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30. dubna v Břevnově u kláštera čarodějnice neodletěly. A nikdo si ani neškrtl. Rozdělávání ohňů bylo 
na poslední chvíli úředně zakázáno, což se ještě nestalo. Dobrou náladu to však Břevnovákům rozhod-
ně neubralo a snad všichni po počátečních rozpacích to přijali s pochopením. – Ovšem i čarodějnice. 

Pevná a úhledná kasárna osmého pluku zeměbraneckého na Pohořelci jakoby završila velkorysé úsilí 
poskytnout jednou pro vždy reprezentativní a stabilní základnu jednotlivým plukům v monarchii. Kasár-
na byla aktivována v roce 1890 a až do konce války světové se další nová kasárna v Praze nepostavila. 
Žádný vysvětlující panel k historickému objektu a slavné éře pražských landvéráků – osmáků tady bo-
hužel nenajdete. A přeci to byli naši předkové… 

K výročí ukončení II. světové války byly také v Praze 6 položeny věnce u válečných památníků. Na Ná-
městí Svobody přišli vzdát hold čs. pilotům starosta Prahy 6 Mgr. Ondřej Kolář, místostarosta Mgr. J. 
Lacina a senátor za TOP 09 Mgr. J. Růžička. 

Zajímavost
pro vás
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Uzávěrka příštího čísla jest  
11. září 2018. 

Ctitelé místopisu zajisté nebudou míti žádný pro-
blém s rozluštěním této staré pérovky. Je na ní 
Bělohorská ulice v místě dnešního hotelu Pyrami-
da s textem: Cesta na Bílou horu. Vpravo je první 
kaple poutní cesty do Hájku a hostinec U Zelené 
brány, v pozadí hradby a Strahovská brána s kos-
telem sv. Rocha a klášterem. Vlevo střechy domů 
činžovních na Pohořelci a věž sv. Víta. Mohlo by to 
být na konci 19. století. Kdo to ale nakreslil? Dole 
v rohu je písmeno A. Mohl by to být méně známý 
obrázek Mikoláše Alše, který na Bělohorské pod 
Marjánkou nějakou dobu bydlel nebo snad jeho 
dcery Marie /Mariny/, která se v Břevnově narodi-
la a také malovala anebo vůbec někdo jiný. 

Lístek z archívu

K fotografii na obálce listu:  
Náš spolupracovník Milan Mikuš na str. 12 
přibližuje příběh tramvaje, která  jezdila po  

Bělohorské a kterou znáte. Naleznete ji  
v muzeu střešovické vozovny.
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 Z kláštera. • Z kláštera. 3. dubna 2018.  
V Českém rozhlase ve Vinohradské 12 se ko-
nala prezentace s autogramiádou knihy Osu-
dy s arciopatem P. Prokopem Siostrzonkem. 
• 13. – 15. 4. proběhla ve Vojtěšce burza dět-
ského oblečení, sportovních potřeb a hraček. 
Finanční výtěžek 4.080 korun byl použit na 
charitativní účely. 17. 4. od 19 hod zazněly  
v Tereziánském sále skladby Vivaldiho, Dvo-
řáka, Smetany, Rossiniho v podání Akademic-
kého orchestru ČVUT s dirigentem J. Šrám-
kem. • 18. 4. účinkovala v bazilice Carmina 
Bohemica v rámci Břevnovských hudebních 
setkání. Dáváno Otvírání studánek od Bohu-
slava Martinů, dále díla Dvořáka a Šmída. • 
22. 4. o deváté ranní sloužil P. Václav Snětina 
mši svatou s katechezí pro děti, zpívala schola 
řízená M. Salákovou. – V 17 hodin vystoupil  
v Tereziánském sále soubor Musica Marcato ro-
diny Kopeckých z Bílé Hory. – Při mši večerní 
od 18 hodin zazněla Palestrinova mše a moteta  
v podání souboru Amici musicae antiquae s di-
rigentem Jaroslavem Orlem. • 23. 4. svátku sv. 
Vojtěcha při mši sv. v 18 hodin, kterou sloužil 
arciopat P. Prokop Siostrzonek, se účastnili 
maďarští kněží, působící v zahraniční pastora-
ci. Pater Václav Snětina si připomněl 8. výročí 
kněžské služby v Břevnově. • 28. 4. u kláštera 
zahájena cyklopouť. • 29. 4. Chrámový sbor 
s orchestrem koncertoval v Karlových Varech 
na tradičním setkání urozených pánů, členů 
šlechty. Koncert řídil Adolf Melichar. 30. dub-
na na plácku před Prelaturou sešly se stovky 
místních lidí, aby se podívali na , tradiční akci 
pálení čarodějnic. Rozhodnutím primátorky 
Prahy však kvůli velkému suchu a větru za-
palování ohňů přísně zakázáno a slavnost tak 
proběhla bez ohně, za hojné účasti i s čaroděj-
nicemi, které v podobě figurín stály opřené  
o hranici a docela nechutně se šklebily. – Po 
celý květen zpívány litanie k P. Marii. 2. květ-
na od 20 hodin se v bazilice konala Velikonoč-
ní modlitba se zpěvy Taize. – 6. 5. v Terezián-
ském sále konán koncert nazvaný „Dobrý den, 
paní opereto,“ v podání Klárova kvarteta se  

Š. Heřmánkovou – soprán a M. Vlčkem – te-
nor. 6. května o jedenácté dopolední na Bílé 
Hoře Otec biskup K. Herbst udílel svátost 
biřmování dvěma farníkům. • Od 10. května 
do 19. května konaly se od 20 hodin v bazilice 
ku Svatodušním svátkům pásma modliteb za 
dary Ducha svatého a dar vláhy pro naší zemi. 
• 11. 5. ve Světě knihy se konala další autogra-
miáda knihy Osudy s arciopatem P. Prokopem 
Siostrzonkem. • 13. 5. o misijní neděli „Na 
světě nejsme sami,“ kterou pořádali s bohatým 
programem naši skauti Arachné a Jeleni, bylo 
při benefiční akci vybráno 82.000 korun na 
činnost komunitního centra pro osoby s auti-
smem v Hřebči u Kladna. Téhož dne konal se 
koncert u P. Marie Vítězné na Bílé hoře v po-
dání Dua semplice s harfou, flétnou a kouskem 
poezie. • 15. května koncertovalo v Terezián-
ském sále Dvořákovo kvarteto. Dávány sklad-
by A. Dvořáka, L. Janáčka a C. Debussyho. • 
19. 5. uskutečnila se farní pouť do kostela sv. 
Markéty ve Zvoli. Bylo zvoleno sedm pěších 
tras. Nejdelší 10 km až po nejkratší - 300 m. 
Po všem, o jedné hodině odpolední P. Václav 
Snětina sloužil mši svatou a po ní následovalo 
společné agape všech účastníků pěkné pouti. • 
20. května o známé slavnosti Seslání Ducha 
svatého /Letnice/, při mši svaté od 9.00 zpíval 
Chrámový sbor s orchestrem řízeném dirigen-
tem Adolfem Melicharem. 22. 5. v bazilice za-
zněl koncert ku 100. výročí vzniku republiky 
pod záštitou kardinála D. Duky. Vystoupila 
Schola gregoriana a Lubomír Brabec. • V pá-
tek 25. května se konal již 10. ročník NOCI 
KOSTELŮ. V 18 hodin začala mše sv., kterou 
sloužil Pater Václav Snětina, na varhany hrá-
la Marie Čihařová. Po bohoslužbě připravila 
farní schola hru o stvoření světa, ztvárněnou 
hudbou, slovem a obrazem. Od sedmé večer-
ní byla otevřena krypta a v bazilice zpívala 
schola řízená Magdalénou a Pavlem Saláko-
vými. Od 20.30 do 22.30 se konaly prohlídky 
doprovázené varhanní hudbou Marka Čihaře. 
Od 22.30 do 23.00 čteny duchovní texty s ar-
ciopatem P. Prokopem Siostrzonkem. Od jede-
nácté večerní do čtvrt na dvanáct utichal šum 
v bazilice a čten Kompletář se zakončením. 
Nádherného duchovního večera se zúčastnilo  
881 návštěvníků. Toho dne dopoledne od 9.30 
na stanici Proglas hovořil „Živě z Prahy“ náš 
pan arciopat. • 26. května konal se v Hospo-
dářském dvoře kláštera 5. ročník Středově-
kých rytířských slavností. • 27. 5. o slavnosti 

Nejsvětější Trojice v 9.00 učinkovala schola 
řízená manžely Salákovými. Při této mši konal 
se též křest z rukou P. Václava Snětiny. • 31. 5.  
O svátku Těla a Krve Páně zazněly v bazilice 
litanie k P. Ježíši Kristu s uctěním květin od 
dětí z farnosti. Po skončení zváni všichni pří-
tomní ku agape za Vojtěškou, což jest tradiční 
akce farnosti: pečení buřtů s dalším občerstve-
ním. • 3. června udělil Pater Václav Snětina 
při mši svaté přijímání dvanácti dětem z far-
nosti. 8. června na svátek Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova učinkoval chrámový sbor s varhana-
mi. Řídil Adolf Melichar. • 17. června o devá-
té ranní se konala svátost biřmování z rukou 
arciopata P. Prokopa Siostrzonka. Školní rok 
se nachýlil a rychle se blíží prázdniny. • V ne-
děli 24. června od devíti Pater Václav Snětina 
sloužil bohoslužbu k ukončení školního roku 
se zpěvy scholy. Po mši následoval společný 
piknik farníků u kláštera. Pán Bůh zaplať, za-
čínají prázdniny... Pořad bohoslužeb o prázd-
ninách v bazilice: po, st, pá budou slouženy 
pouze večerní mše od 18.00. Út, čt pouze ran-
ní od 7.00. O sobotách a nedělích budou mše 
beze změn. 

 Ze spolku. 14. dubna vypravili se členové 
živnostenského spolku v Břevnově vlakem do 
pivovaru Herold v Březnici. Zde vede svoji 
živnost místopředseda spolku Marek Šoltés 
a zde se také toho dne konala výjezdní valná 
hromada. Program byl obvyklý. Zpráva o čin-
nosti spolku, výhledy spolku, zpráva revizní 
komise a volba představenstva. A samozřej-
mě jako všude v Čechách nechyběla diskuse, 
i když v tomto případě velmi chudá. Ostatně, 
žádné novinky se nečekaly, ani nepřišly. Po-
svícení bude, stejně jako rozsvěcení advent-
ního stromu, masopustní rej, bál, čarodějnice, 
na 1. máje pivní kvas a hodnocení. Na další 
dvouleté volební období potvrzeno předsta-
venstvo spolku ve stejné sestavě jako v letech 
minulých. Takže, žádné nové tváře. Po valné 
hromadě se členové spolku odebrali do neda-
lekého krásného zámku k prohlídce a zbytek 
dne strávili na pivovarském dvoře při harmo-
nice a bohatém občerstvení, jaká k živnosten-
ské valné hromadě patří. 

 Kaštan v létě. Bez obvyklého pestrého 
programu, který jest nabízen po celý rok. Přes 
prázdniny proběhne různá údržba a v provozu 
zůstává jen Ateliér pro zájemce o malování. 
Hlavně však otevřena stinná zahrada restau-

Co v dnešním fotografickém Kvartetu? Dvě tradiční akce v Břevnově musíme dát na vědomost a hlasitě pochválit. Jsou to letité a každoroční koncerty žáků 
učitelky hudby, varhanice kláštera a konzervatoristky Marie Čihařové, která v závěru školního roku pozve rodiče, známé a veřejnost ke koncertu v Terezi-
ánském sále kláštera. Atmosféra koncertů je úžasná. Za ta léta si stovky dětí i dospělých odnášejí základy klavírní hry. A pak – autobusové výlety břevnov-
ských zahrádkářů bez dotací, které se pravidelně pořádají od 60. let min. století: na jaře a na podzim. Po otci organizování těchto oblíbených zájezdů podědil  
i syn PhDr. Michal Dobiáš. Díky tomuto úsilí mnoho účastníků navštívilo místa, kam by se sami nepodívali. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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race, nejhezčí v Břevnově, a tu můžete přes 
léto navštěvovat každý den. Točí se Budvar.

