Ladronkou končí a bude jen polomrtvým betonovým 
molochem s jednou halou Kauflandu. 

Čím argumentuje radnice? Firma udělá rekonstrukci okolí, zasadí 
zeleň, zpevní cesty pro pěší i bruslaře… to jsou výmluvy, tyto úpravy 
jsou jen náhrada za „ukradené“ plochy vybavenosti. Firma posílá 
daně do radniční kasy… jsou „prodanou ctí“ a důkazem, že radnice 
se prodá investorům bez ohledu na občany. Dostavbu povolí 
automaticky a o nesplněných podmínkach, jako jsou například dvě 
nová dětská hřiště, raději nemluví. 

Co dodat? Podpisová akce proti rozšiřování kanceláří na úkor služeb 
stále platí. Stavba je další devastací cenného území v předpolí 
Hvězdy, okrádá nás o kvalitu bydlení a života. Frázemi o penězích  
z výnosů daní zastupitelé utíkají před zodpovědností. Seriózní politici 
mají otevřeně občanům říkat, co a kdy za tyto peníze pořídí. Tady 
slyšíme mlčení, před volbami možná další plané sliby o tom, že něco 
podobného, co se dnes děje na Vypichu, už se opakovat nebude. 
Závěrem musím říci, že proběhlé 4 roky v zastupitelstvu Prahy 6 pro 
mě jsou zklamáním z arogantního přístupu a politikaření radních při 
územním rozvoji naší městské části. 

Ing. arch. Eva Smutná, zastupitelka MČ a místopředsedkyně TOP 09 
v Praze 6

Z AMYŠLENÍ PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI KAUFLAND ZASE STAVÍ KANCELÁŘE. 
ODS A ČSSD 
NA RADNICI SOUHLASÍ
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V neděli 17. srpna t. r. proběhla na Bílé Hoře mariánská poutní slavnost. Dopo-
lední mši svatou sloužil – jako host – P. profesor Dr Petr Piťha (který v jedné  
z prvních vlád po „sametové revoluci“ vykonával funkci ministra školství ČSR). 
Je to opravdu výjimečný člověk se širokým rozhledem. Proto také jeho poutní 
homilie byla brilantní a poutavá. Je také úspěšným spisovatelem, a tak se zde 
potom prodávaly některé jeho knihy – především pohádky určené větším dětem 
– a také zajímavá kniha nazvaná „Slyšte slovo a zpívejte píseň“, pojednávající  
o životě našich věrozvěstů a o historii Velehradu. Při mši s ním koncelebroval 
rektor bělohorského kostela P. Benedikt Kolaja OSB. 

Odpolední poutní mši sv. celebroval bývalý arciopat benediktinského kláštera 
v Salzburgu P. Edmund Wagenhoffer OSB. Po bohoslužbách v poutním kostele 
Panny Marie Vítězné vysvětil novou chórovou kapli bělohorských sester – bene-
diktinek určenou především pro jejich denní i večerní modlitby chval. Naše ses-
třičky si k tomuto účelu krásně zrekonstruovaly rohovou ambitní kapli Nejsvětější 
Trojice bělohorského poutního areálu. Na slavnost otevření a vysvěcení obnove-
né kaple přijeli četní hostě, mezi nimi především řeholní sestry z mnichovského 
benediktinského kláštera Venio, s nímž má bělohorská komunita společné vede-
ní v osobě abatyše Matky Carmen OSB. Z jejích úst pak při slavnosti zaznělo, že 
obnovená kaple bude sloužit nejen sestrám k modlitbám nešpor, ale i pro účely 
bělohorského farního společenství – na příklad pro čtvrteční slavení mše svaté 
v zimním období, kdy v kostele bývá velmi nehostinně – a rovněž pro poutníky 
ubytované v domě pro poutníky zdejšího kláštera. Sestra Brigita OSB pak infor-
movala, že o úspěch rekonstrukce se (kromě architektky paní Ing. Iblové a dalších 
osobností) nejvíce zasloužily dvě sestřičky z bělohorské komunity: představená 
sestra Anežka, která je civilním zaměstnáním stavební inženýrka – a nadaná re-
staurátorka sestra Petra, studující obor restaurátorství na Akademii výtvarných 
umění – a že svými finančními příspěvky stavbu velice podpořil jeden český 
sponzor a několik dárců z Německa. Kaple je opravdu krásná a stojí za to ji vidět. 
Bylo by skvělé, kdyby se v dohledné době podařilo takto dokonale opravit i kostel  
a celý bělohorský barokní poutní areál. 

 Po slavnostních nešporách bylo obvyklé pohoštění poutníků – agappé. Každý  
z bělohorských farníků – zejména senioři – přispěl nějakým zákuskem, chlebíčky, 
cukrovím a podobně. Na závěr poutní slavnosti se konal klavírní koncert (s do-
provodem flétny a houslí) jedné starší německé sestry z mnichovského opatství 
„Venio“. Této obdivuhodné klavíristce je víc než 80 let – a má zajímavé – a pro 
ni tak trochu příznačné řeholní jméno „Perpetua“ (= trvalá, věčná). Koncert se 
všem líbil; sestřička hrála velmi krásně a nebyla na ní znát vůbec žádná únava: 
naopak, zdálo se, jako by při své hudební produkci přímo omládla. Potěšilo nás, 
že kromě obvyklého klasického repertoáru – Mozarta, Schuberta, Schumana  
a dalších německy hovořících skladatelů – zahrála také „Selanku“ našeho národ-
ního skladatele Zdeňka Fibicha. 

