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 Ve dnech 4. až 7. října 2018 se koná Břevnovské posvícení.  
A 5. a 6. 10. komunální volby. Přijďte!
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Smutné ohlédnutí

Těžce zkoušená zeleň v Praze 6

Kde se pivo vaří…

Ředitel Jiří Růžička: 
Končím!
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Čtyři roky vedl Prahu 6 starosta Mgr. Ondřej Kolář a za TOP 09 kandiduje do dalšího volebního období. 
Zda obhájí svoji pozici, uvidíme. O funkci starosty je totiž velký zájem také u jiných politických stran.

Jsou ještě mnozí fandové, kteří nezapomněli na naše fotbalové hřiště v Břevnově, na rušné zápasy, 
kam chodili stovky diváků a kde vyrůstali z kluků dobří fotbalisté. To tady dnes velmi chybí. Na snímku 
z 50. let branku tvoří ještě dřevěné trámy podepřené kovovými štanglemi a provazová, mnohdy spravo-
vaná síť. A nyní? Na ploše hřiště má vyrůst hotel! /Fotoarchiv M. Šálek/ 

Sbohem a šáteček, a kdybychom se více nesetkali… Půjčili jsme si záměrně známý verš básníka Ví-
tězslava Nezvala, abychom Vám představili současnou sestavu zastupitelů, která se už takto nesejde.  
V jakém složení bude příští Zastupitelstvo MČ Praha 6 rozhodnete Vy, 5. a 6. října 2018. Přijďte k vol-
bám! 

Zajímavost
pro vás

časopis pro občany Prahy 6
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125. 

Uzávěrka příštího čísla jest  
12. listopadu 2018. 

Před 76 lety – 24. října 1942 byl v Mauthause-
nu za odbojovou činnost popraven známý břev-
novský obchodník a sokol Antonín Pouznar/nar. 
1891/, majitel domu a obchodu s potravinami 
na Bělohorské 25. S ním i jeho manželka Zdenka 
Pouznarová, roz. Procházková, nar. 1885 a dcera 
Zdenka, nar. 1907, provdaná za generála Bočka, 
který již působil v exilové vládě v Londýně. Z ro-
diny zůstal jen syn Slávek a nejmladší sestřička. 
Jména popravených jsou zaznamenána na po-
mníku obětí heydrichiády v chrámu Cyrila a Me-
toděje v Resslově ulici v Praze. Na snímku rodina 
Pouznarova, dcera Zdenka je první zprava. – Jaký 
osud jim život přichystal. A jaký osud budou mít 
naši vnuci a pravnuci a Česká země v příštích le-
tech?

Lístek       z archívu

K fotografii na obálce listu:  
„Růžu můžu“ byl jeden ze sloganů voličů senátora 

Mgr. Jiřího Růžičky. Teď oblíbený a dlouholetý  
ředitel Gymnázia Jana Keplera předal vedení školy  

a bude se věnovat pouze senátorské práci.  
Rozhovor s ním je uvnitř listu. 
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 Z kláštera. Otevření klášterní kavárny  
v sýpce a stinné prostorné fortny s množstvím 
suvenýrů, tiskovin a informací umožnilo stov-
kám turistů a návštěvníkům v klidu si odpo-
činouti a ochladit se v parnech letošního léta. 
Pod klenbami kláštera však běžel denní život 
zaměstnanců a benediktinů jako v jiných ad-
ministrativních centrech: připravit bohosluž-
by, organizovat, zařídit. Klášter je opět hospo-
dářský celek. A co se arci událo v posledních 
týdnech? Samá výročí. Hned 25. 6. 2018 
malá připomínka: před 35 lety byl vysvěcen 
na kněze arciopat P. Prokop Siostrzonek. 29. 
6. v bazilice oslaven svátek apoštolů sv. Pe-
tra a Pavla. 4. 7. se konala poutní mše svatá  
s nešporami ke sv. Prokopovi do kostela Všech 
svatých. 8. 7. P. arciopat Prokop Siostrzonek 
celebroval ve staroslověnštině poutní mši sva-
tou k svatému Prokopu v Sázavském klášteře. 
11. 7. v bazilice sv. Markéty při slavnostní mši 
svaté v 18 hodin oslaven svátek Benedikta, 
zakladatele řádu. 13. 7. v 18 hod. konala se 
poutní mše ke svátku sv. Markéty, opatrovni-
ce baziliky. 15. 7. P. Václav Snětina od deváté 
ranní sloužil mši z baziliky sv. Markéty, kterou 
vysílala rozhlasová stanice Vltava. Učinkova-
la břevnovská Schola s varhaníkem Markem 
Čihařem. 19. 7. v 19 hodin v rámci pražského 
klavírního festivalu v Tereziánském sále za-
zněl koncert v podání prof. D. Kalhouse, prof. 
S. Ivanova a absolventů mistrovského kurzu. 
22. 7. P. Václavovi Snětinovi bylo pěkných 38 
let a 9. 8. oslavil P. arciopat Prokop Siostrzo-
nek 61. narozeniny. – Mnoga ljeta… 12. 8. se 
konala na Bílé Hoře výroční Mariánská pout-
ní slavnost s nešporami. Sloužil P. arciopat P. 
Siostrzonek, na varhany hrál M. Čihař, zpíval 
Řepský sbor. 19. 8. P. arciopat Siostrzonek 
sloužil mši sv. na známém poutním místě  
u P. Marie v Klokotech u Tábora. Pro množ-
ství přítomných Táboráků jistě příjemný zá-

žitek při promluvách našeho pana arciopata. 
24. 8. uplynulo 19 let od úmrtí arciopata Ana-
stáze Opaska. 5. 9. strženy štoky chmele na 
malé chmelničce v hospodářském dvoře před 
pivovarem. Hosté a farníci se vrhli do práce. 
Připraveno pohoštění, vyvalen sud klášter-
ního piva. Kdo přišel, zavdal si. Škoda, že  
v klášterních zahradách nestojí dosud pořád-
ná chmelnice, jako před staletími. Studenti  
z nedalekého gymnázia by se zajisté na če-
sání vrhli, neboť od babiček vědí, že chmel 
je naše zlato… 11. 9. od 19 hod. se v Terezi-
ánském sále konal koncert Smetanova tria v 
rámci Břevnovských nokturn. 12. 9. v 16 hod 
o svátku P. Marie P. Václav Snětina sloužil bo-
hoslužbu pro rodiče a děti k zahájení školního 
roku. 14. září o svátku Povýšení sv. Kříže při 
ranní mši konventní, složil bratr Bruno své 
časné sliby. V neděli 16. 9. celebroval P. Vác-
lav Snětina mši svatou se zaměřením pro děti. 
O den později v poledne v bazilice poděkoval 
P. arciopat Siostrzonek se svými spolužáky ze 
semináře za 35 let kněžské služby. 21. září 
uplynulo 13 let od úmrtí hudebního skladatele 
z Břevnova Jana Hanuše. 18. 9. od 19 hodin 
zazněl koncert houslisty Ivana Ženatého v 
Tereziánském sále, jako další z koncertů cyk-
lu Břevnovská hudební setkání. V pátek 28. 
září o svátku patrona české země sv. Václava  
v 18 hodin při mši svaté učinkoval Chrámový 
sbor pod taktovkou 
dirigenta a sbormis-
tra Adolfa Melichara. 
Dávána Missa bre-
vis V. Říhovského 
se svatováclavským 
chorálem. Pro sbor 
tím začala nová sezó-
na. Od 4. října do 7. 
října se bude konat 
v areálu kláštera 25. 
Břevnovské posví-
cení. V neděli 7. 10. 
od 9 hodin se koná 
slavnostní mše za 
účasti sboru se žesti 
a s varhanami. Při-
pravována Missa de 
Angelis pod vedením 

A. Melichara. 9. 10. v bazilice při bohosluž-
bách v 7 a 18 hodin připomenuto 261. výročí 
posvěcení kostela. Na projekt stavby nových 
skleněných dveří pro zvětšení prostoru ve 
farní chodbě vybráno rovných 75.000 Kč. 
Ostatní finance doplatil anonymní dárce. Zby-
lé peníze budou použity na sanaci nové farní 
místnosti. A redakční včely? Letošní parna 
nadělala škody i mezi včelami. Květy rych-
leji usychaly, vše zrálo rychleji, o prázdni-
nách byly včely hladové bez možnosti nějaké 
pastvy. Bylo nezbytné je dokrmovat cukrem. 
Medu je podstatně méně než v minulých le-
tech. Roje propadly značné nervozitě a začaly 
si vzájemně loupit zásoby. Zůstaly oslabené, 
některé padly. Suma sumárum, letošní rok 
není úspěšný, i když někdo to mohl uhlídat. 
Ideální je mít včelín za svým domem, jako to 
mívali naši předkové. I tak, Pánbůh zaplať! 

 25. Společenský večer Prahy 6. V pá-
tek 7. září konal se netradičně ve Staré čistírně 
odpadních vod v Bubenči dvacátý pátý spole-
čenský dýchánek, jehož pořadatelem jest vždy 
ÚMČ. Po celou dobu konání těchto večírků, 
kam jsou zváni významné osobnosti Prahy 
6, se střídala místa: Hotel Praha, Břevnovský 
klášter, hotel International a nyní přišla změ-
na. 

 Podzimní výlet zahrádkářů z Břevnova 
bude se konati v sobotu 13. října 2018, tento-

Případně vydaný obrázkový kalendář pro letošní léto by veselý moc nebyl. Někdo škrtl sirkou a pěkná secesní Eysseltova vila v Liboci byla v plamenech. Přijeli: 
hasiči, statik, buldozer. Tak to chodí v památkově chráněném území v Praze. Za pár dní zde na stejné ulici výše zmizela další historická stavba: byly prázdniny, 
bezvládí, volby za dveřmi. – Trápí nás mizející voda. V 80. letech potok Brusnice jen šuměl, z podzemí kláštera vytékal silný proud čiré vody, dnes nedoteče ke 
Kajetánce. A tak jediné pozitivum dnešního smutného Kvarteta jest klášterní dočesná z pátého září a omamná vůně chmele a piva. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!
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krát na Jindřichohradecko. Odjezd jest v 7.30 
od Břevnovského kláštera, cena zájezdu 425 
Kč. Zájemci se mohou přihlásiti přímo u ve-
doucího zájezdu dr. Michala Dobiáše: 776 315 
365, mail: michal.dobias@seznam.cz, ane-
bo u pí O. Liškové: 605 128 593. Stejně tak  
v redakci listu. Na programu mj. Pluhův Žďár, 
Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec – jes-
ličky, Slavonice, Nová Bystřice – dráha. 

 Zprávy z Liboce. /Ing. Emil Morys/ Blíží 
se říjnové komunální volby. Kandidáti slibu-
jí a všichni samozřejmě milují „svobodu“. 
Jakmile jsou zvoleni, vymýšlejí nové zákony  
a vyhlášky proti svobodě. To se děje již 29 let. 
Voliči jim tento postup tolerují. Politici ODS  
a ČSSD již tvrdě narazili na voliče a přízniv-
ce kuřáků. Kuřáci se tajně nasměrovali proti 
antikuřáckým zákonům v roce 2008 a 2017. 
Jejich sympatie přešly do nesympatií a ty si 
údajně podrží i ve volbách. ODS se z toho 
dodnes nevypořádala a u ČSSD se s ranou 
kuřáků také hned nevypořádají. Pisatel se do-
mnívá, že postoj kuřáků setrvá po celou jednu 
generaci než se zapomene, kdo je v politice 
nepřítelem kuřáků.  

 Říjnové volby opět ukáží nesprávnost 
vyhlášky „Zákazu vylepování letáků“! Je to 
nařízení, patřící mezi omezovače svobody. 
Konečně by měly dojít všechny politické stra-
ny k poznání, že je velmi omezen prostor pro 
volební propagaci. Voliči hodně opomíjena 
je propagace na internetu. Volně lepené letá-
ky mají pro lidi poutavost, vnucují se do očí  
a dále do hlavy. Voliči bez svobody letáků se 
nic nedozvídají o politických stranách. Je to 
úpadek. 

