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Břevnov, Bělohorská, Drinopol. Poprvé přišli do průvodu smrťáci a kosami mávali dosti zuřivě. A kdo se 
na ně zadíval směle, měl by raději zajít do kostela a dát na modlení. Jak praví pořekadlo: nevíme dne, 
ani hodiny. Za to víme a je známo, že se letošní masopust, průvod a bál opět vydařily. 

Nejvýchodnější část Bělohorské ulice leží na katastru Střešovic. Vpředu je nárožní dům „U Říšské brá-
ny“, jak byla svého času nazývána barokní Strahovská brána. V tomto domě býval ubytován v době prv-
ní světové války švýcarský Čech Hynek Beneš, kurýr České národní rady v Paříži, přinášející poselství  
a vzkazy T. G. Masaryka české mafii a dr. Rašínovi.     

Bez starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře by se letos masopustní průvod v Břevnově ani nehnul. Předání to-
hoto dovolení či práva průvod vykonati je tradiční rituál, který se v Břevnově opakuje již od roku 1995. 
A z tehdy malých účastníků jsou dnes již dospělí lidé. 

Zajímavost
pro vás
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Uzávěrka příštího čísla jest  
18. května 2018. 

V létě v roce 1757, za války Sedmileté, rozložil 
pruský král Bedřich II. svůj štáb ve Hvězdě a stro-
my obory posloužily jako vítaný materiál vojsku.  
V místě jeho pozorovatelny byla pro něj zřízena ka-
menná lavice, odkud sledoval bombardování Pra-
hy dělostřeleckými bateriemi od střešovické stra-
ny. Dodnes palposty připomínají názvy ulic. Ale 
nepomohl si. Po prohrané bitvě u Kolína (viz český 
regiment „holobrádci“), musel na kvalt ustoupit  
a zanechal v Břevnovském klášteře stovky raně-
ných vojínů, kteří zde mřeli po řadách. Zmizeli 
Prajzové, král i kamenná lavice a na tom místě 
později postaven dřevěný gloriet. Avšak i ten ve 
druhé pol. 20. století zničen. Vzácný snímek glo-
rietu jest z Ročenky libocké Hvězdy z roku 1907.  
V pozadí je libocký kostel. 

Lístek z archívu

K fotografii na obálce listu:  
Jaro přichází do zahrad a zahrádek,  

na česnech úlů úžasný provoz.  
Dočkali jsme se. Pán Bůh zaplať!  
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 Z kláštera. • Po Popeleční středě dne 
13. února následovalo postní období, konány  
v bazilice křížové cesty farníků, a to vždy  
v pátek a v neděli od 17.15. Každý pátek též 
od osmé večerní postní eucharistické ado-
race. I v době postní byly pravidelné mše  
a služby občanům. • 28. 2. Toho dne konal 
se v bazilice pohřeb Jaroslava Meda, spiso-
vatele a literárního historika, přednášejícího 
na KTF UK se zaměřením na křesťansky ori-
entovanou poezii a prózu. Mši sloužil osobně 
kardinál Dominik Duka. Na varhany hrál M. 
Čihař, na trubku J. Zámečník. • 3. 3. O šesté 
večerní sloužil arciopat P. Prokop Siostrzo-
nek záduší za Karla Kryla k 24. výročí jeho 
úmrtí. • 4. 3. Od 9 hodin vysílala rozhlaso-
vá stanice Vltava přenos mše svaté z naší 
baziliky. Celebroval P. Václav Snětina. Týž 
den od 15 hod. na faře se uskutečnilo setká-
ní seniorů s P. Vojtěchem Malinou na téma 
Pokání jako prohloubení vztahu k Bohu. 5. 
března Pater Benedikt Kolaja, břevnovský 
převor a rektor Kostela P. Marie Vítězné na 
Bílé Hoře oslavil své 46. narozeniny. • 6. 3. se  
v Lucerně uskutečnila prezentace nové knihy: 
Osudy P. Siostrzonka. Dnes ji lze zakoupiti  
v bývalé sýpce a infokanceláři kláštera. • 8. 3. 
v 18 hod. sloužil P. Prokop Siostrzonek mši 
svatou za P. Fr. Hochmanna. • 11. 3. při ranní 
mši svaté v 9 hodin opět účinkovala Schola 
pod vedením M. Salákové a od 8.30. v roz-
hlasové stanici Praha hovořil P. Arciopat Pro-
kop Siostrzonek. • 13. 3. Jsme si připomněli  
5. výročí zvolení papeže Františka /J. M. Ber-
goglia/ při mši svaté v 18 hodin. P. Václav 
Snětina požehnal osmi novým katechume-
nům s mazáním olejem. • 20. 3. od sedmé 
večerní dáván v Tereziánském sále koncert  
v rámci Břevnovských hudebních setkání  
s interprety J. Bártou – violoncello a T. Fia-
lovou – klavír. • 22. 3. od 19 hodin přednesl 
v bazilice varhanní koncert Pavel Svoboda. • 
25. 3. O Květné neděli se při bohoslužbách 

světily ratolesti na připomínku vítání Ježíše 
Krista při vstupu do chrámu. Zpíval Chrámo-
vý sbor a orchestr, dirigoval Adolf Melichar. 
Každý, kdo si nepřinesl snítku svoji, mohl 
si vzíti z připravených na stolku. /Farníci si 
odnášeli posvěcené nově vyrašené větvič-
ky keřů po mši domů, kde zůstanou po celý 
rok až do nové Bílé soboty, kdy se symbo-
licky spálí. Tak je tomu ve všech katolických 
kostelích v Čechách a z popela spálených 
uschlých snítek vám kněz při Popeleční stře-
dě naznačí na čele křížek se slovy Prach jsi  
a v prach se obrátíš nebo Modli se a věř evan-
geliu/. O Velikonočním týdnu 29. března na 
Zelený čtvrtek sloužena mše svatá na památ-
ku Večeře Páně a účinkovala klášterní Scho-
la. 30. března na Veliký pátek /v den přísného 
postu/, se konaly o třetí hodině odpolední 
Velkopáteční obřady. 31. března na Bílou so-
botu využili mnozí farníci možnost soukro-
mé adorace, a to již od osmé ranní do třetí 
odpolední. Ve 20.30 se konala vigilie Zmrt-
výchvstání Páně. V neděli 1. dubna o Božím 
hodu velikonočním při všech bohoslužbách  
v bazilice požehnány pokrmy. V 10 hodin 
při mši svaté opět učinkoval Chrámový sbor 
a orchestr. V tyto dny je Břevnovský klášter 
obklopen auty a davy lidí, kteří přicházejí. 
Známí se pozdravují, přejí požehnané svátky. 
2. dubna o Velikonočním pondělí zpívala při 
bohoslužbě klášterní Schola složená z dívek  
a po mši byla místními mládenci podle zvyku 
venku řádně vyplacena. Svátky Velikonoční-
mi půst skončil. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. 
Radujme se! 

 Jaro ve Hvězdě. S blížícím se jarem se 
otevřela 3. 4. 2018 brána Letohrádku Hvězda, 
oblíbený cíl při procházkách nejen obyvatel 
Praha 6, ale i dalších návštěvníků a turistů. 
Společně se zahájením sezóny na Letohrádku 
Hvězda připravuje Památník národního pí-
semnictví obměnu loňské výstavy Ferdinand 
II. Tyrolský a letohrádek Hvězda do stálé 
expozice. Expozice, kterou pořádá Památník 
národního písemnictví ve spolupráci s Ústa-
vem dějin umění Akademie věd ČR, předsta-
vuje nejen život arcivévody Ferdinanda II. 
(1529–1595), ale především stavbu, která je 
s jeho působením v Českém království spjata 
snad nejpevněji. Letohrádek Hvězda, rene-
sanční perlu střední Evropy, si arcivévoda  

a místodržící v Českých zemích (1547–1567) 
nechal postavit podle vlastního návrhu. Další 
zajímavá výstava, která je plánovaná na za-
čátek května a bude trvat až do konce sezo-
ny – je realizace projektu „Společné století“, 
kde bude představena francouzská poezie  
v českých překladech a ilustracích 20. století. 
Úzký vztah mezi francouzskou a českou kul-
turou od sklonku 19. století se projevil v pře-
kladech francouzské poezie do češtiny, které 
dosáhly v průběhu 20. století mnoha vrcho-
lů. Zcela mimořádný estetický rozměr v tom 
hrála vyspělá česká knižní kultura, zatímco 
francouzská poezie byla inspirací pro mnohé 
malíře, grafiky a ilustrátory. V rámci dopro-
vodných programů výstavy plánuje PNP kro-
mě komentovaných prohlídek také přednášky 
a básnická čtení. Však si naplánujte výlet do 
obory spojený s kulturním zážitkem.      H. S. 

 O Břevnovské srnky, které jsou nejméně 
tři a žijí v okolí stadionu Markéta bylo i letos 
v zimě dobře postaráno. Do krmítek na Bělo-
horské ulici a krmelce na Vypichu dostávají 
tvrdé pečivo, mrkev, jablíčka, obilí a kuku-
řici. Pro přezimování ježků byla letošní tep-
lá zima ukončená tuhými mrazy nepříznivá. 
Ptactvo spořádalo přes 40 kg semínek černé 
slunečnice a několik kg vlašských ořechů.  

pokračování na straně 4

Dnešní redakční Kvarteto je pusté, bez lidí, jako by nebyli. Ale přeci jsou na nich stopy lidské činnosti. Tak třeba zborcené schodiště do bývalé pohotovosti 
dětského oddělení břevnovské polikliniky. Úžasný obrázek! A další úžas – vchod na fotbalové hřiště SK Břevnov – III. liga, dnes. Kabiny, brány, hospoda U Ro-
hového praporku pryč, plac zpustošen. Stoletá usilovná činnost generací, jako by nebyla. – U nás je to možné. V Břevnově, kdo chtěl nakouknout do historie 
big beatu mohl v minulých týdnech navštívit v Kaštanu zajímavou retro výstavu o třech beatových festivalech, které proběhly v Lucerně v letech 1967, 1968 
a 1971. – A ještě: zájemci o památné stromy v místě si nemohli nepovšimnouti vzrostlého mohutného akátu vedle pošty na Strahově. Dožívají se až 200 let. 
A tento má sto určitě. Viděl všechny spartakiády, slety. A těch ženskejch…

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
U krmítek se slétala hejna zvonků, dlasků, 
sýkorek, ale také sojky a kosáci. Na pořádek 
při zobání dohlížela hyperaktivní samička 
strakapouda, která stále dokola oblétávala 
všechna krmítka jedno po druhém. Brhlíci, 
žluny zelené, hýlové, červenky ani bažanti se 
letos neukázali. Zanedlouho hnízdícím ptáč-
kům, ale nejen jim, za sebe přeji co nejméně 
predátorů, ale také třeba ohňostrojů a s tím 
spojené ohlušující detonace. Tato zábava ne-
přidá divoce žijícím ani domácím mazlíčkům 
a v některých evropských městech je již za-
kázaná.            H. Rysová