 Měl jsem pak příležitost pohovořit si s již zmíněným rakouským arciopatem ot-
cem Edmundem. Vyprávěl jsem mu o jiném arciopatovi, našem Otci Anastázovi 
Opaskovi OSB, někdejším představeném břevnovského kláštera, který v roce 
1993 – při příležitosti milénia břevnovského opatství (a jeho povýšení na arci-
opatství) byl od papeže Jana Pavla II. osobně jmenován arciopatem. Bylo to oce-
nění jeho statečného postoje za totality, kvůli němuž byl dlouhodobě žalářován –  
i za jeho zásluhy v pozdějším exilu, kde založil nadaci „Opus bonum“. Tato cír-
kevní hodnost do té doby nebyla v našem povědomí – bylo to cosi zcela nového  
a neobvyklého. 
Krátce nato Otec 
Opasek navštívil 
naši tradiční bě-
lohorskou pouť. 
Jistě netušil, že 
zde zažije komic-
kou příhodu, která 
jej dost pobaví. 
Jeho návštěva 
byla pro Bílou 
Horu významnou 
událostí, a tak po 
bohoslužbách, při 
tradičním pohoš-
tění poutníků, se 
všecky ženy z naší 
farnosti přímo 
předháněly v hor-
livosti nabídnout i jemu své pekařské a cukrářské produkty. Jedné z nich se podařilo 
vnutit mu svůj koláč. Pan arciopat ochutnal a zdvořile pochválil její výrobek. Potěše-
ním celá zrudla – a zajíkavě vyhrkla: „Když Vám chutná, tak si vezměte ještě jeden, 
pane Arciopasku!“ Určitě si vzápětí uvědomila, co řekla – a chtěla se omlouvat. Ale 
vzácný host ji předešel: přijal tento„přebrept“ a své „přejmenování“ s úsměvem  
a pohotově odpověděl: „Ale vždyť to je krásné, proč se omlouváte!? Já si takovou-
to inovaci svého jména opravdu dám líbit!“. 

Pro Břevnovan napsal Karel Voplakal 

Věnoval jsem se usedlosti Petynce/Vincentinu/ 
– podařilo se mi dosáhnout kritického postoje 

státu i Prahy 6, která deklarovala zájem na jejím 
získání. Starostka veřejně vyjádřila zájem na zacho-

vání břevnovského mrakodrapu v Radimově 8. K oběma 
kauzám směřovala petice, kterou podepsalo 1300 občanů. Podal jsem na 
ministerstvo kultury žádost o vytvoření památkové zóny břevnovských 
historických usedlostí od Kajetánky po Malovanku. Alej u Radimovy 
ulice byla zachráněna před vykácením a dosázena novými jírovci. Ryb-
ník Vincentinum zatím není rozšiřován o bažinu místo pobytové louky 
pro předběžné opatření soudu vůči magistrátu města Prahy. 

U přínosného projektu Zelené Malovanky je žádoucí, aby zeleň plynule 
přecházela do okolí a měla potřebné filtrační a izolační funkce. 

Plánovaný hotel Petynka před koupalištěm má územní rozhodnutí a čás-
tečné stavební povolení. Usiluji o zdokumentování všech možných nega-
tivních dopadů vhledem k životnímu prostředí i lokalitě a jejich následné 
uplatnění vůči záměru. 

Multifunkční středisko Malovanka u hotelu Pyramida je povolováno nad 
severním portálem Strahovského tunelu, kde je žádoucí slibovaný park. 
Vytvoření parku podporovala petice občanů s tisícem podpisů. Angažo-
val jsem se za něj v územním řízení i na půdě magistrátu. 

Rekonstrukce tramvajové trati a revitalizace Bělohorské ulice je možná 
jedině za účasti veřejnosti. Petici občanů za zachování stanice U Kaštanu 
jsem podporoval, zastávka byla zachována. Uvažovaná stanice u polikli-
niky by mohla být vložena. 

Poliklinika Pod Marjánkou byla pronajata nově vniklé společnosti s ak-
ciemi na doručitele a jsou snahy o snižování rozsahu poskytované zdra-
votní péče. Obojí dlouhodobě kritizuji nejen v zastupitelstvu a komisích. 
Pozemky pod poliklinikou u Patočkovy ulice byly Prahou 6 již dříve od-
prodány, byla provedena změna územního plánu umožňující výstavbu 
vícepodlažního domu U Markéty. V rámci územního řízení jsem se sna-
žil spolu s občany o nové posouzení životního prostředí a jeho ovlivně-
ní stavbou. 

Podařilo se zabránit schválení výškového domu na sídlišti u Radimo-
vy ulice. 

Před vojenskou nemocnicí vytvářela předložená studie nové stavební 
parcely mezi domy – ve spolupráci s občany tyto nevznikly. 

Nástavba Kauflandu byla i přes velký nesouhlas schválena autorizova-
ným inspektorem a realizována. Každý ji může posoudit v kontextu oko-
lí. 

Na Ladronce vedle tenisových kurtů u Tomanovy ulice byla projekto-
vána větší krytá hala, společně s místními se podařilo zabránit jejímu 
schválení. Vhodná je zde rekonstrukce veřejného sportoviště pro děti. 
Ladronka musí být prostorem pro veřejnost. 

Chci poděkovat všem občanům za spolupráci. 

Chraňme společně krásy Břevnova a pracujme pro jeho budoucnost

MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel městské části

předseda Strany zelených v Praze 6

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

Co 
udělal pro Břevnov

jsem
NĚKOLIK SLOV O LETOŠNÍ MARIÁNSKÉ POUTI  

NA BÍLÉ HOŘE. 
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Svoji historii odvozujeme od skautů, kteří působili na Hanspaulce 
a v Dejvicích na přelomu 30. a 40. let, mimo jiné je vedl právě 
pplk. Valla. Činnost skautského střediska byla pak obnovena 
na konci 60. let a od té doby středisko trvá nepřetržitě (v 70.  
a 80. letech jsme byli tzv. pionýrská skupina v místě bydliště, což 
byla poměrně neobvyklá forma, nebyli jsme totiž při žádné škole 
a tak byl nad činností i trochu menší dozor a řada skautských 
výchovných prvků celých více jak dvacet let přežila). 

V současnosti máme 3 oddíly, dva působí v klubovně v Soborské 
ulici na Hanspaulce (u kurtů) – Stopaři (www.stopaři. eu)  
a Avalon (www.107.wz.cz), třetí oddíl obývá bývalou vodárnu  
v Divoké Šárce. Jsme tedy spíše menším střediskem, máme 
kolem 70 členů, z toho kolem 50 dětí. Šárecký oddíl (Čtrnáctka, 
www.skasapa. eu) je jediným smíšeným oddílem, ostatní dva jsou 
čistě chlapecké. Schůzky mají v pondělí od 16.30 a v úterý od  
17.00 a nováčky přijímají ve věku 7–11 let. Náplní činnosti oddílů 
je skauting v celé šíři, nejen s důrazem na přírodu, ale především 
s důrazem na výchovu samostatného mladého člověka, který se 
umí postarat o sebe, ale i o druhé a dokáže žít a spolupracovat  
v kolektivu. 

