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Velmi dobře postavená komunální kandidátka TOP 09 v Praze 6 se musela projevit v konečnému výsledku 
voleb. Na snímku je vítězná sestava při návštěvě kardinála M. Duky v budově m. č. zleva: Mgr. Lucie Weitzo-
vá, známá spolupracovnice K. Schwarzenberga, Jiří Růžička, dlouholetý a oblíbený ředitel gymnázia na Po-
hořelci, Jiří Benda, rovněž dlouholetý a oblíbený ředitel gymnázia na Petřinách, ing. Milena Hanušová, nyněj-
ší starosta Ondřej Kolář, perspektivní muž, kterého K. Schwarzenberg takto „ztratil“, kardinál  D. Duka, Ing. 
Jaromír Vaculík a architektka Eva Smutná, která získala v minulém období velké renomé.

Při společenském setkání v budově m.č. (zaměstnanci říkají „v baráku“), se náhodně setkali nejstarší a nej-
mladší účastník: kardinál D. Duka a mladší syn starosty Koláře Davídek, který přišel pro jistotu s maminkou.

Asi těžko si dnes představiti svátky Vánoční a Novoroční bez kostela, bohoslužby či alespoň vycházky ke 
scenérii Betléma. Letošní křesťanské oslavy v Břevnově byly zkrášleny přítomností stovek mladých poutníků  
z mnoha zemí Evropy. Byla to událost.

Zajímavost
pro vás

Počasí v prosinci 
a lednu
Počasí v prosinci 2014. 
Prosinec byl velmi teplý, průměrná teplo-
ta byla 3,5 °C, tj 3 °C nad normálem. Příči-
nou toho byl vytrvalý přísun teplého vzdu-
chu od 11. do 25., kdy teplotní odchylky 
dosahovaly 6,6 – 7,6 °C nad normálem. 
Závěr měsíce byl podnormální. Max. teplo-
ta byla 12,9 °C dne 19. a min teplota byla 
–9,8 °C dne 30. Velmi teplý ráz měsíce 
pak snížil počet dní ledových na 5 – 66 %  
a také dní mrazových na 12 – 70%. 
Srážek spadlo 28,1 mm, což odpovídá nor-
málu. Max. množství srážek 11,2 mm spadlo 
dne 1. Srážkových dní bylo 16, ale byly málo 
vydatné. 
Také málo sněžilo, napadalo 7 cm nového 
sněhu, který vytvořil max. výšku sněhové po-
krývky 4 cm dne 31. Celkově sněhová pokrýv-
ka trvala 4 dny – 48 %. 
Bylo velice málo slunečných dní, ani jeden 
jasný, ale 25 zamračených – 134 %. 

Jaký byl rok 2014?
Rok 2014 byl absolutně nejteplejší od r. 1775. 
srážkově normální. 

Počasí v lednu 2015.
Leden byl velmi teplý. Průměrná teplota byla 
3,0 °C tj. + 4,2 °C nad normálem. To odpo-
vídalo spíše průměrnému březnu. Max. tep-
lota byla 15,2 °C dne 10. a min. teplota byla  
–2,1 °C dne 31. Celodenní mrazy se vůbec 
nevyskytly. Mrazových dní bylo jen 8 – 36 %. 
Dokonce byl jeden den s průměrnou teplo-
tou vyšší než 10,0 °C. Takových dní je jen 6 
za 100 let. Srážek spadlo 22,8 mm  – 85 %. 
Max. množství spadlo 5,9 mm dne 9. Počet 
dní se sněžením – 4. Celkem spadlo 5 cm no-
vého sněhu  – 35 %  Maximální výška sněho-
vé pokrývky byla 4 cm – 44 %,  Počet dní se 
sněhovou pokrývkou – 2 – 12%. Celý měsíc 
bylo  převážně zataženo. Byl jen 1 den jasný, 
ale 22 zamračených – 130% Byly 2 dny se sil-
ným větrem, z toho byl jeden den s vichřicí..

V Praze dne 9. 1. 2015. SM
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 Z kláštera. • 5. 12. 2014 v 16 hod. se 
konalo již tradiční Setkání se sv. Mikulá-
šem u sv. Markéty. • 13. 12. se uskutečnil 
velký úklid baziliky před vánočními svát-
ky. • 14. 12. v 9 hod. byla přenášena mše 
sv. z baziliky rozhlasovou stanicí Praha. 
Mši sloužil P. Václav Snětina, účinkovala 
Schola pod vedením M. Salákové s var-
hanním doprovodem M. Čihaře. Týž den 
odpoledne v 15 hod. v Setkání seniorů  
v nastudování břevnovské scholy pod ve-
dením M. Salákové jsme vyslechli literár-
ně – hudební pásmo „Popelka Nazaretská“ 
na text V. Renče, hudbu Víťa Petrů, který 
byl též přítomen. • 18. 12. od 19 hod. se 
konal v bazilice předvánoční koncert sou-
boru Hradišťan pod vedením J. Pavlici  
s průvodním slovem P. Prokopa Siostr-
zonka. • 24. 12. v 7 hod. byly slouženy 
poslední zpívané Staročeské roráty a od 16 
hod. se konala v bazilice mše sv. z vigilie 
Narození Páně. Zazněly vánoční koledy 
v podání Břevnovské scholy za řízení M. 
Salákové. O půlnoční zazněla Česká mše 
vánoční J. J. Ryby. Účinkoval chrámový 
sbor s orchestrem. Dirigoval A. Melichar, 
na varhany hrál M. Čihař. • 25. 12. opět v 9 
hod. zpíval chrámový sbor s orchestrem při 
božihodové bohoslužbě. • 27. 12. o svátku 
sv. Jana evangelisty při obou mších sv. v 7 a 
v 18 hod. bylo požehnáno víno. • 28. 12. na 
svátek sv. Rodiny při mších sv. byly obno-
veny manželské sliby. • Od 29. 12. 2014 do 
2. 1. 2015 se uskutečnilo v Praze Evropské 
setkání mladých – Taizé. Břevnov hostil a 
ubytoval v rodinách 220 poutníků. V bazili-
ce sv. Markéty proběhlo několik setkání při 
modlitbách, pohoštění, mší sv., diskuzích 
se společným programem v Tereziánském 

sále a též na Bílé Hoře. • 31. 12. v 16 hod. 
P. Václav Snětina sloužil mši sv. za podě-
kování všech dobrodiní v uplynulém roce. 
Ve 23.30 s poutníky z Taize proběhla mod-
litba za mír, v 0.00 silvestrovský přípitek  
a slavnost světla. • V Novém roce 1. 1. byly 
slouženy mše sv. v 8.00, v 10.00 a v 18.00 
hod. V 10 hod. byli účastni též poutníci  
z Taize s osmi kněžími, kteří koncelebro-
vali s P. Václavem Snětinou. Účinkoval 
chrámový sbor za řízení A. Melichara. 
Poutníci byli velice nadšeni, líbilo se jim 
zde, děkovali za vše, co pro ně bylo připra-
veno – jak farníky, tak i P. Václavem Sněti-
nou. • 4. 1. v 15 hod. se uskutečnil koncert 
Ireny Budweiserové v Tereziánském sále. • 
6. 1. v 17.30 se před bazilikou uskutečnila 
Tříkrálová hra s průvodem, živým Betlé-
mem, zpěvem koled a Tříkrálovou sbírkou. 
Při mších sv. v 7.00 a v 18.00 hod. byla 
posvěcena voda, křída a zlato s kadidlem. 
• 7. 1. od 19 hod. se konal Novoroční kon-
cert, pořádaný Břevnovskými živnostníky. 
Účinkoval Marek Čihař – varhany, Josef 
Zámečník – trubka a pěvecký sbor s flét-
novým sborem ze ZŠ Marjánka. • 10. 1.  
o svátku Křtu Páně zazněly poslední ko-
ledy na ukončení vánoční doby. v 9 hod. 
účinkovala Schola pod vedením M. Salá-
kové při mši sv. zaměřené na děti, kterou 
sloužil P. Václav Snětina. • 12. 1. od 19 
hod. na faře proběhla další biblická ho-
dina, vedená J. Šamonilem. • 14. 1. v 18 
hod. oslaveno v bazilice 1022. výročí za-
ložení kláštera. • 17. 1. se konal v bazilice  
v 19 hod. koncert z díla hudebního skla-
datele Jana Hanuše k 10 výročí jeho úmr-
tí. Účinkoval Bohemiachór, Piccolo coro  
s orchestrem pod vedením Marka Valáška 
a dalších. • 2. 2. o svátku Uvedení Páně do 
chrámu byly posvěceny svíčky hromničky 
při mších sv. v 7 a v 18 hod. • 11. 2. v 8.30 
byla sloužena mše sv. Kněží putujících do 
Izraele. Týž den v 18 hod. služena mše sv. 
s udílením svátosti nemocných. • 15. 2. v 9 

hod. sloužil P. Václav mši sv. se zaměřením 
na děti, zpívala schola za řízení M. Saláko-
vé. • 22. 2. od 15 hod. se uskutečnilo další 
setkání seniorů ve Vojtěšce s P. Prokopem 
Siostrzoukem. 
 Co nového U Jandáčků (V. J.). Nej-

zajímavější zakázkou byl projekt restauro-
vání konstrukce historické těžní věže dolu 
Mayrau v Kladně, kde byla řešena oprava 
nosných částí konstrukce z druhé poloviny 
19. století. Byla provedena prohlídka a do-
kumentace a zhodnoceny archivní podkla-
dy se zajímavými souvislostmi ze života 
horníků. V roce 2014 jsme dále pracovali 
na bytových domech v Praze Modřanech  
a dokončili jsme betonové konstrukce tva-
rově zajímavé školy v Břežanech, která má 
nepravidelné půdorysy a velmi neobvyklou 
dispozici. Kvalitně vybavená škola s bazé-
nem a tělocvičnou bude sloužit pro žáky 
zámožných rodičů. Po většinu roku jsme 
pracovali i na průmyslových zakázkách jak 
v papírnách ve Štětí, tak v továrně Procter 
& Gamble v Rakovníku. Dokončili jsme 
i několik rodinných domů vesměs mimo 

pokračování na straně 4

Takto se nyní na Bělohorské parkuje: rekonstrukce skončila, ale snížila počet parkovacích míst. O nových krkolomných přechodech pro pěší se říká, že mají zkratku 
RHS – rozbij si hubu sám.
V Sedlci mají teď jiné starosti. Jeden tam koupil pozemek od magistrátu a zahradil plotem veřejnou cestu k železniční zastávce. Bude se jednat, řešit, diskutovat. Pro 
posílení ducha doporučujeme knihu o tisících statečných, o zapomenuté historii jednoho českého pluku a vůbec – návštěvu kostela. Na Tři krále dávány domů křída, 
kadidlo a svěcená voda. Nevíte, kdy to budete potřebovat...