 Středem zájmů Novolibočáků i Libočá-
ků byl v horkém létě Libocký rybník. Bohužel 
tento již druhým rokem nevyhovoval lidem ke 
koupání. Vloni to bylo jeho vyprázdnění a le-
tos jeho zarostení sinicemi. Sinice byly asi na 
60 % plochy povrchu, s kořeny až do hloubky 
30 cm. Asi koncem července, správce rybníka 
LESY hl. města shrábli a odstranili asi dva ná-
klaďáky sinic. Ovšem lidem zůstal v předsta-
vách odpor koupat se tam. Vykoupalo se jen 
malé množství lidí. Jedině divoké kachny se 
ochočily a nechaly se (nechají se stále) krmit 
až do vzdálenosti 1,5 m. Chleba, pečivo jim 
chutná více jak sinice. Správce rybníka přidal 
na severní břeh a západní břeh tři betonové la-
vičky. Ani při dlouhotrvajícím suchu Litovic-
ký potok nevyschl. Nevyschly ani tři okolní 
praménky. Jsou to: „Na východní straně bez-
domovecký pitný zdroj, ve Sbíhavé uzavřený 
historický pramen hradního vodovodu a na 
západní straně k Ruzyni třetí pramen (vtéká 
do Litovického potoka). Za teplého počasí  
u rybníka hojně přespávají bezdomovci. 

 Nešťastnou událostí byl požár historické 
Eysseltovy vily v Libocké ulici 33 (levá strana 
ve směru ke kostelu, před schody ke Hvězdě). 
Požár vznikl těsně před obědem asi 5 dní před 
koncem července. Požár ohrožoval les Obory 
hvězda. Stromy obory byly od hořícího domu 
vzdálené jen asi 10 m. Požár uhasili hasiči  
z Petřin, Smíchova, Pražského hradu a letiště 
Václava Havla. Požár byl uhašen kolem druhé 
hodiny odpoledne, při teplotě vzduchu kolem 
30 °C. Libocká ulice byla ihned uzavřena pod 
kostelem a na Petřinách. Náhradní provoz byl 

pokračování ze strany 3

Pro malé sokolíky v Břevnově s podzimem čeká nová cvičební sezóna. Sokolovna je připravena, cvičeb-
ní hodiny rozepsány. Jen ti chlapi nechodí a nevíme, kde vlastně jsou. Nuže, tužme se!

Začátek školního roku, letos 3. září, je vždy slavnostním dnem, který prožívají jak rodiče, tak prarodiče. 
Jistě jsou plni očekávání i prvňáčkové a atmosféra bývá neopakovatelná. Ale i starší spolužáci se těší 
na své kamarády a na ulicích a ve školách bude zase živo. Nový školní rok začal, tak ať se daří, milí žáci! 

Ještě v červenci stála v Libocké 33 secesní Eysseltova vila a čekala, kdo ji zachrání. Zda majitel nebo 
úřady. S památkovou ochranou však na ministerstvu kultury šetří jak se šafránem. To by tak hrálo! Pak 
někdo škrtl, přijeli hasiči, statik a buldozer. Památka pryč, zbyla díra v zemi a na plotě věnec z pamětní 
desky na studenta Karla Vláška z Drhovle na Písecku, který zde byl v podnájmu, pracoval v odboji, vozil 
letáky ze Šumavy do Prahy, byl zatčen a zemřel v Terezíně 16. 12. 1944. 
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veden ulicemi Pelikánova, Sestupná, Sbíhavá 
I, V Domcích. Provoz autobusů č. 108, 168 
byl odkloněn do vyjmenovaných ulic. Provoz 
autobusu č. 191 byl zrušen úplně pro jeho 
velké rozměry. Odklonění provozu uzávěrou 
trvalo asi 10 dní. Majitel poškozené historické 
vily promptně zasáhl a dům během těchto dní 
odstranil. Dnes tam již starý dům není. V pro-
storu mezi ulicemi Úzká a Libocká (asi 100 
m od zlikvidované secesní vily v Libocké 33) 
se dokončuje bytový dům. Právě začíná jeho 
kolaudace. V ulici Pod Hvězdou a ulici V Do-
mcích vyrůstá nový rodinný dům. Je ve stavu 
provádění vnitřních prací. 

 V Liboci se stále konají různé akce. Ten-
tokrát jsme mohli navštívit BLEŠÍ TRH po-
řádaný v červnu ve farním centru Malejov  
v Libocké 5. Trh umožnil zájemcům prodat  
a nakoupit rozličné zboží (oděvy, prádlo, kni-
hy, hračky a jiné). Inzerce byla na plakátcich  
a na facebooku internetu. Trh se vydařil, ne-
boť ku podivu přišlo tam hodně návštěvníků. 

 Ještě na počátku června uspořádala 
fara Kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Li-
boci japonsko-český večer duchovní hudby. 
Vystoupil Japonský komorní pěvecký sbor  
a Kolegium členů orchestru pražského Národ-
ního divadla. Zazněla díla W. A. Mozarta, J. 
S. Bacha, L. Janáčka, A. Dvořáka aj. Koncert 
řídil japonský dirigent pan Yoshifumi Nakapi-
ma. Účast lidí byla hojná, kostel byl zaplněn 
z 90 %. 

 Šelma v kuchyni! Na adrese Bělohorská 
1. 400/30, kousek od hotelu Pyramida jsem 
objevil lva! Tedy Lva jménem Martin. Jde  

o mistra kuchaře, absolventa kuchařské aka-
demie člena AKC kuchařů a cukrářů ČR. Jen 
vyjmenování míst ve světě, kde předváděl 
své umění, by snadno zaplnilo snad celou 
stránku a s výčtem cen získaných v různých 
soutěžích pak zcela určitě. A co že nabízí 
Studio pana Martina Lva u nás v Břevnově? 
Provozuje zde svoji školu vaření, pořádá 
kurzy pro ty, kteří chtějí zvládnout světo-
vou, jakož i naši domácí kuchyni. Dále vás 
naučí zdravé vaření s použitím Bio surovin, 
pomůže uspořádat zážitkové firemní akce, 
zajišťuje vaření s dětmi, steakové degustace, 
narozeninovou párty, sommelierské degusta-
ce, pracovat podle video receptů. Studio si 
navíc můžete i pronajmout. Copak? Že vám 
Šelma v kuchyni něco připomíná? Jistě, je 
to onen úspěšný TV pořad „Sama doma“, 
kde páni Lvové své umění předvádějí! Ano, 
otec i syn pana Martina jsou taktéž kuchaři.  
A výborní! Takže koho zprávička zaujala  
a chtěl by se dozvědět více, má možnost:  
603 728 649       am

 Sklizeno! Sklizeno je na Bělohorské ulici. 
A je to dobře! Prodejna farmářských potravin 
zde otevřela svoji další prodejnu s tímto ná-
zvem a nabízí prvotřídní lahůdky, u kterých 
ani nemusíte číst etikety. Řídí se tady totiž 
přísným kodexem výběru potravin, z které-
ho nehodlají nic slevit! Třeba k snídani vám 
zde mohou nabídnout množství vloček müs-
li a kaši, ke svačině může přijít vhod ovoc-
ná tyčinka plná vlákniny nebo tyčinka pouze  
z ovoce. Bez přidaného cukru. Ale to není 
zdaleka vše. V obchodě nabízejí nejrůznější 

delikatesy a lahůdky, 
speciality všeho dru-
hu pro vaši kuchyni, 
personál připravu-
je několik druhů 
dárkových balíčků  
z poctivých surovin 
od ověřených do-
davatelů. Ty mohou 
být zaslány dle va-
šeho přání až na vaši 
adresu, případně je 
vyzvednete přímo 
na prodejně. K ro-
mantickému večeru 
či jiné mimořádné 
příležitosti si zde 
rozhodně vyberete 
vína světové kvality 
za české ceny, exklu-
zivní botanicky fer- 
mentované limonády  
i 100% ovocné šťá-
vy. Samozřejmě 
zkrátka nepřijdou ani 
milovníci piva, na ty 
je pamatováno bo-
hatou nabídkou čes-
kých minipivovarů. 

 Zpravodajství  
z Bílé Hory. Udá-
lostí číslo jedna byla 
tradiční bělohorská 
pouť, která se zpra-
vidla slaví na druhou 
srpnovou neděli – tu, 
která je kalendářně 
nejbližší svátku Na-

Nový opat Strahovský  
– P. PhDr. Daniel Peter Janáček

Na konci června 2018 se konala ve Stra-
hovském klášteře v Praze za přítomnosti 
kardinála Dominika Duky, generálního 
opata premonstrátského řádu Thomase 
Antona Handgrätingera a řady dalších 
církevních představitelů a hostů slav-
nostní benefice. Novým opatem řádu 
premonstrátů byl zvolen P. Daniel Peter 
Janáček, ročník 1969, rodák ze Sloven-
ska, který se již od mládí setkával s pre-
monstrátským řádem. Jeho život je spo-
jen s královskou kanonií premonstrátů  
v Praze na Strahově. Působil v řadě blíz-
kých farností: u sv. Norberta ve Střešo-
vicích, v kostele sv. Jakuba v Hostivici,  
u sv. Martina a u Svaté rodiny při klášte-
ře sv. Karla Boromejského v Řepích a jin-
de. P. ThLic PhDr. Daniel Peter Janáček 
PhD O Praem, jak se píší jeho oficiální 
tituly, je svým zvolením 71. strahovským 
opatem a vystřídal P. opata Michaela Po-
jezdného, rodáka z Jihlavy. 

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

P. PhDr. Daniel Peter Janáček

Taťána Klíčová

ZAMĚŘÍM 
SE NA 
ZDRAVOTNÍ 
A SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 
V PRAZE 6

Zadavatel: ANO 2011; 
zpracovatel: Production Team s.r.o.; Oblastní organizace ANO Praha 6

www.praha6.anobudelip.cz
 ANOPraha6

nebevzetí Panny Marie; letos tedy poutní slav-
nost připadla na 12. srpen. Velkou poutní mši  
v 11 hodin celebroval a poutní kázání pronesl 
břevnovský arciopat P. Prokop Petr Siostrzo-
nek OSB. S otcem arciopatem koncelebroval 
břevnovský převor a zároveň rektor bělo-
horského kostela P. Benedikt Vojtěch Kolaja 
OSB. Mše svatá tentokrát nebyla sloužena  
v kostele, ale v ambitech bělohorského pout-
ního areálu, protože bělohorský kostel by ne-
pojal zvýšený počet poutníků. Jako presbytář 
posloužila severozápadní rohová ambitní kap-
le Nejsvětější Trojice a věřící se shromáždili  
v obou přilehlých křídel ambitů.
Po bohoslužbách děti rozdávaly poutníkům 
koláčky a v ambitech bylo pro všechny při-
praveno občerstvení. Odpoledne se z iniciati-
vy libockých karmelitánů konal prosebný prů-
vod od kostela k bělohorské mohyle za déšť  
a příznivé počasí pro sklizeň úrody; průvodu se 
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Ve středu 20. června 2018 si připomněl vojenský historický klub v Praze 320. výročí založení c. k. 28. 
pěšího pluku zvaného Pražské děti. Mše svatá se v té souvislosti konala v kostele sv. Františka z Assisi 
na Křižovnickém náměstí, po té byl nástup, proslovy, rast a fotografování na památku pod sochou císa-
ře Karla IV. Na snímku část účastníků se zástupci českých křižovníků, historiků a duchovních. Přihlížely 
dámy v secesních šatech a také velký dav turistů, kteří nic nechápali

5. září byl hospodářský dvůr kláštera provoněn vůní chmelových šišek. Štoky zdejší chmelničky šly  
k zemi a hosté a farníci se pustili do práce. V závěru si někteří odnesli malou větvičku s chmelovými 
šiškami domů, jiní vstrčili pár šišek do kapsy ke kapesníku. Úžasná vůně čerstvého chmele tak vydrží 
několik týdnů. Šišky ale uschnou a rozpadnou se. Když pak doma či na návštěvě kapesník rychle vytáh-
nete z kapsy, určitě hospodyňky potěšíte. /Foto P. Linart/