Máme i střediskové tábořiště v Čekanicích u Blatné, kam 
díky pochopení majitele pozemku jezdíme nepřetržitě více 
jak 45 let, obvykle dva třítýdenní turnusy v červenci a srpnu. 
Majiteli na oplátku pomáháme v lese a na polích. Aktuálně se 
o naši klubovnu dělíme se soukromou školou Zeměkvítek, které 
poskytujeme prostory k výuce, a tak je klubovna využita daleko 
více než jen na oddílové schůzky. Na oplátku Zeměkvítek provedl 
některá vylepšení a zkrášlení klubovny. Ke středisku se hlásí stále 
i řada bývalých členů a řada bývalých členů již dala svoje syny 
právě do našich oddílů, takže vychováváme v některých rodinách 
už druhou generaci. 

Mezi naše úspěchy patří bezesporu mnohadesetiletá kontinuální 
činnost, pochopitelně, že máme úspěchy i v různých skautských 
soutěžích a Stopaři pak i na lakrosových turnajích. Z řad Stopařů 
vzešli i členové jednoho z nejúspěšnějších českých lakrosových 
týmů – Sabres. Problémy řešíme ty obvyklé, co každý dětský 
oddíl – střídající se vlny většího a menšího počtu dětí, naštěstí 
neřešíme problémy s vedoucími – z každé generace dětí jich 
dost zůstává do věku roverů nebo vedoucích, oddíly tedy vedou 
výhradně odchovanci z řad dětí. 

M. Keller, střediskový vedoucí

skauti v Praze 6

11. středisko pplk. Vally,  Praha 6

P. S. Dovolte mi připomenout pplk. B. Vallu po kterém se 
11. středisko jmenuje, alespoň na několika řádcích. Ten se 
narodil 21. 1. 1892 v Náměšťi nad Oslavou. Jako major 
generálního štábu československé armády patřil mezi 
významné osobnosti a vůdce českého skautingu. Od 
roku 1932 vedl v Praze 11. chlapecký oddíl a v průběhu 
předválečných let vybudoval 1. junácké středisko, které 
bylo největší v republice. V roce 1934 přijal výzvu náčelníka 
Svazu Junáků Skautů republiky Československé A. B. 
Svojsíka na zavedení branné výchovy v Junáku, z důvodu 
přípravy mládeže na obranu republiky před nástupem 
německého fašismu. Bratr Valla–Šíp je proto označován za 
zakladatele branného skautingu. Voják, skaut a vlastenec 
pplk. Bedřich Valla je po životě zasvěceném nejryzejším 
ideálům humanity pochován v rodné Náměšťi. Zemřel 20. 
5. 1945 

STÁLE SE „NĚCO“ DĚJE ANEB 
Z DIÁŘE MĚSTSKÉ POLICIE
Prázdniny jsou za námi. Zatímco my jsme mohli v práci lehce 
povolit a naše děti se oddaly zábavě a celkovému lenošení, strážníci 
z Prahy 6 měli ruce plné práce. Pojďme se společně podívat na 
několik „případů“, které v čase letních dnů pražští strážníci řešili. 

 

3. 7. 2014 • Dvě hodiny po půlnoci přijímá hlídka strážníků z Prahy 6 
oznámení, že v ulici Nad Kajetánkou se snaží, dost nešikovně, odjet 
nabourané vozidlo, které skoro nabouralo do jiného zaparkovaného 
vozu. Hlídka pražských strážníků je na místě během nepatrné 
chvíle. Zde spatří červeného Peugeota, jehož řidička má značné 
problémy s jeho zaparkováním. Z řidičky je silně cítit alkohol,  
a proto je strážníky vyzvána k provedení orientační dechové zkoušce. 
Výsledek je pozitivní s naměřenou hodnotou 1, 94‰. Ženino 
vozidlo je vpředu havarované, na dotaz strážníků, řidička připouští, 
že zřejmě do něčeho „vrazila“. Strážníci provedou kontrolu blízkého 
okolí a naleznou dvě zaparkovaná vozidla, která jsou nabourána. 
Na zemi u těchto vozidel se nacházejí úlomky z vozidla, které patří 
dotyčné. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu je žena 
omezena na osobní svobodě a na místo je přivolána hlídka Policie 
ČR, která si věc převezme k dalšímu šetření. 

7. 7. 2014 • Kolem páté hodiny ranní prováděla hlídka strážníků  
z „šestky“ běžnou hlídkovou činnost v křižovatce ulic Na Pískách 
a Na Kuthence, zde si povšimla dvou osob, které se přehrabovaly  
v kontejnerech na tříděný odpad. Vedle těchto kontejnerů leželo 
větší množství měděných okapových plechů spolu s mikinou černé 
barvy a kapesní svítilny. Na dotaz strážníků, jaký vztah mají dotyční 
k uvedeným věcem, nedokázali odpovědět. Vzhledem k tomu, že  
v lokalitě došlo k několika krádežím měděných okapů, byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, která si věc a osoby převzala k dalšímu 
šetření. 

