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Tradiční pálení čarodějnic v přímém přenosu pro dítka a dospělé se konalo v Břevnově za účasti představite-
lů Prahy 6 a samozřejmě pana převora P. Siostrzonka. Se svojí sousedskou atmosférou, kdy si můžete s tě-
mito lidmi pohovořit, jsou nesrovnatelně příjemnější, než než mega akce na Ladronce, kam chodí celá Praha.

Bylo to před sto lety – v květnu 1915, kdy nám Itálie vypověděla válku. Do skal Dolomit nastupovali naši sta-
teční předkové, aby úspěšně odráželi nesčetné útoky a desetitisíce jich padlo. Na snímku: čtvrtá kumpačka 
od sedmdesátých čtvrtých s brýlemi proti horskému slunci a s kytkami za čepicí – to bylo vždy 18. srpna, 
kdy měl císař F. J. I. narozeniny. 

Pěšky, tramvají, autem, přicházejí tisíce návštěvníků k Břevnovskému klášteru na společenské akce zdejší-
ho živnostenského spolku: pálení čarodějnic, První pivní máj, posvícení, rozsvícení adventního stromu atd. 
Na přísné exekuci s čarodějnicemi nemohli chybět ani starosta Prahy 6 Mgr. O. Kolář a jeho zástupce Mgr. 
J. Lacina.

Zajímavost
pro vás

Počasí v dubnu  
a květnu 
Počasí v dubnu 2015. 
V dubnu byly velké teplotní výkyvy. Začátek dubna 
byl velmi chladný, dokonce byl provázen sněhový-
mi přeháňkami. Následovalo silné oteplení, pak ješ-
tě 2 vpády studeného vzduchu s dalším oteplením. 
Duben byl slabě nadnormální s průměrnou teplo-
tou 9, 3 °C. Teplotní odchylka byla 0, 6°C. 
Na začátku měsíce byly 3 mrazové dni. O teplejším 
průběhu počasí svědčí 16 dní s průměrnou teplo-
tou nad 10 °C – 140% a 3 dni s průměrnou teplo-
tou nad 15 °C– 176%. 
Suchý průběh dubna byl ukončen vydatnějšími 
srážkami, které vyrovnaly srážkový deficit do nor-
málu. Spadlo 39, 5 mm srážek, z toho byly 4 dni 
se sněžením. 
Duben byl méně oblačný se 3 jasnými dny a jen 3 
dny zamračenými – 32%. 
Koncem měsíce byly 2 dni s bouřkou a 1 den se 
silným větrem. 

Počasí v květnu 2015. 
Květen byl teplotně nadprůměrný s teplotou  
14,8 °C. Teplotní odchylka byla  +1,2 °C.
Celý květen panovaly nadprůměrné teploty s výjim-
kou  slabého ochlazení koncem měsíce.
Max. teplota byla 28,8 °C dne 5. Byl to zároveň 
první letní den. Min. teplota byla 5,8 °C dne 11.  
a 15. Teplý květen se projevil zvýšeným počtem 14 
dní… 119% s prům. teplotou nad 15 °C  a 2 dny  
s prům teplotou vyšší než 20 °C.
Suché počasí pokračovalo i v květnu. Spadlo 42,3 
mm srážek… 63 %. Max. množství 13 mm spadlo 
až 28. Počet srážkových dní poklesl na 12… 87 %. 
Květen byl nadprůměrně oblačný. Byl jen 1 den 
jasný- 21% a 11 dní zamračených -135 %.

V Praze dne 14. 6. 2015. SM
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 Z kláštera. • 23. 4. 2015 při mších sv. jsme si 
připomněli 5. výročí kněžství P. Václava Sněti-
ny • 29. 4., hostoval chrámový sbor z Břevnova  
v Karlových Varech na setkání šlechticů. Za-
zněla mše L. V. Beethoven. Dirigoval A. Meli-
char. • 10. 5. v 15.00 hod se konal též varhanní 
koncert Dorothey Fleischmannové se skladbami 
J. S. Bacha. Týž den v 18 hod. při májové po-
božnosti zazpíval chrámový sbor Jana Hanuše 
Litanie k P. Marii • 11. 5. v 18 hod. se konal  
v Tereziánském sále absolventský koncert žáků 
hudebního oboru ze ZUŠ Nad Alejí. • 14. 5. v 18 
hod. oslaveno v bazilice Nanebevstoupení Páně 
s májovou pobožností. 16. 5. o svátku sv. Jana 
Nepomuckého se konala farní pouť do Holubic, 
kde P. Václav Snětina sloužil ve 13 hod. mši sv., 
při níž zpívala břevnovská schola. • 20. 5. od  
19.30 pořádala společnost vysokoškoláků mod-
litby Taize u sv. Markéty za duchovní povolání. 
• 21. 5. od 19 hod. se konal charitativní koncert 
studentů konzervatoře R. Deyla s varhaníkem 
Pavlem Svobodou, zpěvákem Danielem Hůl-
kou a kytaristou Lubomírem Brabcem. • 22. 5.  
v 15.30 v bazilice celebroval mši sv. kardinál 
Dominik Duka s dalšími kněžími a vyučujícími 
na katolické teologické fakultě na ukončení škol-
ního roku. Zaznělo slavné Tedeum, na varhany 
hrál Marek Čihař. • Týž den od 19 hod. v klášteře 
na Bílé Hoře hudební fakulta pořádala hudebně 
taneční vystoupení na téma „Dialog v prostoru“. 
• 23. 5. od 9.30 do 17 hod. se konaly v areálu 
kláštera v Břevnově středověké slavnosti. • 24. 5. 
o slavnosti Seslání Ducha sv. v 9 hod. při mši sv. 
zazněla Beethovenova Missa in C a Regina coeli 
Jana Hanuše v podání chrámového sboru a or-
chestru s varhaníkem Markem Čihařem. • 25. 5. 
od 19 hod. se na faře konala další biblická hodina 
s Jiřím Šamonilem. • 29. 5. při Noci kostelů u sv. 
Markéty se konala mše svatá, v podání břevnov-
ské scholy Popelka Nazaretská, vedená manžely 
Salákovými, čtení duchovních textů s P. Proko-
pem Siostrzonkem a kompletář, se zakončením  
s P. Václavem Snětinou. Pro návštěvníky byl ote-
vřen kůr i krypta. • Ke Dnům víry v bazilice od 30. 

5. do 6. 6. 2015 byl v presbytáři instalován skleně-
ný moderní cylindr Mariana Karla. • 31. 5. o slav-
nosti Nejsvětější Trojice v 9 hod. přijalo 15 dětí  
z farnosti 1. sv. přijímání. Účinkovala břev-
novská schola pod taktovkou M. Salákové. • 4. 
6. v 18 hod. natáčela slavnost Božího Těla TV 
Noe. Mši sloužil P. Prokop Siostrzonek a zpíva-
la Schola, na varhany hrál Marek Čihař. Večer  
v Tereziánském sále TV Noe natáčela pořad „Jak 
potkávat svět“ s Jiřím Pavlicou a převorem P. 
Siostrzonkem k 25. výročí působení pana pře-
vora v Břevnovském klášteře. O nových varha-
nách v pořadu vyprávěl varhaník Marek Čihař  
a zazpívala Břevnovská schola pod vedením 
manželů Salákových. • 7. 6. při odpoledním 
setkání seniorů v 15 hod. hovořil bratr Martin 
Ševeček na téma P. Maria a eucharistie. • 12. 6.  
v 18 hod. o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va zazněla Missa brevis od Zd. Fibicha pod ve-
dením A. Melichara v podání chrámového sboru. 
• 21. 6. v 9 hod. P. Václav Snětina sloužil dětskou 
mši sv., při níž zazpívala břevnovská schola s ná-
sledným piknikem na ukončení školního roku. 

 V neděli 3. 5. 2015 se konal v bazilice sv. 
Markéty v Břevnově koncert při příležitosti 
100. výročí narození pana Jana Hanuše. Koncert 
uspořádala nadace Fr. A. Urbánka a rodina pana 
J. Hanuše. Na programu byly zejména skladby 
pana J. Hanuše, ale dále díla Felixe Mendel-
ssohn–Bartholdyho, Johanna Sebastiana Bacha   
a Roberta Schumanna. Provedení skladeb bylo 
na špičkové úrovni, na varhany hrál Jaroslav 
Tůma, nositel prvních cen v soutěžích ve var-
hanní improvizaci a v dalších interpretačních 
varhaních soutěžích. Unikátní písňový cyklus 
Dřevěný Kristus J. Hanuše zazpíval člen sou-
boru Národního divadla pan Pavel Švingr, který 
se zúčastnil již řady domácích i mezinárodních 
soutěží, na nichž získal mnohá ocenění. Koncert 
měl vysokou uměleckou úroveň, což posluchači 
zejména z řad hudebníků náležitě ocenili potles-
kem. 

 ARCHAIA–archeologický park Liboc, Pra-
ha 6 pořádá Příměstský tábor zaměřený na pra-
věk, středověk a archeologii
Název: Týden archeologie aneb Historie na 
vlastní kůži 
I. turnus 13. 7. – 17. 7. 2015
II. turnus 20. 7. – 24. 7. 2015 
III. turnus 10. 8. – 14. 8. 2015
vždy od 8:30 do 16:30

Děti se seznámí s profesí archeologa, vyzkou-
ší si práci v archeologické laboratoři, mohou si 
vykopat pravěký hrob, bude uspořádán piknik 
na archeologické lokalitě, navštíví archeologic-
ké muzeum, seznámí se s řemesly středověku 
(hrnčířství, tkalcovství, tesařství), vyzkouší stře-
dověké šaty a zbroj, taktéž opracování kamene  
a kostí, uvaří si pravěkou a středověkou krmi, 
zkusí i stavbu domu, navštíví archeologický vý-
zkum a další aktivity formou hry. Stravu zajišťu-
je Zelená Kuchyně. 
Cena 550 DEN (v ceně 3x denně strava + pitný 
režim, program, materiál na výrobky, cestovné, 
vstupy do kulturních zařízení). 
 Celý turnus – cena za týden 2.200 Kč. Věk účast-
níků: 7–12 let. Informace, přihlášky: www.archaia.
cz Kontakt: sarka@archaia.cz, tel: 723 322 861

 Z Pohořelce. Jak žijeme na Hradčanech? 
Jsme na konci hranic MČ P–1 a tedy i tak trochu 
na okraji zájmů této MČ a zastupitelů. Máme 
také i některé odlišné problémy než zbytek MČ. 
Co nám ale dělá radost je naše knihovna na Po-
hořelci. Pí. knihovnice Součková se snaží zajistit 
velice zajímavé akce, ze kterých si každý vybe-
re. 22. dubna jsme měli vzpomínkový podvečer  
k výročí 110 let naší knihovny. Judr. Štorkánová 
připravila promítání a přednášku o starých Hrad-

pokračování na straně 4

V červnovém kvartetu fotografií bychom vám rádi dali tip na spolehlivý autoservis Autosanatorium v klášteře, kde vám spraví všechno, což se může zrovna před od-
jezdem na dovolenou hodit. V kavárně a galerii Kutzebauch v Břevnově lze ještě stihnouti pěknou výstavu skla výtvarníka Jar. Bejvla ml. Vůbec je to zajímavý podnik: 
menu, staré francouzské židle, stůl, chodí sem lidé ze spolku Pro Břevnov neboli Mladý Břevnov, co si vyberete. Ale v Sedlci spokojenost tentokrát není. Úřad nechal 
v obecním domě č. 20 místo půdy vestavět dva luxusní byty, ale přízemí nechal zchátralé, vypadá to hrozně: půl domu má novou fasádu, půl domu otlučenou. Raději 
však zastrčme meče. V Archeologickém parku v Liboci se děti přes prázdniny mohou stát archeology, jak nabízejí uvnitř listu.

Zpravodajství 
Břevnovana



4

BŘEVNOVAN

Na tradiční jarní autobusový výlet jsou Břevnováci 
po dlouhé zimě vždy velmi natěšeni. Tentokrát byl 
první zastávkou Panenský Týnec s nedostavěným 
chrámem klarisek, kde je možné cítit silové pole 
vyvěrající z hlubin země. Pak Louny, zámek Stek-
ník, Žatec. Prima zážitky s průvodcem dr. Dobiá-
šem! A na podzim? „Lázeňský“ výlet po českých 
lázních… 

čanech a okolí. Vše bylo doprovázeno na tahací 
harmoniku staropražskými písničkami. O týden 
později jsme se mohli seznámit s cestovním po-
řadem o Papue. Pro děti z 1 třídy z Karmelitské 
ul. 12. 5. bylo dopoledne bylo uspořádáno ma-
lování s ilustrátorem výstavy obrázků s dětskou 
tematikou J. Fixlem. Druhý den v podvečer se 
konal koncert s harfenistkou Janou Šouflovou  
v parčíku před knihovnou. Přišli si ho poslech-
nou i cizinci, kteří zrovna šli okolo a byl sledo-
ván i z oken protějších domů. Všichni si to po-
chvalovali. V sobotu 16. 5. od 11–18 hod. zde 
byl jednodenní festival jídla. Nabízely se zde 
různé sladké i slané pochutiny od zapálených 
amatérů za přátelské ceny. Přišli i dva Italové, 
kteří nabízeli italská jídla zde uvařená . Bylo 
pěkné počasí, a tak celá akce mohla probíhat opět  
v parčíku před knihovnou, kde bylo možno po-
sedět na lavičkách i trávníku, což mnozí využi-
li. Také bratři kapucíni mají vždy první středu  

v měsíci různé pořady nebo koncerty. Zde se jedná  
o charitativní akce, z níž výtěžek je věnován pří-
mo nějakým potřebným organizacím.      B.