Ty volby! Budou nás teď pronásledovat rok co rok. A zatímco se politici potí jako maturanti před zkouš-
kou, scházejí se členové volebních komisí na ustavujících setkání, aby dostali potřebné informace. Ten-
tokrát v aule Masarykovy koleje v Thákurově 1. Jen považte: 104 komisí v Praze 6, každá 8 členů, tj. 
832 osob…

zúčastnilo asi dvacet věřících spolu se dvěma 
karmelitánskými kněžími. Závěrečnou poutní 
bohoslužbou byly večerní Mariánské nešpory 
pod vedením všech bělohorských sester bene-
diktinek: slovem provázela sestra Ing. Anežka 
Najmanová OSB a sólové zpěvy večerních 
chval přednesla sestra Mgr. Petra Pavlíčková 
OSB. Poutní odpoledne zpestřil velmi pěkný 
koncert řepského „Sousedského pěveckého 
souboru“, který na Bílé Hoře vystupoval po-
prvé. Na programu byla široká škála skladeb- 
od těch klasických, přes černošské spirituály  
a tradicionály až po skladby Ježka, Voskov-
ce a Wericha, resp. Suchého a Šlitra; nakonec 
došlo i na národní písně. Zlatým hřebem bylo 
Mozartovo „Ave, verum Corpus, natum de 
Maria Virgine“, Michnova píseň „Nebeští ka-
valérové“ či dvě písně z Dvořákových „Mo-
ravských dvojzpěvů“. Samozřejmě se líbily  
i tradicionály „Belle Mama“ a „Shosholoza“  
a dva americké spirituály: „To já, Pane můj“  
a především populární „When the saints go 
marching in“ a také „Tmavomodrý svět“  
a „Proč se lidi nemaj rádi, proč jsou v lásce ne-
stálí..“ Koncert zakončila lidová „Tancuj, tan-
cuj, vykrúcaj“, při níž se k zpěvákům přidali  
i někteří odvážnější z publika. A když hovo-
říme o bělohorských koncertech, nesmíme 
zapomenout na líbezný dětský benefiční kon-
cert ze 7. června necelé dvacítky dětí ve věku 
mezi pěti až šestnácti lety- mladých zpěváků  
i muzikantů, z nichž naprostá většina – (čtr-
náct !) jsou sourozenci či bratranci a sestřeni-
ce. Dětský soubor přijal název „Musica mar-
cato“ a jeho sbormistryně Veronika Kopecká, 
matka několika malých účinkujícícch, připra-
vila a nacvičila dvoudílný program: v první 
části děti obdivuhodně dokonale zazpívaly  
a zahrály řadu klasických skladeb; druhá část 
koncertu byla věnována jejich babičce paní 
Anně Kopecké - k jejím „kulatým“ naroze-
ninám. Její snacha Veronika nacvičila rozto-
milou koláž lidových písní, v nichž se zpívá 
o Anně, Andulce, či Aničce. Je pozoruhodné, 
kolik takovýchto písní se našlo – pokud si 
vzpomínám, zazpívaly: „Andulko, mé dítě, 
vy se mně tuze líbíte..“ „Andulko šafářová, 
husičky nemáš doma…“ „Andulko, Andulko, 
Anduličko, nebuď ty na mne zlá pro slovíč-
ko..“ (melodie této písničky poněkud připo-
míná jednu známou árii z Mozartovy „Figa-
rovy svatby“),  „Jaké je to hezké – dva kováři  
v městě, dva kováři na rynku, jeden může 
kovat a druhý milovat šafářovic Andulku…“, 
„Neťukej, neťukej, naši ještě neležejí…až 
naši budou spáti, potom můžeš zaťukati na 
okno, na dveře, Andulka ti otevře..“ „Andulka 
konopí močila…“
Ohromný aplaus byl svědectvím, jak dětské 
vystoupení nadchlo nebývale velké množství 
diváků shromážděných v kostelním nádvoří. 
Výnos dobrovolného vstupného byl jako ob-
vykle použit k částečné úhradě nákladů obno-
vy kostela a celého poutního areálu.
S letošními opravami se začalo ihned v příš-
tím týdnu po pouti; na programu je především 
obnova spodní části kostelní fasády. Ale to 
ještě zdaleka není všecko, co je třeba opravit: 
inu-jak se správně říká, „práce je jako na kos-
tele!“ 
Pro časopis Břevnovan zapsal Karel Voplakal



7

BŘEVNOVAN

Redakční rozhovor

S ředitelem Břevnovského klášter-
ního pivovaru svatého Vojtěcha 
jsem se potkal přímo u výbor-
ně prosperující minichmelnice, 
přímo před vchodem do varny.  
A to byla velká příležitost dozvědět 
se něco víc z oboru, který myslím 
čtenáře našeho časopisu zajímá. 
Tady jsou odpovědi ing. Petra Janí-
ka, kterému za jeho čas děkuji. 

Chmel z vaší chmelnice vypadá 
velice dobře. Vaříte z něj?

Tento náš chmel používáme pouze do dvou várek. Ten čerstvý 
neusušený se dává do Svatováclavského ležáku, z usušených 
hlávek vaříme Opatský ležák. 

Kdy jste zahájili provoz? Kolik druhů piva dnes vaříte?

Provoz pivovaru byl zahájen r. 2O12. Od samého začátku 
jsme vařili pět druhů piva trvale/Světlý ležák 12%, Tmavý le-
žák 11%, Klášterní IPA 15%, Imperial lager 20%, Imperial stout  
21 %. K tomu pak různá piva příležitostná, př. Břevnovské 
Abbey 17% na Velikonoce pak Portra 18%. Od té doby pouze 
rozšiřujeme počet příležitostných piv o nové druhy. 

Jaké by bylo pivo vařené dnes podle původních receptur?

Netěšte se, nechutnala by nám! Původní středověká piva se 
vařila z výrazně horších surovin, kvasnice připomínaly spíš 
kvásek než dnešní čisté kultury pivovarských kvasinek a hygi-
ena asi také nebyla na patřičné úrovni!

Přiznám se, že mne svého času vyděsila zpráva o likvidaci 
chmelnic! Jaká je situace dnes?

Žatecký poloraný červeňák je chmel pro ležák sice nejlepší, 
ale také velmi drahý. Po revoluci české pivovary potřebovaly 
obrovské investice do obnovy zanedbaného technického sta-
vu, a tak se snažily šetřit, často i na úkor kvality. Vzhledem 
k tomu, že údržba a obnova chmelnic je finančně náročná, 
chmelnice se neobnovovaly a část jich zanikla. Posléze však 
pivovary pochopily, že bez vysoké a standardní kvality piva ne-
obstojí, a tak se začala spotřeba tohoto chmele zase zvyšovat. 
K nárůstu spotřeby žateckého chmele také přispěla zvýšená 
poptávka ze zahraničních craft breweries, které začaly vařit 
větší množství ležáku. V současné době výměra chmelnic  
u nás roste. 

Chystám se oslavit životní jubileum. Které z vašich piv pro 
tuto příležitost můžete doporučit?

Pro oslavu bych doporučil určitě náš světlý ležák pro jeho vý-
bornou pitelnost, vyváženou plnost a hořkost. V případě, že by 
oslava byla ještě v letních dnech, pak naši novinku Adalbert 
Ale. Je lehoučký letní s tóny mandarinky a meruňky, pocháze-
jícími z použitých chmelů. 

Určitě poslechnu! 

 A. Matějka

PROTEST!!!

KDE SE PIVO VAŘÍ. . . HOTEL MÍSTO HŘIŠTĚ?
RADNICE KOPE ZA BŘEVNOVÁKY

Fotbalový plácek v Břevnově u Ladronky, který má více než stoletou 
tradici, by měl ustoupit stavbě nového wellness hotelu a bytovým 
jednotkám, kterou plánuje současný vlastník pozemků. V únoru letoš-
ního roku zahájil Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 stavební řízení. S tím 
ale zásadně nesouhlasím a plně podporuji Petici proti výstavbě hote-
lu na místě fotbalového stadionu Břevnov. Hned na prvním jednání 
byl mnou vlastník informován, že záměr není v tomto místě přípustný. 

Z mé strany bylo velké zklamání z rozhodnutí Komise pro územní roz-
voj, která v podstatě dala tomuto záměru zelenou, a v podstatě tím 
podpořila i změnu územního plánu. Vyvinula jsem proto maximální 
tlak na zablokování tohoto chybného rozhodnutí a s podporou komi-
se pro strategický rozvoj a následně vedení radnice, jako účastníka 
stavebního řízení, jsme v zákonné lhůtě podali nesouhlas s ohláše-
ným záměrem. Pro mne osobně je zcela neakceptovatelné, aby v této 
rezidenční části města vyrostly další domy, které by byly navíc silně 
předimenzované, a to na úkor sportovních ploch a zeleně. V tomto 
smyslu se vyjádřila komise pro strategický rozvoj MČ Praha 6, která 
odpovídá za udržitelný rozvoj území Strahova. 

Odbor výstavy se k celé věci vyjadřuje jen z pohledu státu, nerespek-
toval ale názory občanů, kterých se to přímo týká. 

Pevně věřím, že břevnovské fotbalové hřiště bude dál sloužit pouze  
a jen pro potřeby a radosti občanů a dožije se další stovky. A třeba 
tady bude zase trénovat nový fotbalový talent jako byl Pavel Horvát 
nebo Jan Berger, kteří zde začínali svoji úspěšnou kariéru. 

Ing. arch. Eva Smutná MČ Praha 6

Hřišti pod Televizní věží, kde se psala stoletá historie břevnovského 
fotbalu, hrozí zánik. Přestože je příslušný pozemek v platném územ-
ním plánu určený pro sport, vydal Odbor výstavby MČ Praha 6 vede-
ný ing. Petrem Malotínem souhlas s vybudováním areálu, který spo-
juje wellness služby s ubytováním. Má tu vyrůst pět čtyřpodlažních 
domů, parkoviště pro 60 automobilů a hřiště pro malou kopanou. 
Proti tomu tomuto záměru se postavila kompletní rada Městské části 
Praha 6, námitky podalo Sdružení Tejnka. Velkou bouři nevole vzbu-
dilo rozhodnutí rovněž mezi novými obyvateli nedávno dokončeného 
areálu Residence La Crone, kteří od developera nedostali pravdivé 
informace o možné budoucí podobě svého sousedství, navíc se vi-
nou opožděné kolaudace nemohli včas přihlásit do územního řízení. 
Nebyla také zřejmě náhoda, že Odbor výstavby vydal souhlas s umís-
těním „Sportovního centra Ladronka“ jen několik dní před začátkem 
letních prázdnin a červencových státních svátků. Čtrnáctidenní lhůtu 
na odvolání je při takovém načasování snadné propásnout, přesto 
se místním občanským iniciativám podařilo dát společnými silami 
dohromady množství argumentů, které nyní musí být prozkoumány. 
Kdo pamatuje, jak hřiště pod Televizní věží vypadalo v roce 2007, 
kdy břevnovský fotbal slavil stoleté výročí, zamačkává slzu. Trávník  
s tribunou a oblíbenou hospodou u rohového praporku byl po gene-
race součástí společenského života naší čtvrti. Útulný stadionek vy-
budovali Břevnováci svépomocí, na nedělní zápasy proudily zástupy,  
s kopanou tady začínali břevnovští rodáci Jan Berger a Pavel Horváth. 
Opět se tak ukazuje, že úředníci jsou investorům ochotni odkývat co-
koliv i za cenu evidentního ohýbání územního plánu. Mírný optimi-
smus lze tentokrát čerpat z toho, že se ke snaze obyvatel Břevnova 
připojilo politické vedení Prahy 6, které prostřednictvím Kanceláře 
architekta také podalo odvolání. Bude mít Magistrát hl. m. Prahy od-
vahu chybné rozhodnutí Odboru výstavby MČ P6 napravit?