 Soukromým tiskem vyšla v Břevnově 
další publikace. Napsala ji Alena Svozilová  
a jmenuje se Balounův statek a v závěrečných 
pasážích se dotýká přímo Břevnova. Hlavní 
osobou je zde sedlák Václav Baloun, ročník 
1889, z Vraného u města Slaný, který něko-
lik let působil jako venkovský kantor a v roce 
1932 opustil povolání učitele a s bratrem za-
koupili ve Střemech u Mělníka č. 3 zanedbaný 
grunt. Během let z něj udělal úžasný vzoro-
vý stohektarový statek, kam jezdily delegace.  
A protože byl vlastenec, který pomáhal za 
války našim lidem, založil ve vsi Sokol a jiné, 
musel být odstraněn. Statek byl znárodněn  
a Václav Baloun, kterému šlo o život, uprchl 
v 59 letech na západ, kde v roce 1977 zemřel. 
Zanechal zde dceru Jiřinu, která byla vylouče-
na z právnické fakulty. Vdala se do Břevnova 
a po roce 1989 po dlouhých soudních tahani-
cích jí byly vráceny ruiny statku a polnosti, 
které darovala Břevnovskému klášteru. Kláš-
ter však majetek rozprodal, aby měl na opra-
vy Bílé Hory a objektů v Břevnově. To jest 
v kostce příběh rodiny, jehož stoletého člena 
– JUDr. Emanuela Mráze, manžela dcery Ji-
řiny Balounové, můžete ještě dnes potkat na 
Bělohorské. Publikace byla vydána ku stému 
výročí založení Československé republiky. Ta-
kový život je. 

 Redakční sdělení. Jako obvykle v nové 
době v průběhu letních měsíců časopis 
Břevnovan z finančních důvodů nevyjde. 
Dá–li Pán Bůh, sejdeme se u podzimního 
čísla 9/10 na přelomu září a října. – Klidné 
a příjemné léto všem našim věrným čtená-
řům přeje redakce listu. 

 Z Liboce. /E. Morys/ Na počátku dubna 
projevili aktivitu skautský oddíl Ztracená 
hvězda a ZVELEBA Libocká pozváním dob-
rovolníků na akci Uklid´me Česko na úklid 
Liboce od odpadků. Sraz a pozdější PIKNIK 
se konali u hřiště v ulici U kolejí. 

 V průběhu celého letošního pololetí probí-
há na faře Malejov v Liboci kurz ALFA. Na 
něm se věřícím přednášelo o tom, jak žít ra-
dostně a přitom mít na zřeteli přítomnost Bo-
žích poučení. 

 Libocký rybník je již přes rok v pohybu. 
Před rokem byl vypuštěn a potom se suši-
lo bahno. Též se bahno vyváželo v nemalém 
množství asi jednoho tisíce nákladˇáků. Břehy 
rybníka na severovýchodě, západu i jihu byly 
vyloženy kameny a balvany. Vykáceno bylo 
mnoho keřů a stromů nejen na březích rybní-
ka, ale též březích Litovického potoka. Hlavní 
stavidlo bylo nově vyzděno a nově postaveny 
a vyzděny schody okolo stavidla. Historické 
stavidlo, do historického hradního vodovodu, 
na opačné straně jižního břehu, bylo rovněž 
rekonstruováno. Za stará zkorodovaná ocelo-
vá zábradlí byla zadána nová. Jižní břeh u zdi 
trati byl vyzděn kamením a též tam byly posta-
veny vlezové schody do vody. Nově bylo také 
postavené ocelové zábradlí u vtoku Litovic-
kého potoka do tunýlku pod trať. Historické 
stavidlo bylo pokryto novým dřevěným kry-
tem, bylo obezděno a směrem k jihu postavena 
kamenná 70 cm vysoká zídka. Kolem dokola 
byl rybník proklestěn od keřů i stromů. Též 
bylo prosekáno okolo Litovického potoka. Na 
severní a východní straně bylo vysázeno 15 
stromků. Rybník byl napuštěn přesně na Nový 
rok. Do rybníka se nastěhovalo asi 50 divo-
kých kachen, 3 labutě, a asi 8 lysek. V dubnu 

pokračování ze strany 3

Každý rok 7. dubna přicházejí čelní představitelé sociální demokracie do Břevnova ke Kaštanu s věn-
cem, připomenout si výročí založení své strany v tomto objektu. Letos přišli s velkým praporem a vět-
ším houfcem lidí než jindy, neboť se slavilo kulaté výročí – 140 let existence v Čechách. 

Dobré pivo Herold z Březnice bylo součástí občerstvení při výjezdní valné hromadě Břevnovského živ-
nostenského spolku, jež se konala v sobotu 14. dubna 2018 za ideálního počasí přímo na nádvoří pi-
vovaru. 

V pondělí 21. května představili se v Tereziánském sále kláštera žáci učitelky hudby paní Marie Čihařo-
vé, aby potěšili své nejbližší a předvedli, co se naučili. I ti nejmenší, co začínají jednoduchými skladba-
mi typu, Když jsem husy pásala, sklízeli bouřlivý potlesk. Je to jeden z nejmilejších koncertů v sezóně. 
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a květnu divoké kachny, labutě odešly někam 
hnízdit. Kačeři zůstali a velmi se ochočili, ne-
bot´si vysedávají na břehu a lidé mohou k nim 
až na vzdálenost 3 m. Divocí kačeři se nebojí 
ani blížících se psů. 

 Chrámový sbor v Karlových Varech. 
Poslední dubnová neděle je pro Břevnovský 
chrámový sbor již automaticky stanovena, 
letos již po osmnácté, a to je – směr Karlo-
vy Vary, kde se tradičně koná sjezd šlechtic-
kých rodů z celé Evropy. Slavnostní mše svatá  
v kostele sv. Máří Magdalény nad vřídlem je 
každý rok obohacena hudbou, letos po doho-
dě s organizátory krásnými tóny Mozartovy 
Korunovační mše. Bezesporu se hudební pro-
dukce zdařila, účastníci mše ocenili výkon 
Břevnovského chrámového sboru, sólistů  
a orchestru opakovaným potleskem. Hudeb-
ní a ideovou tečku celého programu, kterou 
citlivě vybral sbormistr a dirigent pan Adolf 
Melichar – píseň a zároveň hlavní křesťanskou 
modlitbu Hospodine pomiluj ny z Oratoria Sv. 
Ludmila A. Dvořáka v úpravě dirigenta mo-
hutně na závěr zazněla prostorem kostela. Ten-
to majestátní závěr celé slavnostní akce ještě 
teď zní mnohým účastníkům v mysli, tak jako 
při nedávné benedikci arciopata Břevnovské-
ho kláštera.                    H. S. 

 Hezký den i nápad. Společnost Archaia 
se ve svém archeologickém parku v Liboci 
rozhodla uspořádat JARNÍ STŘEDOVĚKOU 
SLAVNOST. K vidění bylo vystoupení dobo-
vých šermířů ve zbroji, i další scénky ze života 
tehdejší společnosti. Kluci si mohli vyzkoušet 
střelbu z luku, nasadit brnění a potěžkat meč. 
Žádná legrace, jen „lehká verze“ vážila 18 kg! 
Děvčata zase vytvářela keramiku dle vlastní 
fantazie na hrnčířském kruhu, malovalo se 
hedvábí, k vidění byla hliněná pec na pečení 
chleba a středověká lazebna U ledové káďe.  
A pokud se dětem pod dohledem kovářského 
mistra podařilo vykovat vlastní malou pod-
kůvku nebo otesat malý trámek, bylo štěstí 
dokonalé! Dále sehrány byly scénky loupež-
nické, když zlotřilí lapkové nakonec trestu 
neunikli, až z Plzně přijela hudební skupina 
Musica Vagantium se středověkým repertoá-
rem a starala se o příjemnou atmosféru. Komu 
kručelo v břiše, mohl si dopřát tradiční jíd-
la. Zelňáky, různé druhy koláčků, grilované 
maso, preclíky, na šenku byl pivní speciál a li-
monády. Park se zaplnil spokojenými návštěv-
níky, prosluněné odpoledne ještě umocňovalo 
dojem z neobyčejné podívané, a tak nezbývá, 
než archeologům za jejich SLAVNOST podě-
kovat jménem všech, kteří ji navštívili. A sou-
dě podle ohlasů, přijdou i na příští setkání.  
        ;          A. Matějka 

 Břevnov obhájil loňské vítězství  
1. května se na hřišti Zličína konal již 23. roč-
ník turnaje starých gard – Memoriál Václava 
Arona. Hrálo se systémem – každý s každým, 
což nakonec přispělo k zajímavému konečné-
mu výsledku. Při závěrečném součtu bodů, ho-
vořila matematika ve prospěch našeho klubu, 
byť prohrál s domácím Zličínem. Naši hráči si 
však poradili s týmem Řep i Podolí a kapitán 
Petr Čížek mohl zvednout pohár nad hlavu!  
Z hráčů, kteří nastoupili v našich dresech, pa-
matuji ze hřiště tyto: P. Zálužanský, Petr Čížek 
/kapitán/, Pavel Čížek, F. Vykysalý, F. Klou-
da, J. Kalcovský, M. Hájek a gólman Blahna. 
Díky jim fotbalový Břevnov stále žije.

 O pohár starostky TJ. Sokol Praha Břev-
nov! 1. ročník turnaje ve stolním tenisu seni-
orů 60 + se uskutečnil v sokolovně TJ. – tedy 
v ulici Heleny Malířové na konci dubna. Zá-
jemci se sjížděli z celé Prahy, na první ročník 

není účast celkem 11 mužů a 5 žen vůbec špat-
ná! Nejdelší cestu měl Vláďa Markant, který 
si ovšem jako odměnu vezl domů do Chaber, 
bronzovou medaili. Ale to předbíhám. Jako 
účastník turnaje budu popisovat dění ze své-
ho pohledu: Pořadatel rozdělil muže do dvou 
skupin, kde hrál každý s každým, postupující  
z obou skupin se potom utkávali v Play–off. 
Mně se podařilo to, co už dlouho ne, totiž vyhrát 
skupinu bez porážky, i s pozdějšími dvěma fi-
nalisty turnaje. Potom jsem nastoupil o postup 
mezi poslední čtyři právě proti V. Markantovi, 
který mne porazil. Těsně ale zaslouženě. Měl 
svůj den, navíc se ho drželo i štěstíčko, když 
v boji o bronz vyhrál rozhodující pátý set také 
o dva míčky!! Úspěch mu přeji, známe se, ně-
kdy i trénujeme. Finále potom pro sebe rozho-
dl V. Papoušek, který prudkým útokem přehrál 
J. Procházku. V soutěži mezi ženami zvítězila 
a vlastně svůj pohár vyhrála starostka TJ. So-
kol Břevnov V. Marušová (pohár sportovně 
předala další v pořadí) před M. Lochovskou 
a H. Červenkovou. Druhý den se pokračovalo 
v tělocvičně TJ. v soutěži: Seniorský míčový 
šestiboj! Házelo se na basketbalový koš, ná-
sledovala střelba na branku nohou i florbalo-
vou hokejkou atd. Vždy bylo deset pokusů.  
Výsledky:
muži: 1/L. Čejka 2/V. Čejka 3/J. Svatoš
ženy:    1/M. Mamajová, 2/R. Hynková 3/E. 
Musilová
Závěrem chci pochválit organizátory soutěží, 
tedy TJ. Sokol Břevnov za realizaci v pří-
jemném prostředí jejich sokolovny, všechny 
soutěžící pak za aktivní přístup ke sportování.  
A příští rok na shledanou opět v Břevnově. 