 Angelato cafe. Nové zmrzlinářství s ka-
várnou sídlí teď na adrese Bělohorská 50, 
bývalé / knihkupectví/. Jde již v pořadí o třetí 
pobočku této firmy v Praze, na jejich anděl-
ské zmrzlině si můžete pochutnat také v Ry-
tířské ulici č. 27 nebo Na Újezdě č. 24. Zmr-
zliny zde dostanete mnoho druhů, některé  
i méně tradiční, třeba skořicovou. Podávají 
zde ovšem i vynikající italskou kávu s do-
mácími zákusky. Angelato má jako datum 
narození uveden rok 2007 a zmrzlina zde 
prodávaná má opravdu „andělskou chuť  
a sametovou strukturu,“ tak jak uvádí reklam-
ní slogan. Přiznám se, že po zkušenostech  
v několika cukrárnách, jsem tuto pochoutku 
přestal kupovat. Tady ovšem italská zmrzlina 
– to je něco jiného! Vzpomínám, jak v „Myší 
díře“ pod Chotkovými sady kdysi jakýsi Ital 
měl malý krámek a tu jeho vanilku cítím do-
dnes na jazyku! Je to zkrátka „marka“. Tak-
že. Kdo si chce pochutnat na andělské kávě  
a italské zmrzlině, doporučuji!      am

 Čtení až do domu. Chodili jste rádi do 
knihovny a nyní už ze zdravotních důvodů 
nemůžete? Nevadí, z břevnovské knihov-
ny na Bělohorské ulici vám je rádi donesou 
až domů. Podmínkou je věk více než 75 let 
nebo průkaz ZTP, bydliště v okolí knihovny 
Břevnov a platný čtenářský průkaz. Donáška 
knih je garantovaná 1x za čtyři týdny, vždy  
v úterý dopoledne a přineseme vám maxi-
málně 5 knih. Je bezplatná. Vybrat knihy si 
můžete sami v pobočce, poslat objednávku 
na adresu donaska. brevnov@mlp.cz nebo se 
domluvit na tel. čísle 774 587 362. Otevře-
no mají v pondělí od 13–19 hodin, v úterý  
a pátek 9–16 hodin a ve středu a ve čtvrtek od 
12–19 hodin. 

 Dobrá zpráva. Podle údajů Ministerstva 
práce a sociálních věcí je ukazatel: Podíl ne-
zaměstnaných osob v hl. městě Praze k 30. 
11. 2017 meziročně snížil o 1,01 procentního 
bodu a dosáhl 2,39 %. Jaká je situace v našem 
regionu, jsme se zeptali ředitelky ÚP pro Pra-
hu 6, kontaktní místo, Bělohorská 688/165 
Břevnov, 169 00 Praha 69 – Mgr. Evy Svěr-
činové: „Dobrý den. K 30. 11. 2017 byla  
v Praze 6 nezaměstnanost ve výši 2,00 %.  
K témuž datu bylo v evidenci uchazečů o za-
městnání 1.933 osob.“

 Masopust – trochu historie! Mož-
ná nevíte, že počátky masopustních taš-
kařic lze najít dokonce až v antice. Ma-
sopust byl původně staro–římskými 
slavnostmi, které oslavovaly Saturna a nešlo  
o svátek křesťanský. Šlo o svátek přírody, za-
čátku jara. Zvyk obcházení domů s miskami  
a výstředním chováním má prý původ ve stře-
dověku… A teď do Břevnova r. 2018 – 24. 
průvod masopustní se konal dne 13. února, 
když vyšel od křižovatky Bělohorská – Pod 

Starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář /TOP 09/ v pátek 18. března položil věnec u pomníku škpt. Václava 
Morávka na Prašném mostě v Praze 6.  Stalo se tak u příležitosti 76. výročí jeho hrdinné smrti v těchto 
místech. Škpt. Václav Morávek byl jedním z legendární odbojové skupiny Tři králové. 

Květná neděle 25. března. Stovky lidí přicházejí do kláštera na mši se snítkami v rukou, aby přivítaly 
přicházejícího Ježíše Krista Nazaretského v nastávajícím Velikonočním týdnu. Symbolicky, jako před 
mnoha lety, jako každý rok. Je to svátek a oslava připomínaná po celém světě. 

Menza Studentského domu ČVUT v Dejvicích v ulici Bílé č. 90 je o sobotách obsazena sběrateli. 7. 4. 
sběratelé modelů a figurek, 14. 4. Pivovarské suvenýry, 28. 4. sběratelé pohlednic, bankovek a mincí 
(snímek je z března), a tak to jde měsíc co měsíc. Chce to jen sledovat, který zájmový obor pořádá bur-
zu. Vstupné 50 Kč, ale vyberete si. Kiosk je v přízemí. /www.sberatel-ksk.cz/akce.php/.



5

BŘEVNOVAN

Královkou kolem 16. hodiny, přítomným 
maskám a hastrošům udělil právo masopust-
ní starosta MČP 6, Ondřej Kolář. A pak už 
se průvod nezadržitelně valil nahoru po Bě-
lohorské za neuvěřitelného halasu a tartasu 
směrem ke KC Kaštan. V čele zástupu udá-
vali rytmus svižně pochodující bubeníci, zpě-
váci s harmonikou, trubadúři i kejklíř Vítek 
se skupinou, černé smrtky s kosami. Po cestě 
někteří obchodníci nabízeli vlastní občerst-
vení na chodníku. Koláčky, krajíčky chleba 
sádlem mazané, lívanečky. U KC Kaštan 
bylo připraveno vítané občerstvení – vepřové 
hody. Na odbyt šel ovárek i jaterničky, čepo-
valo se pivo, tancechtiví účastníci i účastnice 
zde dostali příležitost k vyniknutí. Myslím, 
že Spolek břevnovských živnostníků odvedl 
dobrou práci a Masopust se jaksepatří vyda-
řil. Těšme se na ten příští!              am

 Nejkrásnější české knihy roku 2017. 
V Malé vile Památníku národního písemni-
ctví zasedala od 8. února do 13. února 2018 
mezinárodní odborná komise, která rozho-
dovala o nominacích pro 53. ročník soutěže 
Nejkrásnější kniha roku 2017. Vybíralo se  
z velkého počtu 255 knih, které přihlásili 
designéři, umělecké školy, kulturní instituce 
i nakladatelství. Na tiskové konferenci dne 
14. února 2018 byla možnost si nominované 
knihy prohlédnout, ohodnotit, případně si pro 
sebe tipnout tu vítěznou. Soutěž pořádá Mi-
nisterstvo kultury ČR ve spolupráci s Památ-
níkem národního písemnictví. Předseda tech-
nické komise – Josef Sedláček řekl: „Ročník 
2017 mě velice potěšil. Setkáváme se s velmi 
dobrými nápady stran knihařského zpracová-
ní ať už v různých vazbách, komplikovaných 
obalech s efekty laků různých druhů. Porotu 
zaujalo i použití nadstandardních materiálů 
na obálkách a přebalech. Nominované knihy 
byly netradičně zpracovány knihařsky, oce-
nili jsme také naprostou bezchybnost tisku.“ 
Ještě podotýkám, že pro zásadní kvalitativní 
nedostatky byla ze soutěže vyřazena jedna 
jediná kniha! Mezinárodní technická a vý-
tvarná komise se v malé vile PNP představila 
v tomto složení: Josef Sedláček – předseda 
technické a výtvarné komise, Alena Petru-
želková – vedoucí oddělení knihoven PNP, 
Pavla Pauknerová – předsedkyně výtvarné 
komise, Eliška Boumová – tajemnice soutěže 
NČKR a Torsten Köchlin, člen výtvarné ko-
mise. Ten také vysvětlil rozdíly mezi knižním 
trhem v Německu a u nás. Pavla Pauknero-
vá, která vyučuje dějiny uměleckého designu 
na pražské UMPRUM, zaznamenala ústup 
starší generace grafiků ve prospěch nových, 
poměrně ještě málo známých absolventů vy-
sokých uměleckých škol, a jak dodala, půjde 
o generaci velmi výraznou. 
Slavnostní vyhlášení vítězů Nejkrásnější kni-
hy 2017 se uskuteční 19. dubna v letohrádku 
Hvězda, kde bude možné si oceněné publi-
kace prohlédnout. Soutěží se v sedmi kate-
goriích první místa jsou honorována částkou 
50.000 Kč. První ročník se konal r. 1965. P. 
S. Můj tip v kategorii – Literatura pro děti a 
mládež – se jmenuje Chlapeček a Dálka, re-
prezentuje nakladatelství Baobab.                         

A. Matějka
 Z břevnovské knihovny. /V. F./ Každou 

první středu v měsíci od 17 hodin máme pro 
naše nejmenší návštěvníky připraveno mini 
divadýlko s pohádkou. Po něm pro  děti  
a jejich rodiče následuje výtvarná dílnič-

ka. Každý čtvrtek v 14:30 se od podzimu 
do jara scházejí mladí šachisté, aby se pod 
vedením dobrovolníka pana Lubomíra Ma-
štalíře zdokonalili v královské hře. V naší 
knihovně jsme otevřeli pro čtenáře a návštěv-
níky semínkovnu, místo pro výměnu osiva. 
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 
2015 na podporu svobodného sdílení osiva, 
semenaření a přírodního zahradničení. Vzo-
rem jí byly francouzské Les Grainotheques  
a americké The Seedbanks. Nyní je v České 
republice již celkem 70 semínkoven. Osivo 
by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy 
nemořené a z chemicky neošetřovaných 
rostlin. Může jít o výsledek domácího se-
menaření. Semínka jsou nabízena bezplatně  
v malých dávkách pouze pro osobní spotřebu. 
Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semín-
kovna nabízí osivo do každé zahrádky. Tak 
jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, 
tak i při sklizni vypěstované zeleniny by měli 
zahrádkáři myslet na sdílení sklizených semí-
nek v semínkovně, kde si je zapůjčili. Z naší 
semínkárny doporučuji k pěstování divoká 
rajčata, která jsou velice chutná a při správ-
né zálivce značně odolná proti plísni. Spolek 
Pro Břevnov v roce 2018 – jedna novinka  
a jedna důležitá výzva Novinky z Břevnova do 
vaší emailové schránky Do nového roku jsme 
si dali jedno předsevzetí – pravidelně každý 
měsíc přinášet výběr toho nejzajímavějšího, 
co se u nás v Břevnově děje nebo chystá. Jed-
ná se o tzv. newsletter, který vám bude chodit 
emailem. Píšeme v něm o našich současných 
aktivitách, přinášíme výběr z kulturního 
programu, představujeme další břevnovské 
spolky, doporučujeme zajímavá místa nebo 
zmiňujeme probíhající kauzy. Pokud byste si 
naše novinky přáli dostávat, stačí se k odběru 
přihlásit přes odkaz na titulní straně našeho 
webu: www. probrevnov.cz nebo nám napsat  
na info@probrevnov.cz 

 Hledáme koordinátora pro akci Zažít 
Břevnov jinak Zažijeme Břevnov jinak i v 
roce 2018? Nevíme... Dostali jsme se do 
situace, kdy to záleží na vás. Letos už to  
v současném složení nezvládneme, a tak 
hledáme někoho, komu předáme zkušenosti  
a pomůžeme, kde budeme moct kolektivním 
úsilím tak, jako v předchozích ročnících. 
Hledáme někoho, kdo by byl kontaktní oso-
bou pro účastníky, průběžně aktualizoval 
program, koordinoval dobrovolníky a hlídal, 
co je kdy potřeba udělat. Sousedská slavnost 
Zažít Břevnov jinak se na Bělohorské usadi-
la v roce 2013. Po pěti úspěšných ročnících 
by byla škoda nepokračovat. Pomůžete nám? 
Pište nám nejlépe přes náš facebook nebo na 
info@probrevnov.cz  Děkujeme!