 14. ročník PRAŽSKĚHO BĚHU V ŠÁRCE. 
30. května byl uspořádán pražským ATHLETIC 
VETERAN CLUBEM a ARITMOU PRAHA 
další ročník tohoto populárního závodu, jehož 
mediálním partnerem je náš časopis. Tratě byly 

pokračování ze strany 3 jako obvykle dvě: 10 a 20 km. V krásném pro-
středí Šárky a nedalekého koupaliště Džbán se 
běželo v členitém terénu po asfaltových a zpev-
něných cestách. O kvalitní zázemí včetně šaten  
a sprch se postarali organizátoři z Aritmy. Bě-
želo se pro radost z pohybu, ale i o věcné ceny  
a ceny z tomboly. A nyní už k závodu samotné-
mu. Na startu byl rekordní počet běžkyň a běž-

ců–celkem 81! V závodě na 20 km startovaly 
také čtyři statečné ženy, na poloviční trať si jich 
trouflo dokonce dvanáct! Dva, či jeden okruh 
v přeháňkovém počasí dokonale prověřily při-
pravenost a morálku zúčastněných, zvláště pak 
těch čtyř mužů, kteří již oslavili sedmdesát let! 

 Sokol všude bratra má! Znovu se ukáza-
la stará pravda. Dostal jsem totiž pozvánku na 
turnaj ve stolním tenisu, který byl uspořádán  
v Chabrech pro neregistrované hráče a hráčky 
bez rozdílu věku. „Byť cesta naše daleká, ta 
sokolíka neleká“, je sice pravda, nicméně pro 
sokolíka z Břevnova znamená toto:nastoupit do 
tramvaje č. 25, ze stanice Vltavská jet metrem 
do stanice Kobylisy a tam přesednout na autobus 
č. 169. Zhruba hodinka a jste v Chabrech! Tady 
už od 9. h bojovalo přes dvacet mužů a polovina  
z tohoto počtu žen, ve vyřazovacích bojích. Hrá-
lo se na šesti stolech a kdo si myslel, že nere-
gistrovaní = neumětelové, případně pingpongoví 
nazdárci, byl rychle vyveden z omylu! Ono se 
totiž nedá zapomenout to, co jste kdysi hrával  
v divizi, nebo dokonce v lize. Nechci se vymlou-
vat, nicméně vítěze i finalistu turnaje jsem měl 
ve své skupině, tak to na žádný pohár ani diplom 
nevyšlo. Ale ostuda také nebyla! V duchu hesla: 
“Ni zisk, ni slávu! „ se zúčastnil a myšlenku So-
kola podpořil sokol            T. Matějka

 Mistrovství v ledním hokeji dokázalo po-
hnout nejedním českým srdcem. Ne vždy však 
bylo „pohnutí“ láskyplné. Prvního května, kolem 
půl desáté hodiny večerní, zaregistrovala hlídka 
pražských strážníků dva mladé muže, kteří se fy-
zicky napadali a vzájemně se škrtili. To vše se 
odehrálo během akce „První pivní máj“ na Praze 
6 v okolí břevnovského kláštera, na které probí-
hal i přímý přenos mistroství světa v ledním ho-
keji 2015. Strážníci oba muže vyzvali, aby svého 
jednání zanechali. Ti však výzvy neuposlechli  
a dál ohrožovali sebe i ostatní účastníky akce. 
Aby mohl být nastolen veřejný pořádek, byly 
proti rváčům použity donucovací prostředky. 
Celá věc byla posléze oznámena příslušnému 
správnímu orgánu pro podezření ze spáchání 

Do Dejvic na Zásek! 
V dubnu v Dejvickém 
divadle dávána I. a II. 
premiéra hry Zásek  
v obsazení K Melíš-
ková, V. Kubařová, M. 
Myšička, H. Čermák 
a M. Kroupa. Celý děj 
se odehrává v kabi-
ně výtahu výškové-
ho domu, který se za-
stavil. Herci hodinu  
a 40 min. bez přestáv-
ky přešlapují na ome-
zeném místě kabiny  
a hrají bezvadný kus 
o dnešních lidech. 
Režie: I. Trojan. Vřele 
doporučujeme!
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přestupku proti občanskému soužití. 
 Břevnovské pálení čarodějnic a První piv-

ní máj. Jarní trhy v Břevnově spolu s pálením 
čarodějnic bylo možné navštívit v předvečer 
prvního máje u kláštera. Jde o pradávný lidový 
zvyk, který v noci filipojakubské dopřeje odváž-
ným například nálezy pokladů v zemi ukrytých. 
Pravda, je přitom zapotřebí ubránit se nejspíš ce-
lému houfu čarodějných ženštin, což nebude jen 
tak. Za nejlepší obranu bývá považován oheň. 
A tak opět hořely ohýnky, na kterých si početné 
návštěvnictvo opékalo špekáčky či párky, v 19 
h. pak pan převor Siostrzonek spolu s radním R. 
Mejstříkem a předsedou Spolku břevnovských 
živnostníků T. Huderou dali pokyn skautům  
k zapálení mohutné hranice. Ti ji dokonale při-
pravili, takže Bída, Daně, Závist a Blbost skon-
čily v plamenech a už by Břevnov sužovat ne-
měly. O pohodu žaludeční těch malých i velkých 
se postarali stánkaři s celou řadou dobrot. Nabí-
zeny klobásky grilované, uzenky, rybky na grilu, 
cukrovinky včetně vaty, sýry, produkty z farmy. 
Na zapití se podávalo šest druhů piva, nealko 
nápojů nepřeberně, stejně jako všemožných dět-
ských atrakcí. Čarodějnic byla také síla, některé 
i s dopravními prostředky, tedy košťaty! Násle-
dující den, tedy prvomájový, začínal na stejném 
místě pivní festival přesně úderem dvanácté ho-
diny polední. Tato pivní degustace se zde konala 
prvně, a to za účasti více jak dvaceti pivovarů 
včetně toho břevnovského, tedy sv. Vojtěcha. 
Organizátorem byl opět Spolek břevnovských 
živnostníků, který pozval i vinaře z Moravy. Vo-
lilo se nejlepší pivo, prodávána trička s logem 
jednotlivých pivovarů i s logem této akce. Sou-
časně probíhal doprovodný program, vystoupila 
i skupina s trefným názvem Žízeň Litvínov. 
Ani fandové hokeje nepřišli zkrátka, na velké 
obrazovce mohli večer sledovat zápas MS Švéd-
sko–Česko. 

 Hvězdné knihy Vyhlášení výsledků soutěže 
o Nejkrásnější českou knihu roku 2014, se ko-
nalo dne 22. dubna v letohrádku Hvězda na Bílé 
Hoře. Osobně byl přítomen ministr kultury D. 
Herman, který odevzdal vítězům Ceny Minis-
terstva kultury v jednotlivých kategoriích. Sou-
časně zde probíhá událost neméně významná, 
originální projekt pánů Babáka, Jansy a Kijonky, 
jejichž představení knihy probíhá naprosto ne-
tradičně, tudíž zajímavě. Svoji výstavu nazvali 
ZPRÁVA O KNIZE a překvapení se koná od 
začátku do konce. Já měl štěstí, ujal se mne je-
den z autorského trojlístku – J. Jansa, který mi 
vysvětlil, že: „Tahle výstava se koná k 50. výročí 
jejího založení. Přesně tolik let už se shromaž-
ďují nejkrásnější české knihy, které letos do-
znají digitální podoby. Počet je přibližně 1.800 
ks, hotovo bude do konce srpna. Tady probíhá 
proces snímání a posunu až po umístění knihy 
ve virtuálním prostoru!“ Já dodávám, že takhle 
nějak si fenomén zvaný kniha představuji možná 
už v hodně blízké budoucnosti. Zkrátka, těžko 
sdělovat, v každém případě vás výstava oboha-
tí a poučí v mnohém ohledu. Je proto zapotřebí 
poděkovat Památníku národního písemnictví za 
organizaci soutěže, ,která vytváří obraz o sou-
časném knižním designu, o nezastupitelnosti 
knihy v nových technologiích. Výstava potrvá 
do 30. 8. 2015. 

 Letos po desáté. V Tereziánském sále kláš-
tera se 25. května konal jubilejní desátý letní 
hudební podvečer klavírních žáků Marie Čiha-
řové. Kromě žáků vystoupili Filip Rabiňák na 
violoncello a Veronika Vajchrová na saxofon. 
Diváci byli velmi spokojeni a všechny muzikan-

Tento rok 2. května uplynulo 100 let od naroze-
ní hudebního skladatele Jana Hanuše (1915–
2004), který většinu života prožil v Břevnově.

Narodil se v Praze, pocházel z hudebně založe-
né rodiny. Jeho dědeček byl významný český 
hudební nakladatel František Augustin Urbánek,  
v jehož rodinné firmě se vyučil v oboru knihku-
pectví a hudební nakladatelství. V letech 1935–
37 a 1939–41 studoval na pražské Státní kon-
zervatoři dirigování u Pavla Dědečka, ve skladbě 
byl v letech 1932–40 soukromým žákem Ota-
kara Jeremiáše. Svou první skladbu napsal J. 
Hanuš v roce 1936. Těžiště jeho tvorby je ve vel-
kých formách, tematika jeho děl sahá od antiky 
přes častou inspiraci klasickou literaturou a dra-
matikou (Dante, Shakespeare) až po současnost, 
často se dotýká zásadních mravních otázek.  
V hudebním odkazu znamená Hanušovo dílo 
důstojné pokračování linie nastolené především 
duchovní tvorbou Antonína Dvořáka a J. B. Fo-
erstera. Složil osm mší, kantáty a oratoria, mj. 
i velikonoční oratorium Ecce homo a Triptych 
ke cti sv. Anežky české Matka chudých; pět 
oper, z nichž Sluha dvou pánů pronikl úspěšně 
i na zahraniční jeviště, tři balety, sedm symfonií, 
koncerty pro sólové nástroje a instrumentální 
miniatury i písničky pro děti a školní sbory. Kro-
mě tvůrčí práce byl Hanušův život naplněn také 
editorskou a organizační prací – má zásluhy o 
notové edice díla Antonína Dvořáka, Zdeňka 
Fibicha i Leoše Janáčka a o vybudování někdej-
šího vydavatelství Panton. Působil též v nakla-
datelství Orbis a Státním nakladatelství krásné 
literatury, hudby a umění. Jeho dílo je značně 
rozmanité a bohaté. Nutno však poznamenat, 
že pana Jana Hanuše si považujeme my, Břev-
nováci, kteří jsme ho osobně znali, za nesmír-
ně vlídného a dobrého člověka. Vždyť do dne-
ška členové chrámového sboru na něj s úctou  
a láskou vzpomínají. Po jistou dobu je vedl a při 
nácviku mší a duchovních písní byl s nimi rád, 
prožíval s nimi nejen hudbu, ale i chvíle rados-
ti ze života. Ne vždy se podařilo sboru nacvičit 
perfektně obtížnější skladby, přesto je pochvá-
lil se slovy „občas vám nějaká ta nota spadla 
pod pult, ale zazpívali jste to krásně a s láskou“.  
V hudebním archivu břevnovského kláštera jsou 
skladby pana Jana Hanuše i v originálním ruko-
pise. K různým církevním svátkům současný pan 
dirigent a sbormistr Adolf Melichar některou  
z nich vybere a to je vždy důvod na pana Jana 
Hanuše zavzpomínat. 

Věříme, že všichni ti, kteří ho znali a které potě-
šíl svým milým úsměvem a vlídným slovem, na 
něj vzpomínají rovněž tak s úctou, jako členové 
chrámového sboru u sv. Markéty.  HS

Redakce a Břevnovský chrámový sbor

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.

Vzpomínka na pana Jana Hanuše

pokračování na straně 6

ty oceňovali bouřlivým potleskem. Na koncerty 
je vstup vždy dobrovolný – na údržbu tamnější-
ho klavíru.  