A. Matějka
 Opilý koráb aj. A tak jsem si udělal radost. 

U příležitosti 100. výročí založení Českoslo-
venska měla vernisáž v letohrádku Hvězda vý-
stava NAŠE FRANCIE. Jde o Francouzskou 
poezii v českých překladech a ilustracích 20. 
století. Navštívil jsem ji. Ukázky prací Bau-
delaira, Rimbauda, Verlaina či Apollinaira ve 
skvělých překladech básníků Holana, Seifer-
ta, Nezvala, před nimi ještě Vrchlického nebo 
Čapka. Připomeňme si, že třeba Villonovo dílo 
se díky překladům stalo jedním z pilířů české 
poezie. Z té francouzské čerpali inspiraci snad 
všichni velikáni českého umění výtvarného, 
včetně Zrzavého, Trnky, Tichého, Toyen, Lho-
táka a celé řady dalších. Součástí výstavy bude 
reprezentativní kolektivní monografie, dále 
přednášky a básnická čtení, výstava potrvá do 
31. 10. 2018. Nezapomeňme, že Francie při 
vzniku Československa sehrála jednu z hlav-
ních rolí.                        am

 NATUR APATYKA. Tato firma má své 
zastoupení v mnoha místech naší republiky  
a nedávno otevřela svoji pobočku na Bělohor-
ské ul. v Břevnově č. 268/21. Její produkty 
obsahují unikátní polysachyrid Beta glukan 
získaný přírodní cestou z hlívy ústřičné. Širo-
ká paleta výrobků obsahuje bylinné přípravky, 
dětské rozpustné medicinky s mnoha příchu-
těmi, sirupy, tablety, olejíčky a kosmetiku. 
Jak mne ujistili přímo v obchodě, velký důraz 
firma klade na poradenství. Vyškolení a cer-
tifikovaní odborníci díky alternativní metodě 
irisdiagnostiky klientům určí přesné příčiny 
jejich obtíží a následně vyberou nejlepší kom-
binaci přípravků NATUR APATYKA tak, aby 
řešení obtíží bylo co nejúčinnější a zároveň 
nejpřirozenější pro lidský organismus. Všech-
ny výrobky jsou schváleny Státním zdravot-
ním ústavem v Praze. Působí antiinfekčně  
i protinádorově. Zastavte se...

 Čarodějnice „přežily“. Břevnovský spo-
lek  živnostníků uspořádal jarní trhy spojené  
s pálením čarodějnic už po sedmnácté! Obe-
censtva se u kláštera  opět sešlo hodně, ne-
přeberně bylo také všemožných lahůdek 
- dobrým vínem počínaje a grilovanými spe-
cialitami konče. Samozřejmě zkrátka nepřišli 
ani milovníci pivního moku. Dále zde předvá-
děl své umění košíkář, s ním téměř dvacítka 
dalších řemeslníků. Děcka hopsala ve skáka-
cích hradech, vozila se v autíčkách, případně 
dováděla na kolotoči. Některé z malých ča-
rodějnic si ke svým originálním kostýmům 
nechaly „vylepšit“ i své obličejíky obrázky, 
které jim umělec vyhotovil dle jejich přá-
ní. Skauti z místního oddílu Jeleni zapálili 
ohníček pro opékání špekáčků, když předtím 
ještě zkontrolovali velkou vatru s obrázky 
čarodějnic.Všichni se těšili na  sedmnáctou 
hodinu, kdy po projevu měl být velký oheň 
zapálen. Nebyl… Kolem šestnácté hodiny 
přijela policie a na základě vyhlášky vydané 
magistrátem, musel býti ohníček-buřtovníček 
ihned uhašen a vodou zalit. Nic nedbáno těch, 
kteří překvapeně zírali střídavě na své ledva 
ožehnuté špekáčky a udusané ohniště. Někte-
ří mysleli, že jde o žert, těm nálada vydržela  
o chvíli déle. Když pochopili, začali odcházet, 
někteří s pofňukávajícími dětmi, zvláště když 
někdo roznesl zprávu ,že nevzplane ani velký 
oheň! Stalo se. V sedmnáct hodin předstoupil 
předseda Spolku T. Hudera a potvrdil smutnou 
skutečnost: oheň nevzplane  ani tady, ani jinde 
v Praze, navíc vyhlášen zákaz kouření na ve-
řejnosti. Magistrát rozhodl, prý se ale později 
ústy paní A.Krnáčové omluvil,viník se našel 
jinde. Byl krásný, prosluněný podvečer, téměř 
bezvětří… Já dofotil ohněm nedotčenou hra-
nici  s obrazy vysmátých čarodějnic v pořadí: 
Blbost, Závist, Daně a Bída. Letos neshořely. 
Uvidíme, uvidíme… Blbou náladu mně na 
odchodnou trošku vylepšila skupina Vitamín, 
která zahrála jednu starou „pecku“ Olympicu, 
a také jakési psisko, které mne cestou k tram-
vaji doprovázelo. Dostalo ode mne nedope-
čený špekáček! Druhý den začínal u kláštera  
čtvrtý ročník festivalu minipivovarů z celé 
ČR. Nasmlouvaných jich bylo dvacet, cel-
kem se točilo cca osmdesát druhů piv. Žádný 
z návštěvníků tedy žízní netrpěl, zvláště když 
dorazili i prodejci moravských vín. Proběhla 
volba o nejoblíbenější pivovar i soutěž o nej-
rychleji vypitý půllitr piva. V dosahu se nachá-
zely klobásky, palačinky, trdlo, i staročeský 
bramborák. P.S. To,že minipivovary vznikají  
u nás v rychlém tempu, není jak jsem se do-
zvěděl, nic mimořádného. Za první republiky 
totiž bývalo pivovarů daleko více než teď, 
dříve než byly pozavírány, přesahoval jejich 
počet  tisícovku!                    A. Matějka

 Z farnosti na Bílé Hoře. (Ing. Karel 
Voplakal) V rámci postupného dokončování 
oprav i úprav bělohorského poutního areálu 
proběhla sbírka na nové kostelní lavice; ty 
původní už dosloužily a nebyly již opravitel-
né. Náklady na nové zřejmě budou značné, 
protože se předpokládá, že by měly sloužit 
několika generacím. Sbírka nemůže pokrýt 
celkové náklady, a proto se počítá i s případ-
nými sponzorskými dary a s výnosem různých 
benefičních akcí. Jednou z nich byl na příklad 
dětský koncert souboru „Musica Mercato“  
v Tereziánském sále Břevnovského klášte-
ra. Na programu byly skladby Ch. W. Gluc-
ka (Veselý tanec) a H. Purcella (Abdelazer 
Suita) a pásmo lidových písní a melodií  
z Večerníčků (arrangement programu: sbor-
mistryně Veronika Kopecká). Pro velký zájem 
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Na sklonku dubna konal se v břevnovské sokolovně 1. ročník turnaje ve stolním tenisu seniorů 60 +  
a to o Pohár starostky TJ Sokol Praha Břevnov. Na druhý den pokračováno v soutěži o Seniorský míčo-
vý šestiboj. Sportovní akce byla velmi úspěšná. 

21. dubna 2018 proběhla před oborou Hvězda oslava Den Země s Prahou 6, při které byla zasazena 
Lípa srdčitá. Na snímku ruče k dílu přiložil radní pro životní prostředí Ing. Roma Mejstřík. 

Do kostela sv. Máří Magdalény v Karlových Varech zavítal Chrámový sbor z Břevnova již mnohokrát. 
Zván jest pravidelně v dubnu na výroční setkání evropských urozených rodů – členů šlechty. Na sním-
ku sbor na kůru, odkud zpívá při slavnostní mši. Vlevo v bílé košili dirigent a sbormistr Adolf Melichar. 

a úspěch vystoupí tento dětský soubor i na 
Bílé Hoře v kostelním nádvoří v 17 hodin dne 
10. června s novým programem. Pro zajíma-
vost: většina účinkujících mladých zpěváků  
a muzikantů souboru Musica Mercato jsou 
vzájemně příbuzní: sourozenci, bratranci  
a sestřenice. Jinou zajímavou akcí byl koncert 
„Duo Semplice“ s harfou, flétnou a poezií –
verši W. Shakespeara; uskutečnil se dne 13. 
května. Další plánované benefiční koncerty 
proběhnou dne 24. června v 19 hodin; vystou-
pí fenomenální houslistka sestra Marie Mag-
dalena Fuxová OSB. Protože dne 25. května 
proběhla i na Bílé Hoře akce „Noc kostelů“, 
věřící předem provedli důkladný brigádnický 
úklid celého areálu. V té době byly vysázeny 
květiny i keře pro nový živý plot před vstup-
ní branou do kostelního nádvoří s ambity. Na 
programu „Noci kostelů“ byla nejprve společ-
ná modlitba nešpor se sestrami benediktinka-
mi komunity Venio, jejichž filiální klášter sídlí  
v budově někdejší bělohorské duchovní sprá-
vy. Spolu s nimi se tentokrát bělohorských 
„večerních chval“ zúčastnila i hlavní před-
stavená řádu abatyše sr. Carmen OSB z ma-
teřského kláštera v Mnichově. Po nešporách 
následovala komentovaná prohlídka celého 
poutního areálu. Přibližně dvě stovky návštěv-
níků sledovaly téměř hodinový fundovaný vý-
klad sestry Mgr. Petry Pavlíčkové OSB, která 
prezentovala nejen podrobný popis kostela, 
kaplí i ambitů, ale i historické pozadí událostí 
na Bílé Hoře i vznik a dějiny poutního místa. 
Hlavním programem večera byl koncert du-
chovní hudby v podání dámského vokálního 
souboru „Sorores Lazari“  (sestry Lazarovy).  
Podle informací organizátorů a pořadatelů 
akce navštívilo toho večera bělohorský areál 
přibližně 250 návštěvníků. V úterý 23. květ-
na  v 19.30 se ve farní místnosti na Bílé Hoře 
uskutečnila velice atraktivní přednáška plu-
kovníka Dr Eduarda Stehlíka z Generálního 
štábu  Armády České republiky, ředitele od-
boru pro válečné veterány, na téma: „Nejen  
o vojenské historii ČSR“. Po přednášce násle-
dovala bohatá diskuse. V letošní roce se po-
čítá s intenzivními dokončovacími stavebními 
pracemi (oprava vnějších omítek spodní části 
kostela a snad i odvodnění severovýchodní ro-
hové kaple).

 Poslední zpráva. Dětský den na Petynce! 
Zadobře se sv. Petrem musí být správce rekre-
ačního areálu Petynka pan V. Šála. Krásnější 
počasí než bylo na Den dětí, 2. června si lze 
pouze těžko představit. Sluníčko od rána do 
večera! A tak již od deseti hodin, tedy od za-
čátku akce bylo koupaliště již slušně zaplněno 
a přicházeli další a další návštěvníci. Z boha-
tého programu zaujala ukázka výcviku koní  
a psů Městské policie, snad nejvíce přihlížející 
ocenili výkon Čestné jednotky Posádkového 
velitelství Praha – AČR, skvělá byla práce ha-
sičů z Nebušic, nebezpečný pachatel byl sa-
mozřejmě zneškodněn díky zásahu příslušníků 
policie ČR. Co ještě? Pro děti i rodiče spousta 
různých atrakcí včetně tobogánu, velmi zají-
mavě o životě i sportu vyprávěl pan J. Ježek, 
mnohonásobný mistr světa v cyklistice, pro-
gram moderovala Kristýna Štarhová, známá  
z TV pořadu Hýbánky. Ta společně s místo-
předsedou společnosti SNEO, ing. P. Ma-
cháčkem také vylosovala šťastné výherce dět-
ské soutěže „Cesta kolem světa za 80 dní“. Ti 
krom jiných cen si odnesli i volné vstupenky 
do tohoto areálu. A kolik lidí sobotní program 
vidělo? Věřte, nevěřte, tři a půl tisíce! 
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Kde všude plánujete v letošním 
roce vysazení stromů, keřů a jiné 
zeleně?