 Závěrka už zavřela! Koncem roku zanik-
la další břevnovská hospoda s mnohaletou 
tradicí. Vrata její bývalé usedlosti byla kdysi 
pojistkou před nočním provozem na silnici 
vedoucí na Bílou Horu. Ta tvořila pevnou zá-
voru – odtud Závěrka! Pospolu sedávala zde 
inteligence i řemeslníci, zde panovávalo nad-
šení vlastenecké, mezi hosty je doložen Jan 
Neruda nebo Jakub Arbes. /Původní Závěrka 
byla ovšem asi o tři domy výše po silnici/. Co 
se mé osoby týká , do hospody jsem to míval 
pět minut. Moje první vzpomínka? Soustře-
děně asi v šesti letech pospíchám z kopečka 
až ke dveřím Závěrky, v ruce skleněný džbá-
nek s vodou, kterou tady opatrně vylévám. 
Pan hostinský točí plzeňské, navrch přidá 

bílou pěnovou čepici a bere si peníze, aniž 
by přestal bafat z viržinka. Vyprovází mne 
harmonika, já pospíchám domů, aby pivo 
nezteplalo a táta mne pochválil. O nějakých 
třicet let později už jsem si občas na plzeň-
ském pivě pochutnával v restauraci osobně. 
Ve výčepu sedávali „mariášníci“, které člo-
věk uviděl pořádně až ve chvíli, kdy si zvykl 
na hustou kouřovou clonu, nejslavnější z nich 
byl samozřejmě pan Jaroslav Vejvoda, trenér 
tehdejší Dukly Praha. Sedmkrát získal s tímto 
mužstvem titul! Hlavní místnosti pak domi-
noval kulečník, který se staral o stálou vý-
měnu názorů mezi urputnými hráči této hry 
a číšníkem, věčně uhýbajícím před napřaže-
nými tágy. Také si pamatuji, že pan hostinský 
býval v té době znamenitě zásoben úzkopro-
filovými cigaretami zn, Sparta, za které jsme 
rádi dávali nějakou kačku navíc. Naposledy 
jsem byl Na Závěrce, když ji skvělý výtvar-
ník a fotograf Jan Bejšovec vyzdobil uni-
kátními fotografiemi s náměty mapujícími 
činnost Českého klubu velocipedistů 1880,  
v jehož čele stál celých sedmnáct let.        a. m.

 Z Bílé Hory: Dílčí opravy poutního areálu, 
resp. kostela Panny Marie Vítězné, plánova-
né na loňský rok, dospěly v předvánoční době 
do finále: bylo smontováno vysoké vnější i 
vnitřní lešení až po vrchol kostela; byl sejmut 
kříž a dutá koule (báň) pod křížem; obě části 
byly důkladně očištěny a potaženy mikrosko-
pickou dekorativní vrstvičkou zlata; do duté 
koule byly vloženy písemné záznamy o novo-
dobých dějinách kostela a obě vrcholové čás-
ti byly znovu usazeny na své místo. Současně 
proběhly nezbytné opravy okének věžičky 
(lucerny) i oken presbytáře a byla opravena 
vnější omítka na „lucerně“ i na horní části 
rotundy presbytáře. Tím byly ukončeny plá-
nované nejakutnější záchranné práce na vněj-
ším plášti horní části kostela. Současně byla 
provedena vnitřní výmalba kostela.  Opra-
vy fasády hlavní lodi i obou lodí vedlejších 
včetně sakristie jsou otázkou dalších let. Dne 
26. října proběhla farní oslava „kulatých“  
i „polokulatých“ narozenin několika bělo-
horských farníků: padesát let oslavila bývalá 
představená bělohorského kláštera benedikti-
nek  sestra Ing. Anežka  Marie Najmanová, 
sedmdesátku oslavili RNDr František Kopec-
ký, emeritní ředitel gymnázia  Jana Nerudy  
v Praze a zvukový technik pan Josef No-
votný; další tři členové farního společenství 
se dožili pětašedesáti let. Dne 5. listopadu 
proběhla smírná ekumenická (mezicírkevní) 
připomínka výročí osudové bělohorské bitvy 
za účasti Františka Radkovského, emeritní-
ho biskupa římskokatolické církve, a Pavla 
Pokorného, prvního náměstka synodního se-
niora  Církve českobratrské evangelické. Bě-
lohorská Sestra Franceska Šimůniová OSB 
připravila ekumenické nešpory, při nichž – 
vzhledem k letošnímu pětistému výročí evan-
gelické Reformace byla čtena velmi vstřícná 
úvaha Martina Luthera ke kultu Panny Ma-
rie. Není příliš známo, že reformátor Martin 
Luther byl původně velkým ctitelem Panny 
Marie- Matky Boží, stejně tak jako mnoho let 
před ním Mistr Jan Hus; teprve později došlo  
u jejich stoupenců k přehodnocení v této zá-
ležitosti. Ze sbírek farníků, kteří sponzorovali 
jednotlivé figurky do betléma, byly pořízeny 
nové, důstojné kostelní jesličky vyřezávané 
z lipového dřeva; jejich premiéra se konala 
o vánočních svátcích – na Štědrý večer roku 
2017. Před vchodem do ambit byly odstra-
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V místě bývalé klášterní cihelny pod Vypichem se ve stanech, jako v kempu, stále bydlí. Někdy to může 
být i penzion pro bezdomovce - turisty, kteří pobydou a jdou dále. Na Bělohorské je neomylně poznáte. 
Ale stálí tu jsou už hezkých pár let. Kamínka hřejí, polévka se vaří, dřeva je tu dosti. 

Nový rybník! Jak to zní hezky a jaké je to bohatství! Voda, ryby, čistý vzduch. Psali jsme již v minulém 
čísle, arci nemůžeme ten nápad dost vynachváliti. Rybník bude v Liboci pod kostelem a napouštět se 
má na sklonku roku. 

něny zaplevelené a odumírající keře živého 
plotu a vyset nový trávník. Na místě byly in-
stalovány dvě velké černé kovové misky na 
nízkých pylonech vzhledově připomínající 
mísy s „věčným ohněm“, jaké je možno vi-
dět u některých krematorií; na jaře se v nich 
počítá s květinovou výsadbou. Podle převlá-
dajícího všeobecného mínění by však bylo 
vhodnější, kdyby misky byly kamenné, ane-
bo alespoň nikoli černé barvy, aby se lépe ho-
dily k baroknímu vzhledu pěkně restaurované 
ambitní brány. V poslední fázi loňských prací 
byl sejmut, restaurován a opatřen mikrosko-
pickým zlatým povlakem i dvouramenný 
kříž a cibulka věžičky-zvoničky nad sakristií. 
Do této malé cibulky byly v listopadu m. r. 
slavnostně vloženy kopie archivních zápisů  
z dvacátých let osmnáctého století: kopie 
rukopisu významného architekta oné doby 
mistra Luny, který rozhodujícím způsobem 
ovlivnil konečný vzhled areálu. Současně byl 
uložen i zápis kanovníka Josefa Čapka z po-
čátku 19. století. Jmenovaný P. Josef Čapek 
totiž osobně vykoupil a obnovil zpustlou, od 
Josefa II. zrušenou svatyni na Bílé Hoře –  
a znovu ji vysvětil. Spolu s těmito kopiemi 
dokumentů byly do báně uloženy i současné 
fotografie a zápisy o bělohorských duchov-
ních správcích i o varhanících, kteří zde pů-
sobili ve druhé polovině 20. století  Potěšitel-
nou zprávou je, že bělohorský barokní poutní 
areál byl spolu s některými dalšími českými 
církevními památkami zahrnut do seznamu 
Národních kulturních památek.      

K. Voplakal

Sladký tip a slunný pozdrav z Itálie. Na andělskou zmrzlinu, italskou kávu a příjemné posezení zve pod-
nik na Bělohorské 50 v Břevnově. Kavárna je nově otevřená – viz zpravodajství listu. 

KUCHAŘKA
Strahovský klášter přijme kuchařku  

na úvazek. Příjemné pracovní prostředí.  
Pracovní doba od 6:30 do 14:30 hod.

Nerovnoměrné rozložení pracovní doby  
na krátký a dlouhý týden.  

Dovolená 19 dnů.

Kontakt: Doubková, 233 107 704,  
e-mail: ukstrahov@volny.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!  
Vyšla nová kniha od bývalého hráče  

Václava Rady, nazvaná  
Pohled do historie  

fotbalového klubu Břevnov. 

Pro zájemce je k mání  
v u pana Jiřřího Richtera,  

tel.: 604 401 916. Cena 500,– Kč.

13 – 15. 4. v pavilonu  
Vojtěška v Břevnovském klášteře bude 
konána jarní burza dětského oblečení, 
sportovních potřeb a hraček. Výtěžek 

bude věvnován  
na charitativní účely.
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1. V letošním roce si připomínáme 
 100 let od vzniku Československé 
 republiky, jaké akce bude Praha 6  
 pořádat k tomuto výročí?

Celou akci jsme nazvali „Rok české 
státnosti“ a pojímáme ji jako největ-
ší kulturně společenskou událost  
v Praze 6, která bude mít něko-
lik vrcholů. Ty souvisejí jednak se 
stým výročím vzniku samostatné 
Československé republiky, ale také 
s padesátým výročím tzv. Praž-
ského jara, které skončilo nebla-
ze – vojenskou invazí a nástupem husákovské normalizace.  
V plánu jsou k tomu dvě velké výstavy přímo v ulicích Prahy 
6. Po celý srpen bude k vidění pouliční výstava dobových vel-
koformátových fotografií na Dejvické třídě dokumentující vpád 
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, kterou nám připravuje 
„na klíč“ společnost Post Bellum. V říjnu se pak mohou obča-
né těšit na výstavu ke vzniku ČSR po celé délce Dejvické tří-
dy, kterou připravuje Vojenský historický ústav, ale také na 
vlak legionářů na nádraží Dejvice s každodenními prohlídkami 
pro veřejnost. Oslavy vyvrcholí v neděli 28. října velkou vo-
jenskou přehlídkou na Evropské třídě a stacionární přehlídkou 
vojenské techniky na Letné. Spojkou mezi těmito dvěma mís-
ty je naše Dejvická ulice, kde se odehraje všelidová veselice,  
v jejímž rámci počítáme s velkým koncertem včetně vystoupení 
filharmonie. Pracujeme i na výstavě, která se bude věnovat sté-
mu výročí konce 1. světové války 11. 11. 1918, která by měla být 
jakousi dohrou oslav tohoto zcela mimořádného roku. 

2. Jak hodnotíte pilotní projekt letního kina v Praze 6, který 
 vzešel z participačního rozpočtu Nápad pro Šestku?

Praha 6 si zaslouží mít na svém území letní kino, jaké provozují 
s velkým úspěchem v Karlíně i jinde. Jsem rád, že se nám vloni 
podařilo vyzkoušet v parku Maxe van der Stoela v Břevnově – 
přírodním amfiteátru nedaleko Gymnázia Jana Keplera, jak by 
mohl provoz letního kina vypadat. Promítali jsme na začátku září 
na zkoušku snímek „Po strništi bos“ a návštěva okolo 1400 lidí 
mi vyrazila dech. Je vidět, že po podobných projektech je v Pra-
ze velká poptávka. 