Zpravodajství 
Břevnovana
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Prahu. Památkové práce se spíše omezily 
na různé posudky a dobrozdání z hledis-
ka statiky. Mimořádnou zakázkou bylo  
i poradenství ve věci bezpečnosti jaderné 
elektrárny a řešení poruchy zásobní nádrže 
v kalorické elektrárně. Zde bylo použito 
neobvyklé dokumentační metody pro zob-
razení trosek – skenování celého staveni-
ště. Pokračuje součinnost na přípravě Pa-
mátkového zákona a spolupráce s Klubem 
Za starou Prahu, kde jsme nápomocni dle 
svých možností. V Břevnově jsme kromě 
sousedských rad a běžné údržby budov nic 
nového nenavrhli. Zajímavostí na sklonku 

 V prosinci byla dokončena investič-
ní akce na budově zdravotního střediska, 
Na náměstí českého povstání v Ruzyni.  
V budově střediska byly vyměněny dveře 
a okna novými plastovými, byly zatepleny 
zdi tepelnou izolací a byla vytvořena nová 
omítka. Jde o budovu, která je v majetku 
HMP. Návštěvník nemůže přehlédnout, 
že na stěně budovy visí bronzová pamět-
ní deska se jmény padlých, popravených  
a umučených občanů Ruzyně v době ne-
svobody 1938–1945. 
 Život ve svobodné vlasti je krásný, 

pokud máme výnosné zaměstnání, anebo 
máme dostatek bohatství. Na toto jsou již 
připraveny cestovní kanceláře, které nám 
mohou zkrášlit život třeba Cestou kolem 
světa letecky za 780 tis. Kč anebo Ledo-
borcem na severní pól. Cesta kolem svě-
ta se uskuteční s cestovní kanceláří ESO 
travel 26. února t. r. Na severní pól 30. 
července t. r. Kdo tomu nevěří najde si 
kontakty a popis na www.exotika.cz nebo 
na www.cestykolemsveta.cz. Leták o této 
zvláštnosti pisatel objevil ve své poštovní 
schránce. 
 Romantická procházka, páchnoucí 

kriminálem, Vám vznikne, když se pro-
jdete v Ruzyni, bezejmennou asfaltovou 
cestou, z Náměstí českého povstání zle-
va za zdí ruzyňské věznice až na Staré 
náměstí. Tam Vás také vyděsí obrovský 
štěkot vězeňských psů a výstražné tabule 
Ruzyňské věznice. Někdy se u této zdi ob-

jevují příbuzní vězňů a čekají netrpělivě na 
návštěvní hodinu. Ihned vedle zadní brá-
ny věznice je vchod do tenisových kurtů  
a roztomilá restaurace Občerstvení na te-
nise, zabezpečující dozor nad tenisovými 
kurty. Tam je také ukryto soukromé ná-
městí Karla Straky. Podél věznicové zdi 
dojdeme k restauraci romantického názvu 
Hospoda u bastily. (tč. je zavřená). Tam 
začíná Staré náměstí a je zde možno po-
zorovat čilý ruch vchodu a vjezdu do věz-
nice. Jdeme–li ještě kousek proti proudu 
Litovického potoka až na ulici Drnovskou, 
přijdeme ke kouzelnému Muzeu minerálů  
s možností posezení a občerstvení. 
 Drogu lze obecně vymezit jako přírod-

ní či syntetickou látku, užívanou záměrně 
pro ovlivnění psychiky člověka. V naší 
oblasti můžeme nalézt nové psychiatrické 
oddělení v Ústřední vojenské nemocnici, 
které je ordinací pro alkohol a jiné toxi-

roku bylo posouzení malé obecní vodárny 
v Nebušicích, která je sice nenápadná, ale 
technicky docela zajímavá, a je doprováze-
na mohutným pramenem podchyceným do 
historické studny.                        
 V prosinci byla ukončena přístavba 

lesní třídy v Mateřské školce v Liboci, Sbí-
havá II. Přístavbou se zvětšil prostor škol-
ky, který zabírala předtím tlaková nádrž na 
propan butan. Zavedením zemního plynu 
do Liboce se uvolnila plocha pro rozšíření 
přístavbou. Byla to investiční akce býva-
lého vedení radnice, řízené starostkou pí 
M. Kousalíkovou (ODS). Přístavbu školy 
stavěla pražská firma www.cramo.cz. 

pokračování ze strany 3

Dejvické divadlo premiérou hry Kakadu otevřelo nový 
kalendářní rok a naše redakce byla při tom. Hra o skry-
tých duševních pochodech a reakcích postiženého člo-
věka a jeho okolí však současného informačně depta-
ného diváka příliš neosloví, nezapálí, nepřinutí otevřít 
svoje srdce, takže závěrečné děkovačky vyvolávají do-
jem, že řada diváků spíše tleská za setkání s příjemnými 
a známými herci, které Dejvické divadlo má.

Členové spolku Pro Břevnov /pro některé též Mladý Břevnov/, využili zanedbané obecní lavičky k oživení ploch ve-
selými nápisy. Dnes jsou postupně přelepovány zcela nudnými reklamními nabídkami, kterých si sotva kdo všimne.

Úžasný živý Betlém předvedla břevnovská katolic-
ká farnost na přelomu roku. Zúčastnily se desítky 
těch nejmenších dětí, které vykonaly v klášteře po-
myslnou cestu do Betléma s dary, aby je předaly, 
a zazpívaly Ježíškovi množství známých vánočních 
koled. Neobyčejná atmosféra potěšila velký dav do-
spělých.
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komanie. Ordinace byla zřízena v přízemí 
pavilonu C5. Pro nemocnici www.uvn.cz 
je dobro pacienta tím nejvyšším zákonem. 
Odborným garantem je MUDr Stanislav 
Morávek. 
 Z křižovatky Sestupná – Sbíhavá 

vede nad Libockým rybníkem cesta. Ta 
byla rozšířena a zpevněna kamením. Asfalt 
položen nebyl. Cesta vede k Lesní školce 
Veleslavín. Tam v listopadu přistavovali 
nové úpravy a vyváželi nákladáky s hlínou 
do ulice Sbíhavá I, V domcích a Sestupnou 
ulicí. Nákladáky vysypávaly hlínu a blá-
to po ulici Sbíhavá I. Stavba tam posílala 
pracovníky, aby to uklízeli. To však bylo 
nedostačující. Někteří občané poslali stíž-
nost na radnici P6. Ta okamžitě sjednala 
nápravu, ulici vyčistila a náklaďáci přestali 
znečišťovat. 
 Obchod FISH HOUSE na Bělohorské 

ul. č. 274 je pro milovníky rybího masa 
určitě milým překvapením. Majitel pan p.  
Z. Novák jezdí pro to mořské každý týden 
do chorvatského Zadaru. Samozřejmě, že 
také všechny rozličné plody moře jsou zde 
na skladě, každou středu a pátek se vyrá-
bí čerstvé sushi. To se také dá objednat ve 
větším množství i na rodinné oslavy, pří-
padně firemní večírky. Tyto informace mně 
poskytl prodavač pan Radek Ryška, který 
až do letoška, plných deset let, vařil a spe-
cializoval se na rybí pokrmy, včetně sushi 
a thajské kuchyně. Nakonec se ale rozhodl 
pro obchod s rybami. Oba dva, on a maji-
tel pravidelně navštěvují rybí a farmářské 
trhy v Chorvatsku, předchozí zkušenosti 
tak náležitě uplatní. Vám kvalifikovaně 
poradí, jak upravit veškeré rybí a jiné spe-
cialitky včetně třeba chobotnice! Říká, že 
té se zpočátku zákazníci báli, a teď už se 
pro ni vracejí! 
P. S. Já se přiklonil ke tradičnímu rybímu 
produktu z této prodejny, a něco Vám řek-
nu: Dlouho jsem si tak nepochutnal! 
 Dne 13. 1. 2015 se uskutečnil v Café 

Exil/Výběrovém knihkupectví Garamond, 
Bubenečská 10, Praha 6/, křest knihy bás-
ní Jany Vosecké „Země modrých růží“. 
Hudbou a zpěvem večer zpříjemnili Bohu-
mír Bob a Vladimír Hochman. Akce byla 
velmi zdařilá a s velkou účastí veřejnosti. 
Země modrých růží je poezie faktu a tvoří 
ji dvě části: „Pocta malému princi“ a básně 
„Z cest“. Je druhou sbírkou básní, kterou 
autorka nabídla ke zveřejnění. Jak z uká-
zek patrné, své čtenáře si zcela jistě najde!
 Základní umělecká škola, Nad Alejí 

28, Praha 6 (www.zuspetriny.cz) všechny 
srdečně zve na dva koncerty do Terezián-
ského sálu Břevnovského kláštera. V pon-
dělí 11. května tam zahrají absolventi hu-
debního oboru ZUŠ a na pondělí 8. června 
škola chystá závěrečný koncert. Zahradní 
slavnost a vernisáž výstavy žáků a studentů 
výtvarného oboru bude tradičně na detašo-
vaném pracovišti v Šáreckém údolí 38. 
 Břevnovský masopust. Vyrazí Břev-

Michal Volf má Břevnov rád 
Ráno se většinou budí kolem půl osmé  
a po snídani usedá do své pracovny v bytě, 
který v kopci nad Bělohorskou stavěl před 
45 lety jeho děda. Trvale se tady usídlil  
v roce 2010, v Břevnově se ale pohybuje 
od narození, v dětství sem jezdil za prarodi-
či a později tudy projížděl cestou do školy. 
Jeho nejoblíbenější tramvají je tak jedno-
značně dvaadvacítka, kterou si zamiloval 
během osmiletého studia na Gymnáziu 
Jana Keplera (stejně jako si zamiloval sa-
motnou školu) a tramvají z Bílé hory jezdil 
i na fakultu do Dejvic, ačkoliv by bývalo 
výhodnější jezdit z Řep stoosmdesátkou. 
Michal je architekt a navrhováním domů 
se zabývá z většiny svého času. Kromě 
toho ale pracuje pro Českou komoru ar-
chitektů a především se věnuje Spolku Pro 
Břevnov, který spoluzakládal s kamarády  
v roce 2013. Spolková činnost je různorodá, 
ale krátce řečeno jde o snahu, aby se nám  
v Břevnově dobře žilo. Ať už jde o podporu 
místního podnikání a vzájemné poznávání 
v rámci sousedské slavnosti Zažít Břevnov 
jinak, která se letos v září bude konat již po-
třetí, nebo o komunikaci s vedením měst-
ské části ohledně chystaných pozitivních 
či negativních stavebních zásahů včetně 
připomínkování rozporuplné rekonstrukce 
tramvajové trati. Velmi navštěvovanou akcí 
spolku jsou pak procházky za zajímavými 
stavbami a místy Břevnova v rámci Dne 
architektury. A když se sejde dobrý nápad, 
chuť a čas, můžou se dva měsíce staré vo-
lební plakáty na reklamních lavičkách pro-
měnit v milé břevnovské obrázky. Vztah 
k sousedským aktivitám a městskému 
veřejnému prostoru si vybudoval ve Víd-
ni, jejímuž kouzlu zcela propadnul během 
své roční studijní a pracovní stáže. Během 
jedenácti měsíců poznal rakouskou metro-
poli lépe, než svoji rodnou Prahu za celý 
život. To byl impuls k tomu, aby se na Pra-
hu začal dívat úplně jinak a aby se pokusil 
ji co nejvíce poznat a v rámci svých mož-
ností její prostředí jakkoli zlepšit. Spolková 
činnost v Břevnově je tak jednou z těchto 
možností. Pokud byste jej chtěli potkat, 
tak nejčastěji se vyskytuje na Bělohorské 
v okolí Drinopolu anebo na Ladronce, kam 
chodí lyžovat, i když není zrovna sníh. 
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v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Michal Volf

pokračování na straně 6

novem v úterý 17. 2. 2015 a i letos bude 
mít svůj začátek u KC Kaštan, Bělohorská 
150, kde se budou moci všichni občerstvit 
před tím než průvod vyrazí. Sraz masek je 
v 15. 45. V 16 hodin bude uděleno panem 
starostou Prahy 6 maskám masopustní prá-
vo a průvod se vydá za náležitého veselí 
masek i ostatních občanů na svoji cestu 
po Bělohorské ulici až k hotelu Pyramida. 
Průvod budou doprovázet bubeníci a další 
hudebníci. Dorazí i kejklíř Vítek se svoji 
družinou a dlouhorukými Chudadly a další 
maškary. Masopustní veselí bude ukonče-
no u hotelu Pyramida, kde na vás čeká pra-
vá česká zabijačka s posezením, hudbou  
a tancem. Pro děti bude připraveno divadlo, 
budou si moci vyzkoušet své dovednosti  
v žonglérské škole kejklíře Vítka a na závěr 
večera shlédnout jeho ohňovou masopust-
ní show. Čerstvé jitrničky, jelita, tlačenka, 
polévka, guláš a jiné. A samozřejmě pivo 
a teplé nápoje. Dětské masky v průvodu 
dostanou dárky a nejlepší budou oceněny. 
Bubínky, řehtačky, trumpetky aj. s sebou. 
 V sobotu 21. 2. 2015 od 19 hodin se 