 Z úřadu jedním vrzem. Jedni úředníci při-
cházejí, druzí končí, jak často informuje počí-
tačový program Lotus, který je pojítkem všech 
zaměstnanců. Pryč je tiskový mluvčí úřadu 
Adam Halmoši, jmenována ihned Lucie Malá, 
linka 159. Kolaudován činžovní dům v Sedlci 
č. 20, majetek Prahy 6, kde místo půdy vestavě-
ny dva luxusní byty. Jenže se objevil problém: 
firma, která provedla stavbu, už nedostala pení-
ze na opravu fasády v přízemí, která je značně 
opadaná, stejně jako chodba uvnitř a prošlapané 
schody. Takže obecní dům vypadá kuriózně. To  
v pátém patře budovy m. č. se můžete v kiosku 
posilnit, jste li po jednání zcela vyčerpáni. Na-
bízejí tu polévkové menu, často obměňované, 
takže se zdá, že úředníci jsou tu živi od polé-
vek, protože jiné stravovací zařízení je daleko. 
Tradiční letní Společenský večer úřadu nebude 
v červnu, jako vždy, ale až v září v rámci Dne 
Prahy 6. 

 Jídelna vařit napřestane! Ani o letošních 
prázdninách se Břevnováci nemusí obávat, že 
zůstanou bez oběda. Oblíbená jídelna „U Slávis-
ty“ na Bělohorské 122 bude vařit jako vždy od 
pondělka do pátku po celé léto.

 Vzpomínka na Otce „Arciopaska“ Před 
dvaadvaceti lety se v Břevnovském klášteře sla-
vilo slavné výročí – tisíc let od založení kláštera 
svatým Vojtěchem a pražským knížetem Bo-
leslavem Druhým. K tomuto miléniu tehdejší 
papež Jan Pavel II. povýšil staroslavné benedik-
tinské opatství na arciopatství.  Zároveň opatovi 
kláštera Dr Anastázi Opaskovi OSB udělil titul 
arciopata – za jeho statečný postoj i za vydávání 
křesťanského svědectví v období jeho vyšetřo-
vací vazby a během mnoholetého věznění –  
i za jeho pozdější aktivity v exilu (založení díla 
„Opus bonum“ na všestrannou podporu českých 
emigrantů v Německu a Rakousku i domácího 
disentu a za literární aktivity). Papežské jme-
nování mu tehdy v břevnovské bazilice svaté 
Markéty a Vojtěcha předával papežský nunci-
us, sympatický Ital arcibiskup Giovanni Coppa. 
Přitom zažertoval svou roztomilou češtinou: „Já 
jsem sice arci–biskup, ale Ty jsi tedy ode dneška 
arci–opat, a Svatý Otec všem tady vzkazuje, že 
vás má arciť rád!“  Pár dní poté „novopečený“ 
arciopat Otec Opasek navštívil také filiální far-
nost na Bílé Hoře. Farníci mu přichystali pěkné 
uvítání a nabídli občerstvení. On ochutnal nabí-
zený koláč a zdvořile dal najevo, že mu chutná. 
Paní, jejíž dílo právě pochválil, celá potěšená vy-
hrkla: „Tak si vezměte ještě, pane Arciopasku!“ 
V tomtéž okamžiku si uvědomila svůj přebrept  
a v rozpacích se chtěla omlouvat, ale oslovený 
se upřímně rozesmál a prohlásil: „Ale ne, prosím 
– neomlouvejte se! Mně se takováto „inovace“ 
mého jména velice zamlouvá!“ Líbila se nejen 
jemu, ale i mnohým z jeho okolí – a mnozí o něm 
pak hovořili jako o Otci Arciopaskovi…     K. V.

 Malé čarodějnice v čele s Babou Jagou 
měly sletiště na zahradě MŠ–Parléřova na Dla-
bačově. Všemožně vymóděné, všechny však  
v podání dětí stejně roztomilé.Hrály se různé 
hry, soutěže, samozřejmě se rozhořel táborák  
a nastalo opékání salámů a buřtíků. U stánku  
s občerstvením se bylo možno zakousnouti do 
buchty domácí od maminky, jakož i do párku  
v rohlíku a jiných dobrot které kuchařinky při-
pravily. Nemotorizovaní mohli ochutnat pivo, 
pro ostatní pak limonád bylo dostatečné množ-
ství. Myslím, že čarodějnicím se u školky zalíbi-
lo a příští rok přiletí znovu!  
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81 atletů rozeběh-
lo se do Šárky k jar-
nímu běhu o závod, 
který se konal 30. 
května a to již po 
čtrnácté. Pěkné je, 
jak si s prvním kro-
kem všichni zmáčk-
nou na ruce stopky: 
bude to fofr!

 Z Liboce. Velmi střeženým a utajovaným sta-
vebním objektem bylo strategicky důležité dře-
věné vodovodní potrubí, které od nepaměti záso-
bovalo Pražský hrad vodou. Pramenem byla štola 
ze Sbíhavé ulice II, vykopaná 80m do Bílé Hory,  
u dnešní Mateřské školky Sbíhavá. Pramen do-
posud vytéká podzemním kanálkem do Libocké-
ho rybníka, neboť potrubí ztrouchnivělo již před 
90 lety. V místě dnešní Mateřské školky, bylo 
stanoviště hradní stráže, které střežilo pramen ve 
štole. Vodovodní potrubí ústilo do studny na 2. 
hradním nádvoří. Potrubí vedlo přes Střešovice 
a voda tekla samospádem. Pan prezident Havel 
měl v úmyslu obnovit vodovodní potrubí jakož-
to historickou raritu staré Prahy. Před měsícem 
se u vstupu do štoly objevil valník a pracovní-
ci HMP tam stále něco opravovali. V květnu se  
z této opravy vyvinula, po vykopání asfaltu Sbí-
havé II a 2metrového výkopu, pokládka prvních 
100m dlouhého potrubí na odvod vody samospá-
dem na hrad dle záměru Václava Havla. Stavbu 
prováděla fa. Mercator s.r.o.
Existencí vodovodní štoly a podzemní spoji-
tostí se silně zabýval majitel malé restaurace 
Libocká studna (Vstup z Libocké ul. 9). Ten je 
přesvědčen, že studna, která vévodí centrální 
hale restaurace, je spojena s hradní štolou. Jako 
poutavost restaurace obdivují hosté osvětlenou 
studnu až do hloubky 40 m. Rozhodně milovníci 
historických podivností a toulek by měli shléd-
nout tuto roztomilou studnu a požádat perzonál 
o popovídání si o historické i důlní souvislosti!  
Obyvatelé a strážní Pražského hradu, jakož i zá-
mečku Hvězda se dožívali vysokého věku. Tra-
dovalo se, že je to díky zdravé vodě, avšak místo 
pramene bylo přísně utajované.

 Jiný pramen dosud volně tekoucí do Liboc-
kého rybníka je na jihovýchodní straně v lesíku. 
Tam stále někteří starousedlíci chodí se džbány 
pro vodu a věří, že je velmi zdravá. Bezdomovci, 
kteří občas sídlí u rybníka, taktéž využívají tento 
pramen, jako zdroj pitné vody.

 V některých novinách proběhla krátká 
informace, jak březnová vichřice poškodila vo-
dorovnou plechovou střechu Mateřské školy, 
Sbíhavá II, v Liboci. Šlo o střechu rozměru asi 
17x5 m. Plechy byly strženy a mnohé odletěly 
do ulice v Domcích, na dvůr č.13, kde rozbily 
okno a na dvůr domu č.11. Od té doby je střecha 
stále v opravě, nebot´došlo k poškození výdřevy, 
zatečení i utržení okapů. Horní 2. patro se stalo 
nepouživatelným. V době psaní příspěvku neby-
ly ještě ukončeny opravné práce.

 29. 5. od 20 do 23 hodin proběhla v kostele 
sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci NOC KOSTE-
LŮ. Na programu byly přednáškové zajímavosti 
jako: „Dveře kostela dokořán. Rodinné rituály 
aneb k čemu jsou křest, svatba, pohřeb.“     E. M.

 Včelaři v Praze 6 – Velké zimní ztráty.
Přesná velikost zimních ztrát není sice dodnes 
známa, ale uvádí se, že zimní ztráty se pohy-
bovaly kolem 35 %. Běžné zimní ztráty bývají 
kolem10%. Příčin ale bylo několik.
1. Velmi teplá zima. Při běžné zimě se vyskytne 
10 pentád s průměrnou teplotou pod 0 ° . Avšak v 
této zimě byly jen 2 mrazové pentády. Tato sku-
tečnost se začíná častěji vyskytovat s probíhají-
cím globálním oteplováním.
2. Jak reagují včely. V dřevěných úlech se pak 
často stává, že včely ve velmi teplé zimě pokra-
čují ve výchově dalších generacích včel. Zdravé 
včely by takovou zimu přečkaly bez úhony.

3. Vliv roztoče Varoa destruktor (včelího kleští-
ka) je neobyčejně zhoubný. Kleštíci napadají 
kukly včel v buňkách i dospělé včely. Sají jejich 
hemolymfu, oslabují je a zkracují jim délku ži-
vota. Množí se neobyčejnou rychlostí. Každých 
12 dní se jejich množství zdvojnásobí. Jestliže 
jejich počet dosáhne asi 10 000 je to pro včel-
stvo smrtelné. Pro laickou představu je to možno 
přirovnat k člověku, který by měl na šíji parazita 
velikosti velké želvy, který by mu sál krev.
4. Jak léčili včelaři svá včelstva. V místech, 
kde byla v minulosti malá intenzita napadení 
včel, tam byli včelaři zvyklí ošetřit včely až na 
podzim a nesledovali průběh napadení. Ve včel-
stvech se kleštíci přemnožili a když včelaři chtěli 
na podzim včely ošetřit, tak se divili, že už tam 
žádné včely nejsou.

pokračování ze strany 5

Ve čtvrtek 9. dubna 
se konala ve vlasti-
vědném muzeu v Že-
leznici vernisáž výsta-
vy obrazů Antonína 
Chmelíka, který žil  
a tvořil 40 let v Břev-
nově. Vernisáže se 
zúčastnila i manžel-
ka malíře Mirosla-
va Chmelíková, na 
snímku sedí na stu-
pínku sálu. 

Hudbo hraj! 25. května se konal v Tereziánském sále kláštera opět koncert žáků 
Marie Čihařové a všichni účastníci prožili příjemný hudební večer.

5. Jiní zodpovědnější včelaři sledovali průběh 
napadení. Pak vložili do napadených včelstev 
pásky s jedem. Když na něj včela vkročí, nabere 
na své nohy paralytický jed, který kleštíka ochr-
ne a ten spadne na dno úlu. Veterinární předpis je 
však více jak 15 let starý a nebyl řešen pro velké 
invaze kleštíků. Nařizoval vyjmout pásky po 30 
dnech. Největší nápor kleštíků byl až v druhé po-
lovině září, a když už tam žádné pásky nebyly,  
nemohly tak zabránit poškození včelstev.
6. Já osobně jsem léčil včelstva podle výsled-
ků vlastního výzkumu. Nedošlo k poškození  
včelstev a vyzimoval jsem je beze ztrát v dobré 
kondici. Včely se mi odměnily velkou snůškou 
medu.                 Ing. Václav Smělý
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JAK JSME U NÁS NA BÍLÉ HOŘE PROŽÍVALI 
PRAŽSKÉ MEZINÁRODNÍ EKUMENICKÉ SETKÁNÍ 

KŘESŤANSKÉ MLÁDEŽE. 
Redakční rozhovor

V Domově Eliška se postupně zabydlujeme. Za lońský rok se nám podařilo 
vybudovat chybějící prádelnu. Prostory jsou stísněné, ale pereme! Také 
se nám podařilo dokoupit do kuchyně myčku na nádobí a vybudovat 
klimatizaci. 
Letos chceme pokračovat ve zlepšení kuchyňského vybavení. Obyvatelé 
mají vybavené koupelny a v pokojích žaluzie a zástěny. Zvláště žaluzie nám 
pomohou „přežít“ velká vedra. V budoucnu bude jistě nejlepším řešením 
klimatizace. Zatím ji plánujeme v nejnižším podlaží. 
Letos plánujeme zavedení elektronického tísňového systému, který zajistí 
bezpečnost obyvatel. Personál bude moci operativně pomoci například při 
pádu apod. 
Je mně velmi líto, že jsme museli zrušit službu – Denní stacionář. Zájem 
by byl značný, ale náš objekt je dopravně obtížně dostupný. V Šolínově ul. 
klienti jezdili /s doprovodem/ metrem, autobusem, tramvají. Nyní je možná 
doprava pouze autem, ale máme omezený počet parkovacích míst. Tento 
problém nás obecně moc trápí. Jsou situace, kdy se k nám nemůže dostat ani 
sanitka. Spolupracujeme s policií… 
Hledáme za pomoci odborníků systémové řešení. O situaci jsme informovali 
starostu městské části Prahy 6, přislíbil pomoc při řešení problému. 
Zabýváme se naší zahradou – je pro klienty nepřístupná. Terén je kopcovitý, 
pro chodítka, vozíky nepřístupný. Mám na stole první projekt úpravy terénu. 
V budově Eliška je odlehčovací služba. O tuto službu je značný zájem. 
Pečující rodiny mohou odjet na dovolenou, nebo řešit krátkodobý problém 
se svými příbuznými, pokud mají zdravotní problém apod. Už máme „své“ 
klienty, kteří si naši službu opakovaně „užívají“. 
Nejvíce vyhledávaná je služba trvalého pobytu. Máme přes tisíc žádostí. 
Snažíme se vyhovět těm nejvíce potřebným. 
Věřím, že se časem najde na každý problém řešení, je před námi hodně 
práce a obyvatele – naše sousedy prosím o pochopení a toleranci. 
 