3. Na svém území máte mnoho soch a pomníků, kolik Vás  
 stojí a chystáte v dohledné době nějaké opravy?

Naše městská část je historicky vojenskou čtvrtí, pomníků  
a pamětních desek zde máme přes stovku. Letos v rámci „Roku 
české státnosti“ opravíme pomník bojovníkům v 1. světové vál-
ce na Macharově náměstí na Ořechovce, což jsem veřejnosti 
před časem slíbil. Opravíme také chybný text na pamětní desce 
Josefu Mašínovi, jednomu ze slavné odbojové skupiny Tři krá-
lové. Ale především: K Písecké bráně na Hradčanech umístíme 
velkou litinovou sochu – Vějíř Žofie Chotkové. Osobně jsem na 
ni sehnal téměř tři miliony korun od dárců, takže Praha 6 zaplatí 
jen zlomek celkové ceny. Vějíř od paní sochařky Martiny Hozo-
vé, která zvítězila ve výtvarné soutěži, už je hotový, čeká ovšem 
na nezbytnou úpravu okolí, na níž nemám přímý vliv a která se, 
bohužel, vleče. Je to krásné vodní dílo, takže se moc těším, až 
bude funkční. 

D. P.

Redakční rozhovor

Blíží se zahájení plochodrážní sezony,  
a tak jsem se zeptal sportovního ředi-
tele klubu MK Markéta – pana Pavla  
ON DRAŠÍKA, jak je klub připraven. 

1. Ambice pro letošní rok?
Rádi bychom zopakovali vítězství  
v MČR družstev (Extralize). I loňské ví-
tězství Josefa France v MČR jednotlivců 
bylo skvělým zakončením sezóny. Byli 
bychom rádi, kdyby se tyto úspěchy 
alespoň opakovaly, ba co víc, abychom 
mohli na konci roku oslavovat ještě více 
vítězství, třeba na nadnárodní úrovni. 
Zároveň chceme do plochodrážního 
sportu přilákat nové talenty, a tak se 
snažíme již několik let pořádat náborové akce a při závodech se zamě-
řit i na nejmenší diváky, které by mohl plochodrážní sport zaujmout i z 
jiné stránky, než té divácké. 

2. Dochází ke změnám v kádru jezdců? Přijde někdo klub po-
sílit či doplnit?
Prozatím posilu ze zahraničí neplánuje, a to z prostého důvodu. 
Chceme, aby se vyjezdili především naši jezdci. Přece jen, titul, který 
si vydobudou domácí jezdci je cennější, než když jde o titul získaný 
především zahraniční posilou. Zároveň chceme do závodů nasazovat 
i mladší jezdce, kteří potřebují získat zkušenosti ze závodů. Většina 
loňských juniorů v letošním roce přešla do seniorské kategorie, proto 
v letošním roce budou fanoušci na postu juniora, např. v Extralize slý-
chat jména mladších jezdců, než tomu bylo doposud. 

3. Můžete čtenáře pozvat na některé vybrané závody?
Samozřejmě by žádný fanoušek ploché dráhy neměl vynechat Speed-
way Grand Prix, protože je to každoročně největší a nejprestižnější 
akce, která se na stadionu Markéta pořádá již dvaadvacet let. Letošní 
ročník padl na termín 26. 5. 2018. Výjimkou není ani Memoriál Lubo-
še Tomíčka (1. 10. od 19:00), kterému již druhý rok nepřálo počasí, 
a tak doufáme, že letos se špatnému počasí vyhneme. Čtenáře bych 
pozval i na otevření plochodrážní sezóny v Praze, a to závodem Prague 
Open (7. 4. od 15 hodin). Velkými závody jsou i Extraliga (17. 4. 2018) 
a Mistrovství ČR (junioři 24. 4. od 18 hodin, jednotlivci 1. 5. od 16 
hodin). 

4. Máte svůj tip na Mistra ČR 2O18? Jednotlivci, družstva?
Uvítal bych, kdyby se Mistrem ČR stal jezdec našeho klubu, přestože 
to určitě nebudou mít jednoduché. V družstvech bych rád opět oslavo-
val náš titul, cesta je však dlouhá a nebude vydlážděná. Velkou převa-
hu má v jednotlivcích Václav Milík, který však svým výkonem motivuje 
ostatní jezdce. Našim největším „rivalem“ v družstvech je klub AMK 
ZP Pardubice, s kterým každoročně bojujeme o titul. Velmi záleží,  
v jaké sestavě do Extraligy nastoupí. 

5. Čeká na diváky v areálu Markéty nějaké překvapení?
Velké překvapení nechystáme, ale snažíme se, aby stadion Markéta 
měl pořád vysokou úroveň. Vlastník areálu Olymp CS MV dává nemalé 
finanční prostředky do tohoto plochodrážního chrámu, a tak momen-
tálně probíhá výměna sedaček na hlavní tribuně a zvelebování celého 
areálu. Do budoucna bychom určitě nechtěli „usnout na vavřínech“  
a chtěli bychom pro diváky připravit příjemné prostředí v celém areálu 
Markéty. 

6. Co očekáváte od nadějí tohoto sportu /P. Kuchař/?
Nadějí tohoto sportu máme hned několik. Největší strašák budouc-
nosti je však věk. Bohužel jsme v minulých letech byli svědky velmi ta-
lentovaných jezdců, kteří museli pro finanční situaci tento sport opus-
tit. Náš klub se snaží nováčkům a mladým jezdcům finančně pomoci, 
co nejvíc to jde, avšak nejkritičtější je poté přechod do seniorské kate-
gorie, kde jsou finance, tak jako v každém sportu, náročnější. Pokud se 
zadaří a nynější talenti našeho klubu u sportu zůstanou, očekáváme, 
že v následujících letech nás budou reprezentovat nejen v národních 
závodech, jako je MČR jednotlivců, Extralize apod., ale především v zá-
vodech Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kde budou následovat 
úspěchy Václava Milíka a jiných úspěšných závodníků. 
 Pane Ondrašíku, děkuji za odpovědi pro naše čtenáře. 

 A. Matějka – odpovědi získal od Moniky Černé – (produkční)

Redakční rozhovor
 PLOCHÁ DRÁHA NA MARKÉTĚ! DNES S MÍSTOSTAROSTOU  

JANEM LACINOU
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Nevím, jak bylo koryto projektantem navržené. Projekt jsem neviděl, 
ale jako stavební odborník, obyvatel Břevnova a pamětník (naše rodi-
na zde žije od roku 1932 a můj děda, prvorepublikový stavitel a civilní 
stavební inženýr, původní trasu zatrubňoval)a já znám podrobně geo-
logickou situaci trasy nového koryta. 

Především nebylo provedeno dostatečné zhutnění podkladu a jílovou 
těsnící vrstvu bychom marně hledali. Nejdůležitější je těsnost dna ko-
ryta.  Při špatně utěsněném dně nejen že se ztrácí voda, ale hrozí 
i rychlé zhoršení tohoto stavu. Pokud voda proudí do propustného 
podloží, bude postupně vyplavovat jíl a místo zurčícího potůčku zby-
dou jen lokální louže. 

Těsnost má zajišťovat jíl. Jedná se o částečky půdy tak jemné, že 
nejsou cítit při rozemnutí mezi prsty. Zjednodušeně řečeno těsnící 
schopnost půdy udává poměr jílu na jedné straně a písku, štěrku, 
kamení na straně druhé. Aby půda těsnila, musí být jílu dostatek na 
vyplnění mezer mezi ostatními většími částicemi půdy. Jíl má navíc 
tu vlastnost, že mění svůj objem v závislosti na své vlhkosti. Ideální by 
bylo budovat těsnící vrstvu ze suchého jílu, který má objem nejmenší. 
To je však nereálné, protože by se nám nepodařilo vyvinout dosta-
tečný tlak při dusání, abychom se zbavili vzduchových mezer. Proto 
ideální vlhkost je taková, při které je jíl stále tvárný, ale ne tolik, aby se 
lepil. Prostě konzistence tvrdé modelíny nebo moduritu. 

Těsnění dna se provádí tak, že bagr rozhrne jíl po zhutněném dně 
v tloušťce kolem 25 cm a pak jíl zhutníme minimálně na 90%. Tím 
vznikne těsná vrstva cca 15 cm. Takto se pokračuje až do vybudo-
vání dna požadované tloušťky. V tomto případě bych považoval za 
dostatečnou tloušťku 20 cm zhutněného jílu. Vlhkost jílu je v této 
fázi důležitá. Když je moc suchý, tak ho lehce pokropíme – nejlépe 
několik hodin předem, aby se voda vsákla. Horší je, když je moc mok-
rý. Pak nezbývá, než počkat na sluníčko. Toto provedeno nebylo, ani 
hutnění a ani dostatečná tloušťka jílové vrstvy. Z tohoto důvodu kory-
to netěsní.  Ostatně i podklad pod samotnou jílovou vrstvu musí být 
dostatečně pevný a stabilní, aby nedošlo k degradaci těsnící vrstvy. 
A zde je další chyba. Podklad koryta netvoří rostlý terén, ale navážky 
po provedených terénních úpravách spojených se stavební činnos-
tí v bezprostředním okolí – sídliště Břevnov II (lidově „Na obušku“), 
původní školky v Meziškolské ulici, školy J. A. Komenského (původ-
ně Hvězdoslavova), dřevěného pavilónu (dříve pomocné školy), ro-
dinných domů v ulici Za Kajetánkou (původně Ve farské zahradě), 
výstavby ulice Patočkova (dříve Pionýrů) a parovodu. 

Podloží v místě pod sídlištěm u dětského hřiště, koryto je vedeno  
v trase starých elektrických kabelů, které nikdo neodstranil ani při 
výstavbě sídliště a ani při výstavbě nového koryta.  Pokud se týká de-
klarovaného průtoku vody 0,5L/s – je to dost málo. Pro porovnání se 
jedná o množství, které vytéká z kohoutku na (půlcoulovou) zahradní 
hadici, a to je na potůček žalostně málo. Na tunely metra a jejich vliv 
na průtok vody v Brusnici se nemá cenu vymlouvat. Stavba tunelů za-
čala v lednu 2010 a dokončeny byly v prosinci 2013 (nikoliv zprovoz-
něno metro), takže změna 
tras spodních vod v této 
lokalitě, pokud k nějaké 
došlo, proběhla minimálně 
4 roky před zahájením re-
vitalizace potoka Brusnice. 

Závěrem pouze mohu  
(a nejen já) konstatovat, že 
autor celého projektu ne-
zohlednil změnu klimatu 
v posledních 10ti letech a 
délku celého  koryta. Při 
tak teplých letních měsí-
cích, které byly minimálně 
v posledních 5ti letech se 
0,5L/s v této délce koryta 
(pokud by se voda nevsá-
kla skrz netěsnící dno) sta-
čí odpařit. 