S příchodem jara dochází na území naší 
městské části k sázení více než stovky 
stromů, keřů a květin. Například květi-
ny zkrášlují veřejné prostranství na Ví-
tězném náměstí, před Oborou Hvězda 
nebo v parku Ladronka. V Dejvicích na 
Evropské ulici již proběhla druhá etapa 
obnovy stromořadí, kde bylo v návaz-
nosti na kácení vysazeno 16 platanů. 
V rámci akce Den země, který proběhl 
21. dubna, jsem vysadil u Obory Hvěz-
da lípu srdčitou, která je jednou z našich nejkrásnějších dřevin. Mladé 
stromky budou vysazeny i v parku Maxe von der Stoela, Pernikářka, 
na náměstí Před Bateriemi a v třešňovém sadu na Ladronce. Dojde  
k doplnění stromořadí v ulici Na Hanspaulce a řadě náhradních výsa-
deb např. v plochách zeleně u ulic Peštukova, Střešovická a Lotyšská. 

S příchodem jara začala repase laviček v parku Ladronka a na 
náměstí Interbrigády. Budou v letošním roce ještě v některých 
místech Prahy 6 rekonstruovány nebo osazeny nové lavičky? 

Po více než 10 letech prošlo kolem 200 laviček repasí, to znamená, 
že došlo k demontáži všech prken, jejich ošetření protihoubovým pří-
pravkem a opětovnému natření dřeva. Postupnou repasi tohoto typu 
laviček plánujeme provést ještě v parku Zavadilova, v parku Na Pís-
kách („Kaštaňák“) nebo na Sídlišti Dědina. Na některých místech bu-
dou na přání občanů osazeny nebo po ukončených stavebních prací 
navráceny na původní místo, případně dosazeny za zcizené lavičky ty 
nové. Například se vrátí 4 lavičky do parčíku na Macharovo náměstí, 
budou doplněny 2 lavičky do parčíku na Lotyšském náměstí, bude in-
stalována 1 lavička pro seniory k domu Evropská 158 nebo doplněny 
4 nové lavičky do parku Charlotty Masarykové. 

Přibudou v Praze 6 další květinové louky?

O založení květinových luk jsem uvažoval již několik let, ale až v roce 
2016 byla vybrána dvě dobře dostupná místa, kde byly květinové 
louky zřízeny. Jedna se nachází v parku Královka v Břevnově a druhá 
v parku v ulici Alej Českých exulantů na Bílé Hoře, celková rozloha 
obou dvou míst je okolo 3 000 m2. I přes negativní názory některých 
obyvatel se ukázalo, až po roce, kdy louka pořádně rozkvetla, že to byl 
dobrý nápad. Květinovou loukou se totiž vracíme k přírodním hodno-
tám a podpoře biodiverzity zejména v městském prostředí. Jedná se 
o unikátní a zároveň netradičně atraktivní estetický doplněk městské 
zeleně. Zatím neuvažujeme o dalších místech, kde by květinová louka 
vznikla. 

Od kdy bude platit úplný zákaz vozítek SEGWAY?

Ve věci úplného zákazu SEGWAY je rozhodnutí a tím i termín na stra-
ně magistrátu. Městská část požadavek na úplný zákaz vznesla, infor-
maci o termínu změny příslušné vyhlášky zatím nemáme. 

Jaké významné rekonstrukce komunikací nás v Praze 6 čeka-
jí? Plánuje Praha 6 někde změnu dopravního režimu?

Na území Prahy 6 je ve spolupráci s naší městskou částí připraveno 
k realizaci několik celkových oprav komunikací. Bude zahájen oprava 
ulice U Kolejí, v letošním roce obnovou vodovodních řadů, následně 
pak opravou vozovky a chodníku, celá stavba potrvá do příštího roku. 
Dále je připravena oprava ulice Hládkov, Probošťská či Parašutistů.  
V minulém roce byla zahájená oprava ulice Patočkova v úseku  
U Brusnice – Střešovická, která je dokončena v rámci první etapy. 
Oprava uličních vpustí, přerušení do realizace obnovy vodovodního 
řadu, pokračování opravy povrchů bude probíhat v příštím roce. Vý-
znamnější změny dopravního režimu v tomto roce nepřipravujeme. 

D. P. 

Redakční rozhovor

Je to fenomén naší doby. Realitní 
kanceláře občas potřebuje kaž-
dý z nás. Prodáváme, kupujeme, 
měníme. A tak jistě neuškodí, pár 
slov odborníka na toto téma…

Pane Šolci, zdá se mi, že sou-
časná dobrá ekonomická si-
tuace svědčí vzniku realitním 
kancelářím. I na Bělohorské ul. 
jsem zaznamenal nové…

Je fakt, že po revoluci, 10–15 let 
jsem tu kraloval já se svou realit-
ní kanceláří a v posledních letech v ul. Bělohorská vznikly 
zhruba 4 nové RK. 

Tím důležitější je „nenaletět“ a vybrat správného realit-
ního makléře. Ale jak?

Vždy jako kupující bych se dotazoval realitky, jak je dlouho 
na trhu, jestli mají nějaké vzdělání stavebního charakteru 
a také si myslím, že žádná RK by neměla sama spravovat 
kupní cenu za nemovitost. 

Nejen v Břevnově se neustále staví nové byty. Jenže 
stále „nejsou“, poptávka stále převyšuje nabídku. Čím 
to je?

Praha se stala centrem Evropy a nezaměstnanost v ČR 
je nyní snad nejmenší, a proto se zde objevuje stále více 
zájmových pracovníků, kteří mají zájem převážně o byty 
menší. 

Dá se jednoznačně určit, o jaký druh bytů je zájem nej-
větší?

Největší zájem je jednoznačně o byty je 2+kk a 2+1. 

Někde jsem četl, že asi 65% nemovitostí se prodá zá-
jemci bydlícímu v okruhu 10 km od daného místa. 

Ano, většinou jak se rodina rozšiřuje, chce mít své syny, 
dcery a vnoučata poblíž a proto ti zájemci se snaží koupit 
nemovitost co nejblíže u sebe. 

Pane Šolci, jak dlouho je vaše realitní agentura součástí 
trhu s nemovitostmi? Od začátku sídlíte v Břevnově na 
Patočkově ul?

Realitní agentura ŠOLO, spol. s r. o. byla založeno již 27. 1. 
1994 a po větším obratu jsem založil ještě realitní agentu-
ru Šolc REALITY s. r. o. dne 11. 4. 2001. 

Do roku 1995 jsem měl kancelář v ul. 8. listopadu, a poté 
jsem si koupil příjemné kancelářské prostory v ulici Pato-
čkova 1953/45, v přízemí se zahrádkou. 

Děkuji panu J. Šolcovi za odpovědi a už přichází další zá-
kazník ohledně prodeje bytu v Břevnově! Určitě vše dobře 
dopadne. 

A. Matějka 

Redakční rozhovor
V BŘEVNOVĚ BYL PRVNÍ BŘEVNOVAN – PĚT OTÁZEK  

pro radního Romana Mejstříka (červen 2018)
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Zprovoznění Blanky ulevilo části Prahy od dlouhých kolon, ale na 
Břevnově nám vytvořilo obrovský problém – několikanásobně 
se zvýšil počet projíždějících aut v Patočkově ulici. Ta nyní slouží 
jako radiála spojující městský okruh s vnějším okruhem a navíc 
částečně supluje jeho nedokončenou část. Nárůst aut jde do tisí-
ců, zhoršila se průjezdnost, radikálně narostly hodnoty emisí ve 
vzduchu. Patočkova dusí Břevnov i místní obyvatele. Tento stav je 
neudržitelný a je nutné s ním co nejdříve něco udělat. 
Několikrát jsem téma spolu s kolegy z ODS otevřel na zastupitel-
stvu, ale vedení radnice Prahy 6 se za poslední čtyři roky nemělo 
k tomu převzít iniciativu a lidem na Břevnově pomoci. Za sebe 
řešení dlouhodobě vidím v zahloubení Patočkovy ulice, abychom 
auta dostali částečně pod povrch. Pozitivní efekt by byl dvojí. Za 
prvé by lépe plynula doprava, protože by auta nemusela stavět 
na velkém množství semaforů, za druhé, a to především, by se 
nám v Břevnově lépe dýchalo. Zahloubení Patočkovy by mělo 
být prvním krokem k realizaci celé Břevnovské radiály – sedm 
km dlouhé komunikace vedené převážně v tunelových úsecích až  
k Pražskému okruhu. 
Prognózovaná intenzita dopravy po roce 2030 je až 80 tisíc aut 
denně. Pokud Patočkovu nezahloubíme co nejdříve, budou tudy 
podle odhadů denně proudit desítky tisíc aut a jejich počet bude 
stále růst, až se nakonec z okolí této uli-
ce stane no–go zóna. 
Nevěřím, že po čtyřech letech schovává-
ní hlav do písku s tím současné vedení 
naší šestkové radnice ještě něco udělá. 
Ubezpečuji všechny Břevnovské, a pře-
devším ty, kteří žijí přímo v Patočkově 
ulici nebo v její blízkosti, že zahloubení 
Patočkovy je prioritou ODS pro nejbližší 
roky. Pokud dostaneme od občanů naší 
městské části dostatečně silný mandát, 
postaráme se, aby Břevnov byl příjem-
nou, klidnou, čistou a tichou čtvrtí. 