Vaše Eva Kalhousová, ředitelka

Jak se žije 
v Elišce,  
tedy v DS 
Elišky 
Purkyňové 
v Břevnově? 

Představte se
1) Skautský oddíl AVALON je chlapecký oddil z 11. střediska pplk. Vally na 
Hanspaulce. Navazuje na dlouhou tradici z meziválečných a poválečných 
let. Za minulého režimu pak přežíval pod různými hlavičkami ale ve skaut-
ském duchu. Tím, že se celé skautské středisko chovalo jako samostatná 
pionýrská skupina, udrželo si poměrně velkou míru nezávislosti a samostat-
nosti. Hned po opětovné obnově skautingu v roce 1989 jsme se přihlásili ke 
skautským ideálům a pustili se do jejich naplňování. Díky tomu již v červnu 
1990 složilo prvních pár kluků svůj slib. Navíc jsme v létě 1990 byli pozváni 
od holandských skautů ze Shipluidenu na jejich tábor, abychom viděli, jak 
to vypadá i v jiných zemích. Oni nám pak návštěvu další rok oplatili a byli 
nadšeni z našeho „přírodního“ přístupu. Ten si ostatně snažíme zachovávat 
i v dnešní době. 
Avalon je jméno? 
2) Avalon je tajuplný ostrov z Artušovských bájí, nacházející se všude a ni-
kde, na který se dostanou jen moudří a vznešení. Je to šťastné místo, kde 
není sváru a kde je všem dobře. Naší snahou samozřejmě je být takoví, aby-
chom se na něj hodili. Název vznikl v 90. letech, kdy byla naše činnost hodně 
inspirována keltskými legendami, rytířskými zásadami a Artušovským mý-
tem, na jehož základě jsme měli i několik celotáborových her. 
Jste spokojeni s klubovnou? 
3) Naše středisková klubovna je malý sroubek na ideálním místě na Hans-
paulce na samém okraji Šárky. Proto máme úžasnou možnost trávit většinu 
času schůzek venku, ať již na hřisti, na louce či v lese a jsme za toto vděčni. 
Celý program dostává jiný ráz mezi stromy v lese, než na příklad na dvoře 
činžáku. Příroda občas městským dětem trochu chybí, a tak druhá nejčas-
tější otázka, když vlčata dorazí na schůzku po „Co budeme dneska dělat“ je 
„Půjdem dneska do lesa?“ Sdílíme ji s 121. oddílem Stopaři a nově je u nás 
komunitní škola Zeměkvítek. Za poslední rok prošla rekonstrukcí a máme  
v ní nově i krbová kamna, která zpříjemňují chladné zimní časy a u kterých 
se krásně vyprávějí příběhy. 
Kam jezdíte na tábor? 
4) Na letní tábory jezdíme pravidelně druhé tři týdny prázdnin na tábořiště  
v Jižních Čechách u Blatné. Je to krásné místo na louce u kraje lesa, s velkou 
loukou a rybníkem na druhé straně, které poskytuje téměř vše, co bychom 
si mohli přát. Ač do města blízko, je tam klid a soukromí, a tak si kluci užívají 
pobyt jak v pravé divočině. To je umocněno tím, že zde není elektřina, pro 
vodu si jezdíme do vesnice a vaří se na kamnech na dřevo, které si musíme 
sami připravit. Spíme v podsadových stanech, což je úžasný český vynález, 
který zajišťuje dostatek prostoru a pohodlí. Letošní tábor jsme však měli po 
čase jinde než na našem střediskovém tábořišti, protože změna je občas po-
třeba. Půjčili jsme si louku od jiného oddílu poblíž Slapské přehrady a docela 
nás překvapilo, jak pusto může být kousek od turistických center. Také jsme 
bydleli v týpkách, které mají velkou výhodu možnosti ohýnku a kde bydlely 
celé družinky pohromadě. To nás inspirovalo k tématu tohoto tábora a to se-
veroamerickým indiánům. Vyzkoušeli jsme si různé dovednosti, bojovali se 
zlým duchem a nakonec přišli na to, že pokud chceme, aby na světě nevládly 
zlé síly, musí se snažit každý jednotlivec a začít sám od sebe. A protože jsme 
byli na novém místě, obhlédli jsme si řádně okolí na kolech. Z nedalekého 
ranče k nám zavítal pan Vydra 
s několika koňmi, a tak jsme 
se dozvěděli i něco o těchto 
krásných zvířatech. Dokonce  
i počasí nám přálo a všichni byli 
po táboře velmi spokojeni a ani 
se jim nechtělo domů. 
Sportujete? 
5) Náš oddíl není úzce zaměřen 
na žádné odvětví. Na táboře je 
to asi nejvíce fotbal, volejbal, 
a jiné míčové sporty. Během 
roku se zájemci z oddílu chodí-
me na horolezeckou stěnu, do 
bazénu atd. . Také začali skauti 
docela běhat. Ve volném čase 

V Domově pro seniory Elišky Purkyňové provádíme skupinové a indivi-
duální aktivity pro místní uživatele. Skupinové aktivity jsou prováděny 
dle měsíčního programu na klubovně, velké jídelně nebo za pěkného po-
časí na zahradě.
Navštěvovanost aktivit je dobrovolná,uživatelé se mohou zapojit i pasiv-
ně /mohou se přijít jen podívat a pozorovat/. Individuální aktivity jsou 
prováděny převážně na pokoji uživatelů a požadavky na ně vycházejí  
z individuálního plánu uživatele, který se snaží zmapovat přání a potřeby 
jednotlivých uživatelů. Informace o prováděných aktivitách senioři získá-
vají z nástěnek na jednotlivých patrech, z místního časopisu „U nás doma“ 
a prostřednictvím rozhlasu.
Mezi skupinové aktivity patří trénink paměti, relaxace, předčítání, artete-
rapie: dílna plná nápadů, keramika s Bárou, muzikoterapie: písničky na 
přání, poslech hudby, zpívání s Maruškou, muzikoterapie s panem Vrbou, 
taneční terapie: hodina tance s panem Veletou, canisterapie: návštěva se 
psy, sportovní a společenské hry: hod na terč, kuželky, házení si míčem, 
Bingo, velké pexeso, Biograf Eliška „promítání filmů“, pečení a vaření 
dobrot, posezení s paní ředitelkou, reminiscence – vzpomínání na téma, 

Bez aktivního přístupu to nejde! 

Dejvické divadlo
 AVALON

procházky po blízkém okolí, výlety, posezení v zahradě a rehabilitační 
cvičení /prováděné rehabilitačními sestrami/.
Mezi individuální aktivity patří zjm. zooterapie: návštěva s našimi morča-
ty na pokoji, rozhovory na téma a vzpomínání na téma.
Domov spolupracuje s mateřskými, základními i uměleckými školami.
Dále pak spolupracuje s různými zpěváky, umělci, pěveckými a tanečními 
soubory /mnohdy i ze zahraničí/.
Společně s uživateli se snažíme o zpříjemnění a zútulnění společně obýva-
né klubovny. Pěstujeme pokojové rostliny, chováme naši faunu: morčata 
Fandu a Jessie a andulky Pata, Mata a kanárka Ferdu. Okna zdobíme námi 
vyrobenými mandalami, které rádi tvoříme na dílně plné nápadů a míst-
nost si zkrášlujeme našimi výrobky z aktivit.
Aktivity jsou přizpůsobeny ročnímu období, probíhajícím svátkům a sa-
mozřejmě potřebám a přáním našich uživatelů. Veškerá jejich přání se 
snažíme zohlednit a zrealizovat.

Aktivizační pracovnice Domova pro seniory Elišky Purkyňové

pokračování na straně 10
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5. Dvoudenní přehlídka osamělých 
písničkářů mne osobně nadchne 
vždycky. Letošní ročník už byl tři-
náctý! 

Je to skvělé, že si volné sdružení Osa-
mělých písničkářů vybralo Kaštan za 
svou domovskou scénu. Vrcholem 
řady vystoupení uskutečněných zde 
v průběhu roku je právě dvoudenní 
Festival Osamělých písničkářů, který 
neúnavně každoročně připravuje Jan 
Burian, vůdčí osobnost sdružení. Ten 
v Kaštanu vystupuje pravidelně také 

se svým pořadem Kulturní ozdravovna. Velký rozhovor s Janem 
Burianem si můžete přečíst v květnovém UNI, časopis je k dostání 
také v Kaštanu. 

6. Přímo pod střechou budovy sídlí výtvarný ateliér, který děti 
připravuje na umělecké školy. Bude ve své činnosti pokračo-
vat? 

Určitě bychom chtěli, aby činnost Ateliéru v Kaštanu pokračovala. 
Narážíme zde ale na problém střechy, která je v havarijním stavu. 
Ateliér, který sídlí v podkroví, jejím stavem trpí nejvíce. Mimo jiné 
proto, že zde není provedeno definitivní zateplení tohoto prostoru 
a v případě chladného počasí kurzy bez dodatečného přitápění 
elektrickými topidly nelze provozovat. Tím ale neúměrně rostou 
náklady na energie celého objektu. Netrpělivě čekáme na roz-
hodnutí MČ Prahy 6, zda a kdy se bude střecha opravovat. Ko-
lemjdoucí, kteří přicházejí ke Kaštanu od Vypichu, naprvní pohled 
mohou vidět, že střecha není v pořádku. Nicméně Atelier Kaštan 
chystá na léto 15. ročník Letní výtvarné školy – školu krajinomalby 
pro školáky, studenty i dospělé. Nabízí jak celodenní termíny tak 
večerní pro pracující. Dále také připravuje dvoudenní, víkendový 
workshop – Klasické grafické techniky a dvoudenní intenzivní 
kurz Artefiletiky. A pro děti ve věku 5 – 12 let připravuje příměst-
ský výtvarně–dramatický tábor na téma Cesta kolem světa. Zá-
jemci najdou bližší informace na www.atelierkastan.cz. 

7. Popmuzeum u vás jsem navštívil nedávno a s potěšením 
prohlížel artefakty–unikáty, třeba sbírku kytar. Součástí byla  
i skvělá výstava – Jiří Šlitr, karikaturista, ilustrátor. 

Vedle Atelieru je Popmuseum další spolek, který funguje pod 
střechou Kaštanu. Kromě stálé expozice se zde střídají tematické 
výstavy mapující jednotlivé etapy historie české, případně česko-
slovenské, populární hudby. Vámi zmiňovaná výstava věnovaná 
Jiřímu Šlitrovi již skončila, v současné době je zde výstava „U nás 
ve sklepě – pražské hudební kluby, bary a knajpy devadesátých 
let“, která pro změnu zajímá asi spíše mladší návštěvníky. Více se 
můžete dozvědět na www.popmuseum.cz. Kromě výstav v Pop-
museu najdete výstavy i ve vstupním prostoru objektu převážně 
fotografií s hudební tematikou a také u sálu v prvním patře. 

8. Počítáte s programem i v době letních prázdnin? 

Provoz scény Unijazzu v Kaštanu bývá v létě omezen, prázdninový 
čas věnujeme úpravám, opravám a vylepšování prostoru pro další 
sezónu. Celé léto ale bude otevřena kavárna ÚNIK, kde počítáme 
během července a srpna s komornějšími pořady a samozřejmě 
bude v provozu i zahradní restaurace. 

 Děkuji, přeji úspěch!

Já děkuji za zájem a těším se na setkání v Kaštanu. A pokud by 
měl někdo zájem stát se členem spolku Unijazz, vězte, že po za-
placení členského příspěvku byste kromě dalších výhod a bonusů 
měli vstup na všechny koncerty a divadla v Kaštanu s výraznou 
slevou a dostávali byste mimo jiné také kulturní magazín UNI. 

            (A. M.)

1. Pane inženýre, co je vlastně UNIJAZZ? 

Spolek Unijazz má v podtitulu upřesnění, že se jedná o sdruže-
ní pro podporu kulturních aktivit. Tato podpora spočívá zejména  
v poskytování prostoru pro realizaci kulturních projektů, ať už čle-
nů spolku nebo jeho příznivců, v rámci aktivit Unijazzu a jejich 
propagaci. K těm patří například vydávání kulturního magazínu 
UNI, provozování čítárny v Jindřišské ulici, pořádání festivalů Al-
ternativa festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích a samozřej-
mě také provozování Kaštanu. Podpora kulturních aktivit tedy ne-
spočívá ve finanční pomoci, Unijazz je nezisková organizace, ale 
ve sféře poskytování a sdílení informací a kontaktů a podobně.  
O činnosti Unijazzu i jeho historii se zájemci mohou dozvědět 
více na www.unijazz.cz

2. Teď zvláštní otázka. Ve štole pod Kaštanem, která vede 
údajně ke klášteru, byly prý nalezeny lahve se vzácným vínem. 
Chutná Vám? 