12. 7. 2014 • Dvě hodiny po poledni přijali strážníci z Prahy 6 
oznámení, že v ulici Kamýcká na konečné autobusu „Výhledy“ 
volně pobíhají psi a napadají kolemjdoucí. Hlídka se na místo 
dostavila a zde byla kontaktována oznamovatelem. Ten strážníkům 
sdělil, že během venčení svého psa byl napaden dvěma psy, jeden 
z nich muži skočil na záda. Zahnáni byli jeho vlastním psem. Muž 
dále uvedl, že není nijak zraněn a strážníkům psy popsal. Strážníci 
se proto rozhodli, že zkontrolují přilehlé okolí. Během malé chvíle 
spatřili psy odpovídající popisu. Než došlo k odchytu těchto psů, 
dostavila se na místo žena, která se prokázala jako majitelka. Z výše 
uvedeného byla věc oznámena na příslušný správní orgán k dalšímu 
šetření. 
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Jako autor knihy „Létal jsem patnáctku“ 
jsem byl požádán, zda bych mohl přiblížit 
význam „Patnáctky“ – slavného stíhacího 
letounu MiG–15, se zaměřením na jeho 
význam pro čs. letectvo v době po 2. 
světové válce. Myslím, že u nás trpíme 
již snad od c. k. Rakouska tou vlastností, 
že když známe výsledek, víme naprosto 
přesně, jak se to mělo udělat, proč se 
to tak neudělalo a kdo za to může. Toho 
je potom třeba pomluvit, znemožnit, 
odvolat, případně potrestat. Platí to 
nejen ve fotbale, hokeji, obchodě a poli–
tice, ale i ve vojenství. Takže se dnes  
s pohnutím dozvídám, jaký hrozný eroplán 
ta patnáctka byla, že to byl v podstatě 
létající šrot (vždyť to bylo přece ruské, 
tak co od toho můžete čekat!), na kterém 
se zabilo 142 československých pilotů  
a který zločinec to vůbec u nás zavedl. 
Tak si o tom pojďme něco povědět, pokud 
vás to bude zajímat. 

Tak než vůbec začneme, promluvme si o oněch 142 pilotech 
a jejich osudu. Mnoho z nich jsem znal a na patnáctce mám 
nalétáno přes 1200 hodin jako stíhací pilot a instruktor. 
Pravděpodobně již od začátku létání skoro neexistuje seriový 
eroplán, na kterém by se nikdo nezabil. Otázka zní: proč? Dal 
jsem si tu práci a prošel příčiny oněch 142 katastrof. I při velmi 
přísném hodnocení jsem našel nejvýše 17 katastrof, jejichž 
příčinou bylo selhání techniky. V ostatních případech to byly 
organizační nedostatky, srážky ve vzduchu, náraz do země 
při letech za špatného počasí, nezvládnutí pilotáže, nekázeň, 
lajdáctví, frajeřina, nebo prostě smůla (při střelbě na vzdušný 
rukáv ho pilot ustřelil, rukáv se mu při svém pádu navlékl přes 
kabinu, pilot neviděl ven a nemohl letoun opustit – člověk by 
nevěřil !) „Patnáctky“ létaly u nás od poloviny roku 1951 do 
poloviny 80. Let a bylo jich přibližně tisíc. S ohledem na to, že se 
na nich vyučili skoro všichni proudoví piloti té doby a nalétalo se 
na nich statisíce hodin, šlo vlastně o jeden z nejbezpečnějších 
letounů v historii čs. letectva. 

Vraťme se k tématu. Už koncem 2. SV bylo jasné, že zejména 
stíhací letouny dosáhly hranice svých možností a ani zvyšování 
výkonu motorů, přidávání lopatek vrtulí a jiná kouzla už jejich 
letové výkony příliš nezlepší. Dostaly se do oblasti, kdy se začínala 
projevovat stlačitelnost vzduchu, do oblasti rychlostí, blížících 
se Machovu číslu M=1. (M číslo vyjadřuje poměr rychlosti letu  
k rychlosti zvuku. M1 je tedy rychlost zvuku, rychlosti menší než 
1 jsou podzvukové). Problém šlo řešit jednak aerodynamikou, 

ČESKOSLOVENŠTÍ STÍHAČI A ZAČÁTEK STUDENÉ VÁLKY

jednak změnou pohonu. Objevily se první proudové stíhací 
letouny (někdy v únoru 1944 na německé straně zejména Me–
262 Schwalbe, na straně Spojenců o pár týdnů později Gloster 
Meteor. K jejich vzájemnému střetu nedošlo, ale vypadá to, že  
o něco lepší byl Me–262.)

Stíhací letoun je, i když se to na první pohled nezdá, zbraň 
obranná. Obrana státu je prvořadá a tak vývoj šel především 
cestou vývoje stíhacích letadel. Když byla v SSSR v roce 1946 
vypsána soutěž na letoun, schopný po vzletu z nezpevněných 
ploch létat těsně podzvukovou rychlostí, s dostupem 15000 
m, silně vyzbrojený a dobře manévrovatelný, aerodynamicky 
perspektivním se jevilo šípové křídlo. Problém byl s pohonnou 
jednotkou, v této oblasti byli poměrně nejdále Britové, jejich 
motorem RR Nene vybavovala své výtvory většina tehdejších 
konstruktérů. Britové poskytli sovětům licenci, a tak již 30. 6. 
1947 stály na startu prototypy konstrukčních kanceláří Mikojan–
Gurjevič (MiG) a Lavočkin (La). Přednost dostal MiG, který po 
dalším vývoji a zkouškách se poprvé objevil u bojových útvarů 
začátkem roku 1949 pod označením MiG–15. Svým rozpětím 
10,08, délkou 10,10 a výškou 3,7 m nebyl žádným obrem, ale 
ohromoval svými výkony: Dostup 15 200 m, rychlost 1050 
km/h, M=0, 91, výzbroj 1 kanon ráže 37 mm, 2 kanony 23 mm, 
vysoká obratnost. Poprvé byl bojově nasazen ve válce v Koreji 
v r. 1950, kde prokázal značnou nadřazenost nad technikou, 
používanou druhou stranou konfliktu (oni na obou stranách 
proti sobě létali prakticky ruští a američtí veteráni, ale o těch 
ruských se nesmělo moc mluvit). Teprve pozdějším nasazením 

zmatený, polonahý mladý muž. Hlídka na místě objevila skutečně 
polonahého muže, který krom plátěných kalhot, bílých ponožek  
a jedné boty neměl na sobě nic. Mladý muž byl při vědomí a na 
výzvu strážníků, aby předložil svůj doklad totožnosti, odpověděl, 
že byl přepaden a okraden. Strážníkům dále sdělil, že procházel 
zhruba před dvěma hodinami kolem nádraží, když náhle dostal 
silnou ránu pěstí do obličeje. Dál si nic nepamatuje. Když se 
později probral, neměl triko, koženou bundu s doklady, hotovostí 
a mobilním telefonem. U mladého muže byla pro jistotu provedena 
orientační dechová zkouška s negativním výsledkem. Vzhledem  
k výše uvedenému a malátnosti poškozeného, byla na místo 
přivolána sanitka, tak i hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala 
k dalšímu šetření.  
Zuzana Gašpar – Tisková skupina MP hl. m. Prahy