Marek Šálek, Sdružení Tejnka
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TĚŽCE ZKOUŠENÁ ZELEŇ, ZAHRADNÍ ÚPRAVY
A INFRASTRUKTURA NA PRAZE 6
Stav zeleně a infrastruktury – dlažby  
a chodníky jsou vizitkou kulturní i život-
ní úrovně obyvatel dané oblasti. Stav  
a úroveň těchto komodit na území Prahy 6  
a Břevnova je dnes převážně v žalost-
ném stavu. Pro dokreslení tohoto tvrzení 
dokládám několik příkladů – mohlo by 
jich být samozřejmě daleko více!
V říjnu 2017 byl na základě vítězného 
návrhu arch. Aleše Vyjidáka a sochaře 
Zdeňka Ruffera odhalen pomník známé-
mu válečnému hrdinovi letci generálu 
Františkovi Fajtovi ve Veleslavíně. Zdaři-
lý návrh, který kultivovaným způsobem vyjádřil a znázornil stín 
letícího SPITFIRU barevným odstínem a druhem trávy v okolní 
travnaté ploše, zasahující koncovou částí křídla s nerez deskou 
a textem do přilehlé cesty. Tento návrh zvítězil právě svojí jem-
nou nekonvenční formou, která ovšem zákonitě vyžaduje trvalou 

péči o předmětnou část travnatého porostu. Na základě smlouvy 
s autory vítězného realizovaného návrhu, po dvou měsících od re-
alizace, kdy se o zeleň starali autoři, přechází patronace a starost 
o zeleň a její údržbu na Prahu 6. Dosavadní péče Prahy 6 o pa-
mátník je trestuhodná a stav památníku následkem této nepéče 
a neúdržby je dnes žalostný. Zdůrazňuji, že se nejedná o chybu 
autorů uměleckého díla, ale jednoznačně o selhání péče a údržby 
ze strany radnice Prahy6 a dnešní stav památníku je vizitkou této 
„péče“ Prahy 6. Jako další příklad „starostlivé“ péče a údržby uvá-
dím dnešní stav zeleně - travnatého koberce – na tramvajovém tě-
lese po celé délce ulice Bělohorské mezi tramvajovými kolejemi. 
Původně to byla hezká travnatá zeleň, ale dnes vinou „neúdržby“ 
Prahy 6 se jedná o vyschlé bahno a ztvrdlý písek a dřivější trav-
natou zeleň to ani vzdáleně nepřipomíná. Jak je možné, že ku př. 
na Hradčanské v P 7 je tráva mezi kolejemi zelená zrovna tak jako 
třeba ve Vysočanské v P 9. Opět příklad údržby a péče Prahy 6. 
Zahradní a dlažební úpravy parčíku v Břevnově „U Kaštanu“ – 
mezi objektem KD Kaštan a Patočkovou ul. byly před nějakou do-
bou jistě kvalitní a nákladné a tento prostor, přestože je poměrně 
málo navštěvován byl touto úpravou zkultivován. Dnes po letech 
„neúdržby“ je parčík již značně sešlý, zpustlý zaplevelený a zane-
dbaný, původní účel je díky nedostatečné údržbě znehodnocen. 
Oproti tomu parčík mezi ul. Pod Marjánkou a ul. Kolátorovou  
u objektu Polikliniky, přestože je v centru zástavby, je hojně na-
vštěvován a je velmi v provozu, nebyl zřejmě vyhodnocen jako 
potřebný pro rekonstrukci. Jeho stav je naprosto neudržovaný, 
dezolátní někdy až nebezpečný. Starý asfalt cestiček popraska-
ný zaplevelený, lavičky rozbité, obrubníky rozpadlé, zarostlé. Stav 
tohoto parčíku je také vizitkou péče o životní prostředí ze starny 
radnice Prahy 6. V návazosti na tento parčík stojí pak objekt Po-
likliniky a její stav i osud je další samostatnou kapitolou. Měla by 
začít její rekonstrukce, ale zatím jsou v ní pověšěny jen nové vizu-
alizace a započalo se s výměnou výtahů. Ale návštěvníkům není 
ani oznámeno, do kdy a jak dlouho bude tato výměna probíhat  
a kdy vůbec bude dokončena. Jak dlouho budou muset pacien-
ti využívat zatím jen jeden výtah a muset šlapat po schodech. 
Jak jsem se již předem zmínil kritických příkladů nedobré údržby  
a péče o životní prostředí by se našlo mnohem více. 
Doufám, že po volbách, po výměně garnitur na radnici Prahy 6, 
bude odbor životního prostředí a další příslušné instituce Prahy 
6. které mají na starosti údržbu zeleně a stav životního prostředí 
budou lépe fungovat, abychom se pak na zeleň a parky mohli 
zase s chutí alespoň podívat.                 akad. arch. Ing. Petr Krejčí

Je škoda, že není více těch, kteří se pravi-
delně zajímají o práci samosprávy. Chá-
pu ale, že dnešní způsob života v běhu 
tomu příliš prostoru nedává. Komunální 
politika stojí na tom, jak nositelé politic-
ké moci zvládají správu věcí veřejných, 
především řešení místních problémů. 
Na konci volebního období považuji za 
oprávněné položit otázku, zda vládnou-
cí koalice TOP 09, STAN, ANO 2011 za 
podpory KDU-ČSL naplnila sliby, které 
veřejnosti dávala. Vadí mi výmluvy vedení radnice a neschopnost 
přiznat míru odpovědnosti za narůstající potíže Břevnova. Role 
opozice spočívá v tom, aby vládnoucí koalici kontrolovala, včas 
na chyby upozorňovala a přicházela s vlastními návrhy. Do časo-
pisu Břevnovan jsem pravidelně psal, co se mi podařilo prosadit  
a čemu naopak zabránit. Pomohlo, že jsem současně působil jako 
zastupitel hl. m. Prahy, a tak šlo prosazovat některé prospěšné 
věci ze shora. Občany ale zajímá, jak volební období hodnotí ve-
dení radnice. To byl důvod, proč jsem žádal na zasedání zastu-
pitelstva, aby se radní vyjádřili, jak plnili své vlastní programové 
prohlášení. Navrhl jsem zařazení takového bodu do programu 
jednání červnového zastupitelstva MČ Prahy 6. Podpořili ho pou-
ze opoziční zastupitelé, a tak vládnoucí koalice zatím účty nesklá-
dala. Soudím přitom, že MČ Praha 6 v letech 2014 – 2018 zásad-
ní zlepšení Břevnovu nepřinesla. Prezentovala se řadou záměrů, 
které vznikaly v kancelářích, a s prodlením teprve zjišťovala, zda si 
je obyvatelé přejí, či nikoli. V mnohém se náš život spíše zkompli-
koval. Za nejvážnější problém označujeme zejména extrémní na-
výšení dopravního zatížení a v důsledku toho zhoršující se životní 
podmínky nejen kolem hlavních komunikací. Ztratili jsme přímé 
spojení MHD z centrální části Břevnova k metru na Hradčanskou, 
docházelo k nežádoucímu zahušťování území novými stavbami, 
pokračovalo chátrání obecního majetku od budovy polikliniky 
až po dům v Radimově 8. Mimochodem odborníkům na doplň-
kové cedule na radnici připomínám, že přes dřívější upozornění 
na informační tabuli tohoto domu je v historické souvislosti stále 
chybně uvedeno Hvězdno, ač správně má být Hnězdno (polsky 
Gniezno). Stav chodníků se nezlepšil, nebezpečný je např. v Radi-
mově ulici před hojně navštěvovanou Kajetánkou, v Junácké, ale 
i jinde. V revitalizované Brusnici teče voda v omezené míře jen do 
oblasti břízek, pak se z koryta vytrácí. Koncem srpna již do blíz-
kosti Kajetánky ani nedotekla. Jde o jakési podobenství, je to jako 
s komunální politikou, kam se činnost samosprávy dostala a kam 
směřuje, v Břevnově do ztracena. A tak by se dalo s výčtem potí-
ží nejen v Břevnově pokračovat. Ke spokojenosti máme opravdu 
daleko. Převažuje smutek, nikoli radost. 

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

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

SMUTNÉ OHLÉDNUTÍ 

QUO VADIS BŘEVNOVE?
Břevnovské údolí se geologicky dlouho-
doběji formovalo a vždy zde měla velký 
význam voda. První zmínky o Břevnovu 
jsou z 10. století v souvislosti se zaklá-
dáním Břevnovského kláštera. Břevnov 
rostl, až byl roku 1907 a Františkem 
Josefem I. povýšen na město, kterým 
zůstal jen do roku 1921, kdy se stal sou-
částí města Prahy. Ve druhé polovině 20. 
století prodělal Břevnov řadu urbanistic-
ko-architektonických šoků. Původní historická cesta z Pražského 
hradu na západ vedla v ose Bělohorské ulice. Nově byla v 50. 
letech vystavěna ulice Pionýrů, která rozdělila Břevnov na dvě 
části. Musely být zbourány obvodové zdi kláštera i další stavby 
v jeho areálu (brána, pivovar i ovčín) a bylo nutné zmenšit Pi-
vovarský rybník. Ulice Pionýrů, po roce 1989 Patočkova, je stá-
le významnější příjezdovou trasou do města. Výstavba sídliště 
pod Břevnovským klášterem v 70. letech vedla k likvidaci návsi 
a zástavby starého Břevnova okolo ní. Zbyla jen bizarně působící 
kaplička uprostřed sídliště. Předimenzovaný hotel Pyramida byl 
vystavěn v 80. letech podle návrhu Nedy a Miloslava Cajthamlo-
vých a značně poznamenal své okolí. Stadionové komplexy na 
Strahově se budovaly od první republiky a dosáhly unikátních 
rozměrů. Problémy jsou ale váznoucí údržba a další koncepční 
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S ČÍM SE KOALICE NA RADNICI NECHLUBÍ
Rozhodl jsem se informovat obyvatele 
Prahy 6 o naprosto tristním způsobu, jak 
hospodaří s našimi finančními prostřed-
ky současná koalice. Jako místopředse-
da Finančního výboru (dále jen FV) mám 
o této problematice dostatek informací. 
Čtenáři si též mohou mé smutné argu-
menty jednoduše ověřit na stránkách 
Prahy 6, kde jsou zveřejněny i zápisy  
z jednání FV. 
Během tohoto volebního období jsem 
svědkem značného rozprodávání majet-
ku, který patří obyvatelům naší městské 
části. Smysluplnost některých prodejů obecního majetku nyní po-
nechme stranou, jelikož by to vydalo na další článek. Mým cílem 
je čtenáře velmi stručně seznámit se ztrátami, které se pohybují 
v naprosto obludných částkách, a to až ve výši desítek miliónů 
korun za rok. Základním problémem je, že pro své obyvatele sou-
časná koalice v oblasti výstavby a investic téměř nic nedělá. Je-
den příklad za všechny – dům na velmi lukrativní adrese Dejvická 
4 je důkazem naprosté impotence současné koalice. Šesťák na 
Vítězném náměstí (pár prkének), několik prvků na Hradčanské, la-
vička Ferdinanda Vaňka za 850 tisíc korun a několik toalet (každá 
v hodnotě několika milionů), to vše lze odvézt asi dvěma kamio-
ny. Volební období pomalu končí a nic převratného se již bohužel 
nepostaví. Peníze nás všech se tak hromadí u dvou bankovních 
správců aktiv. K 31. březnu tohoto roku se jednalo o ohromující 
částku 601,7 milionů korun. Bohužel se nejedná o překlep dese-
tinné čárky. Je to podobné, jako byste chodili do práce, dostávali 
mzdu, za kterou byste si, ale nic nekoupili. Proč byste potom cho-
dili do práce? Tyto peníze mají být dle mého názoru smysluplně 
investovány, aby se nám obyvatelům žilo v Praze 6 mnohem lépe. 
Domnívám se, že téměř každý naší městské části by našel ve 
svém okolí účelné využití těchto finančních prostředků. 
Ve FV se mi postupně podařilo prosadit optimálnější investiční 
strategii, která je závazná pro oba správce aktiv. Původní strate-
gie naprosto iracionálně omezovala manévrovací prostor obou 
správců těchto peněz. Chápal jsem ji ovšem jako důsledek nebla-
hé zkušenosti naší radnice se společností Key Investment, kde se 
jednalo o kriminální čin. To nemělo se seriózním investováním nic 
společného. Poslední strategie je platná od června 2017 a zcela 

využití, které může vést k sportovnímu a kulturnímu oživení, nebo 
developerskému vytěžení území. Poliklinika Pod Marjánkou je vý-
znamnější modernistická stavba s udělenou památkovou ochra-
nou. V Břevnově se také dochovalo množství usedlostí, některé 
jsou vzorově opravené, jako je Kajetánka a Šlajferka, ale některé 
chátrají tak jako Petynka. Dobrým příkladem obnovy a oživení je 
památková zóna Tejnka a její živá komunita. Základní otázka je, 
jakou zásadní funkci bude Břevnov do budoucna plnit. Zda se sta-
ne dopravním přivaděčem tranzitní automobilové dopravy se vše-
mi negativními vlivy (emisemi, hlukem a nebezpečností), anebo 
zda se městská část postaví razantně za své obyvatele a vybojuje 
potřebnou dynamickou regulaci dopravy. Zda se před plaveckým 
stadionem Petynka vybuduje masivní bytový komplex, který ho 
bude zastiňovat, nebo zda městská část zohlední své obyvatele  
a umožní jen přiměřenou zástavbu v okolí kapacitní křižovatky. 
Zda se bude humanizovat mimoúrovňová křižovatka Malovanka 
a její okolí, nebo zda se jen dopravně vytěží s maximální kapaci-
tou. Zda se zbourá Břevnovský mrakodrap a jeho okolí zastaví 
extenzivním bytovým komplexem. 
Máme Břevnov, kterým procházel Jaroslav Seifert. Břevnovský 
klášter, kde působil Jan Anastáz Opasek. Břevnov je i místem 
začátků Mejly Hlavsy. Břevnov je ale i Břevnovem Jana Patočky 
a jeho myšlenkového přesahu. Základní je určit cestu, kterou se 
má Břevnov dále ubírat. Zda se dá cestou kulturní a do budoucna 
udržitelné dopravy a urbanismu. Nebo zda se dopravně a develo-
persky vytěží bez respektu k jeho historii a obyvatelům. Rozhodo-
vat může každý kdo může volit v komunálních volbách. 