Martin Novák  
Břevnov

Dne 2. prosince 2017 se zřítila do Vl-
tavy pěší lávka u Trojského zámku. Po-
tom nařídil starosta Kolář revizi lávek  
v Praze 6. Kontrola byla zaměřena také 
na vstupní betonové mostky k polikli-
nice Pod Marjánkou. Ty jsou ve velmi 
špatném stavu, a proto byly podloženy 
novou zpevňující výdřevou. Nedlouho 
potom, 23. února 2018 spadly schody 
vedle hlavního vchodu do polikliniky, 
které dříve sloužily ke vstupu na lékařskou pohotovost. Někdy si pod 
nimi hrávaly děti na schovávanou. Bylo velké štěstí, že se nikomu nic 
nestalo. Vzhledem k záměru vedení radnice, odstranit oběžný výtah, 
požádal jsem o informace k jeho technickému stavu. Z odborného 
posouzení, které mám k dispozici, je zřejmé, že páternoster slouží 
nepřetržitě od instalace v roce 1962. Potřebuje rekonstrukci a po ní 
by byl schopen bez problémů sloužit dalších 25–30 let. Napsal jsem 
proto panu starostovi, aby místo likvidace radnice urychleně zajisti-
la jeho opravu. Oba případy dokumentují situaci. Budova polikliniky  
v Břevnově naléhavě potřebuje opravy, ale MČ je neustále odkládá, 
ačkoli pro tento účel obdržela již v roce 2017 od hl. m. Prahy 60 mi-
liónů Kč. Voda v korytě obnoveného potoka Brusnice postupně změ-
nila skupenství. Nejprve zamrzla v umělohmotné trubce položené do 
koryta, pak tekla pod ní a nakonec led zaplnil celé koryto. Nejhorší 
je, že se voda na cestě Břevnovem v korytě ztrácí, nachází si vlastní 
cestu a může dojít k závažným škodám. Celkové náklady na realizaci 
tohoto díla dosáhly 4 520 000,– Kč. Moje pochybnosti o obnove-
ní koryta přetrvávají, na potřebu odstranění vad znovu upozorním. 
Životnímu prostředí kolem Patočkovy ulice revitalizace Brusnice zá-
sadní zlepšení nepřinesla. Kolem nás denně projíždí 45 tisíc vozidel, 
a v létě jich bude ještě více. Věřím, že stovky loni vysazených keřů  
a řada stromů pomohou snížit prašnost. K eliminaci hluku potřebuje-
me pokračovat v započatých opatřeních. Dne 22. února 2018 jsem 
proto v zastupitelstvu HMP znovu interpeloval náměstka primátor-
ky Petra Dolínka, aby upřesnil termíny, kdy budou v Patočkově ulici 
směrem do centra města opraveny vpustě na vodu a kdy se započne  
v tomto směru s pracemi na položení tichého asfaltu. Nelze přehlížet, 
že po zprovoznění tunelového komplexu Blanka (TKB) se z této komu-
nikace stal vysokokapacitní přivaděč. Proto jsem s rozhořčením kriti-
zoval, že Břevnovská radiála, která byla zamýšlena pod povrchem, již 
není pro Prahu prioritou. Mnohé naznačuje, že nejde jen o odklad, ale  
o cílené konání, které má výstavbě této radiály zabránit zcela. Požádal 
jsem zároveň o ubezpečení, že orgány HMP hodlají nadále realizovat 
opatření na ochranu obyvatel Břevnova a že plně respektují platná 
usnesení zastupitelstva MČ Prahy 6 z předchozích volebních období 
o podzemní variantě této magistrály. Současně jsem vznesl otázku, 
kdy samospráva Prahy zajistí prostřednictvím odboru strategických 
investic vypracování příslušné podkladové studie EIA pro stavbu pod-
zemního vedení komunikace v tomto prostoru Břevnova. O odpovědi 
budu čtenáře informovat. 

JUDr. Ivan Hrůza 

zastupitel HMP a MČ Prahy 6, klub KSČM 

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

ZASTAVME CHÁTRÁNÍ  
POLIKLINIKY V BŘEVNOVĚ,  
DĚNÍ KOLEM PATOČKOVY ULICE

NĚKOLIK POZNÁMEK 
K NOVÉMU REVITALIZOVANÉMU KORYTU BRUSNICE
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Není to věru povzbudivý pocit, když musíte sledovat, jak 
se neznalost a nevědomost chystají zničit pěkný kout měs-
ta. Ten záměr se ale nezrodil z neznalosti dětsky nevinné,  
a proto snad omluvitelné, ani z nevědomosti blažené, pro-
duktu slabšího rozumu, ale z jakési slepé adorace ekono-
mické výhodnosti, která přebíjí vše, a pro ty, kdo by jí snad 
přece nepadli k nohám, se maskuje slovy o „nezadržitel-
ném vývoji“. O čem je vlastně řeč? O vzácné přírodní enklá-
vě v Bubenči, o posledním zbytku Bučkových sadů. 

Začnu velmi osobně. Jako rodačka z Bubenče a celoživotní 
obyvatelka Dejvic znám od dětství onu rokli s potůčkem, 
která je součástí Chittusiho ulice, říká se jí tradičně Ve Stru-
hách, ale dnes nese oficiální název Sady Willyho Brandta. 
Ano, nemýlíte se, je to ten kousíček přírody v okolí malé 
nemocnice, nepochybně známé většině obyvatel Prahy 6, 
kde jsou dnes dvě Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). 
Nedaleko v Rooseveltově ulici stávala ještě malá porodni-
ce, kde jsem se narodila, což mi maminka neváhala vždy 
připomenout, pokud jsme se ocitly nablízku. Sama jsem 
pak na tuto informaci myslela před osmi lety den co den po 
několik měsíců, když jsem scházela cestou podél rokle do 
zmíněné LDN, kde maminka tehdy dožívala své poslední 
dny. K místu mám velmi silný osobní vztah a doufám, že 
nejen já. Důraz na přírodní prvky území je přitom podstat-
ný, jde totiž o někdejší Bučkovy sady, jeden ze soukromých 
anglických parků založených filantropicky k rekreaci Praža-
nů v době rodícího se romantického vztahu ke kultivované 
přírodě na konci 18. století.  

Josef Ignác Buček a jeho sady

Pokračování příběhu nás vede hlouběji do historie. Kdo byl 
onen Buček, zakladatel Bučkových sadů? Rozhodně osob-

nost, kterou stojí zato připomenout. Osvícenský humanista 
a národohospodář Josef Ignác Buček z Heraltic, psáno též 
Butschek (1741–1821), byl absolventem filozofie na uni-
verzitě v Olomouci a právnických studií ve Vídni. Od roku 
1766 přednášel na pražské univerzitě. Ve své publikační 
činnosti se zabýval reformními návrhy v oblasti justice, po-
licie a trestního práva. Přednášel také hospodářské nauky 
a zabýval se zemědělstvím. Byl členem Vlastenecké hos-
podářské společnosti i dalších učených společností v Ra-
kousku i zahraničí. Přídomek z Heraltic získal povýšením do 
rytířského stavu roku 1810. 

V roce 1786 zakoupil Buček rozsáhlé pozemky v Před-
ním Ovenci (Bubenči) s dvory čp. 1 a 6. Na tomto neza-
stavěném a dosud jen zemědělsky využívaném území se 
nacházela právě ta romantická roklina, o níž již byla řeč. 
Její svahy a blízké okolí inspirovaly Bučka k módní parkové 
úpravě, takže zde vznikly promenádní aleje i klikaté uličky 
mezi travnatými plochami, keři a skupinami stromů, jak se 

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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v romantickém anglickém parku sluší a patří. Kromě bu-
benečských vlastnil Buček i pozemky v Nuslích, na nichž 
založil zemědělskou usedlost. V roce 1853 pak koupil od 
Bučkových dědiců nuselské reality pozdější pražský primá-
tor Václav Bělský a postavil na nich romantickou vilu Bělku 
(čp. 20). Z nuselské historie ale Buček nezmizel tak jako  
z historie bubenečské, připomíná ho tam dodnes ulice Na 
Bučance. 

V těchto souvislostech není bez zajímavosti informace, že 
Josef Ignác Buček byl členem pražské zednářské lóže Prav-
da a jednota u tří korunovaných sloupů, v jejímž čele stál 
jeho vrstevník Josef Emanuel Canal de Malabaila (1745–
1826), jinak zakladatel původně experimentální botanické 
zahrady na Královských Vinohradech, lidově nazývané Ka-
nálka. S Canalem sdílel Buček nejen humanistické a filan-
tropické ideály včetně členství v učených společnostech, 
ale právě vřelý zájem o rozvoj zemědělství a lesní hospo-
dářství. Je tudíž velmi pravděpodobné, že bezprostředním 
vzorem Bučkovým sadům byla právě Kanálka. Ale nejen 
ona. Ve stejné době vznikly na Vinohradech i Wimmero-
vy sady založené dalším filantropem a Bučkovým součas-

níkem baronem Jakubem Wimmerem (1754–1822) či  
v Karlíně park Rosenthal (Růžodol) založený jiným aktivním 
svobodným zednářem Janem Ferdinandem ze Schönfeldu 
(1750–1821). 

Na vyvýšeném místě Bučkových sadů v Bubenči, přesně 
naproti dnešnímu vchodu do LDN, byla kolem roku 1800 
postavena půvabná empirová vila s výrazným sloupovým 
portikem, kde bylo zřízeno k pohodlí výletníků pohostinství. 
Bučkovy pozemky tvořily rozlehlou plochu zabírající celou 
západní část Bubenče, jejíž osou ve směru východ–západ 
byla cesta, v jejíž stopě dnes vede ulice Rooseveltova, od 
svého vzniku v roce 1911 do roku 1940 oficiálně nazývaná 
na počet bývalého majitele Bučkovou. Dodnes zachovaná 
rokle byla součástí do „esíčka“ prohnutého pásu upravené 
parkové plochy protkané sítí cestiček. Délka tohoto hlav-
ního parkového úseku sahala od dnešní ulice Goetheho 
k ulici Terronské a dodnes je propsána do velkých zahrad 
zdejších vil. Před empirovou budovou na vyvýšené úrovni  
v místech dnešních tenisových kurtů bývala vyhlídka a kvě-
tinové záhony. 

Po smrti Josefa Ignáce Bučka pečovali o park jeho potom-
ci, i když už s menší pečlivostí. Koncem 19. století postup-
ně pozemky rozprodávali. Nejprve v roce 1888 vznikl v je-
jich severní části nový bubenečský hřbitov, zakrátko nato 
v roce 1894 psychiatrická léčebna MUDr. Leopolda Kra-
mera, tzv. Kramerovo sanatorium, dnešní LDN čp. 144. Sa-
natorium využilo část bývalých sadů se vzrostlými stromy 
a zurčivým potůčkem jako terapeuticky příjemné prostředí 
pro pobyt a vycházky pacientů. Tento stav trvá dosud, byť 
byly postupně do ohrazeného areálu přistavěny i další bu-
dovy zdravotnických zařízení. 

Na většině Bučkových pozemků vznikly pak v průběhu prv-
ní poloviny 20. století rodinné vily ve velkých zahradách,  
a pokud náhodou zůstalo někde místečko prázdné, nebo 

BŘEVNOVAN
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jen provizorně využité, je zastavováno nyní. Dominan-
ta sadů, empirová vila čp. 45, byla zbořena v roce 1937  
a nahrazena novostavbou. Z celé slávy Bučkových sadů 
tak zůstala dodnes jen přírodně upravená roklina s potů-
čkem a na ni plynule navazující park při LDN. 