Dobrá otázka, ale bohužel, i k mé lítosti, Vás zklamu. Štola se  
v podzemí sice nachází, ale… víno žádné, pouze potůček vody. 
Ale naděje ještě je, průzkumu jsme podrobili zatím jen pár metrů. 

3. Nyní suterén. Od února je zde opět otevřena útulná kavárna 
ÚNIK. Hosté zde mohou posedět u kávy či něčem jiném, nic-
méně prostor má sloužit pro besedy, výstavy, přednášky atd.

Na jaře jsme po delší době znovu zprovoznili sklepní prostory 
Kaštanu. Sklep má trochu jiný charakter, než míval v minulosti. 
Snažili jsme se v rámci možností vytvořit co nejútulnější a nejpří-
jemnější prostor k posezení, který doplňuje nabídku Kaštanu pro 
obyvatele z okolí. Kavárna ÚNIK je otevřena každý den již od 13 
hodin, je zde k dispozici spolehlivé wi–fi připojení, je nekuřácká, 
o unikátní výzdobu interiéru se postaral výtvarník a literát Pavel 
Růt. Kromě tradičního posezení u kávy a dezertu či u Zemského 
piva se v prostoru uskutečňují komorní koncerty, čtení, besedy  
a další setkání. V dopoledních hodinách zde po dohodě probí-
hají pro menší kolektivy semináře a školení. A samozřejmě bu-
deme rádi, když ÚNIK budou co nejvíce pro své akce využívat 
spolky z nejbližšího okolí. Rádi bychom, aby se Kaštan stal nejen 
„kulturním“, ale také přirozeným „komunitním“ centrem, tak jako  
v minulosti býval. I proto třeba plánujeme na přilehlém pozemku 
za Kaštanem zřídit jakési jednoduché improvizované sportoviště 
pro badminton a stolní tenis. Příchozí si nebudou s sebou muset 
nic nosit, v ÚNIKU jsou rakety i pálky k zapůjčení. A ještě k té 
otevřenosti Kaštanu. Nechceme se zaměřovat jen na jednu gene-
raci návštěvníků, myslíme třeba i na seniory, kteří mají vstup na 
všechny filmové projekce v Kaštanu zdarma. 

4. Jak hodnotíte Festival jazzové hudby JAZZNĚNÍ? Přinesl ně-
jaké překvapení? 

Festival jazzové hudby v Kaštanu opět představil české i meziná-
rodní projekty. V posledních ročnících festivalu se snažíme dávat 
více prostoru mladším jazzmanům a musím říct, že ti mne vždy 
překvapí neuvěřitelnou hráčskou virtuositou a invencí. Je znát, že 
oproti starší jazzové generaci jim nechybí bezprostřední zkuše-
nost s jazzovým děním v evropském kontextu. Úžasným zážitkem 
pro diváky bylo určitě česko–slovenský projekt Arará nebo vy-
stoupení česko–norského uskupení NOCZ. Ale je opravdu těžké  
z letošního programu vyzdvihnout jen někoho. 

Známe se? 

Novým šéfem břevnovského kulturního centra 
Kaštan se stal stávající předseda spolku Unijazz 
– ing. Čestmír Huňát. Je tedy logické, že jsem se 
rozhodl zeptat se na záměry, koncepce i hodnocení 
dosavadních akcí, právě jeho:
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se projevilo poničení památníku v Terezíně nebo je to nedávné odcizení 
bronzové desky z památníčku na Rašeliništi smrti na kraji Kovářské, ne-
návratně to ztracená památka na tragédii švédského pluku za třicetileté 
války… Spoluvinu nesou i sběrny! 
I na Ústecku najdeme spoustu památek i přírodních krás, jen o nich 
vědět! Něco se tak pokusil přiblížit i náš jarní zájezd, který 9. května 
zamířil do těchto končin. První zastávkou byl krátký pobyt v Panen-
ském Týnci, první obci Ústeckého kraje ve směru na severozápad... Již 
okolo místní studánky koluje řada mýtů, ale bombou je doslova nikdy 
nedostavěný chrám v centru městyse. V jeho interiéru se mísí několik 
magnetických proudů a mnozí z nás při krátkém postoji pocítili i tajem-
nost tohoto jevu. Zájezd pokračoval středem Loun s pohledem na his-
torickou Žateckou bránu a především chrám sv. Mikuláše, který právem 
tolik připomíná kutnohorskou sv. Barboru. Další trasa nás zavedla do 
Stekníku, první významnější obce proslulé žateckým chmelem. Zámek, 
po mnoha peripetiích, kdy byl třeba ubytovnou chmelařských brigádní-
ků či skladem obilí. Pomalu se vše obnovuje, kouzlo se postupně vrací  
i nádherně řešeným terasovitým zahradám italského typu! 
Ze Stekníku (viz snímek dole) už je to jen coby kamenem dohodil do 
hlavního města chmele, historického královského města Žatce, který 
se o svou popularitu dokáže správně postarat. Krásné náměstí s nej-
menší chmelnicí na světě, tradice dočesných, ale především unikátní 
Chrám chmele a piva s vyhlídkovým majákem, Chmelařské muzeum, 
chmelařský orloj, jeden ze tří orlojů u nás, originální restaurace s vlast-
ním minipivovarem dokazují bohatou tradici pěstování a zpracování 
nejlepšího chmele na světě, to vše je oprávněně lákadlem a do progra-
mu jsme zahrnuli i my. Jen zamrzelo, že průvodci nedokázali dodržet 
dohodu, kdy se měla skupina rozdělit do dvou podskupin a ty pak pro 
výjezd na maják do dalších dvou skupinek. Vmísili mezi nás další pří-
chozí turisty, ač bylo vše řádně objednáno a časy dodrženy. Vznikly tak 
určité zmatky a i zpoždění při jinak dobře připraveném společném obě-
dě, k němuž patřil i v rámci vstupného „pivní pozdrav“ v podobě malé-
ho piva pro každého návštěvníka Chrámu. Mezi slovy průvodců zazněl  
i povzdech, že nám EU snížila kvóty výměru chmelnic a přirozeně zazněl 
i dotaz, co vše ti bruselští byrokrati ještě nevymyslí! Dovede si někdo 
představit, jak by se zachovali francouzští vinaři, kdyby museli omezit 
výměru vinic třeba na úkor jihomoravských vinohradů nebo vinic na 
Litoměřicku či třeba vinic maďarských či v okolí chorvatsko–českého 
Daruvaru? Neplatí i zde, že je i zde někdo rovnější??? 
Odpolední program byl pak věnován Krušným horám a Podkrušnohoří, 
i krajina kolem Chomutova, hradu Hasištejn, měděnecké věžičky nebo 
Přísečnické přehrady má určitě svoje, pro mnohé dosud nepoznané 
kouzlo, jakož i historická Kadaň nebo Klášterec nad Ohří! Středobodem 
programu bylo i vkusně uspořádané Muzeum krušnohorské letecké bi-
tvy v Kovářské mezi nacistickými a americkými letadly v roce 1944.  
I toto si zasloužilo naši pozornost, psal se přece 9. květen a s ním dny, 
kdy jsme si připomínali 70. výročí konce 2. světové války i na našem 
území! 
To už se autobus pomalu stáčel k návratu domů a včasný návrat ne-
dokázal zbrzdit ani hrůzně vypadající karambol na rychlostní části 
karlovarské slinice… A tradičně musíme poděkovat i svatému Petrovi. 
Nezklamal nás ani při tomto výletě, po ranní přeháňce nás provázela 
polojasná obloha a pár kapek spadlo opět až při návratu. 
Podzimní zájezd bychom rádi zaměřili na západočeskou lázeňskou ob-
last. A asi vyzkoušíme i model z návštěvy Drážďan na podzim 2010, 
kdy se polední přestávka rozšíří o volno na individuální oběd v dopo-
ručených restauracích. Spo-
lečný oběd zahrádkářů má 
sice již 40–letou tradici a byl 
vždy příležitostí k popovídání 
si sousedů. Restaurace však 
vyžadují přesnou objednáv-
ku, aby jídla k rychlé roznáš-
ce včas připravily. Ta se vždy 
ještě upřesňuje telefonicky 
po výjezdu z Prahy. Ale již 
podruhé se stalo, kdy někteří 
svoji objednávku nedodrží  
a vzniknou tak přirozeně 
zmatky. Bohužel i dvě nebo 
tři změny způsobí řetězovou 
reakci a určitou nespoko-
jenost restauratérů i posti-
žených účastníků. Škoda, 
budeme tedy muset opět vy-
zkoušet „drážďanský model“. 
     
 Dr. Michal Dobiáš 

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

. 

V KLIDNĚJŠÍ ČÁSTI BŘEVNOVA 
BUDEME LÉPE ZNÁT KVALITU OVZDUŠÍ

. 

Již vice než 40 let čítá tradice jarních a podzimních zájezdů břevnov-
ských zahrádkářů za krásami a zajímavostmi země české i s občasným 
nakouknutím do zemí sousedů. I když se už vystřídaly dvě až tři gene-
race organizátorů i účastníků, tradice trvá dále a výjimkou nebylo ani 
jaro 2015. To byl cílem severozápad Čech, kraj možná méně známý  
a populární, než jsou třeba jižní Čechy, Morava nebo Pošumaví, a to 
více však bylo snahou přiblížit i tato místa a dokázat, že se někdy cho-
váme k tomuto koutu naší vlasti až příliš macešsky. Je pravdou, že asi 
nejvíce zaplatil daň tomu, abychom třeba mohli tento text napsat na 
počítači či se v čase zimním ohřát. A navíc to byl právě dnešní Ústecký 
kraj, který se nejvíce musel potýkat se stavem, který byl nazván výmě-
nou obyvatelstva po roce 1945. Jak třeba zpívá severočeský bard Petr 
Lüftner, že třeba kraj nemá vlastní nářečí a tradice se občas i uměle 
dotvářejí, ale zrodila se zde velká skupina patriotů, kteří se dokáží těšit 
z každého nového parku, zkrášleného náměstí nebo obnovených lesů. 
A už ani ty zmíněné elektrárny tolik nestraší, důmyslné metody odsíření 
již odstranily třeba ty hrozné podzimní hnědé mlhy, které třeba nazval 
Vladimír Páral mnohozvířetem. Jen je občas trápí nájezd řady tzv. nepři-
způsobivých, které nějaká ekologie, znovuzazelenání lesů či tradice ne-
zajímají. O to více si však všímají různých kovů, kde třeba nejkřiklavější 

V posledním čísle jsem se zmínil  
o tom, že jsem odeslal dopis radní 
HMP RNDr. Plamínkové s požadav-
kem na provedení opatření k objek-
tivnímu zjišťování emisí v extrémně 
zatížené lokalitě u Patočkovy ulice. 
Následně jsem znovu tento problém 
otevřel v interpelaci během jednání 
zastupitelstva HMP, dne 26. břez-
na. A protože potom přišla odpověď 
se zajímavými informacemi, rád je 
touto cestou předávám čtenářům 
Břevnovanu. V místě parčíku při 
ulici Šlikova nedaleko od křížení  
s ul. Gymnastickou, nad obratištěm tramvají je na několika čtve-
rečních metrech umístěna nenápadná nová přízemní stavba  
s přístroji, která náleží do automatizovaného měřícího programu 
Českého hydrometeorologického ústavu. Je součástí celostátní 
sítě Automatického emisního monitoringu (AIM) a měří kvalitu 
ovzduší. Tato síť na území Prahy zahrnuje celkem 14 měřících 
stanic a v současné době prochází rozsáhlou modernizací a op-
timalizací. V rámci ní jsou postupně přemísťovány tři ze stávají-
cích stanic tak, aby lépe vyhovovaly potřebám sledování kvality 
ovzduší. Ta v Břevnově slouží svému účelu teprve od 4. dubna 
2015 a byla k nám přemístěna z Prahy–Veleslavína. Je zatříděna 
jako městská pozaďová a nepatří k těm, které přednostně sledují 
situaci v bezprostředním okolí zatížených komunikací. Naměřené 
údaje najdete na www.chmi.cz. Z oněch 14 stanic AIM je polovi-
na zařazena a specifikována jako dopravní. To je považováno za 
dostatečný počet, a proto podněty na další přemístění zdejšího 
zařízení blíže k exponovaným místům v Patočkově ulici zřejmě vy-
slyšeny nebudou. Vedle toho, v souvislosti s připravovaným zpro-
vozněním tunelového komplexu Blanka, byla uzavřena smlouva 
mezi HMP a společností PÚDIS, a. s., jejímž předmětem je posou-
zení akustické situace před uvedením tunelového komplexu do 
provozu a zhodnocení, zda hluková studie z roku 2006 odpovídá 
ve svých závěrech platné legislativě. V rámci toho budou pro-
vedena i tzv. kalibrační měření, ale zatím nebylo určeno, na kte-
rých místech. Věřím, že za podpory radního MČ Prahy 6 MUDr. 
Nechvátala, bude toto měření uskutečněno nejen ve Svatovítské 
ulici, ale také u křižovatky Malovanka. 