MUDr. Antonín Nechvátal
znovukandidující zastupitel MČ Praha 6 od roku 2010 za Stranu zelených

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
reflektuje připomínky obou správců. Přesto došlo poprvé v tom-
to volebním období u obou správců ke ztrátě. Již dříve byl přijat 
můj návrh, aby oba správci dostávali provizi pouze za zhodno-
cení finančních prostředků. V loňském roce tak činila úspora za 
tyto nevyplacené poplatky cca 600 tisíc korun, při celkové ztrátě 
obou správců v objemu cca 21 milionů korun (započítána i inflace 
2017 ve výši 2,5 %). Zejména jeden správce dle mého názoru 
nedostatečně využívá FV navrženou a zastupitelstvem schvále-
nou strategii. Jeho ztráta na rozdíl od druhého správce dosáhla 
mnohem větší výše a to 1,08 % celkového objemu peněžních 
prostředků. Naposledy v dubnu tohoto roku jsem chtěl ve FV tuto 
nepříznivou situaci řešit, a to buď změnou správců, nebo úpravou 
smluvních podmínek s nimi. Z osobních zkušeností z jednání se 
správci musím konstatovat, že zřejmě úplně nerozumí principu 
své práce. Místo správy našich peněz ve mně totiž spíše vyvoláva-
jí pocit, že si od nich chceme peníze vypůjčit. Bohužel se k mému 
úžasu většina členů FV těmito ztrátami odmítlo zabývat. Ve FV 
jsem poté svědkem bizarních situací, když se vedou vášnivé de-
baty o mnohem méně významných projektech, které se pohybu-
jí v desítkách či stovkách tisíc korun. Výsledky za první čtvrtletí 
2018 bohužel potvrdily tento negativní trend, kdy horší správce 
vytvořil ztrátu 0,65 % zatímco druhý měl ztrátu „pouze“ třetino-
vou. S lítostí musím konstatovat, že nás oba správci připravili  
v tomto období při započítání inflace ve výši 2,3 % o 16,6 milionů 
korun. Já rozhodně odmítám pštrosí politiku, tedy strkání hlavy 
do písku a ignorování negativních skutečností současné koalice. 
Na moji otázku, jak velká musí být ztráta, aby se současná koalice 
byla ochotna situací zabývat, mi bylo sděleno, že je především 
cílem dosáhnout vyššího zhodnocení, než je na běžném účtu.  
K tomu ale bohužel nedochází. Zhodnocení našich peněz o 1 až 
2% nad inflaci (které prosazuji), považuji za investice s velmi ma-
lým rizikem. I nadále hodlám bojovat za co nejefektivnější naklá-
dání s našimi finančními prostředky. Investování do infrastruktury  
a zkrášlování životního prostoru na Praze 6 by mělo být prioritou 
vedení naší městské části.                                         Michal Drbout
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Více než 40 let na jedné škole, z toho téměř 30 let ředitelem – to 
je vizitka Jiřího Růžičky – ředitele Gymnázia Jana Keplera, jedné 
z nejlepších škol v této zemi. Od začátku tohoto školního roku 
předal vedení školy své zástupkyni, protože se hodlá věnovat pře-
devším práci v Senátu i Zastupitelstvu P-6. 

Kdy jste na Gymnázium Jana Keplera přišel?
Bylo to na začátku února 1978. Od začátku jsem učil předměty, 
které jsem vystudoval, tedy Český jazyk a literaturu a Tělesnou 
výchovu. Nebyla to jednoduchá doba, přesto na ni vzpomínám 
rád. I na to, že jsme neměli hřiště, tělocvičnu, a tak jsme si museli 
vystačit s parkem pod hradbami, Petřínem a třeba i tělocvičnou 
Na Marjánce. Ale nemyslím, že by nám to příliš vadilo. Na rozdíl 
od toho, když jsem ve školní knihovně jednou narazil na balíky 
vyřazených titulů autorů, kteří upadli po roce 1968 v nemilost 
režimu!

Jaká to tehdy byla škola?
Velice zvláštní, protože na rozdíl od současnosti do ní chodili 
především studenti z Prahy 6, což znamenalo mimořádně pestré 
složení žáků. Chodily do ní děti lidí z břevnovských činžáků, hans-
paulských vil, petřinského sídliště, Dejvic, Ořechovky i Bubenče. 
Děti dělníků, úředníků, prominentů režimu i lidí, kteří byli s reži-
mem na kordy. Neuvěřitelná směsice většinou zajímavých lidí.  
A to samé platilo i o učitelích. Na té škole se prostě dalo dýchat  
i v letech nejhorší normalizace. 

Jsou mezi absolventy nějací významní lidé?
Jistě, že jsou mezi bývalými studenty mediální celebrity a velice 
úspěšní lidé. Ale jsou mezi nimi i ti, o kterých nikdo nepíše a přes-
to hýbají světem vědy, medicíny, práva, byznysu… Jsou skvělí, 
zajímaví, přestože nezaplňují stránky novin a televizní obrazovky. 
Nedávno jsme založili Klub absolventů GJK a i po těch desítkách 
let se ke své škole bývalí žáci hlásí s radostí i hrdostí. A já jsem 
pyšný na to, že je znám a většinu z nich si dodnes pamatuji i jmé-
nem. Prostě jsem je měl rád, a tak na ně nezapomínám. 

Jak se změnila škola po roce 1989? 
Hodně! Začali jsme velkou obměnou sboru, pokračovali rekon-
strukcí obou budov dnešního gymnázia a dali si za cíl vybudovat 
moderní školu konce 20. století. Vzpomínám, v jak hrozném sta-
vu byla ta krásná funkcionalistická stavba a kolik let trvalo, než 
jsme si ujasnili, co by se mělo na gymnáziu učit. Myslím, že se 
nám to povedlo a škola dlouhá desetiletí udává tón středního 
vzdělávání nejen v Praze. Snad i proto jsme se před třemi lety 
zařadili v celostátní anketě „Českých 100 nejlepších“ mezi tako-
vé instituce jako je třeba mladoboleslavská Škodovka. Typickým 
rysem GJK velká svoboda pro žáky i učitele, možnost volby úrov-
ně i předmětů a hlavně požadavek zodpovědnosti za to, co a jak 
dělám. Nejvíc mě ale těší to, co kdysi prohlásil jeden náš student. 
Řekl: „Kepler není škola, to je životní styl!“

Změnili se nějak vaši studenti?

BŘEVNOVAN

Žijeme v 21. století, používáme nové technologie, studenti se při-
pravují na jiná povolání a ani už nejezdíme - někdy k mému žalu, 
protože tam bývala velká zábava - na chmelové či bramborové 
brigády. Řekl bych, že současní žáci jsou cílevědomější, praco-
vitější a vědí, proč něco chtějí a proč něco odmítají. Míří vysoko  
a jsou ochotní pro to i něco udělat. To ale bohužel neplatí pro 
celou společnost… A nejen ve školství!

Jak se Vám odchází?
Těžko, přestože jsem zatím požádal jen o přerušení funkce po 
dobu svého senátorského mandátu. Bylo by ale asi trochu drzé  
a troufalé myslet na to, že se za čtyři roky vrátím… Čas je neúpro-
sný! Ve škole se i nadále budu věnovat některým koncepčním zá-
ležitostem, chci být i v kontaktu se studenty na různých kurzech, 
ale každodenní běh školy bude na mé zástupkyni. Nejvíc mě na 
konci školního roku dojalo, jak se se mnou loučili studenti a také 
to, že vedení radnice dostalo návrh na mé jmenování čestným 
občanem Prahy 6. Že prý si to za těch čtyřicet let zasloužím… Své 
návrhy podali současní i minulí učitelé, všichni ředitelé základ-
ních škol na Praze 6 a hlavně spolek absolventů GJK. A přestože 
se návrh směšnými a trapnými machinacemi některých politic-
kých stran na Praze 6 nepodařilo v zastupitelstvu prosadit, mám 
pocit, že vést a budovat naši školu nebyla marná práce. Jsem za 
to vděčný všem, kteří mně s tím pomáhali. 

Z břevnovského Sokola zdravíme všechny čtenáře Břevnovanu 
sokolským NAZDAR! Prázdniny jsou za námi. Letos jsme si slu-
níčka všichni nadmíru užili, a to je dobře! Teď už se musíme opět 
soustředit na nový školní rok a s ním i běžné povinnosti, ale i ra-
dosti. 

Nejprve stručně zhodnotím loňský cvičební rok. Hodně se nám 
toho povedlo. Členskou základnu jsme navýšili cca o 50 členů 
na celkových 363. Na T-Mobile Olympijském běhu, který jsme  
v červnu pořádali v parku Královka podruhé, jsme měli proti loň-
sku více než dvojnásobný počet běžců, řádově kolem 70 závod-
níků od šestiletých dětí po dospělé. Záštitu už podruhé nad bě-
hem převzal Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČP6, za což mu velice 
děkujeme. Nově jsme v květnu uspořádali sportovní víkend pro 
seniory (turnaj ve stolním tenisu a seniorský míčový šestiboj). 
Ostatní aktivity probíhaly více méně tradičně. Mrzí nás, že jsme  
v průběhu cvičebního roku museli zrušit dobře zaběhnutý oddíl 
salsy z důvodu častých služebních výjezdů do ciziny cvičitele to-
hoto oddílu. Případného zájemce o vedení oddílu salsy mezi námi 
rádi přivítáme (kontakt viz: www.sokolbrevnov.cz). 

Po prázdninové přestávce je v našem břevnovském Sokole zase 
rušno. Naši členové se už těšili na pravidelnou sportovní činnost. 
Máme radost, že se s novým školním rokem, tedy i cvičebním, 
hlásí noví zájemci o sportování v naší jednotě. Největší zájem je 
tradičně v oddíle předškolních dětí, kde jsme v loňském cvičeb-
ním roce měli rekordních více než 60 členů. Děti cvičily pod ve-
dením šesti kvalifikovaných cvičitelů. I letos je kapacita tohoto 
oddílu téměř naplněna. 

Většina našich oddílů pravidelně cvičí 2x týdně, převážně později 
odpoledne a večer. Dopoledne naše dvě tělocvičny využívají pro 
hodiny TV základní a mateřské školy z blízkého okolí, kde tělo-
cvičny nemají nebo mají, ale s nedostatečnou kapacitou. O pro-
nájem tělocvičen je stále větší zájem. Možná i z důvodu vzorné 
čistoty, dodržování hygieny prostředí a moderně vybavené nářa-
ďovny, kterou doplňujeme novým, současnému trendu odpovída-
jícím nářadím a náčiním. To se nám daří hlavně díky finančním 
dotacím a příspěvkům MČ Praha 6, také Magistrátu hl. m. Praha, 
ČOS a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všem 

Známe se?