8. 8. 2014 • Ve večerních hodinách prováděli městští strážníci 
běžnou hlídkovou činnost v okolí Břevnovského kláštera. Zde si 
všimli u rybníku muže, který nahazoval do vody cosi jako vlasec  
s krmítkem. Jakmile mladý muž zahlédl strážníky, vlasec zahodil  
a dal se na útěk. Strážníci se za mužem rozeběhli a po několika 
marných výzvách „Jménem zákona Stůj“ dál muže pronásledovali.  
O chvíli později byl strážníky doběhnut. Na místě jim podal 
vysvětlení, že v místě chytá ryby, protože jej rybaření baví, ale 
Rybářský lístek nemá. Pro důvodné podezření ze spáchání přestupku 
neoprávněného chytání ryb, byla celá věc předána k příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení. 

12. 8. 2014 • Bylo úterní ráno, když převzali strážníci z Prahy 6 
oznámení, že se na nádražní stanici ČD Praha – Bubeneč nachází 

dokončení ze strany 10
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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.

amerického F–86 a po nahrazení ruských pilotů čínskými  
a korejskými nováčky se síly vyrovnaly a později po 
konstrukčních zásazích do křídla F–86 a jeho vybavením 
radarovým zaměřovačem se poměr obrátil. 

 V roce 1945 obnovené čs. letectvo disponovalo značnou směsí 
typů letounů. Šlo zejména o kořistní letouny Me–109 a potom  
o typy, na kterých naši letci létali koncem války. Anglické 
Spitfiry jsme si koupili, ruské Lavočkiny a bitevní Iljušiny jsme 
dostali od sovětské strany darem. Když se to vytřídilo, zjistilo 
se, že na Spitfiry (ale ani na Lavočky) není dostatek náhradních 
dílů. Bitevní letectvo šlo celkem dobře vyzbrojit tehdy ještě dost 
vhodnými Il–10, ze stíhacích typů byly k dispozici pouze draky 
Me–109, ke kterým však chyběly originální motory Daimler. 
Abychom měli alespoň něco, zastavěli v továrně Avia do draků 
Me–109 motory JUMO z bombardérů. Vzniklý hybrid potěšil, 
ale nenadchl. Zejména nově použitá velká vrtule se 3 širokými 
lopatkami a z toho plynoucím gyroskopickým momentem, jen 
obtížně zvládnutelným zejména při startu, vytvořila z tohoto 
stroje cosi, co dostalo přezdívku „mezek“, ovšem nikoli jako 
zkratku původního názvu, ale jako ocenění vlastností. Vysokým 
počtem havarií, zejména při vzletu, ale i jiných příležitostech, 
které končily i smrtí pilota před zraky celého letiště, si tyto 
letouny vydobyly značný respekt a staly se jakýmsi prubířským 
kamenem schopností pilota. Tradovalo se, že kdo zvládne 
„mezka“, zvládne už všechno. 

 Tím byla v podstatě připravena scéna pro další vývoj 
událostí, sahající svými kořeny až do minulých let. Především 
vzpomeňme na podpis smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci 
a poválečné spolupráci mezi ČSR a SSSR z roku 1943, která 
m. j. podporovala zrušení mnichovské dohody, kterou vláda 
SSSR také nikdy neuznala. Dále tu byla konference v Jaltě  
v únoru 1945, kdy si Velká Britanie, USA a SSSR o koordinaci 
závěrečných operací vůči Německu a Japonsku a rozdělení 
poválečných sfér vlivu. Všimněte si, že tam jsme, jako obvykle, 
nebyli, ačkoliv jsme byli v družné shodě velmocí přiděleni 
Stalinovi. Následovala Postupimská dohoda (červenec–srpen 
1945), opět pojednávající o rozdělení a budování poválečné 
Evropy. To už byl přitom Truman informován o atomové pumě, 
takže nelze mluvit o nátlaku SSSR. A potom najednou Churchill 
začal v březnu 1946 mluvit o jakési železné oponě, která prý 
rozděluje Evropu, tváře se, že o tom rozdělení neví a je jím 
překvapen. Dnes už Západ otevřeně přiznává, že chtěl využít 
atomového monopolu k vyvolání incidentu. Rozdělení sfér vlivu 
však nebylo nijak zpochybněno a bylo dodržováno až do roku 
1990. O nějakém únoru 48 nemůže být proto ani vzdálená řeč,  
i když se dnes všechno u nás vztahuje k tomuto datu, jako kdyby 
to bylo příčinou následujícího vývoje. Když na sebe začali dva 
nově vytvořené bloky cenit zuby, neměli jsme na to žádný vliv. 
Byvše jednou Stalinovi přiděleni, museli jsme hrát podle těchto 
karet. Hra začala poměrně zostra a ČSR byla svou polohou 
na čáře střetu. Přes naše hranice začali proudit agenti na obě 
strany, nastaly různé provokace a vzájemná obviňování, někdy 
dokonce přestřelky. S využitím skutečnosti, že u nás převládají 
západní větry, byly k nám posílány balony s letáky, vyzývajícími 
k odporu a sabotážím. Selhané náložky, sloužíci k rozhození 
letáků ve vzduchu, ohrožovaly lidi a zejména děti. Jeden velký 
balon byl přímou příčinou katastrofy našeho dopravního letadla. 
Přes naše území byly vedeny trasy špionážních letadel, skoro 
denně přelétávaly jiné letouny naše území s cílem zjistit stav 
naši protivzdušné obrany a provokovat. 