Stavební apetit nezná mezí

A tady začíná současná svízel. Bývalé Kramerovo sanatori-
um, dnes soukromou LDN v historické budově a její poze-
mek s parkem, vlastní společnost Nebeský klid, a. s., která 
nejméně od konce roku 2016 patří do portfolia společnos-
ti Penta, jak vypovídá složení jejího statutárního orgánu 
dohledatelné ve veřejně dostupných registrech. Samotný 
provozovatel zdravotnického zařízení je pouze nájemcem 
objektu. Druhou LDN v tomto areálu vlastní včetně po-
zemku Městská část Praha 6. Její panelová budova vznikla  
v osmdesátých let 20. století. Penta chce na tomto vý-
sostně lukrativním místě bývalého Kramerova sanatoria  
s parkem postavit luxusní obytný soubor několika vilado-
mů, obsahujících asi osmdesát bytů, samozřejmě po od-
stranění všech zde dosud stojících budov a zplanýrování 
parku, který by byl nahrazen zelení v okolí domů. Možnost 
zastavět toto místo je ale podmíněna změnou územního 
plánu, neboť areál má statut občanské vybavenosti a ni-
koliv obytného území. Zařazení návrhu změny územního 
plánu, podpořeného Městskou částí Praha 6, do procesu 
projednávání bylo schváleno po nemalé diskusi na Zastu-
pitelstvu hl. m. Prahy 30. 3. 2017. Než ale toto projednává-
ní dospěje k jakémukoliv závěru, vstoupí nejspíš do stádia 
projednávání Metropolitní plán, který výstavbu na území 
bývalého Kramerova sanatoria připouští, jen ji omezuje 
výškou stávajících budov na 2 až 4 patra. 

Městská část Praha 6 zároveň připravuje přestěhování 
své budovy LDN do polikliniky v Břevnově, která by se ale 
musela pro provoz tohoto zařízení uvolnit a přestavět, což 
vzbuzuje řadu problémů a protestů ze strany současných 
uživatelů a obyvatel Břevnova. Kauza byla již v médiích 
propírána s podezřením, že Praha 6 jde s vymístěním LDN  
z Chittusiho ulice příliš developerovi na ruku, protože ne-
váhala zaplatit vysoké odstupné nájemci břevnovské 
polikliniky, aby mohla přestavbu zahájit dříve, než mu 
vyprší smluvní nájem. Představitelé Prahy 6 podezření od-
mítají s poukazem na to, že panelová stavba městské LDN  
v Bubenči je stejně na hranici životnosti a potřebovala by 
přinejmenším generální rekonstrukci, kterou rovněž ne-
lze provést za provozu. Obecně lze konstatovat, že proti 
obytné zástavbě na místě areálu zdravotnických zařízení 
v Chittusiho ulici zní mnoho protestních hlasů. Nejčastěji 
je poukazováno na potřebnost zachování současných 200 
lůžek, tedy kapacity obou zařízení dohromady, to lze ale  
v průběhu let uspokojivě vyřešit, ať výstavbou nového ob-
jektu jinde, přestěhováním do nově upravené jiné budovy 
či postupnou přestavbou objektů zdejších. Stejně lze vy-
vrátit námitku, že v lokalitě jsou vyčerpána místa ve škol-
ských zařízeních a příliv dalších stovek stálých obyvatel 
tuto situaci jen zhorší a sníží v místě kvalitu života. Pouka-
zuje se také na předpokládaný zisk developera z prodeje 
bytů v této lokalitě, který může být velmi vysoký, ale to mu 
lze moralistně sotva vyčítat, protože to je přeci smyslem 
jeho podnikání. 

Domnívám se, že podstata všeobecného nesouhlasu  
s proměnou charakteru tohoto území má jiný základ a uvá-

děné „věcné“ argumenty jsou jen zástupné, aniž si to je-
jich hlasatelé uvědomují. Zdá se mi, že všichni odpůrci zá-
měru to cítí podobně, ale neodvažují se to vyslovit, protože 
jde o pocit mimořádně křehký, nad nímž bezskrupulózní 
pragmatici jen mávnou rukou jako nad nedůležitou emoci-
onální chimérou. Je to přitom prosté a zcela legitimní, my 
o ten kousek kultivované přírody s historií a pamětí totiž 
nechceme přijít, vždyť je to součást identity našeho domo-
va. Zamýšlený developerský zásah přitom místu samému 
nic pozitivního nepřináší, mění ho k nepoznání, doslova ho 
vysává jak upír. 

Bohužel historie Bučkových sadů z všeobecného povědo-
mí již zcela vymizela stejně jako jméno jejich zakladate-
le. V žádném mediálním ohlasu této kauzy či v diskusním 
příspěvku na zastupitelstvu totiž nezaznělo. Ráda bych 
proto naznačenou historii i Bučkovo jméno tímto článkem 
připomněla a přihodila na misku vah k argumentům zpo-
chybňujícím oprávněnost majitele ničit hodnotnou paměť 
místa. Jestliže v překotném stavebním ruchu 19. století 
zanikla fenomenální vinohradská Kanálka, proč se po více 
než sto letech musíme chovat stejně ignorantsky k posled-
nímu reliktu Bučkových sadů, který vilové lokalitě Buben-
če tolik sluší. Pokud by však došlo k odstěhování LDN do 
nových či náhradních prostor, pak klidné místo v parku 
je jako stvořené pro nervové či jiné sanatorium, případně 
školské zařízení. Tento koncept, který má již více než stole-
tou tradici, a navíc spolu se sousední roklí zachovává část 
kdysi slavných Bučkových sadů, je tak vysokou kulturní 
hodnotou, že soukromý miliardový zisk jednoho develope-
ra se z celospolečenského hlediska proti tomu rovná nule. 

Sledujme proto další projednávání změny územního plánu 
či návrhu Metropolitního plánu a chraňme společně ně-
kdejší Bučkovy sady! 

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!

HLEDÁM 
FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE)  

VYPICH  
OD ROKU 1850 – 1950  
FINANČNÍ ODMĚNA  

TEL.: 601 237 035



12

BŘEVNOVAN

BABYCARE 
ORDINACE?  

LIBOROVA UL. Č. 18!
Už dvacet let ordinuje na této adrese 
MUDr. Michaela Trnková a je tedy 
vhodný čas na to, ji představit…. 
1. Jste dětská lékařka. Prošla pediatrie 
během Vaší praxe zásadní proměnou?
Pediatrie prošla spoustou změn, nej-
více asi v oblasti informovanosti, 
mnohdy dezinformovanosti, rodičů 
zásluhou internetu, stručně řečeno me-
dicíně rozumí kde kdo. Na druhou stranu je v pořádku, že dětský lékař 
nemá jen léčit, ale též vysvětlovat a mít tím pádem na rodiče dětí čas. 
Příkladem z praxe je poslední dobou stále se šířící naprosto nesmyslná 
„neočkovací kampaň“. Přitom 99 % rodičů, kteří tzv. nechtějí očková-
ní, jsou jen nejistí a špatně informovaní laici. Je tedy na lékaři, aby vše 
dobře ozřejmil, vysvětlil pro a proti, informoval o vedlejších reakcích 
a ev. léčbě, prostě aby neměl na pacienta pouhé 3 minuty...
2. Četl jsem, že řada českých dětí trpí podle pediatrů psychickou po-
ruchou. Kde vidíte příčinu?
Nejen českých. Celosvětově psychických a neurologických poruch 
přibývá, mnohdy relativně /přibývá více zachráněných dětí extrémně 
nezralých, s vývojovými vadami, předčasně narozených po umělém 
oplodnění a dají se také lépe diagnostikovat/, ale i absolutně. Myslím 
si, že problém dnešní doby je / a nejen u dětí/ společenský trend. Život 
je směřován na úspěch. Finanční, prestižní, sportovní. Děti chodí do 
mezinárodních školek, mnohdy neumí ani vyslovovat česky, ale musí 
umět anglicky, každý den nějaký kroužek. Stále více jsou děti přetě-
žovány a milovány ne za to, že jsou naše a jsou milé, slušné, ale za 
to, co se naučily. Pokračování v dospělosti je nasnadě. Trvalý stres je 
původcem spousty chorob, jak stále více dokazují úspěchy psychoso-
matické medicíny, zejména pak těch psychických. 
3. Jaký je Váš názor na dětská tetování?
S tetováním dětí se nesetkávám. Co se týče dospívajících, nejsem 
vůbec proti, pokud jde o jeho smysluplné vyjádření /proč by si 16ti 
letá dívka, závodní plavkyně, která byla na olympiádě, nenechala na 
kotníku vytetovat olympijské kruhy/ a pod dohledem rodičů bylo vše 
provedeno za sterilních podmínek v lékařském či kosmetickém zaří-
zení s atestem. 
4. Stává se Vám, že někdejší pacientka k Vám přivede svého potomka?
To je moc krásná a také smutná otázka. Krásná proto, že ano, už mám 
pár takových a to, že přijde znamená, že mi důvěřuje. Smutná proto, 
že si člověk uvědomuje, jak je to dávno, co byl na začátku a mladý. 
5. Jaký máte názor na zavedení elektronických receptů?
Elektronické recepty jsou t. č. pro nás, ambulantní specialisty napros-
tý nesmysl. Nic se nezměnilo, krom toho, že jsme chudší o několik 
tisíc za práci IT apod. 
Jednou z avízovaných důležitých změn pro nás lékaře bylo to, že by-
chom mohli nahlížet do preskripce léků jiným lékařem, aby se různá 
léčba, vyšetření apod. neopakovaly, aby léky nebyly v interakcích,  
a to se v současnosti nedá, neboť systém to neumožňuje. Pro mne tedy 
změna zatím naprosto neúčelná. 