V BŘEVNOVSKÉM SOKOLE TO NEMÁ CHYBU,  
OD ZÁŘÍ DÁME OPĚT NEJEN DĚTI DO POHYBU 
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jmenovaným subjektům děkujeme za finanční podporu sportovní 
činnosti, hlavně naší sokolské mládeže a seniorů. 

Díky finanční podpoře MČP6 jsme mohli letos o prázdninách re-
alizovat velice potřebnou kompletní rekonstrukci zastaralé elek-
trické instalace v našich dvou tělocvičnách se zázemím, včetně 
výměny osvětlení v obou tělocvičnách. V jednání je i finanční pří-
spěvek z MHMP. Kéž by byl schválen!

Co plánujeme v nově započatém cvičebním roce 2018/2019? 
Dobře se nám „rozjel“ oddíl futsalové přípravky žactva. Oddíl nám 
vedou kvalifikovaní trenéři a cvičitelé s velkým respektem. Letos 
byli mladí futsalisté na týdenním soustředění na Vysočině. Moc 
se jim tam líbilo. Za rok se tam chystají znovu. Věřím, že dvoufá-
zový trénink před zahájením sezóny se projeví nejen ve zlepšení 
výkonnosti členů oddílu, ale i v soudržnosti a přátelství všech. 
V oddíle pohybových her žákyň, který patří také mezi novější, 
máme ještě dostatek volných míst. Děvčata 10 -15 let neváhejte. 
Přijďte mezi nás!

Se zpestřením cvičebního programu jsme nezapomněli ani na 
dospělé. V průběhu loňského roku jsme nově založili oddíl kon-
dičního cvičení pro muže a oddíl rekreačního tenisu dospělých. 
Pokračujeme i letos. Oddíl jógy jsme rozdělili na začátečníky  
a pokročilé, takže si u nás vybere většina zájemců o jógu. Pro náš 
tradiční sportovní oddíl stolního tenisu dospělých hledáme nové 
členy, kteří by se rádi zapojili i do soutěží. Potřebujeme omladit 
kádr. Naše dvě družstva hrají pražskou divizi. Všechny oddíly naší 
jednoty vedou kvalifikovaní cvičitelé a trenéři 1. , 2. nebo 3. třídy, 
odborníci na slovo vzatí. 

A co už proběhlo nebo co nás čeká v nejbližším podzimním obdo-
bí? Hlavně se těšíme na pravidelnou sportovní činnost všech od-
dílů. Děti a mládež našich oddílů sportovní všestrannosti se také 
zúčastňují sokolských i nesokolských soutěží v atletice, plavání, 
futsalu a jiných sportech, organizovaných pro sportovce neregis-
trované ve sportovních svazech. 

Tradiční záležitostí je sportovní stanoviště na Ladronkafestu 
(Praha, park Ladronka 15. 9. 2018, kde je prezentována činnost 
naší jednoty. O naše stanoviště byl velký zájem, hlavně z řad dětí  
a mládeže. Věříme, že z některých našich návštěvníků Ladron-
kafestu se stanou brzy mladí sokolíci. Moc se na ně těšíme. 

Akce Měsíc zdravé Šestky, organizovaná MČP6, do které se naše 
jednota tradičně zapojuje, je již v plném proudu. Akce u nás pro-
bíhá v termínu 17. 9. – 15. 10. 2018. Od třetího zářijového týd-
ne máme v naší sokolovně v rámci Měsíce zdravé Šestky „Dny 
otevřených dveří“, kdy si návštěvníci můžou vyzkoušet sportovní 
aktivity v oddílech, převážně sportovní všestrannosti, všech věko-
vých kategorií, počínaje oddílem Rodiče a děti, přes žactvo až po 
seniory. Vstup je po celý měsíc na „Dny otevřených dveří“ v naší 
jednotě zdarma. Ty, kterým se sportování u nás zalíbí, můžou pak 
ve zvolených oddílech pokračovat v pravidelné sportovní činnos-
ti. Těšíme se na všechny nové sokolíky, sokoly a sokolky! Letos 
uspořádáme v rámci Měsíce zdravé Šestky Noc sokoloven, s da-
tem 21. 9. Celý páteční večer v době 18:00 – 24:00h si budou 
moci návštěvníci naší sokolovny vyzkoušet sportovní dovednosti 
pod vedením kvalifikovaných cvičitelů nebo trenérů, a to nezá-
visle na věku, pohlaví nebo výkonnosti. Pro děti a mládež jsou 
mimo jiné připraveny sportovní soutěže, pro dospělé bodystyling, 
zdravotní tělesné výchova, jóga, stolní tenis, míčové hry a jiné. 
Bližší informace o našich podzimních akcích a jejich programu 
se dozvíte na webových stránkách a facebooku jednoty, také na 
webu MČP6. 

Závěrem bych chtěla krátce připomenout konání XVI. všesokol-
ského sletu začátkem července 2018 v Praze. Hlavním organi-
zátorem Sletu byla Česká obec sokolská. Dvou programů hro-
madných tělovýchovných vystoupení, Sokol Gala (komponovaný 
sportovní program výkonnostních a vrcholových sportovců v O2 

aréně), pódiových vystoupení a kulturních programů v rámci Sle-
tu se zúčastnilo více než 15 000 členů Sokola. Některé členky 
naší jednoty cvičily „na značkách“ ve skladbách žen v Edenu. Ně-
kteří z nás pomáhali jako dobrovolníci. Všichni máme radost, že 
se Slet vydařil a že sokolové, včetně těch břevnovských, začát-
kem července důstojně oslavili 100. výročí vzniku republiky! 

Naše břevnovská jednota se chystá zasadit dne 28. 10. 2018  
v parku Královka památeční lípu právě k tomuto kulatému výročí. 
Držte nám pěsti, ať se akce podaří!

Zaujala-li vás alespoň trochu činnost některého z oddílů v našem 
břevnovském Sokole, přijďte si na zkoušku mezi nás zasportovat 
nebo se podívat, jak to u nás chodí. Malí, velcí, mladí, staří, hube-
ní i silnější, všichni jste u nás vítáni. 

Bližší informace o činnosti našich oddílů, termínech cvičení jed-
notlivých oddílů, připravovaných podzimních akcích, kontakty na 
všechny naše kvalifikované cvičitele a trenéry, také info o výši 
členských a oddílových příspěvků (díky dotacím MČP6, MHMP 
a MŠMT je máme ve skutečně příznivé výši) a mnoho dalšího 
se dozvíte na webových stránkách a facebooku jednoty: www.
sokolbrevnov.cz, www.facebook.com/TJSokolPrahaBrevnov/ 

Kde nás najdete? Na adrese: Heleny Malířové 279/14, Praha 6 
– Břevnov. 

Na stávající i nové členy břevnovského Sokola se v započatém 
cvičebním roce těší cvičitelé, trenéři a Vanda Marušová, starostka 
T. J. Sokol Praha – Břevnov 
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Narodil jsem se v roce 1939 několik týdnů před okupací  
a tak vždy s hrdostí prohlašuji, že jsem „předválečné“ dítě. 
Bydleli jsme tenkrát ve Štefkově ulici pod Vypichem a než 
jsem začal na podzim roku 1945 chodit do I. obecné školy 
chlapecké „U Markéty“ na Bělohorské třídě, prožil jsem vá-
lečná léta díky svým rodičům celkem nedotčen dobou, je-
jíž strázně jsem si vlastně ani moc neuvědomoval. Přesto si 
dodnes řadu zážitků z té doby velmi dobře pamatuji nebo 
mi rodiče mnohé vyprávěli. Jedna fotografie z rodinného 
alba připomíná i krutou zimu na počátku války, kdy bylo 
tolik sněhu, že vrátka ze zahrady na ulici a vše kolem bylo 
zapadáno tak vysokou vrstvou sněhové pokrývky, že mě – 
uloženého v hlubokém kočárku – museli rodiče přenášet  
i s ním přes plot. To si ovšem sám nepamatuji, ale z dalších 
let mi však v paměti utkvěly mnohé události i vzpomínky 
na lidi a místa v mém okolí. 

Doma
Nájemní vilka, ve které jsme bydleli, byla postavena ně-
kdy koncem 30. let a rodiče patřili k prvním nájemníkům. 
Nebyli sice rodilými Pražáky, ale v Praze už nějakou dobu 
žili. Maminka před mým narozením pracovala v kancelá-
ři Janáčkova nakladatelství na Národní třídě, tatínek pak  
v První české vzájemné pojišťovně ve Spálené ulici. Náš 
byt byl ze strany do ulice přízemní, směrem k Hošťálko-
vě ulici to bylo první patro. Na dnešní poměry byl malý 
– jednopokojový. Ze schodiště se vstoupilo do předsíně,  
z ní vedly jedny dveře na balkonek s terasou, druhé na WC  
a třetí do poměrně prostorné kuchyně. V té se odehráva-
lo skoro všechno dění. Vybavena byla tehdy novým dře-
věným nábytkem – kredencí, jídelním stolem se židlemi, 
gaučem pod oknem a mycím stolem na nádobí, ze kterého 
se daly vyklopit dřezy. Doplňkem byl malý stolek se zve-
dací deskou, stolička a truhlík na uhlí. Topilo se ve velkých 
kachlových kamnech s plotnou, troubou a k vaření sloužil 
i plynový dvouvařič. Kamna – kromě kamen s kotlem na 
teplou vodu v přilehlé koupelně – byla jediným zdrojem 
tepla v bytě. Vedle koupelny byla malá spižírna a naproti 
vchod do pokoje, vlastně ložnice. V zimě se před spaním 
do pokoje otevíralo, aby se trochu ohřál. Bylo tam přesto 
chladno a pamatuji se, že jednu zimu se dokonce udělal  
v mém hrnečku s čajíkem a dokonce i v nočníku led. Kro-
mě manželských postelí tam byly ještě dvě skříně na šaty, 
dva noční stolky, knihovnička, moje kovová postýlka a ma-
minčin šicí stroj. Z okna směrem na jih byl hezký výhled.  
V suterénu bydleli Hanušovi se synkem Rudou, o rok mlad-
ším než já. Paní neměla maminku ráda, a proto jsem si  
s ním nesměl hrát. Občas jsme si stejně spolu někdy  
v koutě zahrádky hráli. Na našem patře bydleli staří manže-
lé Vaňkovi v bytě naší velikosti. Pan Vaněk byl tělnatý muž, 
od jara do podzimu sedával venku pod oknem jejich bytu 
a se svou čepičkou a dlouhou fajfkou mezi koleny vypadal 
jako hostinský z Ladových kreseb. Paní byla drobná, shrbe-
ná a dýchavičná – často si stříkala do úst rozprašovačem 
nějaký lék na své astma. Byli to tiší a hodní sousedé. Občas  
k nim přicházel na návštěvu jejich syn Ludva, veliký fešák. 
První patro zabíral byt naší paní domácí Kohoutové. To 

Mezi námi
v Břevnově 49.  