 Jakub Stárek, zastupitel a kandidát na starostu za ODS

Blíží se volby, a tak je důvod bilancovat, 
co za poslední 4 roky samospráva MČ  
a HMP Břevnovu jeho obyvatelům dala  
a vzala. Dne 19. září 2015 byl do zkušeb-
ního provozu uveden tunelový komplex 
Blanka, který značně zhoršil životní pod-
mínky kolem Patočkovy ulice. V březnu 
2018 zde intenzita dopravy činila 46. 
500 a v dubnu 2018 celkem 44.500 vozidel denně, auta často 
stojí v kolonách. V zastupitelstvu MČ a HMP jsem inicioval opat-
ření na ochranu obyvatel, ta jsou ale prováděna s ohromným 
zpožděním. Nyní se předpokládá, že k položení „tichého“ asfal-
tu na trase směrem do centra bude realizováno až na jaře 2019 
z důvodu, že Pražská vodohospodářská společnost, a. s. bude  
v tomto roce provádět na této komunikaci opravu kanalizace  
a vodovodu. Na základě interpelace, kterou jsem vznesl v zastu-
pitelstvu HMP, proběhlo 17. dubna jednání na Institutu plánování  
a rozvoje hlavního města Prahy za účasti ředitelů příslušných 
útvarů a zástupců vedení MČ Prahy 6. Znovu jsem požadoval pro-
vést urychleně v ulici Patočkova „měkká“ opatření, např. zasadit 
další keře a stromy, omezit vjezd těžkých nákladních vozidel, ale 
především naplnit koncepční řešení radiálou v podzemní varian-
tě. Jakékoli odklady zhoršují prostor pro budoucí financování vý-
stavby. Zastaralá a mnohdy poškozená infrastruktura Prahy vyka-
zuje již dnes deficit více jak 40 miliard Kč a prostředky tak budou 
směrovány především na její obnovu. Stavba vnějšího silničního 
okruhu na severním okraji Prahy s mostem pro vytlačení tranzitní 
dopravy z města je i přes zajištěné financování ze strany státu 
v nedohlednu, překážky dlouhodobě kladou dotčené menší MČ. 
Považuji za vážnou chybu, že podle posledních informací návrh 
Metropolitního plánu Prahy v prostoru mezi ul. Pod Královkou 
a Vypichem počítá pouze s komunikací na povrchu. Obyvatelé 
Břevnova ztratili přímé autobusové spojení k metru na Hradčan-
skou. Na části území byly zřízeny zóny placeného stání, které jed-
něm dočasně pomohly a druhým situaci ztížily, proto se počítá  
s jejich rozšířením. Koryto potoka Brusnice bylo po problematic-
ké, dlouho trvající výstavbě vyvedeno na povrch, prý mimo jiné 
ke zvýšení vlhkosti a zkvalitnění ovzduší. Děti se dočkaly opravy 
MŠ Mládeže, přijdou ale o brouzdaliště v zahradě. Na Bělohor-
ské v prostoru nad schody Pod Drinopolem byla umístěna chytrá 
lavička, která v noci svítí a má i jiné funkce. Dotace z roku 2017 
od HMP ve výši 60 miliónů Kč na opravu polikliniky v Břevnově 
zůstává nevyužita. Práce na plánované rekonstrukci ještě nezača-
ly a budova nadále chátrá. Zatím byl vyměněn jeden výtah, hrozí 
ale, že v důsledku politiky vedení radnice bude nevratně zničen 
výtah oběžný. Vládnoucí koalice MČ Prahy 6 se od počátečního 
včlenění LDN do polikliniky posunula k záměru výstavby nové 
budovy na východní straně. Dům v ulici Radimova 8 je již del-
ší dobu bez nájemců a vedení radnice uvažuje o jeho zbourání. 
Hrozí také, že přijdeme o spojovací cestu mezi ulicí Talichovou  
a Ve Střešovičkách, která má být zastavěna. Zahušťování zástav-
by Břevnova má proti vůli mnohých z nás, pokračovat. Před námi 
je vyjádření k návrhu Metropolitního plánu Prahy. Velmi si přeji, 
aby do procesu projednávání vstoupilo co nejvíce obyvatel Břev-
nova. Lze shrnout, že problémů je hodně a koalici vládnoucí na 
radnici se nedaří je včas a uspokojivě řešit. To je vzkaz a výzva  
k zamyšlení těm, kteří budou v komunálních volbách v říjnu zvo-
leni do zastupitelstva. 

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel HMP a MČ Praha 6 – klub KSČM
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KE SPOKOJENOSTI  
MÁME ZNOVU DALEKO

AUTA Z PATOČKOVY PATŘÍ POD ZEM

A CO BUDE S VINCENTINEM?
Areál Vincentina u ulice Na Petynce 
dále vlastní Nadační fond Vincentinum 
v čele s Karlem Kloudem, funkcionářem 
KDU – ČSL v Praze 11. Složení správní  
a dozorčí rady se opět obměnilo. 

Zvenku nejsou patrné žádné změny, ale 
na komisi územního rozvoje v Praze 6 
dorazil další jeho záměr na vybudování 
bytového komplexu, určeného údaj-
ně pro seniory. Jedná se šestipodlažní 
kvádr s dvěmi věžemi na krajích o dalších dvou patrech. Zmiňo-
váno je dokonce 152 bytů, 215 parkovacích míst. V komplexu by 
snad prý měla být dvoutřídní mateřská škola. 

Komise záměr odmítla. Doporučuje ale nový přístup a nenavyšo-
vání zastavěnosti. Současná stavba Vincentina má v nižší části 
dvě nadzemní podlaží a střechu. Komise doporučuje zlepšení 
průchodnosti areálem. A také považuje za důležitou garanci 
funkce veřejného vybavení a služeb, která není. 

Závěrem lze konstatovat, že aktivity nadačního fondu usilují o de-
molici území historických budov, které nemají zásadnější static-
ké problémy a je možné je opravit. Namísto nich by rád vystavěl 
dlouhý a více jak 25 metrů vysoký bytový komplex. Proti fondu 
stát učinil právní kroky, ale jejich výsledky zatím nejsou. Veřejně 
je fond vyzýván k navrácení areálu státu. Veškeré objekty a po-
zemky Vincentina získal fond bezplatně převodem od státu za 
podmínek, které sliboval, ale neplnil a neplní…

Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6
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DÁVNÉ SETKÁNÍ S KARDINÁLEM BERANEM 
 Počátkem druhé poloviny šedesátých let se v české politice začaly –  
i když velmi nesměle – projevovat náznaky určité úlevy; původně tuhý to-
talitní režim jakoby pozvolna spěl k snesitelnějším poměrům. Psal se rok 
1967 – a v té době se občas naskytla určitá, i když velice omezená mož-
nost podívat se za „železnou oponu“, což bylo do té doby cosi neslýcha-
ného! Takovouto možnost ve výjimečných případech poskytovalo členství 
v tak zvané Vědecko–technické společnosti (VTS), která začala pro své 
členy organizovat tematické zahraniční zájezdy – ve vzácných případech 
dokonce nejenom do zemí RVHP!

Účastníci jednoho takového Vé–Té–eS –kového zájezdu po mnohahodi-
nové cestě vystoupili z poněkud anachronicky vyhlížejícího autobusu Ka-
rosa na jednom římském parkovišti a spořádaně – ve „štrůdlu“ – se s vlast-
ním průvodcem vydali na prohlídku antických památek Věčného města. 
Prohlédli si Forum Romanum, Circus Maximus, prošli se po Via Appia, 
vystoupili na Kapitol, shlédli Titův i Konstantinův Vítězný oblouk, obešli 
si Kolosseum, Plazza Navona a Španělské schody – a pak jim byl dán 
několikahodinový rozchod k individuální prohlídce Říma – ovšem s přís-
ným upozorněním, aby se v žádném případě nepokusili zajít do Vatikánu. 
Jenomže zakázané ovoce nejvíc chutná – a zvědavost je mocná paní, 
a tak se téměř všichni účastníci zájezdu nakonec sešli v monumentální 
Berniniho kolonádě kolem Svatopetrského náměstí – zrovna, jako by se 
dohodli. Okukovali mohutné průčelí největšího evropského velechrámu, 
ale zajít dovnitř se přece jen jaksi ostýchali. Pokukovali po vysokém obe-
lisku i po vatikánských palácích a dohadovali se, za kterými okny asi bydlí 
papež. A tu se k nim přiblížil jakýsi mladý muž v kněžské klerice a oslovil 
je i přívětivě jejich mateřštinou. Řekl, že ve Vatikánu pracuje a nabídl jim, 
že je vezme do baziliky a ukáže jim nejvýznamnější pamětihodnosti. Dívali 
se jeden na druhého v jistých rozpacích: co si jejich kolegové asi pomyslí, 
když se nechají provádět po Vatikánu od nějakého „pátera“– a není–li to 
dokonce jen nějaká provokace, aby se projevili, jaký mají vztah k našemu 
socialistickému zřízení. Ale zvědavost opět zvítězila nad „třídní uvědo-
mělostí“– a nakonec zpočátku poněkud nesměle, ale přece se přidali k 
ochotnému průvodci. Jak se později ukázalo, tento mladý kněz byl poz-
dější misijní biskup Jaroslav Škarvada. Počáteční nedůvěra se postupně 
rozplynula a se zájmem poslouchali jeho výklad. Když prohlídka skončila, 
on jim pak nabídl, že by je, pokud by měli zájem, zavedl za pražským arci-
biskupem kardinálem Beranem, který ve Vatikánu už dva roky žije v exilu  
a který se velice rád setkává s krajany. Ze zkušenosti ví, že takováto setká-
ní bývají velmi srdečná. Takováto nečekaná nabídka je docela zaskočila: 
co tomu řeknou doma, až se to patřičné „složky“ dozvědí! To by se jistě 
těžko utajilo! Přece každý takovýto zájezd má s sebou pověřené pracov-
níky, kteří bdí, aby v kapitalistické cizině nenavázali nedovolené kontakty 
či aby se dokonce nepokusili zůstat v zahraničí. . Dívali se nerozhodně 
po sobě, ale několik odvážnějších si řeklo, že by to přece jen byla škoda, 
nevyužít takovouto možnost, že to určitě bude zajímavé dobrodružství.  
A když se jedni rozhodli, osmělili se pak i další; jenom malá skupinka báz-
livců a těch „nejuvědomělejších“ se distancovala. Pater Škarvada před-
stavil české turisty panu arcibiskupovi a ten se celý rozzářil radostí, že má 
před sebou občany své milované vlasti; rozproudil se mezi nimi přátelský 
rozhovor, i káva se společně popila. Lidé jakoby zapomněli, že doma je 
kvůli tomu asi nečeká nic dobrého…

A samozřejmě se to doma neututlalo – a bylo zle, velmi zle: referent „pro 
zvláštní úkoly“, který tehdy fungoval spolu s „kádrovákem“ v každém pod-
niku, si účastníky zájezdu jednotlivě předvolával na kobereček a dal jim 
vyplnit formulář speciálně připravený pro tento delikt, v němž byla kolon-
ka tohoto znění: „zúčastnil – nezúčastnil jsem se setkání s kardinálem 
Beranem“. Tehdy jeden z účastníků zájezdu, který v inkriminovanou dobu 
nenalezl dost odvahy jít s ostatními za arcibiskupem Beranem, napsal do 
této kolonky: „Setkání s panem kardinálem jsem se nezúčastnil – a dost 
toho teď lituji!“               Ing. K. Voplakal

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

KRÁSNÉ POČASÍ, KOUZELNÁ HISTORICKÁ 
CENTRA MĚST, JARNÍ PŘÍRODA ,  

PŘÍJEMNÍ LIDÉ – TO BYLY  
HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY JARNÍHO  

ZÁJEZDU ZAHRÁDKÁŘŮ NA VYSOČINU
Za cíl letošního tradičního jarního zájezdu břevnovských zahrádkářů byla 
letos vybrána Vysočina, líbezná krajina na pomezí Čech a Moravy, kde se 
střídají zelené louky s poli s již se zelenajícími rostlinkami vysetého obílí, 
s malými remízky i zaĺesněnými vršky kopců, které spíše lze charakterizo-
vat jako zvlněnou krajinu než nějaké horské masivy. A v tomto prostředí 
vzniklo i rozvíjelo se i několik měst, jejichž dědictví jsme převzali a díky 

pečlivé údržbě můžeme obdivovat i dnes. I když neleží daleko od sebe, je-
jich historie je často odlišná. Na jedné straně trochu více strohá Jihlava, 
kde na monumentálním náměstí jsou více než dobře znát stopy německé 
kolonizace, na druhé straně města, kde domky i ve středu města jsou tako-
vé, jak bychom řekli – líbezně české!