6. „Máma je pro dítě absolutní hodnota!“ To jsou slova české legendy 
dětské pediatrie–prof. J. Švejnara. Souhlasíte?
Absolutně. Dnes jsou navíc i vědecké důkazy o tom, že pro období 
„vazby „ matka–dítě je naprosto stěžejní 1. rok života i další až 3 
roky. To, co se v tuto dobu nevytvoří, nelze nikdy dohnat! /Skvělé 
studie na toto téma vytvořil náš přední neurovědec, MUDr. František 
Koukolík/. Apropo, i s tím, že, dnešní matky často spěchají do práce, 
souvisí frustrace dětí a pozdější psychické poruchy. Proto bych všem 
novopečeným maminkám přála, aby skutečně byly doma s dítětem, 
neboť žádná kariéra, peníze, ani „paní na hlídání“ nemůže toto období 
nahradit. A už se nikdy nevrátí!
7. Jak na dětskou obezitu u nás?
Těžko. Alarmující údaje na úvod: 64% mužů a 49% žen v ČR je 
obézních. A tak, jako je dítě zrcadlem dospělých i v jiných aspektech,  
v nadváze je to totéž. Jistěže jistý typ postavy je dán geneticky. Ne-
shazujme ale vše na hereditu. Mnohem důležitější je způsob života 
dané rodiny. Ve valné většině případů/ teď nehovořím o těžkých po-
ruchách metabolismu/ jsou obézní na prvním místě rodiče /nemají čas 
sportovat, musí se najíst večer. /Děti jsou překrmovány/, aby pěkně 
rostly/, dostávají naprosto nevhodnou stravu /„ale, když jemu ty řízky 
tak chutnají“/, pijí slazené nápoje /“ on mi čistou vodu nevezme“/  
a hlavně se nehýbou!!! Pro rodiče je pohodlnější koupit notebook, 
než jít si s dítkem zaběhat, zaplavat... Často jsou překvapeni, když  
s nimi o obezitě mluvím jako o nemoci. Obezita je nemoc. Velmi těžká  
a týká se téměř všech orgánů. Pokud toto rodiče pochopí, najdeme cestu  
k řešení. Problémem specializované péče je bohužel žalostně nízký 
počet dětských obezitologů, nicméně pokud si pediatr dá tu práci, 
může hodně pomoci sám. Zásadní práci ale musí odvést zase rodiče. 
Pravidlo zní: Děti nedělají to, co jim říkáme, ale napodobují to, co děláme. 
Ještě k naší ordinaci. 
Jsem hrdá na to, že slavíme 20 let. Ordinace vznikla v roce 1997 na 
místě, kde nikdy zdravotnické zařízení nebylo, ve zchátralém domě 
mých rodičů. Celou přístavbu a rekonstrukci udělal doslova a do pís-
mene vlastníma rukama můj muž. Prvními pacienty se staly děti, na-
rozené v Neratovické porodnici, kde jsem tenkrát pracovala. I přesto, 
že začátky byly perné, potýkali jsme se s absolutním nedostatkem pe-
něz, nikdo nám nedal půjčku, byla jsem několik let lékařkou, sestrou, 
uklízečkou a PR v jedné osobě, narodily se mi dvě děti. Dnes jsme 
dobře prosperující praxe s více než 1700 pacienty a každý týden se 
hlásí noví. 
Ordinační hodiny jsou poměrně dlouhé, jeden den v týdnu i 10 hodin. 
Nabízíme mimo pojišťovnou hrazené úkony i spoustu nadstandard-
ních služeb /lékař na telefonu 24 hodin a pod/, všichni pacienti jsou 
objednáváni na určitou hodinu, takže čekací doby jsou minimální. 
V současnosti tvoří náš tým kolegyně pediatr MUDr. Jiřičková, sestra 
Dáša Nová, asistentka Ženja Popová a můj muž, pan Milan Trnka, 
který zajišťuje veškerou administrativu. Všem bych jim touto cestou 
chtěla velmi poděkovat za skvělou práci, kterou odvádějí, protože bez 
nich by BABYCARE nebyl tím čím je. 
Babycare Mobil: 602 321 795 • Liborova 18/333 
www.michaelatrnkova.cz • 169 00, Praha 6 – Břevnov 
Tel.: 220 516 339  
Paní doktorko, děkuji. A. Matějka
Ordinace zleva: sestra Dagmar Nová, MUDr. Michaela Trnková, 
MUDr. Adriana Jiřičková a as. Yevgeniya Popova.
 

Známe se?



13

BŘEVNOVAN

LÁVKY ZA NAŠIMI DOMY
V současné době dochází v Praze k bezpečnostní kontrole Mos-
tů, můstků a lávek. Impulsem k tomuto dění bylo nenadálé zřícení 
lávky v Tróji, které jen díky velkému štěstí neskončilo ještě větší 
tragédií. A jelikož v sousedství mého bydliště jsou lávky hned dvě, 
vzal jsem aparát a vypravil se na průzkum. 

Začnu lávkou na Dlabačově u Malovanky. Ta je vlastně součástí 
tramvajové smyčky a byla uvedena do provozu 25. června 1948, 
24 dní po nedaleké Královce. Její hlavní význam spočíval v rychlém 
odbavení velkého množství cestujících v období sokolských sletů 
a spartakiád. Tomuto účelu odpovídá řešení přístupu na všechna 
tři nástupiště propojené právě ocelovou lávkou vedoucí z Vaníčko-
vy ulice přes Diskařskou a umožňuje snadný přístup ke každému 
nástupišti zvlášť. Prvně smyčka včetně lávky posloužila v červnu 
1948 při 11. sokolském sletu, naposledy byla využita v r. 2004  
k ukončení zkrácených linek při opravě křižovatky Malovanka. Pro-
cházel jsem tram. smyčkou Dlabačov, která nedoznala od té doby 
žádnou rozsáhlejší rekonstrukci a její stav je havarijní. Z tohoto dů-
vodu jsou všechny vstupy na schodiště i na samotnou lávku raději 
uzavřeny drátěným plotem. Také druhá tram. smyčka–Královka, na 
dohled od té první, byla dokončena především pro návoz a odvoz 
tisíců cvičenců nebo diváků při sportovních akcích všeho druhu 
na Strahově. Tři koleje určené k odbavování cestujících jsou mezi 
sebou odděleny zábradlím a přístupová cesta z nástupiště nebo 
na ně je vedena nadchodem z modré ocelové lávky. Smyčka je na 
rozdíl od své sousedky u Malovanky–Dlabačova stále využívána, 
její kondice je dobrá. Po lávce jezdí kluci na kole, holky na ní skáčou 
“ panáka“ zrovna jako za našich časů. Pokud býval sníh, dojížděli 
jsme z kopce právě až na tuto modrou lávku. 

Ještě k názvu obou objektů: Královka–/Königsmarka/–byla dnes 
už zaniklá zdejší usedlost. Dlabačov–Bohumír Jan Dlabač, nar. 
1758 v Cerhenicích, člen řádu premonstrátů, vzdělanec, obroze-
necký básník, strahovský knihovník.               A. Matějka 

V letošním roce, kdy oslavujeme sto let od vzniku České re-
publiky – máme v naší rodině významné výročí – maminka 
Bohdana Švarcová–Malá oslaví v červnu – 17. 6. – 100 let. 

Narodila se 17. 6. 1918 v Německém /Havlíčkově/ Brodě jako 
jediná dcera spisovatelky I. R. Malé a spisovatele – filosofa R. 
I. Malého. Jejím kmotrem byl F. X. Šalda, se kterým se oba 
spisovatelé přátelili. 

Rodina Malých bydlila nejprve v činžovním domě v Podskal-
ské ulici, kde také zažili konec Rakousko – Uherska a 1. světo-
vé války. Později se přestěhovali do vilky v Břevnově, kde paní 
Bohdana bydlí dosud. 

Ranné dětství prožila v Praze – po ukončení základní školy 
navštěvovala gymnazium v Křemencově ulici – jejím spolužá-
kem byl m. j. i Pavel Tygrid. Po ukončení gymnazia studovala 
na filosofické fakultě UK – studia však nedokončila z důvodu 
uzavření Vysokých škol v době německé okupace. 

V mládí rovněž strávila 2 roky v Římě se svými rodiči (otec 
byl ministerským radou). Z tohoto pobytu jí zůstala celoživotní 
láska k Italii a k italštině. Své jazykové znalosti později využila 
zejména při práci v Ústavu italské kultury v Praze a později  
v zahraničním obchodě. 

Již v době studií začala po vzoru svých rodičů publikovat 
sloupky v časopise Katolická žena /Listy z Křemešníku, F. X. 
Šalda ve vzpomínkách kmotřenčiných apod. /

Mezi námi
v Břevnově 47.  

Paní  
Bohdana  
Švarcová

STO LET  
ŽIVOTA

Později se rovněž věnovala překladatelské a tlumočnické čin-
nost i. Překládala zejména z italštiny – Např. román R. Calci-
niho „V zajetí hor“ o životě krajináře Segantiniho/vydal Vyše-
hrad 1941/, Román G. A. Mury „Kvetoucí dvorec“/Vyšehrad 
1943/
Její rodinný život byl velmi šťastný – provdala se v roce 1942 
za MUDr. Karla Švarce a žila s ním téměř padesát let až do 
jeho smrti. Je matkou tří dětí. 
Manželé Švarcovi se přátelili s mnoha zajímavými lidmi–dle 
Knihy hostů je navštívil např. Dr. Bohumír Lifka – zakladatel 
svazu bibliofilů, Jan Herink – akademický malíř, Anastáz Opa-
sek – tehdy /v r. 1943/ konventuální převor břevnovského 
kláštera, František Kobliha – akademický malíř, prof. Ettore 
Lo Gatto. 
Maminka pracovala až do vysokého věku v zahraničním ob-
chodě a ještě v téměř 80ti letech vyučovala italštinu a němči-
nu. 
V současné době žije v rodinném kruhu za láskyplnné péče 
dcery i ostatních členů rodiny a těší se poměrně dobrému 
zdraví. Přejeme jí proto do dalších let mnoho zdraví a radosti 
ze života.                        Iva Janečková
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Pomůcka 
ARE, SEE, 
NOT, DR

dětský 
pozdrav letadlo dět. cukern. 

tekutina Eva mořská 
ryba

anglicky 
nebo ohrada MPZ 

Španělska • ypsilon detektiv
vůz na 
úpravu 
ledu

Ženské 
jméno • jevy Pavel první muž

postava 
řec. 

mytologie

am. město 
New...
mládě 
slepice

česká  
řeka

domácky 
Eduard

anglicky jsme
nemocn. 
oddělení
Uršula

Karel
opasky

obojživelník značka 
průměru

chemická 
zkouška

okres. 
pen. ústav

solmiz. 
slabika 

opracovaný 
kmen

typ  
karoserie

spojka
tvrdé 
dřevo

Anna
Tomáš

chem. zn. 
síry

1. část 
tajenky

litr

•
latin - am. 

tanec
psychic.  
zranění

anglicky 
vidět

anglicky  
jedna

kancelářská 
zkratka
léčivá 
rostlina

chem. zn. 
Ytterbia

Soňa
potulný 
lovec

Tamara
značka 

poloměru
dom. mužské  

jméno
muž nebo

kaiserovy 
iniciály
záporka

ruský 
souhlas

japonská  
automobilka

Irena
Simona

elektrické 
napětí

latinská 
spojka

řecké 
písmeno

2. část 
tajenky

kino 
rusky jedna

cizí zkr. 
čísla
shluk 
rostlin

evropský 
stát

cizí žen. 
jméno
jemný  
prášek

anglický 
zápor

talichovy 
iniciály

Amálka
pasti

italské 
město

iniciály 
Pilarové

zedníčkovy 
iniciály
zápor

řím 4
inter. 
výpis

velký 
pták

evropan
bývalý 
čínský 
vůdce

3. část 
tajenky

Petr

Anežka • šedá Heyerdh. 
vor plošná míra

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sylva Ungrová, Břevnov 8. 4. 1926
Miroslava Chmelíková, Břevnov 15. 4. 1927
Ing. arch. Karel Závora, Břevnov 20. 4. 1927
Prof. Jan Sokol, Břevnov, Břevnov 8. 4. 1936
Lidmila Nováková, Břevnov 8. 4. 1940
Jiří Podlešák, Střešovice 26. 5. 1921
Marie Ročková, Břevnov 16. 5. 1924
Zdenka Skalová, Střešovice 2. 5. 1936
František Feňo, Břevnov 8. 5. 1939

Duben – Květen

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

Řada návštěvníků a turistů prochází v nové turistické sezóně bazilikou sv. Markéty v Břevnově. Míjejí obrazy Petra Brandla, nástropní 
freskové malby, zaklenutá barokní okna. V bazilice je osm oltářů. První, hlavní, je oltář sv. Markéty. Druhý po vaší pravici je zasvěcen 
jiné svaté osobě. Dobře ji znáte. Váháte-li, celý název oltáře vyluštíte v tajence.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka  Oltář s obrazem Panny Marie Benediktinské