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP

ZAHRÁDKÁŘE PŘIVÍTAL 
JARNÍ SEVEROZÁPAD ČECH
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Promluva profesora Jana Sokola.  
Dnešní evangelium velmi souvisí s evange-
liem o dobrém pastýři (J 10, 11–18), které 
jsme četli minulou neděli, a tak bych rád 
na ně navázal. Jak jsem říkal už před týd-
nem, žil Pán Ježíš v malém městě a podle 
Markova evangelia byl tesař (Mk 6, 3), tedy 
řemeslník a městský člověk. Přesto si pro 
svá podobenství velmi často vybíral témata 
ze života zemědělců, tak jako i v dnešním 
podobenství o vinném kmeni. Myslím si, 
že to mělo svůj dobrý důvod. Právě rybáři, 
pastýři, sedláci nebo vinaři mají totiž stále 
před očima, že žijí z Božích darů. Na rozdíl od řemeslníků nebo obchodníků, 
kteří si mohou myslet, že si svoji obživu obstarávají sami, vlastní dovedností 
a prací, zemědělci se sice také musí namáhat a starat, ale žijí z toho, co 
roste jaksi samo. Ryby, ovce, obilí ani réva se jistě nedají vyrábět a člověk 
musí počkat, až vyrostou. 

To platí pro podobenství o dobrém pastýři i pro to dnešní o vinném kmeni 
a ratolestech. Obě podobenství mluví o církvi, ukazují ji však z dvojího, vlast-
ně opačného pohledu. Stádo ovcí tvoří jednotlivé, oddělené ovce, které se 
pastýř snaží shromáždit a udržet pohromadě, aby se nerozutekly. Každá 
má své jméno, na které slyší, každá zná svého pastýře a slyší jeho hlas. To 
je ta vnější, viditelná stránka církve, která se také skládá z jednotlivých vě-
řících. Každý z nás se nějak živí a stará o děti a o rodinu sám. I když se zde 
v neděli sejdeme a snažíme se společně uslyšet Kristův hlas, přece jsme 
od něho zřetelně oddělení a mezi sebou navzájem se často ani neznáme 
jménem. To je tradiční katolická forma bohoslužby, kde se lidé scházejí pře-
devším s Kristem. Člověk ji velmi ocení třeba na cestách, když může kde-

běhali po okolí tábora, předloni jsme pak na jejich žádost měli běh na 10 km 
(5 km pro menší, ale většina stejně běžela celých 10 km). 
Jako kluka mne bavily tajné výpravy
6) Během roku pořádáme výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy, 
ať již jedno i vícedenní. Většina z nich je nějak tématicky zaměřena a tvoří 
samostatný celek, přibližně od poloviny roku pak bývají schůzky i výpravy 
provázány etapovou hrou, na kterou se pak navazuje i na táboře. Tentokrát 
máme téma rytířů Českých králů, kdy kluci plní zadané úkoly, rytířské zkouš-
ky a snaží se být tím nejlepším rytířem, jakého král může mít. Třeba na úno-
rové výpravě do Klánovic doručovali tajnou zásilku pro krále a pak rozplétali 
složité vztahy u dvora, kdo tam co dělá, co k tomu potřebuje a skoro nejtěžší 
pak bylo zapamatovat si středověká jména všech zúčastněných. Nakonec 
poznali, že s lékařstvím to bylo v těch dobách poněkud složitější. 
V oddíle jsou pouze kluci? 
7) Ano. Jsme pouze chlapecký oddíl a má to své výhody i nevýhody. V mno-
ha ohledech je to jednodušší, klukům se snadno zavděčíme akčními hra-
mi a tématy a nekomplikuje se situace v oddíle různými složitějšími vztahy  
a vazbami. Navíc když chceme něco podniknout s holkama, tak je na Praze 6 
spoustu dívčích či smíšených oddílů, se kterými se dobře spolupracuje a na 
společných akcích si kluci vyzkoušejí jak s děvčaty komunikovat a vycházet. 
Na druhou stranu se kluci musí naučit různé dívčí činnosti, jako třeba šití, 
protože nemají koho o to požádat. 
Jaký je o Avalon zájem? 
8) Přijímáme stále kluky ve věku 7–16 let. Poslední dobou přicházejí silné 
ročníky, takže mladších kluků je spousta, ale neměli by se bát ani starší přijít 
se podívat na schůzku, jak to ve skautském oddíle funguje. Mohou si to pár-
krát zkusit a sami poznají, zda je naše činnost pro ně či ne. Oddíl je hodně 
o kamarádech a my mezi sebe rádi přijímáme další. Mají u nás možnost 
zkusit spoustu netradičních věcí, něco se naučit a být v pohodě v příjemném 
prostředí. Vždyť skauting je úžasná HRA a dobrodružství. Schůzky máme  
v klubovně v Soborské ulici v pondělí od 16:30 do 18 pro vlčata (7–11 let)  
a ve středu od 16:30 do 18:30 pro skauty (od 12 let). 
Skauting v budoucnu? 
9) Budoucnost skautingu vidím dobře, neboť má i v dnešní době co nabíd-
nout. Rozmanitá činnost s kamarády láká děti všech možných zájmů, důraz 
na duševní vývoj a zlepšování sebe sama a hledání své životní cesty pak 
pomáhá dospívajícím hledat motivaci, když je „dětské“ hry již tolik nebaví. 
Pro rodiče je pak výhodou, že vědí, s kým děti tráví volný čas, že jsou mezi 
kamarády v prostředí, kde se sice uplatňují různé soutěživé prvky, ale není to 
nejdůležitější. Děti se učí poznávat své silné a slabé stránky, spolupracovat  
s ostatními ve vztahu ke svému okolí a přírodě. I proto je skautská organiza-
ce největší výchovnou organizací u nás a existuje prakticky po celém světě. 
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koli po světě přijít v neděli do kostela a nepřipadá si tam vůbec cizí, i když 
nikoho nezná. Schází se tam přece s tímtéž Kristem, který je všude stejně 
přítomen. A když si dá trochu práce, může se s ostatními modlit a zpívat, 
což je pro katolické společenství hodně důležité. Na druhé straně může 
lidem chybět, že spolu ani nepromluví, a je moc dobře, že se v nedávné 
době zavedlo pozdravení pokoje, při němž si aspoň se sousedy podá ruku 
a popřeje jim Kristův pokoj. Je také jen dobře, když dnes ve farnostech 
vznikají společenství, kde lidé spolu mluví i o svých záležitostech, scházejí 
se a třeba si i navzájem pomohou. 

Jenže kdyby zůstalo jen při tom, mohlo by se zdát, že církev je něco jako 
spolek, jak si to ostatně lidé v našem okolí dost často myslí. Proto je dnešní 
podobenství tak důležité: ukazuje totiž tu druhou, neviditelnou a tajemnou 
stránku církve jako „těla Kristova“. Ta je dnešnímu individualistickému člo-
věku velice vzdálená a přiznejme si, že i my s ní míváme problém. V podo-
benství o vinném kmeni se církev neukazuje jako shromáždění, jako houf 
jednotlivých ovcí, ale jako jeden jediný živý a pevně srostlý organismus. 
Každý z nás je jen větev, která ze společného kmene vyrůstá, živí se z něho  
a zcela na něm závisí. „Beze mne nemůžete udělat nic, “ jak jsme právě 
četli. 

To je opravdu „tvrdá řeč“, jak říká evangelium jinde, a člověku jde hodně 
proti srsti. To ale často znamená, že je to také něco důležitého. Tatínek ob-
čas citoval svého přísného otce, profesora matematiky, který prý svým klu-
kům říkával: „Co je ti protivné, to ti prospěje.“ Zkusme si s tím nějak poradit. 
Podle katechismu je křesťan člověk, který si to nejenom myslí, ale skutečně 
žije s Kristem, žije z Krista. Ještě jakž takž srozumitelná představa života  
s Kristem a z něho vypadá tak, že Kristus nás podporuje v našich nesnázích, 
napomíná a povzbuzuje svým slovem a dává nám naději, i když prohrává-
me, trpíme a umíráme. Ani v té nejhorší situaci nikdy nejsme sami. 

Pán Ježíš šel ale ještě mnohem, mnohem dál. Vedle svého kázání a svých 
podobenství, kterým se snažíme rozumět, zasahoval i svou zázračnou po-
mocí, které už rozumět nemůžeme. A těsně před tím, než pro nás zemřel, 
při poslední večeři se svým učedníkům sám hmotně dal. K tomu jen malé 
vysvětlení. Naši předkové viděli, jak člověk žije a roste z toho, co jí a pije. 
Jak to říká mistr Eckhart: „Moji rodiče jedli maso a zelí a z toho jsem se 
narodil já“ Když tedy dva lidé něco společně snědí, je to jako kdyby byli jaksi 
příbuzní: oba mají v sobě něco společného. Proto Izraelci před odchodem 
z Egypta ještě společně jedí beránka, proto se při nejrůznějších nábožen-
ských obětech a slavnostech také jí a pije. Proto se dodnes při důležitých 
událostech společně jí a důležité dohody se aspoň zapíjejí. 

Poslední večeře, večeře Páně, je ale ještě mnohem víc než jen společné 
jídlo: my všichni můžeme přijímat Kristovo tělo, tělo a krev Páně, i když to 
asi nemůžeme pochopit a neumíme si vysvětlit jak. Jsme s Kristem nejen 
v myšlenkách a představách, ale dokonce i tělesně spojeni, i když to samo-
zřejmě s kanibalismem nemá vůbec nic společného. Je to to nejtěsnější  
a nejpevnější spojení, které se nedá ani zrušit. Nedá se odestát, ale nanejvýš 
zapřít. 

V dnešním podobenství je ale ještě jedno důležité sdělení. Náš život s Kris-
tem není jen něco jako zamilovanost ve dvou. Neděje se jen mezi mnou 
a Kristem, není to jen vzájemné spojení a odevzdání, ale z našeho života 
s Kristem má vznikat něco „třetího“, má nést „hojné ovoce“. To vůbec ne-
znamená, že by naše láska ke Kristu a život s ním musela „přenášet hory“  
a dělat nějaké nápadné věci. Ale tak, jako jenom z lásky a odevzdání dvou 
lidí může vzniknout nový život, tak také jen z lásky mohou lidé dokázat ta-
kové věci, jako společně snášet těžkosti života, pomáhat a odpouštět, starat 
se o bezmocné a chudé, kteří jim nemohou nic vrátit. 

Křesťan by měl ovšem vždycky vědět, že pokud se mu třeba i něco podaři-
lo, je to jen proto, že v něm je a působí sám Kristus. Jinak řečeno, jen ty věci, 
které dělal a mohl dělat v Kristově lásce, mají nějakou cenu. To je ta otáz-
ka, kterou by si měl položit, kdykoli se do něčeho pouští: mohu tohle dělat  
s Kristem? Kdyby jednal bez Krista, kdyby své domnělé i skutečné úspěchy 
chtěl přičítat jen sám sobě, stával by se tou suchou větví, která nakonec 
odpadne a shoří na popel. Kdežto i všechny nezdary a ztroskotání, pokud 
vznikly s Kristem a z jeho lásky, mohou doufat ve vzkříšení s ním.              

pokračování ze strany 7

Pátá velikonoční, cyklus B 
Evangelium podle Jana 15, 1–8
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Mezi námi
v Břevnově XXXVI. 

Počátkem roku 1945 jsem byl studentem Reálného gymnasia v Praze 
1 v Dušní ulici. Popravdě řečeno jsem toho moc nenastudoval, proto-
že v souvislosti s blížící se válečnou frontou z východu i ze západu se 
množily letecké útoky a nálety do té míry, že narušovaly řádný chod 
vyučování všech škol bez výjimky. 
Byl–li vyhlášen nálet spojeneckých letadel ve dne, uchylovali se ško-
láci se svými učiteli do protiletadlových krytů a tam setrvali až do 
chvíle, kdy byl sirénami nálet ukončen. Pak se žáci vraceli z někdy  
i dosti vzdálených krytů k přerušenému vyučování.