Dlouho se však nevědělo, zda zájezd skutečně „odstartuje“. Stále hůře se 
hledá termín, jenž by vyhovoval všem! Řadě tradičních účastníků znemož-
nily účast již dlouho naplánované důvody nebo i náhlé okolnosti – plánova-
ná zahraniční dovolená, rodinné oslavy významných jubileí, lázeňská péče 
či naopak nemoc, nebo náhlá změna termínu akce spolku, kde tito lidé 
pracují. Ale týden před odjezdem se přihlásilo několik lidí, kteří převážili 
ty, kteří také narychlo museli od zájmu o výlet odstoupit. Organizátorům 
zájezdu tak určitě přibyly šediny na hlavě, ale nakonec padlo rozhodnutí – 
pojede se! A nakonec nikdo nelitoval – svatý Petr nad námi opět držel svoji 
ochrannou ruku a vše se tak ukázalo v té nejlíbeznější podobě. V seznamu 
účastníků přibylo díky obětavosti svých přátel několik nováčků, kteří svorně 
tvrdili – jeli jsme poprvé, ale určitě ne naposledy! Byl mezi nimi i hudební 
skladatel, aranžer, producent, basový kytarista Eduard Parma, kterého řada 
Břevnovanů zná (podobně jako Jirku Odvárku, který s námi taky už párkrát 
cestoval) z pravidelných vystoupení skupiny The Undertakers (Funebráci 
či Havrani), která vždy první pondělí v měsíci v restauraci U Holečků při-
pomíná tradiční a vlastně stále živý big–beat ze 60. let – koncert můžete 
navštívit i Vy a jste k Holečkům srdečně zváni! Svůj hudební talent dokázal 
i na náměstí v Pelhřimově malou produkcí na tam v podloubí instalovaném 
klavíru! Z jeho dílny pochází např. i písnička zpívaná Jiřím Kornem, která 
opěvuje asi nejslavnější ulici pešťské části maďarské metropoje, ulici Váci 
– Váci utca!

Humpolec, který se může pochlubit třemi náměstími v centru města, ale 
především recesistickými vzpomínkami na dnes již kultovní film Marečku, 
podejte mi pero!, kde řada novodobých památek připomíná „nejslavněj-
šího přistěhovalce“ – Hliníka. Pamětní desku s příslušnou tabulkou si na 
kraji právě rekonstruovaného parku Stromovka vyfotografoval snad každý, 
byl první zastávkou. Havlíčkův Brod, kde jsme zvolili i přestávku na oběd, 
příjemně překvapil útulnými zahrádkami hospůdek, upraveným náměstím, 
jemuž vévodí Havlíčkův dům, z nějž byl básník a vlastenec odvlečen do 
vyhnanství v Brixenu. I když jeho básně či jen epigramy jsou přes půl druha 
století staré, mají stále co říci nám i dnes. Zejména jeho Modlitba k sv. 
Janu Nemomuckému „by nám Bůh dal, co dal Tobě, a náš jazyk neshnil  
v hrobě!“, kteréžto verše si člověk stále častěji připomíná při různých inter-
netových diskusích, při čtení výplodů různých taky novinářů a především 
při sledování mluvy dnešní mládeže, která se jen hemží zbytečnými angli-
kanismy a různými zkratkami…

Krajské město Jihlava má z těchto měst, jak už jsme si uvedli, trochu ně-
mecký ráz, ale i to patří k naší v historii. Právem je tak obdivováno centrum 
Chebu, kde se citlivě podařilo zachovat tzv. Špalíček, zatímco v centru Jih-
lavy zmizel podobný komplex budov a ještě před Listopadem jej nahradilo 
něco tak příšerného, čímž je určitě stavba vybudované obchodními domy 
Prior! Dalším cílem byla naopak Telč, kde historie a nádherné stavby, zvláš-
tě na severní straně kouzelného náměstí, jsou jedinečným komplexem! A i 
těm, kteří sem zavítali poprvé, nebylo třeba město blíže představovat! Kdo 
neviděl nádherný film Vojtěcha Jasného z roku 1963 Až přijde kocour, kte-
rý patřil k zahajovacím filmům zlaté éry československého filmu 60. let, 
kterou ukončily až události roku 1968, tak by si jej měl někde třeba pomocí 
internetu vyhledat. Vévodí mu moudrá očka Jana Wericha i pohled na růz-
né charaktery lidí, jak by je zobrazovaly oči kouzelného kocoura! Kolik jen 
lidiček by se dnes odělo díky očím kocourka do šedi coby „kradáci“ nebo 
do fialova jako lháři!

Posledním městem na trase byl Pelhřimov, spojený s rodáky bratry Lipský-
mi i přehlídkou rekordů a kuriozit. I zde je krásné náměstí, naopak kremato-
rium citované ve Vesničce mé střediskové zde nikdy nebylo!

To už byla poslední zastávka naší květnové trasy. Možná atypický itinerář, 
kdy jsme navštívili 5 center měst a projížděli třeba městem Betlémů Třeští 
či městečky Batelov nebo Horní Cerekev. 

No, a pak už následovala cesta domů po D1, která na rozdíl od dopoledne 
již nebyla vůbec ucpaná a každý se dostal domů včas. Tento zájezd byl tro-
chu atypický tím, že se soustřeďoval na historická centra měst. Projevil se 
fakt, jak se liší funkčnost některých informačních středisek různých měst. 
Někde byly informace na úrovni „lampárny zapadlého nádražíčka“, jinde 
ochotně nabídli pomoc i radu! I zde vše záleží na lidech, ale my už si umíme 
poradit! Snad tomu tak bude i u plánovaného zájezdu na podzim (pravdě-
podobně kolem poloviny října), kdy uvažujeme o oblasti východních Čech, 
zejména Náchodska a Broumovska!

Dr. Michal Dobiáš
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SK Střešovice 1911 patří mezi nejstarší pražské kluby!
Ano, náš klub byl – jak už název napovídá – založen již v roce 
1911 v období Rakousko–Uherské monarchie :– ) a od té doby 
po více než 100 let svojí činnost nikdy nepřerušil. Kromě několika 
prvoligových klubů, jež jsou však dnes již spíše obchodními spo-
lečnostmi, se v Praze ale ani v celé republice nenajde mnoho fot-
balových klubů s podobně dlouhou tradicí. Podle dochovaných 
údajů náš klub založili 11. července 1911 v hostinci pana Strna-
da ve Veleslavíně Jenda Brenner, Pepa Blažek, Vojtěch Kahovec  
a několik dalších. 

Název klubu ale nebyl po celou dobu existence stejný. 
Ano, máte pravdu, v průběhu druhé poloviny minulého století 
jsme několikrát upravili název, naši předchůdci zřejmě chtěli, aby 
se společenské a později i hospodářské poměry odrazily i v názvu 
klubu. Proto jsme v tomto období sportovali pod názvy TJ Dyna-
mo Střešovice, TJ Vozovna Střešovice, TJ Sportovní stavby i TJ 
Sprint… Vždy a v každé době se však jednalo o náš Sportovní klub 
Střešovice, k jehož historickému názvu jsme se vrátili na přelomu 
tisíciletí. 

V r. 1970–1975 jste hráli Pražský přebor. Jak na toto 
období vzpomínáte?
Účast v Přeboru Prahy byla v sedmdesátých letech jedním z nej-
větších sportovních úspěchů v historii klubu. Mnoho přímých 
účastníků tohoto období již v klubu není, přesto jsou jejich his-
torické sportovní úspěchy vzorem a metou pro každou novou 
mladou generaci našich hráčů. Navázat na tento úspěch se nám 
podařilo v novodobé historii až po téměř čtyřiceti letech, v roce 
2014, kdy jsme slavili opětovný postup do nejvyšší pražské sou-
těže! Naše radost trvala bohužel pouze dva roky… Živé vzpomínky 
a nabyté zkušenosti jsou pro nás velmi cenné a inspirací pro sou-
časnou práci a splnění cíle, kterým postup a trvalá účast našeho 
mužského áčka v Pražském přeboru je. 

V klubu je kolem tří stovek fotbalistů, mládežnických je-
denáct!
Náš klub je zaměřen na výchovu mládeže, jejím rozsahem a snad 
možno říci i kvalitou, se řadíme mezi nejúspěšnější neligové kluby 
v celopražském i republikovém měřítku. Máme 12 družstev mlá-
deže, juniory dvě družstva dospělých a starou gardu. Celkem více 
než tři stovky aktivních sportovců ve věku od 5 do 70  let. V sou-
časné sezoně naše mládežnická mužstva hrají republikové soutě-
že, divize v kategoriích dorostů a starších žáků a ligy v kategorii 
mladších žáků. Možnost sportovní konfrontace s nejlepšími hráči, 
poznání způsobu práce mimopražských klubů i možnost repre-
zentace nejen Střešovic, ale celé Prahy 6 na této úrovni, v těchto 
utkáních je pro klub velkým oceněním. Jde o výsledek kvalitní 
práce našich trenérů, dětí i dalších funkcionářů, podpory rodičů  
a ostatních příznivců, ale samozřejmě i o závazek do budoucnos-
ti. 

BŘEVNOVAN

Na Slamníku dnes. Více štěstí nežli břevnovská Závěrka má bu-
benečský hostinec Na Slamníku. Založen pravděpodobně roku 
1642, vždy to bývalo zájezdní místo. Stál totiž až za hradbami 
Prahy a skutečně šlo o ryze vesnickou hospodu. 

V tomto duchu byla také provedena nedávná rekonstrukce, zno-
vu se obnovily i historické štuky. Jako bonus pro hosty majitel 
instaloval do výčepu překrásná kachlíková kamna, což trvalo, jak 
mi sdělil pan provozní Š. Kalus, téměř dva měsíce. V nich se tady 
každý den připravují husičky, kachny, kolena, žebírka nebo bůček 
atd, 

Jak vzdálený je přeborový sen?
V uplynulé sezoně naši chlapci skvělým úspěchem – vítězstvím 
ve finále Poháru PFS na stadionu Sparty na Letné – završili své 
jarní tažení pohárovou Prahou, avšak zvítězit v naší skupině Á tří-
dy a postoupit do Přeboru Prahy se nám bohužel nepodařilo… 
Věříme, že letos již naší další šanci využijeme i vzhledem k tomu, 
že postupový klíč je tentokrát shovívavější. Je však nutno obsadit 
v tabulce první nebo druhé místo a tedy náš přeborový sen je 
dnes vzdálen 13 kol a 1 místo v tabulce… Podmínky splnění toho 
snu však máme, takže chceme v létě postup do Přeboru slavit do 
třetice a na trvalo 

Počítáte s nějakou posilou?
Rádi bychom. Proto aby se zvýšila naše konkurenceschopnost 
v soubojích s ostatními soupeři. Výjimkou samozřejmě není ani 
naše Á mužstvo mužů a přesto, že náš kádr je v soutěži nadstan-
dardní jak kvalitou hráčů, tak jejich počtem, předpokládáme jeho 
částečné doplnění ať už některým z našich hráčů působícím dnes 
v jiném klubu nebo nově vytipovaným. 

Mladší dorost má asistentku trenéra? F. Melounka si 
ještě pamatuji z Břevnova!
Mladší dorost, hráči ročníku 2002, se v minulém roce pod vede-
ním stále skvělého fotbalisty, který nechal své stopy kromě Břev-
nova i v dalších klubech, Fandy Melounka probojovali do finále 
Poháru PFS! V letošním roce usilují o vítězství ve své skupině 1. 
třídy mladšího dorostu a připravují se na následující sezonu v di-
vizi mladšího dorostu. Trenér Melounek asistenta dosud nemá, 
žena působící s ním během zápasů na střídačce je vedoucí druž-
stva, Jitka Novotná . 

 Na otázky odpovídal Předseda FO 
p. Radek Trhlík

 SK STŘEŠOVICE

SEJDEME SE NA SLAMNÍKU
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Představte současné Jeleny čtenářům
V současnosti jsou Jeleni skautským oddílem pro děti od začátku 
školní docházky až v zásadě pro maturanty (i dál je možno pokra-
čovat, ale obvykle se to dotýká jen zlomku členů z dosavadních 
generací). Projde–li si někdo celou tuto cestu, stráví nejprve něko-
lik let ve foglarovsky vedených vlčatech, s přechodem do druhé-
ho stupně se pak posune ke skautům a středoškoláci pak fungují 
jako pomocní vedoucí, roveři. Jak skauti, tak vlčata potvrzují svou 
junáckou identitu slibem na konci tábora. 

Kde se scházíte? 
Jako klubovna našemu oddílu slouží dvojice místností v dolním 
patře Vojtěšky v Břevnovském klášteře. Každá místnost je do-
statečně vybavená pro celou jednu schůzku. Však také skautům 
stačí jen jedna místnost a druhou mají vedoucí jako zázemí pro 
chystání tábora. Mladším vlčatům dvě místnosti umožňují se roz-
dělit na skupinky s odlišným programem. To je užitečné jak při 
turnajích v rozličných disciplínách, tak ve „studijnějších“ okamži-
cích. Co se výbavy týče, není kromě židlí a stolu mnoho potřeba, 
nově v jedné místnosti přibyla obrazovka na promítání, to už je 
postradatelný luxus, což však nebrání příležitostnému použití. 
Velkou výhodou je okolní klášterní zahrada s kouskem lesa, kte-
rou využíváme při hezkém počasí k hrám. 

Jak se vám povedl loňský rok? 
Poslední roky rozhodně nepatří k „neúspěšným“, obzvláště 
mladších zájemců o členství je víc než moc a rok 2017 se 
v tomto směru nijak nelišil. I přes chyby (v případě našeho 
oddílu někdy drhne komunikace a disciplína starších skau-
tů), které patří k životu, je atraktivita oddílu pochopitelná. 
Tradiční ikonické akce – střediskové Vítání jara, letní tábor  
i Vánoční výprava – se povedly, splnily očekávání a vyhnuly 
se fiaskům. Ale i život šel dál a investice do budoucnosti 
nebyly opomenuty, táborovou etapovou a také povedenou 
hru připravila skupinka doposud nezkušených roverů, změ-
nila se i pozice hlavního vedoucího vlčat. Takže ano, rok 
2017 třeba nebyl obdobím divů a zázraků, ale držel se dob-
rého kurzu. 

Jak se vydařil váš letní tábor?
První tři týdny trávíme každý rok na Zlatém potoce na Pra-
chaticku. Přinejmenším vzpomínky jsou pozitivní, napadá 

mne mnoho zážitků (putování ve dne v noci, spánek ve vlastním 
přístřešku, tvrdě organizovaný úklid lesa, stavba tábora i jeho 
zbourání), které možná rozhodně nevystihuje slovo pohodlné, 
ale zpětně jsem za ně vděčný. Platí to samé jako s rokem 2017, 
žádné záplavy, žádné epidemie a naopak nejeden dobře vedený 
a účastníky se zápalem braný program. Snad jen průtrže mračen 
na rozloučenou jsme mohli být ušetřeni. 

Jaká je náplň vašich schůzek v zimním období? 
Zimní období je vhodnou příležitostí k tomu účastníkům schů-
zek ze skautingu předat něco víc, než jen pohyb v přírodě. Právě  
v zimě se dobře jako nikdy jindy dá mluvit o hodnotách jako je 
čest, služba bližním, víra a odhodlanost hýbat světem. Stejně tak 
je to příležitost trénovat některé drobné dovednosti jako je třeba 
vázání uzlů. Pokud je sníh, což letos, bohužel není, s vlčaty jsou 
velmi populární sáňkařské závody. 

Pořádáte s dívčím oddílem Arachné společné akce?
Pořádáme, například na tradiční akci Na světě nejsme sami oba 
oddíly spolupracují. Další společnou akcí bývá potáborová výpra-
va starších členů obou oddílů, nedávno také břevnovské oddíly 
(vítězně) spolupracovali při podzimní střediskové hře Fantom 
Prahy 6. Nicméně i přesto většina Jelenů osobně nezná většinu 
dívek z Arachné a naopak. 

Plánuje letos nějakou akci v zahraničí?
Do konce prázdnin to vypadá zatím na dvě akce, obě se týkají 
starších skautů. První, Mise Polsko, proběhne na přelomu května 
a června, zatím o ní nebyly zveřejněny žádné informace s výjim-
kou té, že se rozhodně nebude jednat o relaxační výpravu. Druhý 
výjezd do zahraničí je tradičně spojen s potáborovou výpravou 
pro starší skauty až vedoucí. V posledních letech takto byly na-
vštíveny Černá hora, Polsko, Slovinsko. Není to tak dávno, co 
jsme v rámci tradiční vodácké výpravy sjížděli řeku Isar na hra-
nicích Německa a Rakouska, ale letos se spokojíme s českými 
vodami. 

Ještě přijímáte další zájemce?
Ano, ale není to vůbec jednoduché se k nám dostat. Počet členů 
je trvale na hranici našich možností, a tak zájemci musejí čekat 
nebo hledat jiné oddíly. Noví kluci přicházejí pravidelně na začát-
ku podzimu hlavně do mladších vlčat. Situace ve skautských od-
dílech celé Prahy 6 je velmi podobná. Je škoda, když si rodiče ob-
čas rozmyslí svůj zájem a po krátkém čase svého syna přestanou 
posílat. Přitom jiné, vážnější zájemce necháme čekat. Skauting 
je atraktivní, dobrodružný, ale někdy také náročný. Kdo ale vydr-
ží více let, z toho vyroste pořádný, silný člověk nejen po fyzické 
stránce. 

David Nadrchal 

Současně prošla částečnou rekonstrukcí i letní zahrádka a tím se 
její kapacita zvýšila na sto osob. Navíc, se celá nachází pod větve-
mi obrovského stromu, tudíž je zde příjemně i za parného počasí. 
V létě bude také zprovozněna vlastní udírna a gril. 

Hostinec disponuje také hudebním sálem, tady se téměř každý 
den pořádají koncerty, případně jiné hudební akce. Podotýkám, 
že tady mají možnost se realizovat začínající nebo méně známé 
kapely, které se zde vydávají ve stopách dnes už mnohdy slav-
ných a populárních kolegů. Mnozí právě „Na Slamníku“ začínali!

A co dodat k názvu hospůdky? Ten dostala v polovině 19. stole-
tí podle krejčovské slavnosti „Slamník“ německy zkomoleno na 
„Strozok“. 

Co je pak zvláště potěšitelné, tady v Bubenči stále převažují míst-
ní hosté nad zástupy turistů, což je v dnešní době téměř zázrak. 

P. S. Tak to bývalo. V úterý po velikonocích se neslo na bidle zdo-
bené plátno vycpané slámou. Na takovém „slamníku „ bývaly 
připevněny loutky, které představovaly pannu a mládence. Tím-
to pražští krejčí vítali jaro a také prý opěvovali stav manželský. 
“Slamník“ se pak vyvěšoval nad bubenečské hospody jako znak 
toho, že to v nich žije!                 T. Matějka

 SKAUTSKÝ ODDÍL JELENI
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Tento rok je nabitý řadou výročí, jak radostných, tak těch, 
které vyvolávají nepěkné vzpomínky. Jsou ale některá zce-
la nevýznamná, avšak i ty je dobré občas připomenout.  
K takovým patří výročí jednoho méně známého typu tram-
vaje…

Psal se rok 1948 když tuzemský výrobce tramvají ČKD Pra-
ha představil pražské veřejnosti nový typ tramvaje. Jedna-
lo se o dodávku 30 vozů inventárních čísel 3069 až 3098, 
které dostaly zvláštní název „Mevro“. Mnozí si asi řeknou, 
jak k tomuto pojmenování došlo. Vysvětlení je nabíledni. 
Téhož roku se v Praze konala k 25. výročí založení Česko-
slovenského rozhlasu – „Mezinárodní výstava rozhlasu“. 
Kdo využil slovní zkratku prvních písmen této výstavy „ME 
V RO“ a tak pojmenoval novou tramvaj, to se dnes těžko 
dozvíme. Využívám sedmdesáté výročí uvedení „mevra“ 
do provozu, abych připomněl tramvaj, na kterou Pražané 
rádi vzpomínají, asi podobně jako na trolejbusy. Jejich pro-
voz byl z nějakých důvodů ukončen. Trolejbusy skončily 
po 36 letech z důvodů politického rozhodnutí. V případě 
Mevra tomu bylo po pouhých 20 letech provozu a důvod 
byl čistě technický. 

Již ve třicátých letech Dopravní podnik začal provozovat 
uzavřené vozy nazvané „ponorka“ předchůdkyně „mever“. 
Oproti starým obousměrným vozům se jednalo zejména  
v zimním období o mnohem komfortnější vůz. Přes mo-
dernizaci, jako byly dvoje hydraulicky ovládané posuvné 
dveře se i tento vůz potýkal s nedostatkem všech dosud 
provozovaných tramvají. O co se vlastně jednalo. Každý ři-
dič ví, že pokud se přidává rychlost, je to radost, horší je, 
když je potřeba brzdit a ono to nějak nejde. Tramvaje měly  
a stále mají, zejména v podzimní době, /listí na trati, námra-
za/ problém se smykem. Každý, kdo jezdil ve staré tram-
vaji si vzpomene, že řidič měl u brzdového kola nádobku  

Mezi námi
v Břevnově 48.  

Milan Mikeš

ROK  
PLNÝ VÝROČÍ

s pískem a na řetízku lopatičku. Další zásoba písku byla  
v zásobníku pod sedadly cestujících. V případě smyku a po-
třeby rychlého brždění řidič sešlápnutím pedálu a táhlem 
uvedl v činnost mechanismus zásobníku. Trubkou se sypal 
písek přímo před kola. Byla to v mnoha případech jediná 
šance jak smýkající vůz zastavit. Nutností bylo, aby písek 
byl suchý. Každá vozovna byla vybavena tzv. pískovnou, 
kde se písek udržoval co možná nejsušší. Největší pro-
blém s vlhkostí písku se projevil při mrazech. Vlhký písek 
zamrznul v sypačích a s takovým vozem nebylo radno jet. 
V zimních měsících se jednalo o častou závadu, pro kterou 
bylo nutno zatáhnout do vozovny. V době, kdy přišlo Mev-
ro do provozu, byla v USA provozována tramvaj typu PCC, 
předchůdkyně naší pozdější T 1. A jednu z předností toho-
to vozu tehdejší tuzemský výrobce využil. Mevro vybavil 
magnetickými brzdami. I u starých vozů byla využívána 
kolejnicová brzda, ale ta byla použitelná jedině v případě, 
že se motor točil a generoval proud do magnetů, které se 
přisály ke kolejnici. Bohužel tento efekt nefungoval právě 
v momentě smyku, kdy se motor netočil. Z tohoto důvo-
du bylo do vozů Mevro nainstalováno devatenáct NI–FE 
článků o napětí 24 V. Ty umožnily, aby řidič v případě po-
třeby sešlápnutím pedálu uvedl v činnost čtyři cca 100 
kg těžké kolejnicové brzdy. Použití bylo omezené a nedalo 
se mnohokrát opakovat vzhledem k tomu, že kolejnicové 
brzdy odebíraly v momentě použití proud v desítkách am-
pér. Z tohoto důvodu byl vůz vybaven motorgenerátorem, 
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který akumulátory dobíjel. Nutno podotknout, že tento 
stroj o celkové váze 60 kg. byl nejzatíženějším zařízením 
vozu a běžel takřka bez přestání. Akumulátory byly zdro-
jem pro všechny pomocné okruhy 24 V, včetně základního 
ovládání vozu /spínání linkového stykače apod./. Mělo to 
ten význam, že trakční proud přicházel do kontrolérů až po 
sepnutí linkového stykače a zařazení I. stupně jízdy. Linko-
vý stykač byl přínosem a odlehčoval napalování kontaktů 
kontrolérů. Avšak jeho umístění přímo nad sedačkou řidiče 
se ukázalo jako velice nešťastné řešení. To bylo také hlavní 
příčinou toho, že se vozy po roce 1967 vyřadily z provozu. 