v břevnovském hotelu Pyramida uskuteč-
ní 21. Maškarní bál. Tématem pro masky 
na letošní masopust je „RETRO“. Během 
večera budou vyhodnoceny nejlepší mas-
ky večera. Součástí maškarního bálu bude 
tradiční bohatá živnostenská tombola  
o hodnotné ceny. První cenou je zapůjčení 
automobilu s plnou nádrží na víkend. Vstu-
penky na bál, k sezení u stolu v ceně 290, 
– Kč je možné koupit na: www.spolekbrev-
novskychzivnostniku.cz nebo v prodejně 
Krejčovství Ála, Bělohorská 90, Praha 6 
– Břevnov. 
 Zahrádky. Ať se na mne nikdo nezlobí, 

já už budu nastálo nazývat onen prostor 
za kabinami břevnovského hřiště Zahrád-
kami. Říkalo se mu tak mezi námi fotba-
listy od chvíle, kdy jsem prvně přišel na 
trénink tehdy T. J. POSISTA. Ten vedl  
u žáčků tramvaják a bývalý hráč, pan Jo-
ska. Bydlel tehdy naproti našemu domu 
v ulici Nad Závěrkou, všechen volný čas 
věnoval fotbalu. Jak zajel s tramvají do 
vozovny, hurá na hřiště a věnoval se nám 
klukům. Jsem přesvědčen, že naše trénin-
ková klání pískal jak uměl nejlépe, dle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale 
ne všichni bývali spokojeni. Jednoho dne 
se objevil na zbrusu nové omítce domu ná-
pis: Joska, soudce pro kozy! Na mou duši, 
moje práce to nebyla a navíc, nápisy se teh-
dy psávaly pouze křídou! 
Ale zpátky k Zahrádkám! Při utkání do-
spělých, při mistráku, bývali určeni z nás 
kluků nosiči zakopnutých míčů. Ony totiž 
od kopaček borců poletovaly ne vždy tím 
směrem, který byl určen. Některé se ocit-
ly až na „psinci“, tedy na cvičišti psů hned 
vedle hřiště, jiné si vybraly směr Tejnka, 
tedy do dvoumetrových kopřiv a bodláků, 
nejhorší varianta pak nastala, když si míč 
usmyslel zalétnout do Zahrádek. To po-
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Po dlouhá desetiletí se o Štědrý den na fotbalovém hřišti konají tradiční setkání bývalých hráčů a fandů. 
Dnes řady prořídly, ale jádro vždy přijde. Na snímku gólmani Vrána, „Bóra“ Šindelář a záložník Karel Trpi-
šovský.

Na začátku roku členové sboru městských policistů  
v Praze darovali hromadně svou krev pro zdravotnické 
účely. Samozřejmě, že mezi nimi byli i naši z Prahy 6.

tom nešťastník, musel se potupně vypravit 
„do jámy lvové“ vstříc uštěpačným, někdy  
i značně ostrým poznámkám od rozhorle-
ných zahrádkářů. A pokud si míč vybral 
třeba záhon krásných jahod, či ředkviček, 
mohlo být ještě hůř!
Ne často, leč stalo se párkrát, že míč v Za-
hrádkách nalezen nebyl, ačkoli evidentně 
přeletěl ochranou síť za brankou. No, ne-
chci sahat zahrádkářům do svědomí, pro ne-
úspěšného nosiče to znamenalo dvojí tragé-
dii. Napřed pokárání od pěstitelů, co k nim 
pořád couráme, poté od našich funkcionářů, 
že jsme nehledali s patřičnou pilností!

Dnes, kdy od nesmyslného a hlavně 
předčasného zrušení kolonie uběhlo snad 
dvacet let a dosud se zde nic nestalo, stále 
silněji se vkrádá otázka: Kdo a jaký měl 
tehdy zájem na likvidaci Zahrádek? Ov-
šem tu samou otázku je možno si klást i v 
souvislosti s fotbalem v Břevnově   
Tonda Matějka 
 Krajanský týdeník Jednota také  

v Břevnově! Již delší dobu si návštěvníci 
Informační kanceláře na Bělohorské 110 
mohou v tamější knihovničce prolistovat 
a přečíst krajanský týdeník Jednotu, kte-
rý od roku 1945 vydávají v chorvatském 
Daruvaru, kde žije česká menšina. Čte-
náři se tak snadno dozví co se u našinců 
děje v posledních dnech, kam případně 
zajet na ochotnické divadlo, tancovačku 
– sledovat činnost četných spolků, pro-
číst referáty krajanských redaktorů, kteří 
za svoji práci zasluhují obdiv a uznání. 
Na mnohých fotografiích se můžete po-
dívat do tváří lidem, kteří nezapomínají 
na starou vlast. Klobouk dolů, milí kra-
jané!

 Tip do vaší knihovny. Pozoruhodný 
literární čin se zrodil v závěru loňského 
roku. Svaz c. k. vojenských vysloužilců 
zemí Koruny české vydal knihu o dějinách 
c. k. pěšího pluku č. 102, což jest pro Bene-
šov a okolí, kde pluk sídlil a kam rukovali 
generace.  Kniha se jmenuje Hoši od „zla-
tej“ dva a napsal ji autor s pěkným českým 
jménem Hynek Domalíp. Kniha je pilnou 
badatelskou prací o dějinách pluku od  
r. 1883 do r. 1919, kdy byl pluk rozpuš-
těn. Je zde množství fotografií, dokumentů  
a zájemcům o vojenský místopis ji rozhod-
ně doporučujeme. Cena 200 Kč, knihu je 
možné objednat na adrese: konecny.jar@
seznam.cz nebo: konecny@vyslouzilci.cz.
 Pozvánka. Základní umělecká škola, 

Nad Alejí 28, Praha 6 (www.zuspetriny.cz) 
srdečně zve na dva koncerty do Terezián-
ského sálu Břevnovského kláštera. V pon-
dělí 11. května tam zahrají absolventi hu-
debního oboru ZUŠ a na pondělí 8. června 
škola chystá závěrečný koncert. Zahradní 
slavnost a vernisáž výstavy žáků a studentů 

Po Novoročním koncertu v bazilice 7.1. 2015, který pořádá 
vždy zdejší živnostenský spolek, sešli se členové v klášterní 
restauraci na večeři. Mluvilo se o masopustu, čarodějnicích, 
o životě.  Čas tu běžel rychle.

výtvarného oboru bude tradičně na detašo-
vaném pracovišti v Šáreckém údolí 38.
 Do nového roku opět s plným talířem. 

Jinak to ve známé jídelně na Bělohorské 
122 U Slávisty ani nejde. Dobré jídlo se 
nemění, ani výborné pečivo, ani osvědčený 
personál. Musíme proto nahlas poděkovat 
za službu veřejnosti a všem, kteří se na prá-
ci podílejí – chutná nám až moc...
  Kam v Břevnově na big beat, pivo  

a country?
23. 2. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin  
OK Club U Prezidentů
2. 3. 2015 pondělí 19.00  
U Holečků – 50 let The Undertakers  
1964 – 1968
30. 3. 3015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin  
OK Club U Prezidentů
6. 4. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin  
OK Club U Prezidentů
4. 5. 2015 pondělí od 19.00  
U Holečků – 50 let The Undertakers  
1964 – 1968
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Kázání profesora Jana Sokola  
v bazilice sv. Markéty v Břevno-
vě na mši 1. ledna 2015
Milí bratři, milé sestry, týden po svát-
ku Narození Páně církev znovu připo-
míná úlohu Panny Marie v té nepo-
chopitelné vánoční události, kdy se 
Bůh stal člověkem. Až do té chvíle se 
Boží slovo dostávalo k lidem jen zpro-
středkovaně, ústy proroků. I tak to 
Židé pokládali za neobyčejné vyznamenání vyvoleného náro-
da, že k němu Hospodin mluvil skrze Abrahama, Mojžíše nebo 
Izajáše. Ani to ale Hospodinu nestačilo a udělal něco, nad čím 
zůstává rozum stát: on sám, Stvořitel a Pán světa se rozhodl 
přijít do tohoto světa a od začátku do konce projít lidským 
životem. 

Nevybral si k tomu cestu slávy a jeho narození neprovázely 
žádné hromy a blesky. Jen několika málo vyvoleným to sdělili 
jeho andělé: především Panně Marii, bez níž by se to nemohlo 
stát, svatému Josefovi a betlémským pastýřům. Pro všech-
ny ostatní se tento zázrak nad zázraky odehrál úplně skrytě,  
v zapomenutém koutě izraelské země a v nazaretské rodině, 
která v Betlémě nenašla ani přístřeší. Těžko si představit něco 
méně slavnostního než nouzový porod matky na cestě, kte-
rým začíná Boží vstup do tohoto světa v lidském těle. Tak do-
konale skrytý, že o Ježíšově životě v Nazaretě nevíme – kromě 
několika epizod – skoro nic. Jen Panna Maria – jak říká dnešní 
evangelium – to všechno uchovávala v srdci. 

Teprve když dospěl, začal Ježíš veřejně mluvit a jednat, 
a to tak, že nad tím jeho okolí žaslo, a když byl nakonec  
v Jeruzalémě ukrutným způsobem popraven, byla to už ve-
řejná událost. Ale ani veřejná poprava domnělého zločince 
na samé periferii Římské říše se nemohla dostat do dějin,  
a kdyby tenkrát vycházely noviny, mohla by se tak nanejvýš 
objevit v černé kronice. Do té míry bylo celé Boží vtělení od 
začátku až do konce skryté a nenápadné, že si ho všimlo jen 
Ježíšovo bezprostřední okolí. Dokonce i jeho vzkříšení se ode-
hrálo jaksi v soukromí a vzali je na vědomí jen jeho blízcí. 

Slyšeli jsme v evengeliu, že Panna Maria „to všechno 
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“. Ta, která byla  
z lidského hlediska Kristu nejblíž a jak z Písma víme, pozorně 
sledovala celý jeho život až po hroznou smrt, přitom sama zů-
stávala jaksi v pozadí. Od události Zvěstování, kdy to všechno 
začalo, jako kdyby promluvila jen pár spíš epizodických vět 
– když dvanáctiletého Ježíše našla v chrámu a když s ním 
byla na svatbě v Káně. Patrně o tom později i něco vyprávě-
la Ježíšovým učedníkům, nikdo z nich ji ale nikdy necitoval,  
a tak pro nás zůstává mlčenlivým svědkem jeho života, jeho 
působení, jeho smrti a vzkříšení. 

Zato Pán Ježíš mluvil, a to tak, že jeho posluchači jen žasli. 
Jeho výroky, jeho podobenství a kázání se nakonec po světě 
nejvíc rozšířila a prosadila a jeho slova formovala a dodnes 
formují celou naši civilizaci. Dokonce do té míry, že většina 
dnešních vzdělaných lidí chápe Ježíše z Nazareta jen jako pro-
roka a kazatele. A vánoční svátky jsou tu také proto, aby nás 
před tímto omylem chránily. Ježíš není jen prorok, který by  
k nám jen mluvil a kázal. Je to náš Pán a Kristus, náš zachrán-
ce a spasitel. Mlčenlivé svědectví Panny Marie potvrzuje, že 
Ježíš se narodil v Betlémě jako Boží syn, že pro nás žil, zemřel  
a vstal z mrtvých – i když si těžko umíme představit, jak se to 
všechno mohlo stát. 

V posledních několika dnech minulého roku a prvních dnech roku le-
tošního žila značná část Prahy celoevropským ekumenickým setkáním 
křesťanské mládeže – „poutí důvěry“– organizovanou mezinárodním 
„hnutím Taizé“. Toto setkání mladých Evropanů trvalo od pondělka 29. 
prosince do pátku 2. ledna – a zúčastnilo se ho asi třicet tisíc mladých 
delegátů snad ze všech států Evropy. Naše i zahraniční televizní stanice 
přenášely jejich společné modlitby a meditace, jejich myšlenky, názory  
a podněty – jak z konferenčního centra na výstavišti v Letňanech, tak i ze 
svatovítské katedrály. S desetitisíci mladých se setkali zástupci veřejného 
života i čeští a zahraniční představitelé církve katolické a mnoha dalších 
křesťanských církví – a samozřejmě i mezinárodního představenstva eku-
menického hnutí Taizé ve Francii – bratra Aloise (jenž je nástupcem zakla-
datele hnutí, zesnulého bratra Rogera). 
Této svým rozsahem velké a náročné akci předcházely mnohotýdenní pří-
pravy, ale o nich by mohli zasvěceněji referovat ti, kteří „u toho“ byli už od 
počátku. Hlavním oříškem pro přípravný výbor bylo najít ubytování, resp. 
lidi ochotné poskytnout dočasné přístřeší pro ty desetitisíce mladých  
z ciziny. Pokud vím, tato záležitost působila hluboké vrásky organizáto-
rům: ještě pár dní před začátkem nebylo zcela jasné, zdali se najde do-
časný domov pro zbývajících skoro deset tisíc zahraničních účastníků, 
a tak na všechny pražské farnosti i obce v nedalekém okolí Prahy bylo 
naléhavě apelováno: „Ujměte se mladých hostů, poskytněte jim přátelské 
přijetí! Jim postačí jen pár metrů čtverečních, na nichž by mohli rozvinout 
svoji karimatku a přespat ve vlastním spacáku!“ Přesto to pro mnohé lidi 
nebylo snadné rozhodování: říkali si: „Když jim nabídneme přístřeší, kdo 
ví, odkud k nám ti mladí cizinci přijdou? Co si budeme s neznámými lidmi 
po večerech povídat? Bude jim u nás chutnat, bude se jim u nás líbit? 
Jak si s nimi budeme rozumět?“ Ale nakonec to všecko dopadlo dobře 
a všechny problémy – i s tím ubytováním – byly včas vyřešeny. Našlo se 
nakonec dost těch, kteří se dokázali uskromnit a těm mladým cizincům 
kousek místa ochotně poskytli. A věřím, že nikdo, kdo se nechal pohnout 
k tomu, aby přijal jednoho či několik mladých delegátů pod svou střechu 
a přispěl tím ke zdárnému průběhu této významné mezinárodní akce, na-
konec určitě nelitoval. 
Také u nás našlo svůj skromný krátkodobý domov několik účastníků me-
zinárodního setkání: v našem případě šlo o pět polských studentek. Těch 
pár dní, co u nás bydlely, uteklo velice rychle a pohodově. Ještě v pátek 
2. ledna ráno se delegáti naposledy sešli na meditaci a svou poslední 
modlitbu v bělohorském poutním kostele, ale už po poledni oni i všichni ti 
mladí ze všech koutů Prahy odjížděli se svými kufry a batohy do hlavního 
centra na výstavišti v Letňanech, kde na ně čekaly desítky autobusů, aby 
je dopravily do jejich domovů; ta „naše“ děvčata až kamsi do severního 
Polska–a jejich „repatriace“ si údajně vyžádá téměř deset hodin jízdy. 

Když k nám tehdy v pondělí 29. prosince ta děvčata přijela, vypadalo to, 
že s jejich příjezdem konečně začíná patřičné zimní počasí: napadl sníh, 
začalo mrznout – ale v pátek 2. ledna, když se delegáti vraceli do svých 
domovů, bylo už všecko zase tak, jako obvykle: déšť, vítr, nevlídno. 
V předvečer odjezdu nám ještě u stromečku pěkně zazpívaly několik 
polských koled, které v jejich podání zněly velmi melodicky – a ty líbivé 
nápěvy se nám zdály trochu povědomé: jistě jsme je už někdy museli sly-
šet. Na oplátku jsme jim zazpívali jednu z našich nejhezčích koled, kterou 
složil ještě v době baroka Adam Michna z Otradovic: „Chtíc, aby spal, tak 
zpívala Synáčkovi…“ – a tu se ta veselá děvčata k našemu překvapení jed-
na po druhé rozplakala – těžko říci, co je tak dojalo…Byla to trochu neče-
kaná, ale v podstatě milá reakce u těch emancipovaných vysokoškolaček. 
Jsme rádi, že se u nás cítily spokojené. Nebylo to pak s nimi obyčejné 
lhostejné loučení – i když u nás byly jen tak krátkou dobu, připadalo nám, 
jako bychom se znali už hodně dlouho. Ale nejenom ta „naše“ polská 
děvčata nám připadala příjemná, milá a za každou maličkost vděčná –  
i ti ostatní mladí, s nimiž jsme se v těch dnech sešli, nám byli sympatičtí. 
Věříme, že ty desetitisíce zahraničních účastníků pražského mezinábo-
-ženského setkání mladých Evropanů si z Prahy odvezly převážně pozi-
tivní zkušenosti a dojmy – a že na pražské setkání budou vzpomínat rádi. 

SVĚDECTVÍ PANNY MARIE 
(L 2, 16–21)

JAK JSME U NÁS NA BÍLÉ HOŘE PROŽÍVALI 
PRAŽSKÉ MEZINÁRODNÍ EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 

KŘESŤANSKÉ MLÁDEŽE. 
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Začátek nového volebního obdo-
bí byl v zastupitelstvu MČ Praha 6 
poněkud nešťastně provázen na-
pětím a vyústil během 2. zasedání 
zastupitelstva dne 19. 12. 2014  
v odchod celé opozice složené  
z ODS, ČSSD a KSČM z jednání za-
stupitelstva. Co tomu předcházelo? 
Vládnoucí povolební koalice TOP 09, 
ANO 2011, SZ, STAN a KDU–ČSL 

své působení na radnici od počátku založila na mnohamiliono-
vém navýšení nákladů samosprávy rozšířením počtu placených, 
výhradně svých politiků a na jejich související zajištění. Podle 
mých odhadů činí nyní náklady MČ na zajištění zázemí a platů 
těchto komunálních politiků přibližně 10 miliónů Kč ročně, tedy 
za volební období přes 40 miliónů Kč. Koalice se tak rozhodla 
zcela sama, bez konzultací s opozicí a na kritiku nebrala zřetel. 
Vládnoucí koalice zároveň odňala opozičním zastupitelům samo-

Tunelový komplex Blanka by měl být 
zprovozněn a pak se projeví jeho do-
pady na povrchovou dopravu, které 
bude nutné korigovat. Projekt Zelené 
Malovanky zatím nepokračuje. Žá-
doucí je ale i ozelenění širšího okolí 
křižovatky a okolí Patočkovy. 

Pod poliklinikou pokračuje stav-
ba domu U Markéty, ke které jsou 
zásadní připomínky. Mezi domem  
a poliklinikou by měly být provedeny 
parkové úpravy na náklady investora. 

U Kutnauerova náměstí, v místě dří-
vějšího lomu, je developerem plánován velký bytový areál. Není 
ale zatím ve stádiu územního řízení. 

Geosan předkládá nový projekt na zastavění území u Kajetánské 
kaple velkým bytovým komplexem. Městská část se k tomuto no-
vému záměru zatím nevyjádřila. Břevnovský mrakodrap má prý 
dřevěné konstrukce horních pater v havarijním stavu, do jeho 
oprav ale bylo během let investováno 5 milionů korun. Územní 
rozhodnutí zahrnující vybudování mokřadu místo pobytové lou-
ky u rybníka Vincentinum bylo zrušeno, ale existuje zde stavební 
povolení. Nadační fond Vincentinum zatím dále vlastní Vincenti-
num/Petynku. Ministerstvo kultury by se mělo intenzivněji zabý-
vat mým návrhem na památkovou zónu historických usedlostí při 
potoku Brusnici. 

Přijal jsem společně s radním Mejstříkem předsedu petičního vý-
boru petice za omezení negativních vlivů provozu areálu Ladron-
ky, následovat bude projednávání v příslušných komisích a jedná-
ní u pana starosty. Výsledkem by měl být návrh na další využívání 
Ladronky. 

Městská část plánuje revitalizovat okolí Kaštanu. Je žádoucí, aby 
projekty byly veřejnosti představeny, její připomínky zohledněny 
a výsledky pak veřejnosti přijímány. 

Veřejná diskuse by měla být o celé Bělohorské ulici a jejím oži-
vení. 

Těším se na další spolupráci s občanskou společností 

MUDr. Antonín Nechvátal /Strana zelených/ 
radní pro životní prostředí 

anechvatal@praha6.cz 

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

Vracím se ještě jednou k právě do-
končované stavbě, jejíž hrubá stavba 
se již rýsuje na rohu svíraném ulice-
mi Střešovická a Patočkova. Důvod je 
prostý, v poslední době vycházeji na-
jevo fakta která by snad mohla zajímat  
i širší veřejnost. Historií pozemku se 
zabývala především Kateřina Bečková  
z Klubu za starou Prahu, z jejíhož článku 
přebírám některé skutečnosti. Pozemek 
tvořící trojůhelníkový výběžek mezi 
jmenovanými ulicemi se nachází na okraji vilové čtvrti Střešovice  
a byl kdysi, podle plánu prvorepublikové Státní regulační komise, 
určen k vilové zástavbě. Mezi místními se prý parcele říkalo Masa-
rykova, neboť ji koupily presidentovy děti, Alice a Jan, s úmyslem 
postavit zde rodinné sídlo. Už první výkopy ale narazily na nějaké 
kosti. Byl přivolán známý archeolog Ivan Borkovský (ten v té době 
prováděl mj. výzkum Pražského hradu) a ten několika menšími 
sondami provedenými v roce 1924 zjistil, že na parcele se nachází 
rozsáhlé pravěké a slovanské pohřebiště. Výkopy byly proto opatr-
ně zasypány a Alice a Jan Masarykovi se rozhodli parcelu nevyužít  
a vrátili ji zpátky městu. Traduje se, že důvodem bylo přání, aby 
parcela nebyla z pietních důvodů zastavěna a pohřbení nebyli ru-
šeni. Později byla zde zřízena zahrádkářská kolonie, v roce 1991 
přešel pozemek zpátky do majetku Hlavního města Prahy. Parcela  

Nový rok pro Břevnov

CO SE STALO A CO  
JE PŘED NÁMI

statnou pracovní místnost s technickým zázemím a nepočítala 
ani s působením všech subjektů opozice v některých komisích 
a dalších orgánech. Již 3. 12. 2014 učinila rada MČ rozhodnutí, 
podle kterého byla dozorčí rada dceřiné firmy SNEO, a. s. , nově 
složena výhradně ze zastupitelů vládnoucí koalice. Většinové od-
mítnutí koaličních zastupitelů vést na návrh opozice rozpravu na 
téma, které bylo vyvoláno kontroverzním rozhodnutím starosty 
Mgr. Koláře (TOP 09) o umístění zesměšňujícího snímku prezi-
denta republiky a následnými výroky, bylo onou pověstnou po-
slední kapkou, která zastupitele ODS, ČSSD a KSČM přivedla  
k rozhodnutí opustit po 9 hodinách jednání zastupitelstva. Chci 
věřit, že se vedení radnice dostatečně poučilo a bude nejen více 
opozici naslouchat, ale bude ji brát ve svých rozhodnutích více 
na zřetel. Jsou věci, kdy je potřebné v zájmu Prahy 6 konat po-
kud možno společně. Velmi vážnou otázkou pro občany Břev-
nova je např. napojení povrchové dopravy po zprovoznění trasy 
metra do Motola, k němuž má dojít počátkem dubna. Vzhledem  
k důvodným obavám, že zájmy Břevnovanů mohou být přehlí-
ženy, jsem během jednání zastupitelstva HMP vystoupil dne 
18. 12. 2014 s interpelací. Žádal jsem v ní urychlené dopraco-
vání plánů těchto změn povrchové dopravy, projednání s MČ  
a včasné informování veřejnosti tak, aby bylo možno v případě 
potřeby provést nezbytné úpravy ještě před spuštěním metra. 
Současně jsem poukázal na nepřijatelnost úvah na zrušení trasy 
autobusu 174 v prostoru Břevnova. V bezprostřední odpovědi ná-
městka primátorky Dolínka mi bylo přislíbeno, že materiál bude 
urychleně dopracován a v druhé polovině ledna 2015 předložen 
MČ k vyjádřením, což bylo splněno. Z dosavadních informací 
ale vyplývá záměr zrušení přímého spojení Břevnova na Vítěz-
né náměstí prostřednictvím autobusové linky 180, která má být 
odkloněna k metru na Hradčanskou. Důvodem je nahrazení lin-
ky 174, která má v dosavadní trase z Břevnova na Hradčanskou 
jezdit pouze ve špičkách, když mimo ně má končit na Vypichu. 
Realizace takového záměru by fakticky znamenala pro Břevnov 
další významné omezení dopravní obslužnosti, neboť prodlouže-
ní metra nám vzhledem k trasování, situaci nezlepší. Najde ještě 
vedení města Prahy odvahu k nápravě? Dne 22. 1. 2014 se bude 
konat další jednání ZHMP, na kterém vedení města připomenu, 
že v nedávné minulosti přišel Břevnov o přímé spojení se Smícho-
vem autobusem 217. Důrazně požádám o přezkoumání celé věci 
a zachování dosavadního spojení Břevnova s Dejvicemi a k metru 
na Hradčanskou autobusy. 

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP, klub KSČM

TRIANGLE  
JEŠTĚ JEDNOU
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V letošním cvičebním roce 2014/2015 si velice dobře vede oddíl předškolních 
dětí pod vedením cvičitele a zdatného pedagoga Milana Vojáčka, PhD. Ing. Od-
díl má téměř 40 dětí. Z druhé strany se nám snížil počet členů v oddíle rodiče + 
děti. Do tohoto i dalších oddílů sportovní všestrannosti přijímáme členy v průběhu 
celého cvičebního roku, tedy i v novém roce. Zájemci se mohou přijít na cvičení 
nebo tréninky podívat, případně si hned s námi zasportovat. Více o našich oddí-
lech a jejich sportovních aktivitách na www.sokolbrevnov.cz
Plán do roku 2014 navýšit členskou základnu se nám podařilo splnit více než na 
100%. Počet členů T. J. jsme proti roku 2013 navýšili o 67 členů. Rádi bychom 
stávající počet členů do dalších let alespoň udrželi. 
Také se nám daří postupně obnovovat „inventář“ nářaďovny T. J. , tj. podle finanč-
ních možností nakupujeme a modernizujeme nářadí a náčiní používané při spor-
tovním vyžití. Navázali jsme spolupráci s domem seniorů s pečovatelskou službou 
v Praze 6 – Liboci. Cvičení seniorů zde 1x týdně bezplatně vede již jednou zmiňo-
vaná zkušená cvičitelka naší T. J. Věra Jakubcová. Pečovatelskému domu jsme  
z T. J. také zapůjčili náčiní potřebné pro pravidelné cvičení. Senioři si cvičení velice 
pochvalují, ze cvičební jednotky odchází s růžovými tvářemi, rozzářeni a spokoje-
ni! Kladně musím ohodnotit péči T. J. o zvyšování a udržování odborné kvalifikace 
cvičitelů a trenérů. Každý rok nám přibudou 1–2 kvalifikovaní cvičitelé. Stane se, 
že občas i někdo odejde z důvodu stěhování, mateřských, pracovních nebo stu-
dijních povinností. Cvičitele vysíláme na školení a semináře pořádané ústředím 
ČOS, sokolskou župou, případně příslušnými svazy (aerobik, florbal, jóga,…). Díky 
finanční podpoře Městské části Praha 6 (MČP6) můžeme hradit našim cvičitelům 
náklady spojené s námi požadovaným průběžným vzděláváním. 
Co se nám z plánů k činnosti oddílů 2014 nepovedlo?
Z důvodu ukončení činnosti trenéra (studijní povinnosti) se nám nepovedlo obno-
vit zrušený oddíl stolního tenisu žactva. Nového trenéra se nám doposud nepoda-
řilo najít. Je to velká škoda. Vybavení náš oddíl stolního tenisu dospělých, s velkou 
tradicí a s ní spojenou a historií, má velice dobré. 
Uvažovali jsme o spolupráci v oblasti sportu s jednou z přilehlých ZŠ Prahy 6. Ten-
to úkol jsme doposud nesplnili. Pokusíme se o nápravu v letošním roce. 
Co se týká splnění plánu oprav a údržby zařízení T. J. 2014:
Plánovali jsme opravu fasády a výmalbu společných prostor, chodeb a kanceláří 
sokolovny. Díky grantu Magistrátu hlavního města Praha (MHMP) a významné-
mu mimořádnému finančnímu příspěvku MČP6 jsme nakonec mohli na podzim 
roku 2014 opravu fasády realizovat. Jsme rádi, že budova naší T. J. je opravená 
a podobá se už všem ostatním domům v ulici i okolí. Velice si vážíme obdržené 
finanční podpory jak MČP6, tak MHMP. Bez jejich pomoci bychom k finálnímu 
výsledku nedospěli. Uspořené finance T. J. tak budeme moci investovat do dal-
ších nutných plánovaných oprav a údržby zařízení T. J. Budova je více než 100 
let stará. Kam se podíváme, pro bezpečný provoz zařízení, všude je potřeba něco 
opravit, zrekonstruovat nebo vyměnit. Nepodařilo se nám plánované vymalování 
společných prostor, tj. chodeb a kanceláří budovy T. J. Připravené finance jsme 
museli investovat do řešení havarijního stavu po zatopení budovy T. J. přívalový-
mi dešti v květnu 2014. I když se jednalo o pojistnou událost, 75% nákladů jsme 
museli uhradit z vlastních zdrojů T. J. , mimo jiné z důvodu vysoké spoluúčasti  
T. J. na uzavřené pojistce (spoluúčast každé T. J. Sokol na pojistné události je 50 
tis. Kč, společné centrální pojištění ČOS). 
Plány a přání v oblasti činnosti T. J. do roku 2015:
– udržet členskou základnu a činnost oddílů alespoň na úrovni roku 2014
– udržet a nadále modernizovat obsah cvičebních a tréninkových hodin, jít s tren-
dem sportu v ČR (od 1. 1. 2015 zakládáme nový oddíl braekdance mužů, kterým 
jsme poskytli tréninkové a trenérské zázemí pro sportovní činnost)
– nadále kvalifikovaně pečovat o vzdělávání cvičitelů a trenérů
– pokračovat ve spolupráci s MČP6 v oblasti propagace sportu na Praze 6 
(Ladronkafest, Brána volného času, Měsíc zdravé Šestky a další)
– nadále pokračovat ve finanční podpoře subjektů zřizovaných MČP6, kterým 
pronajímáme naše dvě tělocvičny pro pravidelnou sportovní činnost dětí a mlá-
deže (hodiny TV dětí MŠ a žáků ZŠ P6 v okolí) za sníženou sazbu pronájmu
– v oblasti oprav a údržby zařízení 2015 plánujeme:
– loni nerealizovanou výmalbu společných prostor budovy
– výměnu stávajících dvou kotlů na vytápění sokolovny za ekologické a energetic-
ky úspornější kotle nové, získáme–li finanční příspěvek. O ten jsme žádali MČP6 
a MHMP. 
Na závěr: Chtěla bych touto cestou poděkovat všem cvičitelům, trenérům a čle-
nům výboru T. J. za jejich pravidelnou obětavou, záslužnou, někdy možná i nedo-
ceněnou dobrovolnou práci pro naši tělocvičnou jednotu. Velice si vážím význam-
né pomoci cvičitelů a trenérů, bez které by činnost našeho Sokola nebyla možná. 
Rovněž jménem výboru T. J. velice děkujeme MČP6 za významnou, tradiční, již 
několikaletou finanční podporu činnosti mládeže a finanční příspěvek na opravu 
fasády budovy T. J. v loňském roce. Díky významné finanční podpoře činnosti  
a provozu T. J. Městskou částí P6 můžeme tak částečně uspořené peníze v roz-
počtu T. J. investovat do dalších plánovaných, někdy i neplánovaných, ale potřeb-
ných oprav a údržby zařízení T. J. a do modernizace činnosti oddílů T. J. Zájemce  
o pravidelné sportovní vyžití na úrovni sportovní všestrannosti, tj. sportu pro 
všechny, nebo na úrovni výkonnostního sportu ve vybraných sportech zveme  
k nám do Sokola v Břevnově. Nové členy přijímáme do většiny oddílů v průběhu 
celého cvičebního roku. Bližší informace o našich oddílech a jejich činnosti se 
dozvíte na www.sokolbrevnov.cz. Loučím se s Vámi sokolským NAZDAR! Vanda 
Marušová, starostka a vedoucí cvičitelka oddílu žactva T. J. 
P. S. V souvislosti s platností nového občanského zákoníku /NOZ/ od 1. 1. 2015 
má ČOS a všechny T. J. Sokol povinnost nově se zaregistrovat ve Veřejném rejs-
tříku Ministerstva spravedlnosti ČR. Výbor naší T. J. rozhodl ve spojení s nutností 
nové registrace změnu názvu T. J. , tedy návrat k původnímu názvu T. J. z doby 
jejího založení: T. J. Sokol Praha – Břevnov, který budeme používat od 1. 1. 2015 
(do 31. 12. 2014 T. J. Sokol Břevnov – Hradčany). 

V letošním roce Sokolové slaví 25 let po obno-
vení činnosti své organizace (rok 1990 je rokem 
znovuobnovení činnosti České obce sokolské – 
ČOS). V průběhu května a června t. r. se budou 
konat v Praze, Brně a Plzni velké sokolské spor-
tovně – společenské slavnosti spojené s touto 
událostí. I cvičenci a sportovci naší T. J. se ak-
tivně zúčastní letošních hromadných vystoupení a sportovních soutěží v Praze, je-
jichž hlavním organizátorem bude ČOS. Do Brna a Plzně někteří z nás pojedou jako 
diváci, tedy pasivní účastníci. Přesný program všech tří plánovaných sokolských 
akcí brzy najdete na webových stránkách ČOS: www. sokol. eu
Rekapitulace činnosti a provozu T. J. v roce 2014 – plnění zadaných plánů
Činnost našich 13 oddílů sportovní všestrannosti počínaje oddílem rodičů a dětí, 
přes oddíly předškolních dětí, žactva – sportovní všestrannost, přípravka florbal, 
přípravka rope skipping, oddíly žen – aerobik, bosu, kondiční cvičení, zdravotní tě-
lesná výchova, jóga, oddíl seniorek po oddíly rekreačního fotbalu a florbalu mužů 
vede 19 kvalifikovaných cvičitelů a cvičitelek. 
Nejmladší cvičence je 2, 5 roku, nejstarší 89 let!
Naši pozornost a mimořádné ocenění si zaslouží dlouhodobá cvičitelka oddílu se-
niorek Eva Řeháková, která letos v červnu oslaví v plném elánu osmdesátiny. Člen-
kou Sokola je od roku 1942, cvičitelkou v naší T. J. pak od roku 1995. Bezproblé-
mově vede 1x týdně cvičení seniorek. Druhou hodinu v týdnu tohoto oddílu vede 
kvalifikovaná cvičitelka Věra Jakubcová, která je současně jednatelkou a hospo-
dářkou T. J. Společně tvoří vynikající tandem vedení oddílu. Ostatní oddíly vedou 
rovněž perspektivní kvalifikovaní cvičitelé a trenéři. 