Byl–li letecký nálet vyhlášen v průběhu noci, byl začátek školního 
vyučování posunut na pozdější hodinu. Rozhodující skutečností byl  
v tomto případě okamžik ukončení nočního náletu. Byl–li nálet ukon-
čen do půlnoci, byl začátek vyučování v normálním termínu. Když 
nálet skončil po půlnoci, bylo často vyučování pro ten den zrušeno. 
Postupně se množící denní i noční nálety nakonec přivedly školní 
správu k rozhodnutí, že se denní vyučování ruší a žáci se v určitých 
termínech dostaví do školy k převzetí a odevzdání domácích cvičení.
Při vyhlášení poplachu i v noci byla povinnost každého občana ode-
brat se do určeného protileteckého úkrytu s nouzovým zavazadlem. 
Vzpomínám však, že často bylo velmi obtížné probudit a obléknout 
všechny děti a vzít je ssebou do krytu. Byly i případy, kdy rodiče byli 
nuceni použít donucovacích prostředků, když vzpouzející se ratolesti 
odmítaly opustit lůžko. Obyčejně proběhl poplach bez uskutečnění 
leteckého útoku a ke skutečnému bombardování Břevnova a blízkého 
okolí došlo až v průběhu Pražského povstání od 5. do 9. května 1945.
Většina ohlušujícího rachotu a dunění pocházela od protiletadlové 
dělostřelby z kanonů zvaných FLAK a umístěných při Jelení ulici na 
Hradčanech.
Existovalo tehdy doporučení otevřít při náletu všechna okna, aby se 
nevysypaly okenní tabulky od hlukových nárazů. Přes zmíněné do-
poručení se vždy okna neotvírala, a tak měli sklenáři dostatek práce 
zejména v blízkosti již zmíněných FLAKů. 
Já osobně jsem využíval čas, kdy nebylo školní vyučování, k činnos-

tem, jež přímo se školou nesouvisely. Chodil jsem, jako ostatně řada 
jiných, trhat trávu pro králíky a pást stádečko koz.
Nejlépe se tráva trhala a kozy pásly v prostoru bývalé cihelny Na 
panenské. To je v místech, kde je dnes plavecký stadiona a různá jiná 
zařízení.
V této souvislosti si vybavuji v paměti první okamžik, ve kterém jsem 
se setkal s Pražským povstáním 1945 v Břevnově.
Bylo pozdní odpoledne dne 4. května 1945 já jsem hnal stádečko koz 
do chléva na bývalé Boleslavově ulici a zpozoroval jsem nebývalý 
ruch , který jsem si zatím neuměl vysvětlit. Co se v té chvíli děje, 
jsem poznal, až když jsem sám došel na Bělohorskou třídu (za války 
Říšskou).
Živnostníci s plechovkami v rukou zamalovávali německé vývěsní 
štíty a reklamy. Jiní z reklamních tabulí němčinu seškrabávali. A tam, 
kde jim to nešlo, zakrývali německé nápisy balicím papírem. Nálada 
byla vesměs povznesená a jakoby to všecko byla jen veliká legrace. 
Žádné střety nebo dohady.Na tom to zdánlivě všechno končilo. Šel 

jsem v klidu spát a přečkal jsem následující noc bez leteckého po-
plachu.
Ráno 5. května bylo opět klidné. Pozornost moji i ostatních kluků 
vzbudila obyčejná papírová vlaječka, snad mávátko, kterou měli na 
svém Kuka– vozu (my jsme mu říkali kukačka) pražští popeláři při 
normálním svozu domovního odpadu.
Protože jsme československou státní vlajku ještě neznali, museli nám 
to popeláři vysvětlit.A to nám už bylo jasné, že se něco děje.
Zanedlouho po tom došlo na Bělohorské ulici před domem č. 40 ke 
střetu místních již lehce ozbrojených občanů s projíždějícím náklad-
ním vozidlem Wehrmachtu. Civilisté donutili vůz k zastavení a potom 
došlo k jakési roztržce, při které padly první výstřely v tomto úseku. 
Obětí se stal německý závozník. Můj otec, který se běžel podívat, co 
se děje, nám později oznámil,že ten zraněný už nemá šanci.
Následovala souvislá střelba z německé strany a to již my děti jsme 
byly zahnány domů a k oknům jsme nesměly. 
Jediným zdrojem informací o vývoji událostí byl pražský rozhlas.  
Z toho důvodu tatínek přenesl náš radiopřijimač do sklepa ,kde jsme 
ho poslouchali všichni, dospělí i děti. Slyšeli jsme zoufalé volání  
o pomoc přicházející z budovy českého rozhlasu, kde jeho pracov-
níci čelili náporu německého vojska. Z Břevnova vyrazili na pomoc 
rozhlasu čeští vlastenci na nákladním autu místní speditérské firmy 
Staněk. Někteří spoře ozbrojení, někteří s holýma rukama.

Jan Beránek:
JAK TO 
BYLO  

V 
BŘEVNOVĚ
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Dlabačově stojí německé tanky a vojáci z nich prý klukům rozdávají 
čokoládu. Měl jsem zkraje obavu, zda není čokoláda otrávená, ale 
zřejmě nebyla a chutnala výborně.
Když v okolí našeho krytu na čas utichla střelba, vrátil jsem se na skok 
do našeho bytu v prvním patře a z okna jsem se rozhlédl do ulice Pod 
Marjánkou (dříve bezejmenná). Spatřil jsem zcela volně procházející 
po zuby ozbrojené vojáky, omotané kulometnými pásy v německých 
uniformách. Rychle jsem se stáhl z okna a měl jsem opravdu štěstí, 
protože zarachotil kulomet a začala se sypat omítka z našeho domu.
Při rychlém návratu do krytu jsem potkal našeho souseda z třetího 
patra, který se rovněž podíval z okna a byl svědkem střelby z proti-
lehlých domů od Střešovic. O těch kolemjdoucích vojácích jsem se 
dozvěděl, že to jsou příslušníci armády generála Vlasova, bojující 
toho času na naší straně.
Z průběžného poslechu našeho rozhlasu jsme se dozvěděli, že ku Pra-
ze se blíží tanky generála Schoernera a již začínají na Pankráci vraždit 
české lidi tak, že je ženou před sebou jako živé štíty.
U nás v Břevnově jsme se dozvídali o bojích kolem Břevnovského 
kláštera, který nacisté obsadili. Občané, bydlící kolem staré břevnov-
ské návsi, utíkali ze svých domovů v obavě před násilnostmi mstících 
se okupantů.
Přišel 8. květen a nastal celkem klid. Odpoledne jsem se díval směrem 
k bývalé Boleslavově ulici a pozoroval kolonu německých bojových 
i nákladních vozidel, které měly namířeno na západ. Nejely, zatím 
stály a osádky rokovaly s ozbrojenými Čechy. Domysleli jsme si, že 
se jedná o složení zbraní. Uniformovaní vojáci se zřejmě nechtěli 
vzdávat nějakým civilistům byť ozbrojeným. A tu jsem si všiml, jak 
se k rokujícím vojákům a povstalcům poklusem blíží skupina mužů, 
v jejímž středu byl jeden, který se v běhu oblékal do uniformy česko-
slovenského důstojníka. Než dorazila skupina k vyjednávajícím pro-
tivníkům, již tady byl důstojník v padnoucí uniformě. Vyjednávání 
zřejmě skončilo úspěšně,když se kolona vozidel pohnula a k nohám 
československého důstojníka dopadaly ruční zbraně odhazované ně-
meckými vojáky.

Když nákladní automobil s břevnovskými povstalci míjel protileta-
dlovou dělostřeleckou baterii v Jelení ulici, dostal se do palby obsluhy 
kanonů FLAK, tvořenou převážně výrostky Hitlerovy mládeže. Zde 
byl také smrtelně zraněn jeden z povstalců na korbě náklaďáku a jeho 
pomníček můžeme vidět v parčíku v zatáčce Jelení ulice do dneška.
Další dny Pražského povstání probíhaly za deště, který však nezabrá-
nil břevnovákům na pokyn České národní rady stavět v ulicích ba-
rikády. Protože se střelba přesunula stranou Bělohorské třídy, přišel 
čas k stavbě barikád. i tady. Této výstavby barikád jsme se zúčastnili 
i my nedospělí a postavili jsme se do řetězů, v nichž jsme si podávali 
dlažební kostky vytrhané ze silnice. 
Barikády se stavěly asi ve stometrových odstupech a u nich se začali 
objevovat již ozbrojení občané. Barikády byly stavěny také z nejrůz-
nějšího haraburdí, které bylo po ruce. Pro zesílení zátarasů však padly 
za oběť i vzrostlé kaštany, které tvořily souvislou alej po délce Bělo-
horské třídy. Padly pod sekyrami břevnovských občanů. Na tyto udá-
losti vzpomíná ve své básni Barikáda z rozkvetlých kaštanů slavný 
Břevnovák, nositel Nobelovy ceny, básník Jaroslav Seifert. 
V průběhu Pražského povstání prolétávalo nad Břevnovem v malé 
výšce německé bojové letadlo Messerschmidt Me 262. Při jednom 
takovém průletu svrhlo několik leteckých pum do prostoru Bělohor-
ské a hlavně Šlikovy ulice. Tam byla shromážděna větší skupina nic 
netušících občanů. A na ně byl zřejmě zaměřen letecký útok letadla 
Me 262. Při tom bylo zabito 18 břevnovských občanů větší počet byl 
zraněných. Na jejich památku byla umístěna bronzová deska na jed-
nom domě ve Šlikově ulici.
Stíhací letadlo Me 262 bylo nejmodernějším letadlem v té době. Do 
jeho nasazení vkládali Němci veliké naděje, protože to byl první stroj 
poháněný dvěma proudovými motory. My děti jsme ho běžně nazý-
valy Turbína. Ten často prolétával nad našimi hlavami při zkušebních  
a cvičných letech, při čemž vydával zvuk zcela odlišný od zvuku vše-
obecně rozšířených bojových strojů, poháněných vrtulemi.
Po dvoudenním pobytu ve sklepním krytu se vyskytla nečekaná ne-
snáz: Zvenku došla zpráva, že okupanti vpustili do pražského vodo-
vodu jed. Vodu z vodovodu, který doposud bez problémů fungoval,-
jsme pořebovali na mytí, splachování a hlavně na pití a vaření. Pomoc 
se ale naskytla díky šťastným okolnostem velmi rychle. Ta přišla od 
majitele sodovkárny pana Jaroslava Vlka sídlící v nedaleké Liborově 
ulici. Chlapi od něj přinesli několik bas sodovek a dokonce i nějakou 
limonádu ze zásob vyrobených ještě před vypuknutím povstání.
Kromě vody z vodovodu byla k dosažení voda z mnoha kbelíků, 
které byly součástí povinné soupravy nářadí a materiálů pro hašení 
místních požárů. Taková hasicí souprava byla v souladu s platným 
Poplachovým řádem u vchodu do každého bytu a sestávala ze dvou 
kbelíků s vodou, jednoho kbelíku s pískem a jedné tlumice. V dnešní 
době je už málo spoluobčanů i pamětníků, kteří by věděli, co ta tlu-
mice vlastně je. Nahlédnutím do Slovníku českého jazyka autorů Váši  
a Trávníčka, vydání z roku 1937 zjistíme, že čeština tento výraz ne-
zná. Proto zde následuje informace, že se jedná o tyč (násadu) v délce 
asi 150 centimetrů, na jejímž jednom konci je přivázaný pytel nebo 
jiná málo hořlavá tkanina. Tento nástroj měl sloužit k likvidaci drob-
ných ložisek požáru. Nikdy jsme, bohudíky, neviděli tento nástroj  
v provozu a z našich domovů zcela vymizel dříve, než se jeho název 
stačil dostat do českého slovníku. 
S pokračujícím Pražským povstáním se začal projevovat nedostatek 
potravin,kterých již tak nikdy nebylo ve stávajícím lístkovém systému 
nadbytek. Snad se dobře pamatuji na jednorázovou výpomoc břev-
novské pekárny pana Severina na Bělohorské třídě.
Nehrozilo bezprostřední nebezpečí vyhladovění a to díky zásobám 
usušeného chleba, uloženým v protileteckém úkrytu pro případ zava-
lení sklepa po zásahu leteckou bombou.
Přetrvávající strach z napadení obyvatel nepřátelskými vojáky se sna-
žili zmírňovat dospělí spoluobčané, kteří občas navštívili i náš úkryt, 
tu s puškou, tu se sekyrou na dlouhé násadě.
Ne všechny děti byly drženy po dobu bojů v krytech. Měl jsem o dva 
roky staršího kamaráda Romana. Ten neměl tatínka, z maminky si 
mnoho nedělal a tak i v průběhu střelby se pohyboval po ulicích, na 
kterých v tu dobu přišlo o život mnoho našich spoluobčanů. A tento 
Roman se najednou objevil v našem úkrytu a přišel se s námi rozdělit 
o několik tabulek nefalšované hořké čokolády, jakou jsme už několik 
let neviděli. Když jsem se ptal po jejím původu, tak mně řekl že na 
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Protože se pohyb kolony německých vozidel časově protahoval až do 
večera, šel jsem spát do své postele, už zase v našem bytě.
Noc proběhla nevím jak, protože jsem byl ještě dítě a za poslední dny 
jsem toho moc nenaspal.
A tu zase zapracovalo radio, když vyzývalo všechny schopné občany, 
aby odstraňovali barikády, protože se ku Praze blíží sovětské tanky 
.Spolu s dospělými jsem vyběhl na ulici a pomáhal podle svých sil 
uvolňovat cestu Rudé armádě. To už bylo na Bělohorské třídě i okolo 
nebývalé množství lidí.
„Už jedou!“., zaznělo volání a směrem od Bílé Hory se rozkmitaly 
ruce s šátky i vlaječkami na pozdrav prvním přijíždějícím tankům. 
Někdo zavolal: „Ať žije Rudá armáda!“ a já se přidal k ostatním. Stá-
li jsme ve špalíru podél tramvajového tělesa, po kterém měly tanky 
uvolněný průjezd. Maminka mávala. Sestry i brácha mávali, jen tatí-
nek byl zdrženlivější. Díval se přes ulici na protějšího souseda, který 
měl v ruce rudý prapor s přišpendlelnými portréty Lenina a Stalina. 
Tatínek říkal: „To nebude asi dobré.“ Nerozuměli jsme mu, ale pocho-
pili jsme později.Mávali jsme a jásali až do ochraptění.
V den příjezdu Rudé armády se počasí zásadně změnilo a nastaly slu-
nečné až horké dny. Některá vozidla osvoboditelů zaparkovala i na 