OZNÁMENÍ
Za Zdeňkem Mahlerem

6. 12. 1928 – 17. 3. 2018
Však už také víte, doktor Zdeněk 
Mahler není mezi námi. Můžeme si 
jen vzpomenouti na jeho vynikající 
práci spisovatele a scénáristy, na 
jeho přednášky, besedy a poutavá 
vyprávění, na vzájemná sousedská 
pozdravení na ulicích v Břevnově. To 
byl náš člověk, čas strávený s ním 
byl inspirací a poučením. Měl by žít, 
psát a mluvit ještě dlouho, ale život 

pozemský není nekonečný. Doktor Zdeněk Mahler mi jednou řekl: 
„Všichni Mahlerové pocházejí z Vysočiny, i já jsem se tam narodil, 
ale tatínek pak dostal práci v Praze a tak jsme se přistěhovali. A jak 
došlo k Břevnovu? Pán Bůh režíroval: šel jsem na jeden bál, kde 
jsem se potkal s Janou, budoucí manželkou. Ona je z Břevnova, její 
rodiče tady mívali řeznictví. Pana otce jsem bohužel nepoznal, ze-
mřel příliš brzo a já se přiženil do rodiny, kde byly jen samé ženské. 
Babička, matka, sestra a manželka. A jedna hodnější než druhá. To 
byli lidé, kteří mi otevřeli Břevnov, kde jsem od roku 1957… Život 
uplyne, ale dílo doktora Mahlera neodchází. Zůstává tu s námi pro 
radost i posilu. Děkujeme Vám.                             Mgr. Pavel Krchov

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 AKCÍ

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu z poloviny let še-
desátých. Setkání „55 let The Undertakers 1964 – 1968“ se konají zcela 
pravidelně každé první pondělí v měsíci. 
V restaurantu U Holečků, Libocká 6, Praha 6, Liboc. (Petřiny – konečná). 
Opět vychutnáte skladby Rolling Stones, Beatles, Hendrixe, Doors, Pretty 
Things, Hollies, Manfred Man, Move, Troggs, Animals, Kinks, Who, Se-
archers, Byrds, Fortunes, Yardbirds, Procol Harum, Cream, Traffic, Small 
Faces a dalších. 

7. 5. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků 
55 let The Undertakers 1964 – 1968

4. 6. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků 
55 let The Undertakers 1964 – 1968

2. 7. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků 
55 let The Undertakers 1964 – 1968

6. 8. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků 
55 let The Undertakers 1964 – 1968

Absolventi Gymnázia Jana Keplera!
Prosím podívejte se na web www.alumniGJK.cz Budete velmi mile 
překvapeni.  Máte – li o naši činnost zájem neváhejte se také zaregis-
trovat do našeho spolku. Již nyní spolek zahrnuje všechny generace 
absolventů naší školy. Každý absolvent je mezi námi vítán. Velký let-
ní mejdan absolventů se koná v neděli 27. května 2018 na nádvoří,  
sportovištích a i v dalších prostorech naší školy. Přijďte mezi nás!          
                             Jiří Odvárka, maturant 1966
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továrnu, kde se vyráběly mimo jiné i lampy pro lokomotivy. 
Z Ruska prchali před bolševiky a šlo jim /buržoům/ o život. A 
tak skončili v Břevnově U Kaštanu. Ale komunismus je dohnal  
i tady. Po znárodnění se stali výrobním závodem v družstevním 
podniku DEZA a ředitelem se stal bývalý dělník u Kumštů J. 
K. Pro větší výrobu zabrali taneční sál Na Marjánce a stavební 
úpravy jsou znát dodnes: probouraný vstup z Bělohorské ulice 
rovnou do sálu na parkety. 

Tak a můžeme dál. První dveře na straně západní bývala truh-
lárna Jana Zemana a jeho syna, kde se vyráběl nábytek na ob-
jednávku v prvotřídní kvalitě. Poslední dveře jsou do tiskárny 
Emila Wichnera a jeho dvou synů. Tady se tisklo všechno, od 
vizitek, oznámení sňatku, parte, letáky a také noviny, dokonce 
i v ruštině. V samotné kukani byl sázecí stroj, jehož součástí 

byla kamínka, kde se tavil tiskařský kov. Topilo se uhlím, ve-
dle stroje veliká klávesnice s latinkou i s azbukou. Po celém 
prostoru tiskárny stály různé tiskařské stroje a lisy. Tady se 
také vyučil tiskařem a pracoval nejslavnější prvorepublikový 
cyklista a bronzový olympionik z Berlína 1936, Břevnovák, 
Miloslav Loos. 

A už zbývá jen obytná část budovy Kaštanu. V prvém patře 
bydlely dvě majitelky celého areálu slečny a postarší svobod-
né sestry, jejichž jména jsou nám zatím neznámá. Dále váleč-
ný invalida s berlemi Zdědínek, který přišel za války světové  
o nohu, malíř pokojů Karel Franěk, Hladůvkovi a Koželských. 
A jsme venku. na snímku po levici máme WC, klasický hos-
podský pisoár, asi metr padesát široká a snad 3 metry dlouhá 
místnost, kde po celé délce je na zemi žlábek. Ten a stěna jsou 
do výše očí natřeny asfaltem. Vedlejší dveře je toaleta, klíč vám 
půjčí ve výčepu. Je k němu přivázáno půl metru dlouhé pravít-
ko, aby ho někdo roztržitý neodnesl domů. A taky tady všech-
no končí v žumpě. Dále je brána do zahradní části restaurace, 
kde je taneční parket, hudební pavilon a při zadní zdi kuželník.  
K podzimku se dřevěné vybavení složilo a dalo pod střechu, 
tam co je dnes kiosk. Hrálo se pod větvemi kaštanů v sobotu 
nebo v neděli po celou letní sezónu. 

(* dokončení na straně 16)
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

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.

165
Karel Bažant: Průmyslová zóna v Břevnově
Ptáte se kde? Před 80 lety U Kaštanu! A známá hospoda k ní 
vytvářela správné zázemí. Hostinským byl Josef Koželský  
a jeho syn Karel s manželkou vedli kuchyni. Mimo obědů byly 
oblíbené svačiny / i přes ulici / a tou byla dršťková polévka  
v hnědém kameninovém hrnku se lžící. Z restaurace po staveb-
ních úpravách už mnoho nezbylo. Teď půjdeme průjezdem do 
dvora. K lepší představě jsem zhotovil plánek (na straně 16), 
který je pro vás vodítkem. Zachycuje stav dílen U Kaštanu ve 
třicátých a čtyřicátých letech, kdy zde byly zaměstnány desítky 
místních lidí. 

Po levé straně souběžně s Bělohorskou je řada záchodků, tak 
pět, šest. Pro všechny, co zde pracují a žijí. Tedy žádné WC, 
ale ty klasické se žumpou. A otočíme se k západní části. Tady 
je vjezd do dvora s pořádnými vraty, jak se sluší pro zájezdní 
hostinec. První v celé zástavbě je přístavek, kde je sklad barev, 
štaflí a dalšího materiálu, co potřebuje ku své živnosti malíř 
pokojů Karel Franěk. On a před ním jeho otec, také malíř po-
kojů, byli předsedové KČV Břevnov, Klubu českých velocipe-
distů. Klubu patřila „jízdárna“ na začátku Zeyerovy aleje. Pr-
kenný plot a brána se štítem cyklistického klubu. V Břevnově 
byl další – Dělnický klub velocipedistů. Ti měli „cyklisťák „na 
kopci při cestě do Veleslavína. 

První dílna v řadě patří Čestmíru Pospíšilovi. Je to strojní 
zámečnictví a mědikovectví. Byly zde tři soustruhy, vrtačka, 
bruska, autogen. Tady se vyráběly a opravovaly autoklávy pro 
pražské i mimopražské nemocnice. Autoklav byla tlaková ná-
doba pro desinfekci lékařských nástrojů apod. Vedlejším pro-
duktem byla výroba benzinových letlamp zn. Vaporit, dokud 
na začátku války nedošel materiál – mosazné trubky a měď na 
pájky. Jedním prvních učedníků zde byl syn pošťáka Novot-
ného Pepík, za války letec – stíhač 312 Sqdn RAF. Tato dílna 
po šichtě patřila nám, se synem majitele Zdeňkem jsme si tady 
vyráběli rámy na závodní kola. Zdeněk Pospíšil si postavil kolo 
krasojezdecké, pilně trénoval a stal se za protektorátu mistrem 
v krasojízdě, v soutěži, která se konala pod patronací České 
ústřední jednoty velocipedistů na Slovanském ostrově, dnes 
Žofíně. 

Další dveře – to je kancelář a expedice firmy Josefa Kumšty. 
A další dveře – stavební zámečnictví a umělecké kovářství 
Stanislava Hladůvky. Vyráběly se zde zahradní branky a vra-
ta, kovala okna nová i s rámem, před zazděním se opatřovala 
panty a uzavíracím mechanismem pro novostavby v Břevnově. 
Také tady se z jednoho učedníka Hladůvky stal později pilot 
vrtulníku. Zde byl také vchod ku schodišti do patra, kde byd-
lel se svou ženou Boženkou akademický malíř Vincenc Živný. 
A poslední dveře, docela v rohu, po třech schodech dolů do 
velikého sálu – byla dílna Josefa Kumšty. Hned pod schody 
bylo sociální zařízení, asi deset plechových šatních skříněk pro 
zaměstnance a koryto, nad kterým byla nádržka na vodu, a asi 
pět, šest kohoutků. Na konci směny se ve výhni ohřál k tomu 
účelu sloužící kus železa a vhodil se do sudu s vodou. Takto 
ohřátá voda se kýblem doplňovala do nádržky nad korytem.  
V dílně byly tři soustruhy, hoblovka, bruska, uprostřed, ze 
všech stran přístupný velký pracovní stůl – ponk. Hlavní zaří-
zení, kde celá výroba začínala, byla kovářská výheň. A kovář? 
Sám pan šéf! A vydržel bušit kladivem i celý den. Nejznáměj-
ším výrobkem byly sady šroubováků se zlaceným nápisem 
NORMA velikosti 1–8. Další z produkce: průbojníky, důlčíky, 
sekáče a různé druhy nářadí. Zaměstnáno bylo asi 10 dělníků 
a nepřehledné hejno učedníků. Jen Kumštů tu byla celá rodi-
na. Šéf Josef Kamšta, bratři Žeňa, Jan, Karel, Anton a sestra 
Aňuta. Tihle všichni se spíš domluvili rusky než česky. Byli to 
Češi, jejichž předkové žili v carském Rusku. V Charkově měli 

KALENDÁŘ AKCÍ



Zadní trakt hostince U Kaštanu, Bělohorská ulice čp. 201, před úpravou pro  
Muzeum počátků dělnického hnutí, anonymní fotografie do 1950,  

repro z knihy Břevnov ve stínu kláštera

Ubouráním křídla Kaštanu, které značně zasahovalo do Bělohor-
ské ulice, zmizel zavedený hostinec Josefa Koželského a zbudo-
váním památníku dělníckého hnutí i partaje v Kaštanu bydlící. Po 
rodině Kumštových v Břevnově ani stopy. Původní dvůr Kaštanu 
zavezen byl sutí ze zbořeného pivovaru. Dnes jsou zde lavičky  
a stromy, jež vysázeli v 60. letech noví obyvatelé Břevnova, kteří 
přišli do domů postavených proti Kaštanu v roce 1960. 

Poznámka redakce: pan Karel Bažant je břevnovský rodák  
a pamětník, ročník 1924.                        Zpracoval Pavel Krchov