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

s výhledem na Hradčany patřila ovšem mezi atraktivní lokality, zvláš-
tě když bylo rozhodnuto o výstavbě tunelu Blanka a bylo zřejmé, 
že jejím zprovozněním bude doprava na Patočkově ulici (ta vznikla 
až ve dvacátých letech) v budoucnu výrazně nižší. Prodej pozemku 
byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy v roce 2005, 
tedy v době, kdy byl primátorem MUDr. Pavel Bém. O důvodech, 
proč se město pozemku zbavilo, není v materiálu, který byl jeho 
členům předložen, ani zmínka. Stejně jako o existenci pohřebiště. 
Celá záležitost dnes působí dojmem, že problematické momenty 
byly upozaděny, o věci se nemělo diskutovat. Skrytou režii prozrazu-
je i vlastní průběh výběrového řízení. Město obdrželo šest nabídek  
a odsouhlasilo odprodej nejvyšší z nich (za 81 miliónů) a v případě, 
že vítěz odstoupí, prodej další nabídce v pořadí. Tímto postupem se 
pozemek nakonec dostal do rukou až třetí nabídce, kterou podala fy 
AGANA a která zněla na 62, 7 milionů. Kupující tak ušetřil téměř dva-
cet milionů. S firmou AGANA byla o tři roky později uzavřena kupní 
smlouva. Ve světle těchto okolností není překvapivé, že ani památ-
káři hlavního města neměli s navrženou výstavbou problémy (ačkoli 
se pozemek nachází v ochranném pásmu Pražského hradu), takže 
územní rozhodnutí o přípustnosti stavby mohlo být hladce vydáno, 
čímž byl osud pozemku zpečetěn. Developerem stavby je nyní spo-
lečnost PDB development, za níž stojí spolumajitelé těžařské skupiny 
Czech Coal (mimochodem staví též na počátku Evropské třídy, ve-
dle hotelu Diplomat). V dostavovaném areálu bude v osmi domech 
celkem 48 bytů. I když developeři sami hovoří o svém projektu  
v superlativech, skutečnost je bohužel zcela jiná. Pozemek, který svou 
polohou přímo vybízel k výstavbě několika kvalitních soliterních vil, je 
doslova pokryt téměř souvislou pětipatrovou zástavbou. Lze jen dou-
fat, že realizaci podobných projektů se v budoucnu podaří zabránit. 

A jak to dopadlo s pohřebištěm? Borkovského závěry potvrdil výzkum 
Archeologického ústavu realizovaný na parcele v roce 2012, který, 
 i když část plochy byla již zničena, odkryl více než 50 hrobů. Zásad-
ní byl nález kostrových hrobů z 10. století s poměrně bohatou výba-
vou. Pohřebiště patří do skupiny nekropolí obklopujících od západu 
Pražský hrad. Takže alespoň částečný happy end? Ne tak docela.  
V poslední letech panuje mezi archeology shoda, že nejlepší ochra-
nou archeologických památek není jejich výzkum, který vlastně 
památku zničí (byť s náležitou dokumentací), nýbrž její ponechání  
v neporušeném stavu (in situ). K jejímu poznání často stačí výzkum 
nevelké části, ostatní je lépe ponechat v zemi. Platí to samozřejmě i u 
pohřebišť, kde by k tomuto aspektu měla přistoupit i (v našich krajích 
dávno vymizelá) úcta k hrobům našich předků. 

Michal Tryml, Konzervativní klub. 

T. J. SOKOL PRAHA – 
BŘEVNOV 25 LET PO  
ZNOVUOBNOVENÍ 
ČINNOSTI SOKOLA  
V ČR
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Ani po čtyřech měsících nezmizely z našich ulic volební plakáty. 
Lidé ze spolku Pro Břevnov se proto rozhodli nadělit své čtvrti 
neobvyklý vánoční dárek. Povedlo se: politické sliby a fráze jsou 
pryč, nahradily je obrázky toho, co mají Břevnováci rádi. 

„Dvacet archů papíru, primalex, kýbl s lepidlem, štětce a staré 
hadry. A dvě docela zábavná odpoledne. Víc nebylo třeba,“ říká 
architekt Michal Volf, který stojí v čele spolku Pro Břevnov. 

Pro připomenutí: některá politická uskupení rozjela kampaň už 
na konci srpna, komunální volby proběhly druhý říjnový víkend. 
Plakáty s volebními hesly z mnohých ulic v Praze 6 nezmizely 
dodnes. 

„Štvalo nás, že se ještě na přelomu roku máme koukat na otrha-
né, počmárané tváře politiků a všechny ty jejich sliby a fráze,“ 
doplňuje výtvarnice a autorka celého nápadu Zuzana Vojtová. 

Co se nám tu líbí

Terčem přímé akce Břevnováků se staly Bělohorská a Patočko-
va ulice, přesněji řečeno zdejší reklamní lavičky. „Nevím, jestli se  
o nich dá mluvit jako o lavičkách, moc lidí na nich sedat nevidím. 
Jsou to hlavně reklamní plochy, které chodcům spíš překážejí.  
A určitě by mohly vypadat lépe,“ říká Michal Volf. 

Poslední předvánoční sobotu se sešlo v jedné z domácností břev-
novské Tejnce několik dospělých a dětí. Kdo chtěl, mohl se pustit 
do díla, ne každý si však na dvoumetrové „plátno“ troufl. „Hlavně 
jsme vymýšleli, čím to pomalovat. Chtěli jsme na těch obrázcích 
ukázat, co máme na naší čtvrti rádi, co se nám tu líbí,“ říká Zuza-
na Vojtová. 

O motivy nebyla nouze. Tramvaj číslo 22, kačeny a bruslaři na 
rybníce u Břevnovského kláštera, kaple na trase poutní cesty 
do Hájku, pouštění draků na Ladronce, taneční sál na Marjánce 
nebo třeba schodiště, kterými je naše čtvrť protkaná a pro jejichž 
každodenní překonávání se vyplatí mít slušnou fyzičku. 

Černý výlep?

Přes noc barva zaschla, další den se šlo na věc. Strhnout a odr-
bat staré plakáty, přetřít opěradlo lepidlem, natáhnout novou pla-
chtu, vytlačit bubliny vzduchu. 

„V první řadě jsme se snažili nadělit si netradiční výzdobu. Ale 
taky jsme chtěli upozornit na to, že zatímco třeba v Rakousku 
mají politické strany nařízeno do čtyřiadvaceti hodin po zavření 
volebních síní svoji reklamu odstranit, u nás tohle nikdo neřeší,“ 
vysvětluje architekt Volf. 

Zbývá odpověď na důležitou otázku: nešlo spíš než o rozpustilý 
happening o černý výlep a poškozování cizího majetku? „Provozo-
vatel laviček o všem věděl, osobně jsem ho předem kontaktovala. 
Vysvětlil mi, že politici tam zůstávají, protože si další reklamu ni-
kdo neobjednal. A že mu náš provizorní přelep nevadí,“ říká vý-
tvarnice Vojtová. 

PROSTĚ JSME LAVIČKY

PŘELEPILI

Břevnováci přijali převlečení laviček s radostí, mnozí se u nich za-
stavovali a jejich novou podobu si fotili. „Super akce! Škoda jen, 
že politické strany nejsou schopny odstranit to na své náklady,“ 
nechal se slyšet například předseda Spolku břevnovských živ-
nostníků, řezník a uzenář Tomáš Hudera. 

Volební kampaň na Bělohorské a Patočkově tím skončila. Už tak 
trvala neslušně dlouho: od letních do vánočních prázdnin, skoro 
celé jedno školní pololetí. 

Marek Šálek

Většina Břevnováků si již zvykla na hudební produkce Břev–
novského chrámového sboru při slavnostních mších či jiných 
svátcích. Pečlivě promyšlený a vybraný program sbormistra  
a dirigenta pana Adolfa Melichara přiláká vždy posluchače i z 
dalších částí Prahy. Během adventu a vánočního období však 
chrámový sbor za vzdálenějšími posluchači dojel sám. Již  
v polovině prosince minulého roku byl sbor pozvaný za Prahu 
do Libně a Libře, kde již před pár lety koncertoval ještě v míst-
ním kostele, který je však v současné době z důvodu havarij-
ního stavu nepřístupný. Přesto se místní organizátoři rozhodli, 
že vánoční koncert uskuteční. Po příjemném uvítání v Libni se 
koncertovalo v místním sále restaurace a posléze se hudeb-
níci a sbor přemístili do nedaleké krásné venkovské hospody 
v Libři, kde se topí ještě ve starých kamnech na uhlí a dříví. 
Po občerstvení se upravil prostor tak, aby se do malého sálu 
všichni vešli – hudebníci i posluchači. Bylo velmi příjemné zpí-
vat pro dychtivé a milé posluchače, kteří se sesedli do lavic  
a na židle, a své nadšení dávali najevo potleskem. Však i opo-
zdilý host, který ještě v ruce držel svůj džbánek piva si rychle 
sundal čepici a zapasoval se do lavice, aby mu nic neuteklo. 
Atmosféra byla srdečná, příjemná, snad jen chyběl sníh pro 
dokreslení dokonalé vánoční idyly. Podobné milé setkání s po-
sluchači bylo i v Družci u Kladna, sice v chladnějším kostele 
Nanebevzetí Pany Marie, avšak rovněž s vřelým publikem, ko-
ledy a pastorely dovedly všechny příjemně naladit. 

Posluchači z Prahy však nebyli ochuzeni o krásný a melodický 
vánoční program. Koncert u Písecké brány byl zdařilý, však 
také byla Písecká brána zaplněná k prasknutí. Během vánoč-
ních svátků se již zpívala oblíbená Česká mše J. J. Ryby a to  
i v nedalekých Čakovicích, kde společně s místním sborem 
zazněla Rybovka opravdu mohutně. Koncerty na Starém Měs-
tě v Praze u sv. Salvátora a v Klementinu měly rovněž svůj 
půvab, tam přišli většinou i zahraniční posluchači a ti svůj ob-
div vyjadřovali velkým potleskem. Škoda jen, že půlnoční mše  
u sv. Markéty v Břevnově nezazněla v plné síle, přeci jen úna-
va trochu zapracovala. Zato na Hod Boží si místní farníci vy-
slechli nově nastudovanou melodickou Českou mši koledovou  
K. Hradila. Vyvrcholením hudebních vánoc sboru byl však 
Nový rok. To již zazněla krásná Mozartova mše – Korunovač-
ní, ale také další písně, určené zejména účastníkům setkání 
Taizé. Břevnovský kostel sv. Markéty byl zaplněný hlavně mla-
dými lidmi, kteří dávali spontánně najevo, jak se těší ze spo-
lečného setkání a ocenili připravený výběr písní, který se také 
společně zpíval. Vstup do nového, letošního roku byl opravdu 
radostný a velkolepý, budou na něj vzpomínat nejen účastníci 
setkání Taizé, ale jistě i farníci. 

Hana Stanková 

Vánoce 2014 
Břevnovského chrámového sboru
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Platí ještě ono tradiční heslo: Březen–mě-
síc knihy? 
1. Heslo „Březen – měsíc knihy“ vymysleli za minu-
lého režimu „marketingoví odborníci“, aby podpořili 
prodej knih, protože březen byl vždycky z hlediska 
prodeje knih nejslabší měsíc. To samozřejmě trvá 
dodnes, jen ten slogan se už dávno nepoužívá. 

Od roku 2011 se dvakrát do roka koná tzv. Velký 
knižní čtvrtek, v rámci kterého vychází výběr toho 
nejlepšího čtení. Všechny vybrané tituly se ocitnou 
na pultech knihkupectví v jeden den a mají velmi 
silnou propagaci ve všech možných médiích. 