Soumrak Mever nastal po roce 1965 po tom, co s ná-
stupcem tramvají typu T 3 byly upraveny vypínací proudy  
v měnírnách DP. V provozu se začaly množit havárie /vy-
hoření, přeskoky/. Přestože spodní kryt stykače nad hla-
vou řidiče byl plechový a vyplněn azbestovou vložkou bylo 
to nedostačující. S tím se pojily poměrně dramatické mo-
menty, kdy řidiči začaly padat na hlavu rozžhavené části 
krytu. Řidič sotva stačil vůz zajistit a prchnout. Nejen, že 
byly propálené textilní sedačky, ale mnohý řidič měl i pro-
pálené otvory ve služební čepici. Naštěstí se to obešlo bez 
vážných následků. Stávající konstrukce a umístění stykače 
byla pro další provoz nedostačující a byly hlavní příčinou 
pro ukončení provozu. Jak se posléze ukázalo, řešením 
mohlo být použití stykače z vozu T 1 a jeho umístění pod 
podlahu na zádi, tak jako je tomu dnes u muzejního vozu 
č. 3083. Mevro bylo oblíbené jak mezi řidiči a průvodčím, 
tak u cestujících. Mělo troje dveře, topení u řidiče a průvod-
čí v pokladně. Bylo vybaveno hydraulickou brzdou, která 
nahrazovala funkci brzdového kola. Výpravčí jej nesvěřo-
val kdekomu. Při požáru v Rustonce, tehdejších dílnách DP  
v roce 1957 shořela celá řada vozů a mezi nimi i dvě mevra. 

Vozy sloužily ve vozovnách Střešovice a Strašnice. Pozdě-
ji byly všechny vozy staženy do střešovické vozovny, kde 
také skončil jejich provoz. Z původní dodávky se zachovaly 
pouze dva. Jeden byl zcela přestavěn na pracovní vůz/č. 
3098/a druhý č. 3083 je vyhledávaným provozuschop-
ným exponátem v muzeu MHD ve střešovické vozovně. 
Nutno podotknout, že vůz č. 3083 je upravený oproti pů-
vodně provozovaným. Nejpodstatnější úprava spočívá prá-
vě v tom, že problematický linkový stykač není nad stanovi-
štěm řidiče, ale pod zádí vozu. Určitá změna je také v tom, 
že vůz je možno provozovat jednoduchým připojením k síti, 
obdobně jako u starých hlavním vypínačem, aniž by bylo 
nutno spustit motorgenerátor a ovládání 24 V. 

Udržovat Mevra v letech 1955 – 1964 byla moje denno-
denní práce a na to se jen tak nezapomíná. Stejně tak jako 
na okamžik, kdy mě ing. Láska, nynější vedoucí muzea za-
vedl do vozu č. 3083. Nevěřím, že muzejní exponát je ve 
stavu, aby mohl vyjet na trať. Pracovníci muzea mě rychle 
vyvádějí z omylu. Po připojení k síti slyším, jak začíná pra-
covat motor hydraulické soustavy. Po chvilce lze otevírat 
dveře, technik spouští motorgenerátor a můj údiv vrcholí. 
Zírám. Stroj, který pamatuji většinou jako rachotící zaříze-
ní, běží velice tiše. Nyní již stačí jen pohnout klikou kontro-
léru a vůz může jet. Trochu se stydím, když porovnávám 
současné možnosti s dobou jejich provozu, kdy bylo přes 
materiálové problémy do mever pořád co dávat. A to ne-
platí jen o tomto exponátu, ale prakticky o všech, co se 
v muzeu nalézají. Klobouk dolů před fandovstvím dobro-
volníků a šikovností personálu muzea. Hoši dokazují, co je 
láska a hlavně umí… 

Foto archiv listu a DP Praha
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Oznámení
13. dubna 2018 se konalo v Obřadní síni v Praze Motole poslední 
rozloučení s Ing. Josefem Fučíkem z Břevnova, předním znalcem vo-
jenské historie c. k. armády Rakouska–Uherska. Pan Josef Fučík byl 
také naším spolupracovníkem a před časem napsal pro Břevnovana 
seriál o osmém pluku zeměbraneckém, známých osmácích a něko-
lik dalších odborných statí. Napsal několik knih o českých plucích  
v císařské armádě, publikoval řadu článků v celostátních časopisech  
a novinách. Neváhal zajíždět do Vídně a prolistovat náležitosti v plu-
kovních knihách císařského válečného archivu a v dokumentech do-
bových reálií se vyznal jako málokdo. Byl členem pražských vojen-
ských historických spolků pluků č. 8 a 28. Při Břevnovském posvícení 
v roce 1998 představil v proslovu tří set leté výročí dvacátého osmé-
ho pěšího pluku, plukovní pochodovou skladbu Castaldo a dobově 
oblečené vojáky. Neúnavně pracoval na objektivním obrazu c. k. ar-
mády a úloze Čechů v jejich řadách, který byl právě po vzniku repub-
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Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974
Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934
Irina Semizorová, Břevnov 10. 9. 1933
Hana Kosová, Břevnov 14. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice 19. 9. 1949

Červenec – Srpen – Září

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

3. listopadu 1918, sedmý den po vyhlášení republiky, sešli se tisíce Pražanů na Bílé hoře k národní manifestaci. Po skončení účastníci zamířili po Bělohorské 
do Prahy a cestou ze školy, stojící proti Marjánce, shodili z výklenku a zničili sochu v životní velikosti. Tenkrát ta osobnost, jehož socha představovala, 
nemalou měrou na výstavbu školy přispěla. Na Staroměstském náměstí se pak manifestanti stali svědky zničení Mariánského sloupu z roku 1652, 
postaveného jako díkuvzdání, že se Praha ubránila Švédům ve válce třicetileté. Jaká socha však byla zničena v Břevnově?  Odpověď naleznete v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka Socha císaře Františka Josefa I.

liky značně zkreslen. Pro skutečné fandy historie je Ing. Josef Fučík 
dnes nenahraditelným zdrojem poučení. 

Mgr. Pavel Krchov

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Odvárka 
www.odvarka.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu z poloviny let še-
desátých. Setkání „55 let The Undertakers 1964 – 1968“ se konají zcela 
pravidelně každé první pondělí v měsíci. V restaurantu U Holečků, Libocká 
6, Praha 6, Liboc. (Petřiny – konečná). 

Opět vychutnáte skladby Rolling Stones, Beatles, Hendrixe, Orbisna, Do-
ors, Pretty Things, Hollies, Manfred Man, Move, Troggs, Animals, Kinks, 
Who, Searchers, Byrds, Fortunes, Yardbirds, Procol Harum, Cream, Traffic, 
Small Faces a dalších. 

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

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

3. 9. 2018 pondělí od 19. 00 – 22. 00, U Holečků 
55 let The Undertakers 1964 – 1968

VZPOMÍNKA

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. 

Dne 15. května 2018 by se dožil 90 let PhDr. Jiří 
Vyskočil, dlouholetý varhaník baziliky sv. Markéty v 
Břevnově a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdruže-
ní pražských učitelek. Zemřel před 25 lety. Vzpomíná 
rodina a přátelé
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Archivní snímky: s vlaječkou velitelský tank Hetzer v čele ko-
lony v Radimově ulici. Čeká se. Snímky barikád u Kaštanu, 
níže na Bělohorské a v ulici 8. listopadu. Vojenské auto napříč 
ulice na Drinopolu. Vyrabovaná auta v u kasáren na Pohořelci 
a úsměvy a stisky rukou Břevnováků s ruskými vojíny na Krá-
lovce a jinde. Kolona německých vojáků v ulici Za Strahovem. 
Bylo po všem… 

 Ale jen na chvíli. Už v srpnu 1945 hnal celý Svobodův sbor 
na hranici k Ostravě, kde si hodlala polská armáda vzít území, 
které mělo snad Polsko dostat v roce 1918. A čs. armáda ještě 
neexistovala, jen četnické stanice. Stovky životů tehdy zachrá-
nil maršál Žukov, vojenský velitel Polska a východního Němec-
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.

166
Před třiasedmdesáti lety
Jen letmo, rychlým přeletem dnes nahlédneme do dramatických 
dní konce 2. světové války v Břevnově a to prostřednictvím ar-
chivních fotografií. V roce 1946 sice plukovník Kozák květ-
nové dny popsal, vyšel almanach, ale podle mínění pamětníků 
byly některé události přikrášleny. O květnových dnech jsme 
psali mnohokrát. Takže jen telegraficky. 

5. května se ulicích Břevnova začaly objevovat československé 
vlajky. V ulicích bylo cítit napětí, ale němečtí vojáci se chovali 
zcela pasivně, jako by nic. Krátce po poledni byla slyšet z cent-
ra Prahy střelba, rozhlas začal volat o pomoc a vyzýval občany 
ke stavbě barikád. Po počátečních zmatcích /nebylo velení, ná-
řadí, materiál atd. /, byly v dalších dnech hlavní ulice přehraze-
ny barikádami ze stromů kaštanů, trámů a dlažebních kostek. 
Pod velením pl. R. Kozáka vytvořeno několik čet dobrovolníků, 
které tvořily v ulicích hlídky, tzv. Revoluční gardy s bílými pás-
kami a písmeny RG na rukávech. Velmi se aktivizovali hlavně 
mladí lidé. Byly dstraňovány německé nápisy, hledány zbraně, 
podařilo se zastavit a odzbrojit některé vojáky. Ti se však rychle 
stáhli do chráněných objektů. V Praze probíhala horečná jedná-
ní České národní rady a vojenského velitelství Prahy „Bartoš“ 
s velením německé armádní skupiny, která chtěla volný průjezd 
městem. K jednání docházelo i v Břevnově mezi povstalci a po-
sádkou kasáren Na Panenské a v klášteře. Němci požadovanou 
kapitulaci odmítali, ale s postupujícími hodinami byly posádky 
ochotny se vzdát, ale jen do rukou armády. Z Prahy přicházely 
protichůdné zprávy. Velitelství Bartoš dohodlo odchod němec-
ké armády na den 8. května se zbraněmi, které vojáci zanechají 
za městem. Do jednání však vstoupila politika a ČNR vyhlašo-
vala nepustit Němce přes Prahu a bojovat. V Radimově ulici, 
dříve Boleslavově, již stála kolona tanků Hetzer, z velitelského 
stroje vystoupil velitel a vybavoval se s břevnovskými souse-
dy. Čekalo se. V jednotlivých ulicích docházelo k útokům na 
byty německých civilistů, kterým, pokud nestačili uprchnouti, 
šlo již o holý život. Majetek lákal. Mladí nedočkaví povstalci 
se snažili dobývat Břevnovský klášter s německou posádkou i 
přes rozkaz velení plukovníka Kozáka zachovat klid. Někteří to 
zaplatili zraněními a životy. Němci postupně opouštěli objek-
ty, školy, kasárna, klášter. Až ve večerních hodinách 8. května 
se kolony v Břevnově hnuly Radimovou, dále na Bělohorskou 
směrem na Vypich. Vojáci, civilisté, tisíce lidí. Řada vojenských 
aut ponechána bez benzínu na místě se vším, co bylo naloženo. 
Po krajích silnice byly odhozené zbraně, munice, spousta věcí, 
které překážely v pochodu. Pamětník Karel Bažant vzpomí-
nal mj. , jak pod Vypichem u měnírny zastavilo osobní auto  
s německým důstojníkem a ženou. Vzali, co pobrali, důstojník 
auto zapálil. Dvojici naložilo další auto. Povstalci zcela ovlád-
li ulice. 9. května vstoupily do Břevnova oddíly Rudé armády  
a město vydechlo úlevou. 

KALENDÁŘ AKCÍ

ka. Doslova řekl: “Jestli si Armia Krajowa něco začne, rozdrtím 
ji. “ Mělo to účinnost, Poláci tam „hodili zpátečku. “ Rusové 
nechtěli žádný ozbrojený konflikt v týlu své armády a česko–
polská hranice zůstala tak jak je dosud. Bylo po všem… Arci to 
je jen další méně známá epizoda. 

Pavel Krchov 