Ing. Karel Jičínský

KDYŽ  
JSEM BYL 

BŘEVNOVSKÝ 
KLUK 

byla paní asi tak kolem čtyřicítky, pěkné postavy, se spous-
tou zlatých vlasů. Čím byla nevím. Po válce jí vilku sebrali 
a její byt rozdělili na dva. V půdním bytě nahoře žili starší 
manželé Vávrovi, paní byla „v domácnosti“, pan Vávra byl 
strážníkem. Měl na starosti dozor nad okolním okrskem  
a rád jsem ho pozoroval, jak se velebně nesl v tmavém stej-
nokroji a s typickou přilbou na hlavě ulicemi. Byl to vlídný 
muž, zvláště na nás děti a pro obyvatele svého rajonu byl 
autoritou. Kolem vilky byla zahrada, vpředu parádní s tráv-
níkem a záhony květin, na západní a severní straně měli 
nájemníci záhonky na zeleninu, na východní byly ovocné 
stromy. V jihozápadním koutě bylo dětské pískoviště a kle-
padlo. Paní domácí měla fenku foxteriéra Lukinku – mého 
miláčka a nerozlučného druha mých her na zahradě. Byl 
to pejsek veselý a mnohdy darebný – jakoby Dášeňce Kar-
la Čapka vypadl z oka. Nejmilejší zábavou byla pro ni hra  
s pověšeným prádlem, což mělo občas za následek nut-
nost znovu jej vyprat. Když už jsme u toho praní – v sute-
rénu byla kromě sklepa s dřevěnými kójemi a bytečku Ha-
nušových i prádelna. Tam jsem chodil s paní Harantovou 
(„Panínkou“), která k nám přicházela na velké úklidy a na 
praní, a „pomáhal jsem“. Pomoc sestávala hlavně ze šťou-
chání velkým kopistem do vany s prádlem a samozřejmě  
z překážení naší dobré duši „Panínce“. 
Byl jsem zatím jedináček, a tak jsem si v prvních letech 
hrál doma a na zahradě většinou sám. Doma s pár hračka-
mi, které se vešly do překližkové krabice, kterou mi tatínek 
vyrobil. Malá dřevěná stavebnice, jedno dvě autíčka, „vlk“ 
co se točil a hučel, káča a krabička s obrázkovými kostka-
mi, které se musely umístit tak, aby díly jednoho obrázku 
daly celek, a pak se otáčením celých řádek nebo sloupců 
daly obrázky měnit. Byly moc hezké – od Marie Fischero-
vé-Kvěchové a na jednom z nich byl pasáček s ovečkami 
a říkankou, která začínala „Janko v bílých třaslavicích pase 
svého beránka…“ Žlutý medvídek Míša a jeho světlomodrá 
maminka Barbora měli samozřejmě domov v mé postýlce, 
stejně jako malý chlupatý maňásek, hlavní hrdina mých 
skečů. Mám jej dosud. 
Venku
Na zahradě stačilo ke hraní pískoviště a pejsek. Protože  
v ulicích vlastně ani žádný velký provoz nebyl, mohly si 
tam děti po libosti v každé roční době hrát. Ne že by moji 
rodiče „hraní na ulici“ nějak rádi viděli – tak tomu ostat-
ně bylo v naší vilové čtvrti ve většině rodin, kde se dávala 
přednost hraní dětí na zahradě u domu nebo v zahradách 
sousedů. Ale prostoru bylo i mimo dům a zahradu dost,  
a tak jsme si mohli na ulici a na náměstíčku zakopat hadrá-
kem nebo nakreslit opukovým úlomkem panáky na skáká-
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ní, silnice a železnice, po kterých jsme brblali a odfukovali. 
Ani naše „vodní díla“, která jsme budovali při jarním tání, 
nedoznala většinou od vozidel úhony. Tady snad byl prapů-
vodní impuls k tomu, že jsem mnohem později „vodařinu“ 
vystudoval a věnoval jsem jí v různých zaměstnáních přes 
padesát let. K podzimním zábavám patřilo pouštění draka 
a pod tatínkovým dozorem i opékání brambor v horkém 
popelu ze suché bramborové natě. Mezi ulicí Na Ladronce 
(dnešní Tomanovou) a dnes již zrušeným úsekem Podbě-
lohorské silnice z Vypichu do Košíř bylo pole většinou osá-
zené právě bramborami. Draky chodil rodinám s malými 
kluky nabízet profesionál pan Fuksa. Byl jednou z postav, 
které patřily k místnímu koloritu. Asi to byl penzista, vyšší, 
shrbenější a s vousy skoro po pás, kolem úst od kouření 
zažloutlými, v obnošeném oděvu jako po nějakém hajném. 
Holí šťourával v popelnicích, nepohrdnul ani spadaným 
ovocem na chodníku. Také nabízel lidem provést všelija-
ké drobné úsluhy, ale na nás děti byl velmi hodný. Tatínek 
byl ovšem všeuměl a tak nikdy od něj draka nekoupil, ale 
robil je za mé asistence sám. Šestiúhelníky, psaníčka, pra-
vého draka s obličejem a dokonce jednou i dvojkrabici. Na 
pláni u Ladronky jsme pak experimentovali s vyvažováním  
a počtem bábrlat na ocase, až drak létal k naší spokojenos-
ti. Klubko provázku bylo veliké, a tak se při dobrém větru 
stala z draka ve výšce jen barevná skvrna s tenkým miho-
tavým ocáskem. 
Příjezd popelářů byl v ulicích kolem nás velkým zážitkem. 
Ovšem už jen zřídka se objevil koňský potah s vozem, na 
který popeláři vysypávali obsah popelnic. Spíš přijížděl 
parní sentinel – to bylo opravdu kouzlo. Syčící stroj byl 
opečováván strojníkem, přikládajícím do kotle. Pro popel 
jezdil také automobil Praga „Kuka“. Vzadu do vstupu do 
rotujícího bubnu nasadili popeláři popelnici, stlačili páčku 
a popelnice vyhupla do tlamy bubnu, který začal rotovat, 
a popelnice byla prázdná. Ještě ji dvakrát nebo třikrát 
spustili a zvedli, aby byla pořádně vyprázdněna. Moc jsme 
obdivovali fortel popelářů, kteří v rukavicích z ustřižených 
duší pneumatik vykutáleli popelnici ke „kukovce“. Prázdné 
si popelář nasadil po jedné na každý bok a odnesl je zpět 
na místo. Také jsme jim záviděli, že se na zadní stupačce 
mohli svézt k dalšímu domu. Jen málokdy se nám poda-
řilo uprosit je, abychom se ten kousíček cesty mohli na 
stupačce taky svézt. Uhlíři přijížděli dodat uhlí v putnách 
do sklepa a vždy byli podrobeni přísné kontrole váhy ob-
sahu puten. Nicméně si dodnes myslím, že na zákazníky 
se svými pomačkanými putnami vyzráli, jinak by ani ne-
bylo možné, že nabízeli ještě pár puten uhlí navíc, tzv. „na 
černo“ bez uhelného listu. Tak jste vlastně dostali svůj pří-
děl, ovšem za peníze, které jim zčásti šly do kapsy bokem. 
Palivové dříví dodávali už naštípané v kolech, svázaných 
drátem. Bylo také na příděl. Dalším – a dosti pravidelným – 
„vzrůšem“ byl příchod pošťáka, jehož jsem vždy rád z okna 
vyhlížel. Drobný pan Poes měl velkou brašnu, pelerinu  
a čepici ve francouzském stylu. Větší zásilky rozvážel mod-
rý poštovní vůz, tažený bílým koníkem. Za zadními dvířky 
bylo stupátko, na kterém jsme se rádoby potají dům od 
domu vozili, samozřejmě za tiché tolerance posádky poš-
tovního vozu. Také vybírání nedaleké poštovní schránky 
bylo vítanou atrakcí. Přijelo malé auto, poštovní zřízenec 
k ní přistoupil s velkou brašnou se speciálním uzávěrem, 
který nasunul na spodek schránky, a tím se její obsah do 
brašny vyprázdnil a mohl ji vytáhnout zpět. Pak na schrán-
ce vyměnil kovovou známku, označující hodinu dalšího 
výběru. Moc dopisů jsme samozřejmě tehdy nedostávali, 

ale dostat balík – to byl většinou opravdu svátek. Občas 
nám totiž od venkovských příbuzných nebo známých přišel 
balík, kde byla v mouce uložena vajíčka či máslo. Co to ov-
šem rodiče stálo, to jsem se nikdy nedozvěděl. Občas ulicí 
prošel na své obchůzce i dráteník s bedýnkou na zádech  
a vyvolával „drátúvať – letúvať“ a my jsme s velkým zájmem 
pozorovali jak u plotu provozuje svoje řemeslo. 
Soukromé osobní automobily byly v našem okolí v době 
války jen dva. To byla auta, na jejichž provoz měli jejich ma-
jitelé od protektorátních úřadů povolení, protože je potře-
bovali k výkonu svého povolání. Byla samozřejmě předmě-
tem obdivu nás kluků. Jedno – otevřený vůz značky Praga 
Lady – měl v naší ulici pan doktor Klenka, druhé – zelené 
otevřené Aero 30 – vlastnil dentista pan Šíma, nedaleko 
nás, v Hošťálkově ulici. Několikrát mě se svým synkem Pe-
trem – pozdějším spolužákem - také svezl. Tady asi vznik-
la moje láska k aerovkám, později posílená čtením knížky 
„Stáňa se učí automobilistou“, ve které hrdinou byla kromě 
školáka Stáni i žlutá aerovka. Mnohem později mi rodiče 
řekli, že si těsně před válkou chtěli také pořídit „třicítku“, ale 
správně usoudili, že v té době už by to byla problematická 
investice. Po válce pak byly peníze zablokovány na váza-
ných vkladech a rodiče, tak jako spousta dalších lidí, o ně 
později přišli. Svoji vlastní aerovku – také otevřenou „třicít-
ku“ - jsem si koupil až v roce 1970, kdy se moje klukovská 
touha konečně naplnila. 

/pokračování/
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Za Honzou Bejšovcem… Dne 26. července jsme se 
v motolském krematoriu rozloučili s panem Janem 
B E J Š O V C E M, vynikajícím fotografem, výtvar-
níkem, restaurátorem obrazů, dlouholetým předse-
dou ČKV – především ale bezvadným kamarádem. 
Měl jsem to štěstí bydlet vedle něj v ulici Nad Zá-
věrkou, kde měl svůj malý atelier. Kdykoli mně bylo 
ouvej  zvláště v oblasti fotografie, vždy a rád pomohl  
a podal pomocnou ruku. Před téměř dvaceti lety, 
tehdy totiž fotbalisté Břevnova získali Pohár Praž-
ského fotbalového svazu, udělal plakát s fotografií 
hráčů, který nám mohla závidět velká velká ligová 
mužstva. Mám jej dodneška schovaný! Sedmnáct let byl Honza předse-
dou obnoveného /díky jemu/ Českého Klubu velocipedistů –1880, stál  
u zrodu dnes už legendární Pražské míle na Letné, jeho výstavy fotografií 
u nás i v cizině jsou obdivovány stále novými amatéry i profesionály, díky 
jeho fotoaparátům má ČKV dokonale zmapovány akce z let minulých. Jan 
Bejšovec to neměl v životě nikterak snadné. Za své názory byl minulým re-
žimem šikanován, vystudovat uměleckou školu mohl jen za cenu velkých 
obětí. Pracoval v dělnických profesích. Přesto i v těchto tvrdých podmín-
kách na šachtě, později při ražbě pražského metra na umění nezanevřel  
a hlavně v oblasti fotografie dosáhl cílenou a poctivou snahou mistrovství! 
P. S. Znal jsem Honzu dobře, myslím, že by mně odsouhlasil fotku pro 
tuto vzpomínku. Je na ní prapor jeho milovaného, nejstaršího sportovního 
klubu v Čechách. Děkuji za vše, čest Tvé památce!              Tonda Matějka

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924
Alena Peroutková, Břevnov 8. 10. 1926
Věra Vágnerová, Břevnov 1. 10. 1929
Marcela Pýchová, Břevnov  4. 10. 1939
Alena Drtilová, Břevnov 24. 11. 1925
Zdenka Benešová, Břevnov 3. 11. 1939
Miloš Kasal, Ruzyně  13. 11. 1945

Říjen – Listopad

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

JUDr. Ivan Hrůza

SPOJME SÍLY,
BUDE LÍP!

 V Praze 6 chceme:
aDůstojné bydlení za dostupné ceny 
	 	 	aNová zařízení péče o seniory
	 	 	 		aZastavit aroganci moci
	 	 	 	 			aVyřešit dopravu

Podpořte kandidáty KSČM ve volbách 5. a 6. října 2018
https://praha.kscm.cz                                        http://praha6.kscm.cz

Objednavatel: OV KSČM Praha 6  -  Zhotovitel: OREGO productions

PhDr. Helena Briardová
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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, Liboc-
ká 6, Praha 6, Liboc. (Petřiny – konečná). 
Opět vychutnáte skladby Rolling Stones, Beatles, Hendrixe, Orbisna, Do-
ors, Pretty Things, Hollies, Manfred Man, Move, Troggs, Animals, Kinks, 
Who, Searchers, Byrds, Fortunes, Yardbirds, Procol Harum, Cream, Tra-
ffic, Small Faces a dalších. 