Které tituly jsou dnes nejvíce žádané?
2. To se nedá tak snadno určit. Každý rok je to jiné a vždy se najde několik 
bestsellerů jak z beletrie, tak z odborné literatury. U nás v knihkupectví se 
nejvíce prodávají tituly, které sami vydáváme. Ať už se jedná o pragensie, 
současný folklor, jako je úspěšná série Černá sanitka, nebo naši odbor-
nou kynologickou literaturu. 

V poslední době je pro naše vrstevníky hitem série 1000 věcí, co mě se-
rou, která s nadsázkou nastavuje zrcadlo zlořádům dneška. Celé to začalo 
jako internetový blog, který se ale záhy stal kultovním fenoménem české-
ho internetu, což potvrzuje jak prestižní ocenění Křišťálová lupa 2011, tak 
skutečnost, že jsme před Vánocemi vydali v knižní podobě už jeho čtvrtý 
díl. Mimochodem, jeden ze tří autorů je původem Břevnovan, respektive 
Břevnovanka, což je důkazem toho, že Břevnovanům knihy nejenom pro-
dáváme, ale i vydáváme. 

Při vašem příchodu na Bělohorskou ulici zde byla ještě další 
dvě knihkupectví
3. Ano, to je pravda, dnes jsme již na Bělohorské ulici sami. Ale nezna-
mená to, že by lidé nečetli. Obrat na knižním trhu je každý rok plus mínus 
stejný. Spíš to bude tím, že v této lokalitě není taková kupní síla, aby se 
uživilo několik knihkupectví. 

Které tituly vycházejí v nakladatelství PLOT ?
4. Náš záběr je poměrně široký. Od svého vzniku v roce 1998 jsme již 
vydali několik stovek titulů různých témat a zaměření. Původně jsme za-
hájili činnost jakožto malé rodinné nakladatelství a začali jsme vydávat 
knihy o přírodě, literaturu pro volný čas a zábavu, a především literaturu 
kynologickou. V průběhu času se postupně ediční řady rozšiřovaly a pro 
lepší orientaci vzniklo několik tematických okruhů – od odborné literatury 
přes folklor, beletrii, poezii a dětskou literaturu až po kuchařky a knížky  
o zdraví. Prim ovšem v Nakladatelství Plot stále hraje kynologická litera-
tura, v níž se věnujeme výchově, výcviku, psím sportům i monografiím 
plemen. 

Budou se knížky v klasické podobě číst i za sto let ?
5. Určitě ano, o tom jsem naprosto přesvědčen a nic nenasvědčuje tomu, 
že by to mělo být jinak. 

Jak velká je konkurence čteček knih elektronických?
6. Čtečky a e–knihy nevnímáme jako konkurenci klasických knih.  

Sami e–knihy také vyrábíme, ale zjistili jsme, že se ve valné většině jedná 
o úplně jiného zákazníka, než který by si koupil klasickou knihu. Nám tak 
vlastně zákazníci spíš přibyli. 

Myslíte, že nižší DPH a tedy zlevnění knížek dramaticky ovlivní 
zájem čtenářů ?
7. Asi čtenáře trochu zklamu, ale žádné velké zlevňování knížek bych ne-
čekal. Když šlo DPH na knihy nahoru, tak většina nakladatelů ceny knih 
nezvýšila, a tím pádem není důvod. 

P. S. Na otázky Břevnovanu odpovídal pan Matěj Barták, majitel naklada-
telství PLOT. 

Redakční rozhovor

Knížky se číst budou!

INTERNÍ ODDĚLENÍ
STRAHOV
VFN V PRAZE 6

Světový den ledvin 12. 3. 2015 

Kontakt: Interní odd. Strahov VFN,  
Šermířská 5, Praha 6

Letošní motto zní: „Zdravé ledviny pro všechny“
Vyšetření zdarma!

Letošní světový den ledvin připadá na čtvrtek 12. března. 
Při této příležitosti si můžete zdarma nechat vyšetřit své ledviny na pracovi-

šti Interního oddělení Strahohv VFN. 
Možnost konzultace s lékařem. 

KDY? 12. března od 7 do 12 hodin
JAK? Přijďte na lačno, se vzorkem ranní moči 

(event. ji lze odebrat až na místě). 
KDE? Interní oddělení Strahov VFN, Šermířská 5, Praha 6
Doprava: bus 191, 176, 143 – zastávka Stadion Strahov. 

Více na 
Více na www.dialyza–strahov.cz
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na jeden či více dní. Většinou jsou to výlety do přírody, v přípa-
dě vícedenních, pod stany. V letních měsících vyrážíme na vodu,  
v zimních naopak spíše za kulturou například do divadla, nebo 
na výstavy. Náš oddíl se účastní také různých skautských soutěží 
jako například Praha plná strašidel, nebo Svojsíkův závod – vět-
šinou úspěšně. 

Celoroční činnost završíme 14 denním táborem. Zatím jsme 
jezdili skoro pokaždé na jiné místo – na tábořiště jiných oddílů, 
ale nyní se snažíme šetřit a sehnat peníze na vlastní vybavení, 
abychom mohli jet na své. Co se týče historie, náš původně dív-
čí oddíl vznikl v roce 1990, takže letos slavíme 25. narozeniny.  
V rámci oslavy chystáme v dubnu soutěž pro širokou veřejnost, 
na kterou jsou všichni srdečně zváni. 

Naše klubovna, kde se scházíme na schůzky, se nachází v Libo-
ci, v centru Malejov u kostela sv. Fabiána a Šebestiána. Během 
celého roku, hlavně na začátku jsme otevřeni novým členům od 
2. do 7. třídy. 

Podrobnější informace o našem oddílu jsou k dohledání na 
webu: www.hvezda.skauting.cz. 

autor: K. Illnerová – rádkyně družiny, s pomocí hlavní vedoucí  
V. Ryantové 

43. ODDÍL ZTRACENÁ HVĚZDA

Jsme suchozemský skautský oddíl působící na Praze 6. Naše ak-
tivita je velice různorodá, kdybychom to měli shrnout, snažíme se 
naše členy připravit na život. Zaměřujeme se na zlepšení samo-
statnosti, i na spolupráci v týmu, orientaci v přírodě i ve městě, 
poznání sebe sama a umožňujeme dětem uplatnit jejich potenci-
ál v každodenním životě. 

Starší členové se postupně učí jak vést schůzky a výpravy, což jim 
umožňuje další rozvoj a zkušenosti do budoucna. Jsme smíšený 
oddíl (tzn. pro kluky i holky) a máme družiny pro všechny věkové 
kategorie – družinu Vlaštovek pro děti od 7 do 8 let, družinu Ve-
verek, 9 – 10 let, a dvě skautské družiny – Pantery a Blbouny pro 
děti od 11 do 15 let. 

Schůzky probíhají jednou týdně, rozděleně po družinách, aby 
děti mohly být se svými vrstevníky. Program vymýšlejí vedoucí 
a starší členové družin. V průběhu roku pořádáme různé akce, 

SKAUTI V PRAZE 6
Tajenka: Děti s míčem a děti s lodičkou 
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Vážená a milá paní Anežko Jansová, upřímně a srdečně gratulujeme  
k Vašim 90. narozeninám. Přejeme vše jen to dobré, hlavně však zdraví 
a sílu. Jsme rádi, že žijeme ve Vaší blízkosti, že Vás vždy vidíme usmě-
vavou a ochotnou být nám nápomocna. Za všechny Vaše dobré skutky 
Vám děkujeme a věříme, že se s Vámi ještě dlouho budeme potkávat  
v okolí Petřin. Vaši sousedé a přátelé

Přání
Naší mamince paní Růženě Čánové z Břevnova přeje  
k 87. narozeninám hodně zdraví a pohody dcera a syn. 

Vzpomínka
Před sto lety 28. 2. 1915 se narodil v Břevnově pan Josef Jelínek. Pracoval 
jako magistrátní úředník a byl jedním ze zakladatelů břevnovského skautské-
ho oddílu Jeleni, který vznikl v roce 1935. Organizoval a vedl letní skautské 
tábory, akademie a vychoval mnoho skautů. Byl činný v břevnovském Orlu, 
byl aktivním členem místní ochotnické Tylovy družiny a lidové scény, některá 
představení režíroval. Zemřel 11. 10. 2006. 

7. března by oslavil doktor Michal Flegl pěkné se-
dmdesáté páté narozeniny. Nestane se tak. Zemřel po 
dlouhé těžké nemoci 19. 12. 2014 a široká obec přátel 
historie ztrácí oblíbeného autora pragensií a odborných 
historických prací. Narodil se v roce 1940 v Praze – 
Střešovicích a po středoškolských a vysokoškolských 
studiích pracoval ve státních institucích bývalé Fede-
rální vlády, ministerstva kultury a ministerstva spra-
vedlnosti a přednášel na –teologické fakultě UK. Ve 

velmi bohatém sumáři jeho badatelské a dějepisné činnosti nalézáme cenné 
statě k dějinám české reformace, k dějinám české husitské tradice, k historii 
českého učitelstva, k dějinám osídlení, z oblasti památkové péče o zříceni-
nách českých hradů, z dějin novodobé historiografie u nás a mnoho dalších. 
Připomeňme jeho působení ve Středisku vlastivědné práce v PS hl. m. Prahy  
a jeho obsáhlého průvodce Prahou, který vyšel v letech 1988 – 1990 v několi-
ka jazykových verzích. Nelze vynechat práci Po stopách husitského revoluční-
ho hnutí, stati o životě a díle malostranského historika Cyrila Merhouta a četné 
práce místopisné: Střešovice na přelomu 18. a 19. století, stavební kolonizace 
za pražskými hradbami. Střešovický dvorec, Strahovský klášter, Staré Stře-
šovice atd. Je třeba připomenouti i jeho úsilí o obnovu Tolerančního hřbitova  
v Ruzyni (Michal Flegl byl po předcích evangelík), mnohé vědecké a popu-
lární  články v časopisech, kde měl tisíce čtenářů. Dr. Flegl především znal 
a uměl psát. Když vstoupil před léty do redakce našeho listu, stal se ihned 
páteří odborných a místopisných materiálů, které dnes znovu vyhledávají 
noví studenti a zájemci o historii Prahy 6. Čtenáři vzpomenou na Knihovnič-
ku časopisu Břevnovan a jeho publikace Střešovice tisícileté a Ořechovka. 
Na množství osobností Prahy 6, které na stránkách Břevnovanu pro čtenáře  
představil, článků, na jeho odborné redakční poradenství i při tvorbě Knihy  
o Břevnově. Michal Flegl není. Redakci odešel kamarád, nenahraditelný zna-
lec místopisu, české zemi profesionální historik. Jak poděkovat více, než si 
často vzpomenout...      Za redakci Mgr. Pavel Krchov 

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Únor 2015
Zdeněk Vágner, Břevnov  28. 2. 1924
Ing. Leoš Grimm, Břevnov  14. 2. 1934
Ing. Karel Jičínský, Břevnov  7. 2. 1939
Bohuslav Novák, Břevnov  23. 2. 1950
Marek Čihař, Břevnov  23. 2. 1950

březen 2015
Růžena Čánová, Břevnov  12. 3. 1928
Miloš Opatrný, Břevnov  8. 3. 1934
Dagmar Štěpánková, Břevnov  31. 3. 1934
Jiří Odvárka, Břevnov  2. 3. 1948

Únor – Březen

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

Naše gratulace

ZA PhDr. MICHALEM FLEGLEM

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. 

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

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

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. 