Bělohorské třídě a byla možnost osobního kontaktu se sovětskými vo-
jáky včetně nahlédnutí do jejich obytných vozů nazývaných „těpluš-
ky“. Této možnosti jsem i já využil a navštívil jednu. Bylo vidět, že 
tam chyběla ženská ruka a interiér odpovídal „bojovým podmínkám“.
Ruští vojáci se nebránili rozhovoru s námi dětmi a my jsme u nich 
rádi i nějkou chvíli pobyli. Vzpomínám si na jednoho kuřáka, který 
si balil sám cigarety z novinového papíru a velmi hrubě pořezaného 
tabáku. Snad to byl tabák dýmkový nebo snad „domovina“. Tak jsme 
nazývali za války tabák pěstovaný doma na zahrádce. Ruský voják 
nám ukazoval i způsob balení a způsob kouření. Když potáhl doušek 
dýmu z tlusté cigarety, vyfoukl jej pro naše potěšení dírou od kamen 
ve střeše. Jiný voják byl intelektuálního typu, stále si něco psal a po-
koušel se naučit nás azbuce.
Zatímco jsme se my, děti, s ruskými vojáky bavily a žertovaly, už se 
objevovaly české hospodyňky, které přinášely vojákům hrnce s čer-
nou meltou, jak se tehdy nazýval odvar z kávoviny. Při své návštěvě 
tyto ženy zkoumaly interiér těplušky s cílem najít a požádat o darová-
ní užitečných předmětů, které byly zřejmě kořistního původu a ony by 
pro ně měly jistě dobré uplatnění. 
Objevil se i dříve zmiňovaný kamarád Roman a hlásil, že si máme 
s ním pospíšit na Dlabačov, že tam je veliká „sranda“, protože tam 
házejí Němčoury pod pásy tanků. Neměl jsem chuť, abych se díval na 

podobnou „srandu“ a nešel jsem. Do současnosti nevím, co bylo na 
Romanově zprávě pravdivého, ale sám jsem byl nechtěným svědkem 
událostí, které popíši dále.
V našem domě žilo čtrnáct partají , z toho dvě domácnosti byly  
s čistě židovskými jmény..V druhém patře bydleli Khonovi a ve tře-
tím Blochovi.Protože neměli děti, neměl jsem důvodu se s nimi blíže 
seznámit, ale nepamatuji si žádné problémy s nimi. Při vzniku Protek-
torátu se tito občané „ztratili“ a do jejich bytů se nastěhovali němečtí 
nájemníci.Do bytu po Khonových se nastěhovala záhadná partaj, kte-
rá měla na dveřích napsáno MUHR. Z toho bytu občas vyšla mladší 
dáma, která se s nikým nebavila a spolunájemníci ji označovali jako 
„Můru“.
Ve třetím patře po Blochových se nastěhoval vyšší důstojník Wehrma-
chtu jakýsi pan Jeltsch. Ten byl pro nás děti zajímavý, když důstojně 
stoupal hrdě do svého bytu oblečen v parádním stejnokroji, s naleště-
nými holinkami a s parádním bajonetem nebo snad dýkou, která mu 
visela od stříbrného opasku. Nikdy nám nic neudělal, ale nikdy s ni-
kým neztratil slovo. Obě výše uvedené partaje při Pražském povstání 
nebyly již k nalezení.
Když už bylo po všem a nehrozilo žádné nebezpečí střetu s okupač-

ními silami, přišla doba odplaty. Byl 
jsem očitým svědkem toho, co určitě 
nebylo pro mne jako dítě vhodné. 
Viděl jsem, jak se v odpoledních ho-
dinách, asi to bylo 10. května 1945 
vyhrnul z Fastrovy ulice zástup lidí, 
který před sebou hnal jakousi mně 
neznámou ženu, na jejíž hlavu do-
padaly rány ze všech stran. Proti té 
ženě vystoupil jeden jistý břevnovan 
a dobře mířenou ranou pažbou puš-
ky ji srazil na zem. Ta žena klesla na 
zem a zřejmě ztratila vědomí. Jiný 
mně dobře známý spoluobčan při-
běhl s karabinou a několika výstřely 
do hlavy ukončil život té nešťast-
nice. Přispěchala také dcera toho 
udatného střelce a odváděla si svého 
tatínka jako románového hrdinu s 
rozhalenou košílí a s puškou v ruce. 
Co ta právě zastřelená žena udělala, 
to nikdo nevěděl, ale zcela určitě prý 
naříkala německy.
Této příhody nebyl konec, protože 
tělo ubité ženy leželo na křižovat-
ce Fastrovy a Liborovy ulice až do 
druhého dne. V noci bylo mrtvé tělo 

kýmsi zneuctěno a odvezeno bylo až před polednem následujícího 
dne.
Vzpomínám při této příležitosti stanovisko našich nevěřících spolu- 
občanů, kteří se domnívají, že něco vyššího nad námi musí být. Ono 
„NĚCO“ v tomto případě tvrdě zapracovalo. Totiž ten spoluobčan, 
který srazil pronásledovanou ženu ranou do hlavy, do půl roku ze-
mřel. Onen, který ji dorazil střelami na zemi, zemřel taky. Oba tito 
naši mladí a zdraví spoluobčané měli pohřeb ve stejný den.
Z našich známých padl v boji manžel paní Krasanovské, náš spoluná-
jemník pan Mikovec utrpěl těžká zranění a přežil, pan Motl, kožešník 
přišel o jednu nohu. Pan Hájek, hokynář byl zabit při výbuchu letecké 
bomby, svržené německým bombardérem. To jsou jména jen našich 
nejbližších sousedů.Jména všech ostatních padlých a zraněných břev-
novanů je mnoho a jsou m.j. uvedena v „Almanachu Pražského po-
vstání v Břevnově“, který byl vydán krátce po válce.
Události v popřevratové době v Břevnově nemohu pamatovat, proto-
že jsem byl záhy poslán do Studentské koleje v Kroměříži a tam jsem 
pokračoval ve studiu na Státním gymnasiu do července 1946.
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Tajenka: Prapor práce nezaměstnaných.

Příběh ze školní laboratoře organické chemie 

 Příběh, o němž píši, se odehrál v době mých studií– 
před téměř šedesáti lety, ale vstoupil do povědomí 
celých generací studentů jako jakési „rodinné stříbro“ 
snad všech absolventů Vysoké školy chemicko–tech-
nologické (její současný název zní: Česká chemická 
univerzita Praha). Svědčí o tom, že skutečně velký člo-
věk, jakým tehdejší profesor organické chemie akade-
mik Otto Wichterle beze sporu byl, nežije v oblacích, 
nepovyšuje se nad jiné, ale má pochopení pro své oko-
lí: pro lidi, kteří se s ním nemohou srovnávat ani svým 
společenským postavením, ani znalostmi či životními 
úspěchy. 

V době našich studií na oné vysoké škole byl pan pro-
fesor Wichterle už světově uznávaným odborníkem, ale 
přesto si ještě uchoval velmi mladistvý vzhled, což moh-
lo mnohé mýlit. Stávalo se, že se přišel podívat do velké 
laboratoře, kde se budoucí chemikové připravovali na 
provádění různých organických syntéz. U velkých pra-
covních stolů právě pracně sestavovali složité skleněné 
aparatury z jednotlivých komponentů a upevňovali je 
na chemické stojany. Jednomu studentovi se to jaksi 
nechtělo dařit – doslova mu všecko padalo z rukou – a 
byla obava, že místo chemické aparatury nadělá pěk-
nou hromádku střepů. Pan profesor si toho povšiml, 
přitočil se k němu a ochotně, bez řeči mu s tím sesta-
vováním 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. Studenta ani nenapadlo, kdo mu právě po-
mohl: profesora totiž nemohl poznat, protože na jeho 
přednášky nikdy nechodil. Byl – stejně tak jako mno-
zí 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 přece existují skripta, z nichž se dá těsně před 
zkouškami všecko našprtat… Děvče od vedlejšího 
pracovního stolu se obrátilo na svého kolegu: „Že ty 
vůbec nevíš, kdo ti s tím pomáhal? Budeš se divit, ale 
byl to sám Wichterle, 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 zkoušku! Ten mi to pěkně osladí! 
Mne snad z toho trefí pepka!!“ Když pak přišel den 
zkoušky a došlo na „lámání chleba“, blížil se náš hrdina  
k zkoušejícímu velice váhavými kroky – a už od dveří se 
omlouval: „Pane profesore, promiňte, já jsem vás teh-
dy hned nepoznal…“ 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 pře-
devčírem tykali – tak si tady sedni, udělej si pohodlí –  
a vytáhni si otázku!“ 

A rázem – jakoby kouzelným proutkem švihl – napětí 
pominulo, zmizela nervozita – a zkouška dopadla vel-
mi dobře… 

                                                                                                                                           
Pro Břevnovan zapsal  Ing. Karel Voplakal, CSc 
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Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

červenec 2015
Věra Polednová, Břevnov  10. 7. 1924
Břetislav Halášek, Břevnov  7. 7. 1928
Květoslava Hnátová, Břevnov  9. 7. 1933
Marie Klausová, Břevnov  11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov  3. 7. 1974

srpen – září 2015
Roman Pýcha, Břevnov  23. 8. 1934
Olga Vašáková, Bílá Hora  13. 9. 1924
Irina Semizorová, Břevnov 10. 9. 1933
Hana Kosová, Břevnov  24. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice  29. 9. 1949

Červenec – Srpen – Září

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

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!

PŘEPRAVA  SENIORŮ
A NEMOCNÝCH

Dopravíme vás
• K lékaři

• Do nemocnice

• Do lázní

• Na rehabilitace

• K příbuzným

• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů

• Možná asistence

• Možnost přepravy ležícího pacienta

 Informace o cenách vám rádi zodpovíme 
na telefonu nebo je najdete na webových stránkách

               774 888 085
PRACOVNÍ DOBA:  Pondělí – Pátek:  7:00 – 17:00 hodin

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

Oznámení
11. dubna 2015 zemřela paní Zdeňka Lacinová z Břevnova ve 

věku nedožitých 90 let. Poslední rozloučení se konalo  
21. dubna 2015 v obřadní síní krematoria v Motole.  

. 
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.: 608 623 487

 

KALENDÁŘ  AKCÍ
1. 6. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků– 50 let The Undertakers 1964 – 1968

29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
6. 7. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968

27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
3. 8. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968

31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
7. 9. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968

28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
5. 10. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968

26. 10. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
2. 11. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968

30. 11. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
7. 12. 2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968

28. 12. 2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů
www.odvarka.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář   
 
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
6.7.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
3.8.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.9.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
5.10.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
26.10.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
2.11.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
30.11.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.12.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 

Odvárka 
www.odvarka.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář   
 
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
6.7.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
3.8.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.9.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
5.10.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
26.10.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
2.11.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
30.11.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.12.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 

Odvárka 
www.odvarka.cz 



Tentokrát vezmeme název naší rubriky doslova. Zveme vás do Malé galerie In-
formační kanceláře m. č. Bělohorská 110, kde začala skromná výstava obrazů tří 
zdejších malířů, kteří se kromě jiné společenské činnosti věnovali malbě Břevnova  
a okolí. Tito malíři, Vladimír Chadima, Josef Häring a Antonín Chmelík žili a tvořili 
v minulém století a naším záměrem je připomenout. Dnes fragmentem jejich díla  
a zítra možná ucelenější výstavou i jiných zdejších malířů a tvůrců třeba při příštích 
oslavách povýšení Břevnova nebo jinou publikací. Výstava 3 malíři z Břevnova po-
trvá do posvícení. 
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BŘEVNOVAN

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.

154

3 
malíři 

z Břevnova