 Tady už nešlo o ideologii, ale v případném konfliktu by už byli 
ohroženi lidé bez ohledu na jejich politické smýšlení. Pomineme–
li pohraničníky, vidíme, že to všechno byly záležitosti, týkající 
se především stíhacího letectva. To však na tento stav nebylo 
připraveno ani po stránce materiálu, ani nedisponovalo 
dostatečným počtem vycvičených pilotů. Těch pár předělaných 
Me–109 nemohlo konkurovat přeletům proudových P–80 

Shooting star a F – 84 Thunderjet. Pod vlivem těchto skutečností 
se rozběhl nábor mladých mužů, kteří vstupovali do leteckého 
výcviku vedeni nejen svojí touhou létat, ale také vědomím 
potřeby zajistit obranu republiky. Inspirací pro ně byli především 
naši váleční letci. A je nutno říci, že někteří z těchto zkušených 
veteránů účinně pomáhali při výcviku těchto mladíků a chápali to 
jako službu republice. Stále však chyběly letouny. Bezpečnostní 
letectvo dostalo v roce 1949 několik proudových letounů Jak 
–17 a Jak–23 sovětské výroby, ty však svými výkony ani počtem 
nemohly přispět k řešení. Řešením se stal až shora zmiňovaný 
MiG–15, který svými výkony v roce 1951, kdy se poprvé objevuje 
v našem letectvu, stále ještě převyšoval většinu toho, co létalo 
západně od našich hranic. Prvním československým pilotem, 
přeškoleným v květnu 1951 na tento typ byl pplk. Ludovít Solár 
(měl už krátkou zkušenost s Me–262, kterých u nás po válce 
několik zbylo), ale díky intenzitě výcviku pilotů, přeškolených 
na MiG–15 rychle přibývalo a „patnáctky“ začaly sloužit na naší 
západní hranici. K prvnímu střetu naší „patnáctky“ s letouny F–84 
nad naším územím došlo 10. 3. 53, kdy por. Šrámek jednoho  
z narušitelů našeho vzdušného prostoru podle rozkazu sestřelil. 
Přiznejme, že dodnes panují dohady, kde přesně k sestřelu 
došlo. F–84 byly hluboko v našem území, ale při své útěku před 
našimi dvěma MiGy také něco uletěly, navíc sestřelený letoun 
(pokud se nerozpadne ve vzduchu) nepadá kolmo dolů, ale 
pokračuje ve svém sestupu po křivce. Se Šrámkem jsem sloužil 
a jeho souboj byl mnohokrát probírán a Jarda mimo protokol 
přiznal, že došlo k určitému zdržení střelby také vlivem toho, 
že musel dvakrát napínat kanony, připravené pouze na plnění 
cvičného úkolu. Nakonec – tento let je jím samotným podrobně 
popsán v jeho knížce „Vzpomínky pilota“ (vydal Svět křídel). Po 
tomto incidentu, následně řešenému diplomatickou cestou, byly 
provokační lety nad naším územím výrazně omezeny a nadále 
byla pouze testována připravenost a schopnost naší odezvy tak, 
že (většinou americký) letoun odstartoval a rozletěl se směrem 
k naší hranici a americká strana čekala, zda a za jak dlouho 
naše obrana takový let zaregistruje a vyšle mu vstříc stíhače. 
Většinou to končilo tím, že oba letouny, americký i náš, nějakou 
dobu svorně létaly každý na své straně hranice a po určité době 
vzájemného pozorování byly odvolány domů. Ovšem – běda 
tomu, kdo by hranici přeletěl na tu špatnou stranu! 

 Patnáctky potom ovládaly a střežily naše nebe až někdy 
do konce padesátých let, kdy byly postupně nahrazovány 
výkonnějšími typy. Byla to však slavná „Patnáctka“, která 
přivedla československé letectvo do proudové éry a dala 
našemu letectvu stovky vycvičených pilotů, kteří zdokonalovali 
své umění na následujících výkonnějších strojích a stali se 
uznávanými protivníky, budícím oprávněný respekt na druhé 
straně hranice, což si po ukončení studené války v devadesátých 
létech minulého století piloti obou stran mezi sebou osobně 
vyjasnili. 

 Jsem jedním z těch kluků, kteří plni vlasteneckých ideálů 
vstoupili do našeho vojenského letectva v roce 1951 a stále ještě 
také jedním z těch, kteří patřili k první vlně pilotů „patnáctek“. 
Pokud byste si snad chtěli také vy se mnou něco vyjasnit, 
můžeme se buď setkat osobně, nebo rád odpovím na vaše 
otázky (pokud na ně budu znát odpověď – vymýšlet si nebudu), 
ovšem s tím omezením, že jsem ze stejných důvodů, pro které 
jsem kdysi létal na západní hranici, nuceně „odejit“ z letectva  
v roce 71 a nemám už informace ani kvalifikaci ke komentování 
dalšího vývoje. Na současné typy stíhacích letounů a jejich 
možnosti koukám se stejným ohromením a nepochopením jako 
někteří z vás. 

LETU ZDAR! 

Plukovník letectva v. v. Míťa Milota

 

brevnovan23.indd   12 30.9.2014   9:23:02



13

BŘEVNOVAN

 Můj dědeček Bohuslav Slepička pocházel  
z Jankova. Jeho předci byli řemeslníci nebo 
hostinští. Měl sestru a několik bratrů. 
Nejprve se vdala do Prahy jeho sestra, 
pak odešel do Břevnova jeho bratr, 
řezník Bedřich Slepička, pak dědeček, 
který se ve Vídni vyučil kovářem.  
V Praze se seznámil s babičkou, která 
sloužila u tety hokynářky a byla 
nejstarší z 9 dětí. Vzali se (viz foto) 
a děda narukoval do 1. sv. války, 
když se vrátil, čekala ho manželka 
a jejich jediné dítě, moje maminka. 
Bydleli v Anežské ulici. Pilně 
pracovali a šetřili, přáli si „bydlet ve 
svém. “ Bratr bydlel v Radimovce a v 
Kusé byl na prodej domek, který děda 
koupil. V ulici byl 1 domek přízemní 
vedle palouku na pravé straně pak 
garáže a zahrady patřící majitelům domů  
v Radimově ulici, u schodů vedoucích 
dolů Na Petynku činžovní dvoupatrový dům 
s obchodem potravin paní Rážové, pak opět 
zahrada patřící k domu na Petynce. Ulice končila 
dvoupatrovým domem, majitele nepamatuji. Na druhé 
straně od konce ulice byly 3 jednopatrové domky /ty byly  
v ulici asi nejstarší/. Pak schody směrem Na Baterie a u 
schodů dvoupatrový dům Šilhánkových s prodejnou potravin, 
vedle náš úzký, dvoupatrový, na snímku. Po válce postavilo 
město 2 dvoupatrové domy v našem sousedství, pak skály 
se studánkami. Dědeček byl velmi společenský, pamatuji, 
jak za ním chodili mladí muži a on jim vyprávěl a hrál na 
harmoniku a zpíval. Když mu bylo 64 let a mně 5 let, náhle 
zemřel na mozkovou mrtvici, byla to pro nás všechny velká 
ztráta. Babička měla důchod asi 260 kč. Městskému životu 
se nikdy nepřizpůsobila, měla hluboký vztah k zemědělství 
a zvířatům, pomáhala na polích všem sedlákům z návsi. I já 
jsem se s nimi díky ní seznámila. Byli to Kutinovi, Řečinští, 
Novákovi, Zemanovi, Slabochovi, také jsem s ní navštěvovala 
paní Císařovou, Šejbovou, na Bělohorské paní Klausovou. 

 Myslím, že život sedláků z návsi skončil tím, že přišli o svá 
pole díky panelové výstavbě na Petřinách. Babička chodila 
pomáhat i na faru sv. Norberta. Bylo to hrozné, když panu faráři 
Vovsovi nastěhovali na faru školní družinu, on bydlel v přízemí 
a děti lítaly a dupaly v patře. Nakonec ho komunisti zavřeli. 
Na faře bydlela kuchařka Katuška, ta pak neměla kde bydlet, 
tak se nastěhovala do malého pokojíčku k nám. V místnosti 
byla skřín, postel, malá kredenc, stůl, 2 židle. V neděli jsem šla  
s Katuškou do kostelíčka, pak k ní na oběd. Byl vždy vynikající 
včetně zákusku. Po obědě jsem seděla na stoličce vedle malých 
kulatých kamínek, říkalo se jim bubínek, a poslouchala z malého 
radia pohádku. Hezké vzpomínky mám i na naši nájemnici paní 
Zimmermanovou. Když přišla z venkova do Prahy, sloužila 
prý v kuchyni u hraběnky. Vzala si vdovce, který měl 3 děti, 
a spolu měli ještě syna. Já ji pamatuji jako vdovu se synem 
Jiřím, stal se letcem. V té době jeho maminka bydlela u nás  
v jedné místnosti, líbil se mi tam obraz Havlíčka před 
odchodem do vyhnanství. Roznášela Svět sovětů a byla na 
straně komunistů. Později ji asi zklamali. Ve škole nás učili, 
že majitelé domů jsou vykořistovatelé, tak jsem se jí ptala na 
„vykořistovatele“ mého dědečka. Řekla mi, že to nebyl žádný 
vykořistovatel, ale hodný člověk, tak mne uklidnila. Když už 

150

byla dost stará, ale plná energie, obdivovala 
jsem ji, co všechno zastane, a ona řekla, že 

je to tím, že měla dobrý základ /dobrou 
výživu i školu u té hraběnky/. Byla to 

žena prostá, hodná a moudrá. Žil s ní pak 
pan Bobok, mnohem mladší, vdovec, 
nejmladší jeho syn byl můj kamarád. 
I pan Bobok byl bezvadný člověk. 
Měla jsem je velmi ráda a myslím, 
že i oni mne. Když přijely některé 
jejich dospělé děti na návštěvu 
nevadilo jim, že přespí na matraci 
a nemají vlastní pokoj /to si dnešní 
mladí nedovedou ani představit/ 
Babička pomáhala různě v rodinách  
s úklidem a praním prádla. Prádlo 

prala a žehlila i doma. Její práce byla 
vždy perfektní. Také chovala zvířata, 

kozu, prase, husy, slepice, králíky. 
Nejprve v pronajaté zahradě Na Bateriích 

a pak u Horešovských v Meziškolské 
ulici. 2x denně jim vezla jídlo a pití. Když už 

nebyli sedláci, tak uklízela v koleji Komenského  
a jako nejlepší pracovník jela po prvé a naposledy  

v životě na rekreaci do Vráže u Písku. Moje babička byla 
přísná, laskavá, moudrá. Denně k nám chodil někdo na 
návštěvu /do našeho bytu 12+15 m2, / vadilo mi, že nemohu 
poslouchat v klidu radio, babička měla pro každého vlídné slovo  
a každý se jí mohl svěřit se svými starostmi. Tak jsem toho 
nechtíc dost vyslechla. Např. jak těžce nesla paní Rážová, že  
z nájmů nemůže provádět údržbu a opravu svého domu, který 
byl v naší ulici z těch starých domů v nejlepším stavu. Rozhodla 
se tedy, že ho dá státu, myslela si, že stát ho bude udržovat. /Stát 
se o něj postaral tak, že 
byl později zbourán/. 
Majitelé domů v naší 
ulici bydleli stejně 
jako jejich nájemníci, 
tzn. vodo–vod a WC 
na chodbě společně 
s nájemníky. Své 
domky si obsadili 
nájemníky, aby mohli 
buď splatit dluhy, nebo 
aby měli na opravy  
a údržbu. Díky tomu, 
že státní byty měly 
příslušenství a nájmy 
v nich byly nízké, 
tito staří majitelé jim 
nemohli konkurovat. 
Nájemníci u nich by–
dleli za pár korun, 
když majiteli dorostly 
děti a potřeboval pro 
ně byt, neměl ho. 

Když jsem se vdala, neměly jsme kde bydlet, i když moji  
i manželovi rodiče měli vlastní domy. Abychom vyřešili svou 
situaci, dali jsme peníze do rekonstruce nebytového prostoru.

(pokračování příště)
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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.

151
Vzpomínky 

Václavka Frenzlová (roz. Slámová)
na Kusou ulici
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Tajenka: Jezdecká kasárna Na Panenské pro jednoroční koně

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Říjen – Listopad 2014
Karel Bažant, Břevnov  21. 10. 1924
František Kadavý, Břevnov  4. 10. 1926
Alena Peroutková, Břevnov  8. 10. 1926
Věra Vágnerová, Břevnov  1. 10. 1929
Vladimír Kubánek, Břevnov  10. 10. 1930
Marcela Pýchová, Břevnov  4. 10. 1939
Alena Drtilová, Břevnov  24. 11. 1925
Miloš Kasal, Ruzyně   13. 11. 1946

Říjen – Listopad

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

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. 

Byty – výměny – podnájmy – koupě
 DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastníka, převody bytů, do 

vlastnictví, zakládání SVJ, PASPORTIZACE – zaměřování bytů  
a domů. Tel. : 724 304 603. 

 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. 

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

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

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
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V Praze 6 chceme: 
 Vyrovnaný rozpočet
 Dostatečný počet míst

ve školkách a školách
 Bydlení za dostupné ceny
 Zachování a údržbu zeleně

JSME NA VAŠÍ
STRANĚ! Podpořte kandidáty za KSČM ve volbách 10. a 11. října!

PhDr. Helena Briardová JUDr. Ivan Hrůza

Sestka_204x84_Sestava 1  14.08.14  13:01  Stránka 1

PRAHA 6
RODINNÁ

Ondřej Kolář
kandidát na starostu MČ Praha 6

Praha 6 - rodinná je naším programem pro nadcházející volební období. 
Rodina svým členům nabízí bezpečí, zázemí, tradiční hodnoty, úctu k 

ostatním, odpovědné zacházení s penězi. Zájmy rodiny jsou stejné, jako 
zájmy obce – kvalitní vzdělání, bezpečná a rychlá doprava, příjemné 

prostředí k životu, dostatek volnočasových aktivit. Proto pro vás chceme 
Prahu 6 takovou, abyste se v ní cítili jako v kruhu své rodiny.

www.facebook.com/top09praha6

V Praze 6 chceme: 
 Vyrovnaný rozpočet
 Dostatečný počet míst

ve školkách a školách
 Bydlení za dostupné ceny
 Zachování a údržbu zeleně

JSME NA VAŠÍ
STRANĚ! Podpořte kandidáty za KSČM ve volbách 10. a 11. října!

PhDr. Helena Briardová JUDr. Ivan Hrůza
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Byty 
a půdní byty 

na šestce!

www.sneo.cz

Podívejte se na videoprohlídky  
a přihlaste se do výběrových řízení.
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 MUDr. 
MARIÁN HOŠEK

 LIDOVCI – 

po čertech dobrá volba!

http://praha6.kdu.cz/
www.marianhosek.cz

Volby do 
Zastupitelstva 
MČ Prahy 6

lídr kandidátky

◼   Odpovědné 
hospodaření

◼   Kvalitní školství

◼   Péče o seniory

◼   Mateřské školky 
pro všechny děti
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Ing. Hana Podubecká, kandiduje na starostku městské části Praha 6 za hnutí Pro Prahu. Zastupitelka městské části Praha 6 v posledním období 
vážně uvažovala, že z komunální politiky odejde, ale svůj názor změnila, protože jí oslovil program politického hnutí Pro Prahu, kde poznala 

nadšence, kteří věří, že změna je možná. Sama o své kandidatuře říká:
Praha 6 si zaslouží být krásná, čistá, bezpečná a vlídná ke svým občanům. Naším cílem je vytvořit z Prahy 6 domov pro všechny generace. 
Nechceme zastavět každý prázdný pozemek skleněnými paláci, ale ve vhodných lokalitách vytvořit dostatek míst v domovech pro seniory, 

pro mateřské školy a kvalitní služby. 
Nejpalčivějším problémem je teď doprava. Každodenní zácpy ztrpčují našim občanům život a já očekávám zprovoznění tunelu Blanka, jehož 

výstavba nám zatím přináší jen hluk, stres a problémy. Pravidelně zde kolabuje nejen automobilová doprava, ale i MHD. Jsme přesvědčeni, 
že zde chybí vedení, schopné koordinovat stavební práce a nutná omezení tak, aby co nejméně obtěžovaly naše občany. Podporujeme nezbytné 
návazné stavby, především tunelem vedenou Břevnovskou radiálu, bez níž zůstává Břevnov automobilovým smogem a hlukem zamořenou oblastí.

Zavedení parkovacích zón v Praze 6 se stále odkládá, není dokonce ujasněn ani jejich rozsah. Myslíme si, že mají sloužit k regulaci parkování, ale nikoliv  
k likvidaci lokálních obchodních ulic, například Bělohorské a Dejvické ulice. Z tohoto důvodu navrhujeme parkování v těchto ulicích první půlhodinu zdarma.

Chceme se zaměřit na potřeby dětí a rodičů. Místa ve školách a školkách pro všechny by měla být samozřejmostí, ale je třeba vytvořit i možnosti, aby děti trávily smysluplně 
svůj volný čas a rodiče se o ně nemuseli bát. K tomu mohou sloužit například dětská centra či kluby, která musí fungovat nejen ve školním roce, ale také o prázdninách. 

Důležitá je sociální oblast a zdravotní péče. Mohli bychom tu mít porodní dům, musíme také zajistit nemocnici pro dlouhodobě nemocné občany. Je naší povinností se o ně dobře  
a kvalitně postarat. 

Potřebujeme kontinuální programy prevence, ať v oblasti sociálně patologických jevů, tak na poli obecné kriminality a silničního provozu.  
Chceme se také zaměřit na pomoc podnikatelům. Máme konkrétní program na podporu drobných živnostníků a věříme, že se nám ho podaří v příštích letech realizovat.

Chceme doplňovat a budovat nové odpočinkové prostory, které poskytnou místo na piknik a zábavu, ale také třeba psí parky, a podporovat komunitní akce, kde se budou 
scházet lidé stejných zájmů. 

My tady chceme být kvůli občanům. Věřím, že budoucí vedení radnice nebude myslet na sebe a na případné výhody, které jim jejich funkce přinesou, ale na to, jak udělat  
z Prahy 6 místo, kde se bude žít dobře všem. 

PRAHA 6 – DOMOV PRO VŠECHNY GENERACE
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