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

MLADÝ 
SLOUPEK

Jablkem sem i tam
O samotě jabloň
ve spadaném listí tetelí se křehce
Poslední jablíčko – závan blaženosti  
– chutná sladce i trpce
O samotě jabloň
vášeň kousnutím probuzená  
plíží se tiše a měkce
O samotě jabloň
vprostřed zahradního reje studem zkrabacená
Na ráj světa dívat se už nechce

Dne 18. prosince, kdy pan Jan Petrásek opouštěl svou 
pozemskou pouť, bylo deštivé dopoledne a kapky deš-
tě připomínaly rozdrobenou lásku v jeho posledních 
chvílích. Narodil se v Praze a téměř celý život prožil 
v Břevnově. Celý svůj profesní život zasvětil statice  
a projektování, zejména projektům dopravních mostů, 
a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Podílel 
se i na řadě dalších stavebních projektů. Jeho život, 

jak osobní, tak pracovní, provázela především přesnost a cílevědomost do-
končit vše, co započal. To si také plnil až do posledních dnů svého života. 
V posledním roce však již vnitřně přestával věřit, že bude natolik silný, aby 
mohl se svými blízkými začít a strávit rok 2015. Byl si vědom toho, že jeho 
odchod bude pro blízké smutný, ale přesto dával najevo, že od nich nebude 
odcházet rád. Jeho život byl naplněn optimismem a láskou. S láskou na něj 
budeme vzpomínat. 

ZA PANEM JANEM PETRÁSKEM
17. 6. 1938 – 18. 12. 2014

Nikola Ptáčková
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To už bylo na mámu příliš, rychle něco zamumlala a táhla nás 
pryč, celá roztřesená a s očima plnými slz. Její rozpoložení 
jsem pochopil až mnohem později. 
Detailní přiblížení domku dnes už najdeme jen v maminčině 
vzpomínkové próze Náš malý, maličký svět, na jeho místě jsou 
někdy od sedmdesátých let bytové domy pro pracovníky vel-
vyslanectví Ruské federace. Takto ho zachovala v paměti tříle-

tá hrdinka knihy, kterou je sama autorka:
„Domek, v němž bydlíme, je přistavěn 
ke skále. Do přední místnosti jde světlo  
z ulice, ale pokoj je temný. Okno se otví-
rá dovnitř a za ním je vlhký, nepravidel-
ný kámen. Toto otvírání okna nikam mě  
v dětství fascinovalo, tichounce sedím  
a čekám, až někdo otočí kličkou, rozevře 
křídlo se slepými tabulkami a ukáže vlh-
ký, studený konec. 
Neboť je to konec, vím to, konec mého 
světa. Ve skále je něco zlověstného  
a hrůzného, toužím se jí dotknout, ale 
nikdy se neodvážím. Připadá mi, že by 
mi konec ukousl ruku nebo mě neslyšně 
vstřebal, držím se rámu a konec světa na 
mne zatuchle dýchá, mokře slintá, pole-
kám se a letím pryč.“

A maličká protagonistka nás zavádí i dovnitř domku, kde při-
šla na svět: „Náš byt tvoří jedna jediná místnost, cimra. Zdá 
se mi ohromná, světlo nedosahuje do 
koutů. Jsou tu dvě malá nízká 
okénka, pod jedním stojí dře-
věná truhla s vypouklým 
víkem. Uvnitř je celá 
maminčina výbava,                                                   
pár kousků prádla, pár 
knížek a sešitů s opsa-
nými básničkami, 
desky s obrázky, vy-
střihanými z časopisů.  
V této podobě jsem 
prvně poznávala slavné 
obrazy světových malí-
řů. 
U druhého okna je bílý stůl, 
pokrytý voskovaným plát-
nem. Tento vikslajvant (jak říká 
maminka) s růžemi znamená značný přepych, všude kolem 
nás mají jen nenatřené stoly, které se drhnou jako podlaha. 
Zásuvku mám přísně zakázáno otvírat, proto podrobně vím, 
co skrývá. Fotografie, tajuplná krabice s Turkem na víčku  
a v ní všechny poklady světa, knoflíky, patentky, špendlíky, 
jehly a divné velké peníze, zavěšené na barevných stužkách. 
Teprve mnohem později se dovím, že je táta vyhodil a máma 
je mezi šitím zachránila, mezi válečnými vyznamenáními je  
i svatojiřský kříž. 

Jméno mé maminky Jaromíry Kolárové (narozené 24. 8. 1919) 
si lidé nejvíce spojují s nezapomenutelnými filmovými kome-
diemi Holky z porcelánu a Léto s kovbojem, ke kterým napsala 
scénáře. Mnozí si vybaví i její televizní hry Veronika, prostě 
Nika, Naděje má hluboké dno, Co Hedvika neřekla, Jsou urči-
té hranice či filmy Jen o rodinných záležitostech nebo Dívka  
s mušlí. A zůstala po ní i pěkná řada čtenářsky úspěšných knih. 

Já si rád čtu třeba v její vzpomínkové próze Náš malý, maličký 
svět a v pokračování Divný čas, divná láska, ve kterých ožívá 
prostředí Bubenče, Holešovic a Letné dvacátých až čtyřicátých 
let minulého století. Někdy knihy používám i jako neobyčejně 
živého a osobitého průvodce prostředím, které se mnohde od 
té doby nenávratně změnilo. 
Když jsem si nedávno na bubenečském hřbitově připomněl 
maminčiny narozeniny, napadlo mě vydat se i na některá mís-
ta, o kterých ve svých vzpomínkách tak barvitě psala. 
K domku, ve kterém se narodila, to odtud není tak daleko. Ale 
už bychom ho nenašli. Viděl jsem ho jen jednou v životě před 
více než čtyřiceti lety, ulice, ve které stál, se původně jmeno-
vala U Studánky, domek měl číslo 18. Později se část uličky 
spojila s ulicí K Starému Bubenči. Vedlejší ulice byla Wolke-
rova (původně Školská). Máma nás tři už dospělé děti vzala do 
míst, kde prožila první roky svého života. Z okna domku tehdy 
vykoukla starší paní a chvíli nás napjatě pozorovala. 
– Hledáte někoho? zeptala se po chvíli. 
– Ne, jen jsme se tady zastavili, řekla máma značně rozrušeně. 
Žena ji chvilku pozorovala a pak vyhrkla: – Vy jste asi slečna 
Setničková?
Když maminka uslyšela své dívčí jméno, silně ji to rozhodilo. 
– Jak můžete vědět...?
– Poznala jsem to na vás, vidím, jak něco silně prožíváte, co 
jiného než vzpomínky? A před námi tu bydleli jen Setničkovi. 
Pojďte se podívat dovnitř. 

J. Kolárová se spolužačkami gymnázia a portrétka z maturitního tabla.

ze vzpomínek nejstarší  generace
Vladimír Kolár 

Narozena v Bubenči
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Ke stolu jsou přistaveny 
dvě židle bílé a dvě hnědé  
s proplétanými sedátky. 
Maminka s tátou mají 
jednu postel a já mám 
druhou, o hodně men-
ší a dost ponižující, je 
opatřena sítí a neumím  
z ní sama vylézt. Čela má 
natřena temnou barvou. 
Tajně ji seškrabuji prstí-
kem, pod nerovnoměr-
nou vrstvou tuším stíny. 
Časem se mi podaří od-
krýt buclatou dětskou 
ručku a kousek křidýlka. 
Největší maminčinou 

chloubou a pro mne zapovězeným územím je kredenc. Skládá 
se ze skříňky s nádobím a pokličkami, na ní stojí na nožkách 
zasklený vršek. Kdykoli tatínek přejde, zvoní sklo. V prosto-
ru mezi dvěma skříňkami se třpytí misky vah a hmoždíř, tý-
den co týden je maminka leští sidolem. V koutě je umyvadlo  
a plechový džbán, pro vodu chodíme za barák.“
Mnoho nostalgického půvabu má vzpomínka malé holčičky na 
první samostatnou procházku od obecních stájí do nejbližšího 
bubenečského okolí:
„Koně zmizeli ve stáji, vrabci přičinlivě ďobou a já poskakuji 
dál, okamžik prodlím u nějaké zajímavosti, dlouho postojím  
u výkladu hokynářství. Piksla s bonbóny mi naplní pusu slad-
kokyselými slinami, dveře se otevřou a zaplaví mě divokou 
směsí pachů, petrolej a slanečky, jádro a kysané zelí. 
Capu dál, u hospody pod kaštany nikdo nesedí, na zhnědlém 
listí se udržel bílý povlak sněhu, zahlédnu mokrý kaštan a nesu 
jej chvíli v ruce, kdybych byla kluk, měla bych kapsy, měla 
bych taky nůž, je to moc 
špatné být holka. 
Potkávám sousedy. Když 
jde maminka se mnou, nená-
padně do mne strká, mačká 
mi rameno, tak pozdrav, po-
zdrav hezky, pozdrav přece. 
Její napomenutí ve mně zdu-
sí každou dobrou vůli. Ko-
likrát chci, ale cosi hluboko 
ve mně nedovolí mi poslech-
nout. 
Zato když jsem sama, 
zdravím už zdaleka. Po-
zdravů znám spoustu, umím 
dobrou noc a dobrýtro, do-
-brej večír i práci čest, dobrý 
poledne, těbůh, těpic, dobrý 
vodpoledne, těpéro, inkous-
te, a ještě nazdar, nazdárek, 
servus a jak ti dupou králíci 
a majoucta, poklona služeb-
ník. Dosud nevím, jak a kdy 
který pozdrav umístit, stří-
lím nazdařbůh, líbí se mi, 
že se lidé smějí, ze všeho na 
světě nejraději mám smích. 
A teď couvnu, musím obejít 

Na vycházce ve Stromov-
ce s kamarády Kájou a Bo-
žou v r. 1944 – dole sní-
mek ze ZOO ze stejného 
roku.

Paní Kolárová v plné práci u psacího stroje

druhé řeznictví ob-
rovským obloukem, 
tisknu se k baráku 
na protější straně uli-
ce. Dva bernardýni, 
jež maminka nazývá 
mlíkařskými psy, 
ačkoli tahají vozík 
s masem, leží před 
prahem, upírají na 

mne, přímo na mne krhavé oči. Vím, že mne mohou přilepit 
na svůj růžový jazyk jako na mucholapku, vím, že mne mohou 
zaplácnout svou tlapou, špitnout na posezení. A je mi jasné, že 
ve dne vozí maso, žerou z umyvadla a odpočívají před krámem 
a v noci slídí u Pepíkovy maminky. Chlupatí jsou až běda, srst 
jim visí v chomáčích. 
Obešla jsem je bez pohromy. Kopeček končí a začíná pomysl-
ná hranice. Za „Strožok“ už si netroufám. 
Ani na zahradě hospody Na slamníku nikdo není, pár sklo-
pených židlí stojí pod přístřeškem a čiší z nich smutek. Sto-
jím a čekám, že se strhne veselý křik, seřadí se průvod řez-
níků v kostkovaných kabátcích a sněhobílých zástěrách, 
ostří sekyr bleskne do slunce, umytí kominíci si navléknou  
k černým šatům bílé čapky, vřískne muzika, zabzučí vosy nad 
tureckým medem. 
Stojím a čekám, čekám na barvy, na hudbu, na družné ve-
selí a na čápa, hlavně na čápa. Až mi přinese brášku, zmizí 
rmut i zima, přestane mi zalézat za nehty, maminka ztratí svůj 
nepřítomný pohled, bude se smát, už se bude jenom smát  
a smát.“ 
A našli bychom i ukázky, kde vystupují zcela konkrétní oby-
vatelé tohoto domku, rodiny, každá z jedné místnosti, lidé se 
skutečnými jmény a profesemi, které si vnímavá tříletá holčič-
ka po mnoha letech detailně vybavila. Ale na ně by si dnes – po 
devadesáti letech – už nejspíš nikdo nevzpomněl

(příště dokončení)

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!



TO NEJLEPŠÍ NA KONEC! 
Ještě tradiční novoroční pozdrav s fotofrafií od chrámového sboru, pozvání k masopustu a k příštímu číslu Břevnovana: sejdeme se 
v dubnu.