3. 9. 2018 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

1. 10. 2018 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

5. 11. 2018 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

3. 12. 2018 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

7. 1. 2019 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

4. 2. 2019 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

4. 3. 2019 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

1. 4. 2019 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

6. 5. 2019 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

3. 6. 2019 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 55 let The Undertakers 1964 – 1968

Různé

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

Hledá se… Jana Riedlová, narozená 29. 5. 1948, která žila v Břevnově  
na přelomu 60. a 70. let. Kdo jste ji znali či znáte, dejte, prosím, vědět  

do redakce listu anebo na tel. číslo: 608 357 132. 

Zahájení podzimní sezony  
Břevnovského chrámového sboru

První pondělí v září se po prázdninách opět sešel chrámový sbor 
ve zkušebně Vojtěšky.  Pan dirigent A.Melichar již měl připravený 
plán hudebních produkcí a tak bez zbytečných prostojů se hned 
pustil do zkoušení a trénování nové Habermannovi mše Missa in 
C. Však během přestávky si členové své zážitky z horkých prázd-
nin vypověděli, rozhodně se však všichni na sebe navzájem těšili. 
Letošní podzimní a vánoční  produkce chrámového sboru farníky 
a hudební posluchače jistě zaujmou. V chrámu sv. Markéty zazní:

28.  9. 2018  – 18 hod. (sv. Václava)  – V.Říhovský : Missa brevis
 7. 10. 2018  – 9 hod  (posvícení) – Missa de angelis (se žesti)
 2. 11. 2018  – 18 hod (dušičky) – J. Gruber : Requiem in Es
25. 11. 2018  – 9 hod (Krisla Krále) : W.Habermann: Missa in C
 9. 12. 2018  – 9 hod (adventní neděle)  
  – B.Kašpar: Missa Adventus
24. 12. 2018  – 24 hod (půlnoční) – K.Stecker : Koledy
25. 12. 2018  – 10 hod (Boží Hod) – F.X.Brixi : Missa pastoralis
 1.  1. 2019  – 10 hod (Nový rok)  
  – L.Viadana: Orbis factor (se žesti)
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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.

167
Osud Eysseltovy vily v Liboci
Mgr. Andrea Holasová

Ve svažitém terénu u zdi obory Hvězda na rozlehlém pozemku po-
délně rozděleném skalním pískovcovým masivem v nejstarším his-
torickém jádru Liboce stála zchátralá a požárem poničená secesní 
stavba s charakteristickou dřevěnou dekorativní výdřevou známá 
jako Eysseltova vila se zahradou (Libocká 274/33, původně č. 24). 
V úzkém pruhu sevřeném mezi silniční serpentýnou a historickou 
ohradní zdí památné obory Hvězda dobře viditelná vila již mnoho 
let bezútěšně pustla – podobně jako několik dalších reprezentativ-
ních předměstských usedlostí z přelomu 19. a 20. století v blízkém 
okolí. 
Takových smutných vedut lze žel vídat i v dnešní době, která se 
oficiálně i politicky korektně hlásí k institucionální ochraně naše-
ho kulturního dědictví a dokáže ji odborně, profesně, ba i dotačně 
zaštítit, příliš mnoho. Scénář je skoro vždy týž: jde o finance. Dru-
hou stranou téže mince může být záměr zbavit se nepohodlné staré 
stavby záměrnou degradací a použít cenný pozemek pro moderní 
novostavbu, finančně výnosnou, s maximálním uplatněním hmo-
tových a výškových dimenzí akceptovatelných platnými předpisy. 
Na facebooku PragueWatch se 27. října 2013 objevilo postesknutí: 
„Secesní Eysseltova vila z roku 1906 v Liboci na Praze 6, která je 
například v analytických podkladech HMP označena za architekto-
nicky významnou stavbu, je na prodej. Veleodpovědný majitel (dle 
katastru nemovitostí Ing. arch. Jaromír Šťástka) k ní v inzerátu uvá-
dí: „Z důvodu, že stávající dům není památkově chráněn, mohl by 
být i odstraněn a tím by se dal celý pozemek volně využít. „Nehledá 
někdo pozemek například pro benzinovou pumpu?“
Kde začíná a kde končí vlastnické právo a kde vlastnické povinnos-
ti? Co vytváří hodnotu, která dělá památku památkou? Je jí pouze 
úředně zapsaná věc v Ústředním seznamu památek – a navíc nic  
k tomu? Podle památkového zákona tomu tak skutečně je a to musí-
me respektovat. Zákony nicméně procházejí novelizacemi, názory 
se mění a společenská diskuse posouvá hlediska. I naši předkové 
nedisponujíce památkovými zákony ctili velmi často oproti hodno-
tě novosti, užitnosti a modernity hodnotu další: paměť a odpověd-
nost ke zděděnému vlastnictví. Respektování vlastnického práva 
je legitimizováno pouze tehdy, pokud majitel naplňuje nejen svá 
práva, ale i povinnosti ve správě majetku (a nejde jen o památky, 
ale všechny hodnotné stavby, které jsou dílem našich předků a o 
které musíme rozumně pečovat). Cokoli bylo vytvořeno před námi 
invencí, snahou, pílí, zápalem, prací, myšlenkou, záměrem, dřinou, 
nesmí být bezdůvodně zničeno. 
Na pozemku ve svahu pod Oborou si nechal původní novostavbu 
v roce 1870 vystavět František Kašpar podle plánů stavitele Jana 
Stodoly. Tuto starší budovu získal Dr. Karel Eysselt-Klimpély po-
tomek šlechtického rodu, k roku 1928 uváděný jako ministerský 
rada. Ten angažoval architekta a urbanistu Bohumila Hypšmana 
(1878–1961), dlouholetého aktivního člena Klubu Za starou Prahu, 
žáka slavného Otto Wagnera. Hypšman si právě v roce 1906 otevřel 
v Praze vlastní ateliér a tentýž rok byl pověřen adaptací Eysseltova 
rodinného domu v Liboci. Původní konstrukce zakomponoval do 
uličního traktu vily, které vtiskl pozdně secesní ráz. Po dvaadvaceti 
letech se Hypšman k projektu vily vrátil. Ve druhé etapě v letech 
1928–1929 byla k domu přistavěna jižní část, kde vznikl nový byt 
domovníka v přízemí, místnosti v patře, komora a byla zvětšená 
půda v podkroví. Při východním průčelí vznikla zděná zimní zahra-
da. Povolení k obývání a užívání stavby bylo vydáno v srpnu 1929. 
Na uličním průčelí byla po druhé světové válce zavěšena kamenná 
pamětní deska připomínající památku studenta reálného gymnázia 
a dorostence Sokola v Liboci Karla Vláška z Drhovle u Písku, který 
bydlel v Eysseltově vile, byl obviněn z velezrady za přenášení letá-
ků ze Šumavy do Prahy a zemřel v Terezíně 16. 12. 1944. 

Příběh domu a jeho majitelů po roce 1930 je žel z větší části ne-
známý. Již po válce se ocitl bez využití a nikdo tam dlouho bydlet 
nevydržel. Místní lidé si to nedokázali po jisté době jinak vysvětlit, 
než že dům je „zakletý“. 
Současný soukromý majitel získal dům v roce 1991, ale nikdy ho 
asi neobýval. V roce 1992 se v interiéru započalo se stavebními 
úpravami, ale ty byly záhy zastaveny a zůstaly nedokončené. Vila se 
ocitla opět v seznamu nemovitostí na prodej. Zchátralá střecha vily 
byla provizorně nahrazena černou lepenkou připevněnou dřevěnými 
latěmi. Poškozeny byly skleněné okenní výplně, odpadávaly kusy 
omítek. Zeď z meziválečného období se z větší části nedochovala, 
zahrada bez údržby zarostla nálety. 
V roce 1995 se dostal na stůl Magistrátu hl. m. Prahy návrh na vy-
mezení památkové zóny ve starém jádru Liboce, ale k jejímu prohlá-
šení nedošlo (procesní postupy v 90. letech 20. stol. byly složitější 
a dodnes jsou předmětem právních diskuzí, ale velmi zjednodušeně 
řečeno tehdy ještě neputovaly návrhy automaticky na Ministerstvo 
kultury). Ovšem ani individuální památková ochrana neubránila dal-
ší ze tří památkově cenných libockých vil před nezadržitelnou de-
gradací. Schubertova vila čp. 276 je dlouhodobě v havarijním stavu. 
Lépe je na tom novorenesanční vila čp. 288 a Zeyerova vila čp. 261, 
která ale také není zrovna v uspokojivé kondici. 
Eysseltova vila byla i vzhledem k obdobně cenným vilovým objek-
tům z přelomu 19. a 20. století a pro vysokou mírou dochování ar-
chitektonických prvků v roce 2013 navržena na zapsání na seznam 
kulturních památek. Jako významný příklad hodnotné architektury 
své doby ji ostatně reflektuje většina příslušné odborné literatury! 
Ministerstvo kultury tehdy řízení nezahájilo. Že by se obávalo, zda 
nebude nutné po prohlášení vily ochraňovat i zdejší záhadnou auru, 
kvůli níž se kolem domu potloukala již spousta ezoteriků?
Zastupitelstvo hlavního města Prahy odkoupilo 22. února 2007 
od majitele vily úzký pruh pozemku při Libocké ulici. Na přilehlé 
zahradě byly v druhé polovině roku 2017 vydolovány velké jámy, 
podle místních načerno pro jakýsi projekt wellness, které způsobily 
problémy i při opravě ohradní zdi obory. Okolo vily bylo ticho. 
Ve středu 25. července 2018 kolem poledne zachvátil střechu hájen-
ky v Liboci rozsáhlý požár, který si vynutil zásah několika hasič-
ských jednotek i z pražského letiště a Pražského hradu, které naštěstí 
eliminovaly nebezpečí přenesení požáru na letními vedry vyprahlou 
zeleň obory Hvězda. Požárem bylo postiženo asi jen 10 m² lesa  
v těsném sousedství Hvězdy. Požár byl uhašen kolem druhé hodiny 
odpoledne, v troskách nebyl naštěstí nalezen žádný člověk – přes-
pávající bezdomovec, jak se záchranné složky obávaly. Ty dostaly 
informaci, že dům, který přivolaný statik vyhodnotil jako nestabilní, 
je určen k demolici, takže škoda je prakticky nulová. Až na takovou 
sumu lze vyčíslit kdysi chloubu a ozdobu staré Liboce…



MUDr. Antonín Nechvátal
lékař, zastupitel MC Praha 6 od roku 2010,
garant Zelených pro oblast Břevnova a Střešovic

Zelení
Budoucnost, která dává smysl

Již 12 let v Praze 6 hájíme veřejný zájem.
Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy,

ale i budoucí generace.

Komunální volby se konají 5. a 6. října 2018.
Dejte nám svůj hlas!
Jsme Zelení. Rosteme zdola.

Kontakty: praha6.zeleni.cz |       /zeleni.praha6 |       @ZeleniPraha6 | Zadavatel/Zpracovatel: Zelení

výstavba nové LDN bez nutnosti přesunu do budovy
polikliniky Pod Marjánkou

rekonstrukce budovy polikliniky s ohledem na její
architektonickou hodnotu

měření kvality vzduchu, zejména u Patočkovy a Malovanky 

rozšíření parkovacích zón na území Prahy 6 podle
požadavků místních

revitalizace Bělohorské ulice na základě participace místních

postupný rozvoj Ladronky na základě plánu schváleného místními

koncepční plán pro Strahov

výstavba kryté Petynky bez surfové vlny

revitalizace parku Plivátko

tramvaje na Strahov jako čistší náhradu za stávající
autobusové linky

kultivace mimoúrovňové křižovatky Malovanka

ochrana a rozvoj zeleného koridoru Hvězda - Strahovské nádvoří 

regulační plán pro zelený pás v údolí Brusnice

místní poradní komise jako první místo pro řešení
občanských problémů Břevnova

Program Zelených nejen pro Břevnov:


