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 Přece přišli! Tři králové z daleka, kteří přišli do Betléma podle biblické dějepravy, dorazili 6. ledna do 
Břevnovského kláštera k jesličkám před bazilikou a k opravdu živému Jezulátku. To je u nás již krásnou 
tradicí, 24. 12. a 6. ledna. Děti zahrají příběh s králem Herodem a se zpěvy a velkým davem dětí a do-
spělých přijdou k Ježíškovi. Na dudy vždy hraje Mgr. Marie Šafaříková.

Králíci, husy, slepice, kozy a kachny, to bývalo časté hospodáříčko našich předků. V místě dnešního vni-
trobloku za bývalým biografem Radost v Břevnově byste asi chlívky a králíkárny nečekali, a přece tomu 
tak bylo. Dnes tady jsou garáže.    

Po celý rok je stálým magnetem v Břevnově barokní klášter se svými davy farníků, svátky, bohoslužba-
mi, koncerty, programy pro děti a dospělé. Obzvláště o svátcích Vánočních je v bazilice plno, sotva lze 
projít. Atmosféra je vždy slavnostní a povznesená. 

Zajímavost
pro vás 127. 

Lístek z archívu
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K fotografii na obálce listu: Po chabé výmluvě  
o neopravitelnosti byla v minulých týdnech zboře-
na jedna z ikon starého Břevnova, první výšková 
budova z roku 1911, kterou nechal vystavět sta-
rosta Jan Kolátor. Na pohlednici Václava Duba je 
dům plný nájemníků. Dostal také hned přezdívku 
mrakodrap, anebo vysoký.

Velké prádlo u Dubů, maminka pere. Tak by se dal 
nazvat snímek fotografa Václava Duba ze dvorku 
břevnovského mrakodrapu v Radimově ulici č. 8, 
kde dlouho bydlel. Zde bylo místo setkávání sou-
sedů na židlích a sesličkách, kdy se probíraly den-
ní události a senzace a kde se věšelo prádlo, když 
bylo hezky. Dnešní číslo Břevnovana je věnováno 
právě těm, kteří zde žili a kteří dosud žijí, protože 
dům už navštívit nemůžou. A to je špatná vizitka 
našeho obvodu. 
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 Břevnovan – 30 let. Ano, je to „kak“. Čas 
nezastaví žádné zaříkávání, žádná politická 
strana, žádná divadelní opona. Časopis vstou-
pil do třicátého ročníku novodobé existence.  
V jednotlivých ročnících jsou ukryty vynika-
jící články a odborné místopisné stati našich 
spolupracovníků, řady známých osobností, 
které je nutné připomenouti, protože jste je  
i Vy, čtenáři, dobře znali, ale už nejsou mezi 
námi. Historik PhDr. Michal Flegl, akade-
mický malíř a historik Jan Herink, historik 
PhDr. Lubor Pok, vojenský historik ing. Josef 
Fučík, JUDr. Miloš Tobolka, ak. mal. Zdeněk 
Háša a jiní, ti všichni pro zdejší čtenáře pilně 
a nezištně psali a v Knihovničce Břevnovana 
vydali i místopisné publikace. Nezapomenu-
telné jest ovšem zázemí redakce – prof. Marie 
Krchovová, náš přístav a duše listu. Patnáct 
let sídlila redakce na adrese Nad Závěrkou 
17, než si obecní dům výhodně koupil bývalý 
starosta Prahy 1 Lomecký. Časopis Břevno-
van podporovala Občanská demokratická 
strana, svoji první publikační činnost zde 
odbývali europoslanec Jan Zahradil a býva-
lý starosta Tomáš Chalupa. Do stránek listu 
psali někteří Zastupitelé Prahy 6, ale i Pater 
Alois Kánský, Míla Smetáčková, prof. Jan 
Sokol a mnozí jiní, kteří k nám měli blízko, 
protože po roce 1989 měli lidé k sobě blíž. 
Do redakce rádi chodili pamětníci, Václav 
Dub, Rudolf Hiršl, Karel Morávek, Václav 
Kadeřábek, Jan Jelínek, sportovci, čtenáři, 
dopisovatelé. Připomeňme při této výjimečné 
příležitosti také činnost naší společenskou. 
List stál u zrodu Břevnovského spolku živ-
nostníků v roce 1992, kdy se jen pozvolna 
objevovaly a ozřejmovaly staré tradice, dal 
mu vizi, náměty a scénář masopustu, prů-
vodu a bálu, námět a scénář Břevnovského 
posvícení, skrze toho jsou vždy na posvícení 
děti, školy, jejich výrobky a pódium, soubory 

a bývali u nás rok co rok krajané z českých 
vesnic z Chorvatska a Rumunska. Upozornili 
jsme nahlas na blížící se sté výročí Bubenče  
a Břevnova, na potřebu nových varhan v kláš-
teře. Mnozí živnostníci časopis podporovali  
a díky tomu mohl přežít v konkurenci tisko-
vin, které vycházejí jen tak, zdarma. 
Na všechny, kteří už nežijí, vzpomínám  
a pomyslně děkuji za spolupráci. Děkuji  
i spolupracovníkům současným, pánům živ-
nostníkům, podporovatelům a přátelům, že 
Břevnovan žije. Děkuji čtenářům za stálý zá-
jem. Pán Bůh zaplať! – V dokonalé úctě Mgr. 
Pavel Krchov, vydavatel a redaktor listu. 

 Z kláštera. Úterý 1. ledna 2019, prv-
ní den v Novém roce. V tento den o svátku 
P. Marie slouženy tři mše svaté a to v osm 
ráno, o desáté dopolední a o šesté večerní.  
V deset bohoslužbu doprovázel chrámový 
sbor a orchestr. Od 11 hodin sloužena mše na 
Bílé Hoře. Bylo chladno, zimní den, lidé z bo-
hoslužeb si popřáli stiskem rukou a spěchali 
domů. Před hlavním vchodem do baziliky 
stáli tiše členové Chrámového sboru a fotili 
se. Úsměv: letos po devatenácté. – 4. 1. před 
6 lety zemřel Pater Jan Kohl, bývalý tzv. mi-
nistr zahraničí kláštera, který ovládal několik 
jazyků. Mnozí lidé na něj vzpomínají pro 
jeho laskavost, sloužil pravidelně bohoslužby 
ve Vojenské nemocnici, chodil k nemocným, 
posloužil, co kdo potřeboval. Mše za něho 
byla vykonána 6. ledna. – 6. 1. na svátek 
Zjevení Páně se sloužily všechny tři mše se 
svěcením vody, křídy, kadidla a zlata. Od 17. 
15 se konalo představení příchodu Tří králů 
podle biblického příběhu o králi Herodovi 
a cestě Tří králů do Betléma k narozenému 
Ježíškovi, kterou předvedly děti z farnosti za 
velké účasti lidí. Průvod za zpěvu koled došel 
k cíli, kde bylo dítko se svými rodiči, předsta-
vující P. Marii a sv. Josefa. Atmosféra úžasná. 
Týž večer po mši vykonána Tříkrálová sbír-
ka. – 7. 1. V rozhlasové stanici Vltava v pořa-
du Vizitka hovořil náš pan arciopat P. Prokop 
Siostrzonek. – V neděli 13. 1. od 9 hodin byla 
přenášena českým rozhlasem Vltava z bazi-
liky mše. Celebroval opět arciopat P. Prokop 

Siostrzonek, u varhan byl Marek Čihař, zpí-
vala břevnovská schola. – 14. ledna při mších 
připomenuto výročí od založení kláštera sv. 
Vojtěchem a knížetem Boleslavem. /1026 let/ 
Před rokem byla při tomto výročí provedena 
slavnostní benefice převora Siostrzonka kar-
dinálem Dukou. – 16. 1. Pater Václav Snětina 
sloužil mši sv. k uctění památky Jana Palacha. 
– 19. 1. Na Marjánce se konal Farní ples. – 
22. 1. od 19 hodin v Tereziánském sále za-
zněl koncert Hudba královen v rámci cyklu 
Břevnovská nokturna. – 27. 1. Pater Václav 
Snětina sloužil mši o deváté ranní se zamě-
řením na děti a s udílením křtu. Zpívala břev-
novská schola řízená M. Salákovou. 22. 1. – 
27. 1. Bratr Bruno Maria a další tři mladí lidé  
z farnosti se zúčastnili Světových dnů mládeže  
v Panamě. K požehnání pro jejich pouť jim 
Pater Václav předal naši vlajku se dvěma 
stuhami v barvách Břevnovského kláštera: 
modrou a stříbrnou. znak kláštera: stříbrné 
břevno /břevna/, na modrém štítu. Oznáme-
ní otiskl Týdenní zpravodaj farnosti, který 
vychází pravidelně ve formátu A5 a čtyřech 
stranách. Redakce: P. Václav Snětina a Anna 
Kabíčková. – 2. února 2019 o svátku Uve-
dení Páně do chrámu /Hromnic/, byly při 
bohoslužbách posvěceny svíce – hromničky. 
– 9. 2. od 18. 00 sloužena bohoslužba s kra-
janským Sdružením Ackermann – Gemeinde. 
10. 2. Pater Václav sloužil mši sv. s katechezí 
pro děti. 3. března 2019 se bude konat farní 
masopust se mší svatou a s programem pro děti. 

 Petice, která se zdvihla proti jednosměr-
kám v Břevnově čítá již na 500 podpisů  
a zájemci mohou svůj podpis připojiti v trafice  
u pana Pecha na Bělohorské 99, vedle Billy. 

 Novoroční pěvecké zastaveníčko.  
V úterý 8. ledna 2019 konal se 6. Novoroč-
ní koncert žáků ZŠ Marjánka v bazilice sv. 
Markéty v Břevnově. Společně vystoupili 
trumpetista Marek Zvolánek a varhaník Pa-
vel Svoboda, pořádal Spolek břevnovských 
živnostníků. Odposlechnuto: bylo to pěkné, 
ale byla tam nekřesťanská zima. 

pokračování na straně 4

Foto kvarteto dnes. Samé bourání v Břevnově, které nebere konce: Vinička, mrakodrap, hřiště s kabinami a hospodou, tu zmizí vila, vyroste místo ní příšera. 
Jako by se nic nestalo, u nás je to možné. Už bylo slyšet na Zastupitelstvu Prahy 6, že i tu polikliniku by bylo nejlépe zbourat, jinde, že Strahov třeba také. Na 
snímcích poznáte torzo bouraného mrakodrapu, místo, kde stála Vinička, zbytky ligového hřiště a logo Klubu za záchranu Břevnova z roku 1990. Podobnost 
čistě náhodná. Kde jste Lucie Váchová, bývalá předsedkyně spolku?

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
 Pozvánka na výstavu. Muzeum hl. m. 

Prahy otevřelo 5. prosince 2018 Na Poříčí – 
tedy ve svém, výstavu ilustrací v časopisech 
60. a 80. let 19. století nazvanou Zlatá Praha. 
Jest zde otevřeno denně od 9 – 18 hodin kro-
mě pondělí. Ctitelé místopisu a překrásných 
pérových kreseb by si výstavu rozhodně ne-
měli nechat ujít. Potrvá do 31. března 2019. 

 Co nového vyšlo v Břevnově? Ještě na 
podzim loňského roku vydala paní Jana Vo-
secká dvě útlé sbírky básní, tzv. poezie faktu, 
nazvané Jeden svět – kniha první a Jeden svět 
– kniha druhá. Obě knížečky jsou doplněny 
zajímavými autorčinými kresbami a kolá-
žemi a vydány nákladem vlastním. – Ještě 
činíme poznamenání, že 26. ledna 2019 
se konalo ve vinárně U Dvou andílků malé 
představení publikace pana Martina Nováka 
nazvané „40 let objektivem Martina Nová-
ka“ jež obsahuje na sto fotografií Břevnova 
a okolí z doby posledních 40 let. Jako bonus 
byla představena účastníkům autorská mo-
nografie s názvem Takoví jste /byli/, což jest 
kniha portrétů osob a osobností z Břevnova  
a Střešovic, které vznikly v ateliéru a v insce-
novaných exteriérech. 

 1. ledna 2019. Na Týden nesedím, sou-
sedím. Pro toho, kdo chce už odvrhnouti 
nekonečné TV seriály a jiné zbytečnosti, na-
bízí Komunitní centrum Nesedím, sousedím  
v Břevnově denní programy jak pro dítka, tak 
pro rodiče a seniory. Klub /nejen/ pro rodiče, 
schází se každé úterý a čtvrtek v programu 
Dvorek od 9.30 do 12.30 /zpívání, říkanky, 
divadlo, tanečky/, pro nejmenší a komunitní 
oběd. Nutné přihlásiti se předem u lektorky 
Leníčkové a Závadové. Dále běží tvořivé pát-
ky pro malé a velké od 9.30 do 12.30 poté 
oběd. Pro dítka zpívání říkanky, vyrábění, 
pro maminky ruční práce. Nutné se přihlá-
siti předem u paní Ratajové. V pondělí a ve 
středu jest otevřena velká herna od 9.30 do 
12.30. Wi-fi, hračky, registrace není nutná. 
A pro ženy s hlídáním dětí nabídnuto cvičení 
– jógová terapie na bázi hatha jógy. Probíhá 
každé pondělí od 10.30. do 12 hodin. Vede 
lektorka Marie Hledíková. Dále je zde Klub 
seniorů. Volný klub pro setkávání, káva, 
karetní a stolní hry, různé kurzy. Internetová 
kavárna pro seniory s případným poraden-
stvím, jógová terapie, vede lektorka Tamara 
Vosecká, výtvarný kurz pro seniory, vede 
Dagmar Urbánková a zdravotní cvičení pro 
každého. Vede Irena Vaňková. V programu 
pro seniory jsou i různé prohlídky, např. 26. 
února 2019 koná se komentovaná prohlídka 
Rothmayerovy vily a to od 10.00 do 11.00, 
druhá od 11.30. do 12.30. Pro více informací 
a pro rezervaci pište na nesedimsousedim@ 
mail.com nebo volejte na číslo: 702 816 476. 

 Z Liboce /Ing. E. Morys/ – Advent ode-
šlého roku byl zahájen v Liboci velmi slav-
nostně. V sobotu dne 8. prosince se postarala 
o.p.s. Archaia (www.archaia.cz) uspořádá-
ním společenského odpoledne ve svém are-
álu (archeologickém parku) v Liboci, naproti 
kostelu v ulicich Šebestiánská – V domcích. 
Účast byla poměrně dobrá, zúčastnilo se asi 

Výjimečná obrazová výstava se konala v prosinci a v lednu v prostorách Domova sv. rodiny na Petři-
nách. Byla dílem malířského talentu Milana Mikeše a jmenovala se Kouzlo tramvají. Pan Milan Mikeš 
je známý tramvajový odborník, který se jimi zabývá celý život. Na snímku při zahájení výstavy, při které 
byl také představen velký nástěnný kalendář, sestavený z některých vystavených kreseb. Budete-li míti 
štěstí, seženete ho ještě ve fortně kláštera.

.A ještě: výstava pana Mikeše byla doplněna souborem fotografií z roku 1952, kdy zdejší občané vlast-
ními silami vybudovali od vojenské nemocnice na dnešní konečnou tramvajovou trať. Tento bohatýrský 
čin z minulé éry dnes však vzpomínán není.

Ve vinotéce U Dvou andílků v ulici Na Petynce se 26. ledna 2019 konala prezentace velmi zajímavých 
fotografií z Břevnova a Střešovic fotografa Martina Nováka /na snímku/, který představil zatím au-
torský výtisk příštího vydání knihy. Jako bonus představena další jeho publikace nazvaná Takoví jste  
/byli/, sestavená z fotografií osob a osobností z Břevnova a Střešovic, které autor v průběhu let nafotil. 
Knihy půjdou do tisku.
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200 lidí (většinou s dětmi). V rámci progra-
mu si malí i velcí návštěvníci zkoušeli výro-
bu tradičních vánočních ozdob ze skleněných 
korálků, malování hedvábných vitráží, jiní 
zdobení perníků nebo řemeslnické dovednos-
ti v přípravných dílnách. Všem byly k dispo-
zici ukázky vánočních zvyků našich předků  
a osudy adventních světců, předznamena-
ných v křest´anském kalendáři. Zajištěno 
bylo také drobné občerstvení. Advent v Libo-
ci se vydařil. 

 Ve skupině libockých aktivistů se občas 
objeví potřeba realizovat kontakt mezi obča-
ny Liboce a spolkem nazvaným ZVELEBA 
LIBOCKÁ (spolek pro zvelebování Liboce 
– Hvězdy a okolí). Posledním skutkem bylo 
uskutečnění „Společného vánočního zpívání 
koled.“

 Zpívání se dělo na štědrý den před po-
lednem, na trávníku před libockým kostelem. 
Zpěv doprovázel šestičlenný ženský flétnový 
soubor. Účastnilo se asi 250 lidí. (Kontakt na 
organizátorku T. Šárovcovou – zveleba. li-
bocka@post.cz). 

 Poslední čtvrtletí uplynulého roku bylo 
v Liboci ve znamení tržní aktivity. Započalo 
to soukromou aktivitou členů Zveleby – li-
bocké tím, že někdy v říjnu otevřeli v Úzké 
ulici jednodenní Bleší trh. To inspirova-
lo blízko položené Farní centrum Malejov  
k uspořádání druhého jednodenního blešího 
trhu. Toto opět navodilo k uspořádání třetí-
ho trhu nazvaného Adventní trh v Libockém 
dvoře v Rybničné ulici. Ten se konal první  
a třetí sobotu v prosinci. Trhy se konaly ve 
dvou chladných sobotách, což nepřispělo ke 
zvýšenému zájmu návštěvníků. Trh se usku-
tečnil za spolupůsobení restaurace Libocký 
dvůr a Rehabilitačního centra Be Balanced. 

 Jednou ze zvláštností Petřin je stálá 
působnost Základní organizace seniorů Praha 
6 – Petřiny. Organizace je plynule aktivní již 
po několik roků. Aby se přiblížila hojné po-
zornosti důchodců, tak má vlastní propagační 
schránku u Polikliniky ve Stamicově ulici. 
Organizační funkcinářkou je pí Hamulková. 
U ní je možno se přihlásit k činnosti na tel. 
čísle 721 688 659. Letošní rok aktivita spolku 
započala schůzí v polovině ledna v ZŠ Věry 
Čáslavské (Petřiny jih). Po přivítání přízniv-
ců a členů vystoupil sbor dětí z Mateřské 
školy Petřiny. Hlavním námětem schůze byly 
návrhy do programu roku 2019. Zároveň byly 
placeny členské známky. V rámci programu 
bylo přijetí několika návrhů na výlety členů  
i příznivců. Rozhodně je působnost této orga-
nizace k dobru důchodců, kteří si chtějí ještě 
obohatit stařecký život. 

 Břevnovské novinky on–line. První rok 
života má za sebou souhrn aktuálních in-
formací, který vydává a rozesílá spolek Pro 
Břevnov. Zájemci, kteří se přihlásí o jeho od-
běr, dostávají každý měsíc výběr toho nejza-
jímavějšího, co se v naší čtvrti děje. Prvních 
dvanáct čísel vyšlo v roce 2018 pod názvem 
Newsletter spolku Pro Břevnov, od letošního 
ledna můžete tento oběžník dostávat jako No-
vinky z Břevnova. Ambicí informačního vý-
běru, který má již několik stovek odběratelů, 

je mapovat události týkající se lokální politi-
ky, sledovat „horké“ břevnovské kauzy, šířit 
pozvánky na sousedské akce, nabízet zajíma-
vé kulturní i gastronomické tipy, inspirovat 
k výletům a procházkám, pořádat ankety na 
důležitá témata, iniciovat setkání veřejnosti 
se zástupci městské části a přibližovat čin-
nost břevnovských spolků. Chcete-li přehled 
čerstvých novinek dostávat do svého mobi-
lu, laptopu či počítače, stačí vyplnit stručný 
formulář, respektive uvést jméno, příjmení 
a mailovou adresu – vše potřebné najdete na 
adrese www.probrevnov.cz/newsletter. Elek-
tronickou verzi rozesílanou e-mailem dopl-
ňuje papírová podoba Novinek z Břevnova 
umístěná na nástěnce u supermarketu Billa na 
Bělohorské ulici.                /M. Š./ 

 Pozdrav z Hradčan /M. Bukvicová/ 
Zdravím z Hradčan a po delší době se chci 
podělit, co vše se za tu dobu událo a tedy, co 
je u nás nového. Jedna ze zásadních událostí 
byla 26. 6. 2018 volba nového opata na Stra-
hově. Stal se jím A. R. D. PhDr. ThLic Daniel 
Peter Janáček. S ním přišli a ujali se funkcí 
bratři Otec Norbert, který se stal farářem, 

Jako konec starých časů vypadá bourání původní secesní budovy zvané břevnovský mrakodrap. Štěstí 
měla rotunda vedle, která se měla údajně „přemístit někam.“ Zdá se, že přežila.

místo Otce Huga, dále Otec Martin se stal 
převorem místo Otce Bartoloměje a sekretá-
řem Otec Ambrož. Funkcí se ujali po opatské 
benedikci 15. 8. 2018. které předsedal Otec 
kardinál Dominik Duka. O měsíc později 15. 
9. bylo jáhenské svěcení br. Štěpána. 25. 6. 
2018 proběhlo poděkování p. opatovi Micha-
elu Pojezdnému za 30 let služby. 

 Během léta, podzimu i zimy ve Stra-
hovském klášteře nás potěšil svoji hudbou 
i koncerty Vladimír Roubal, který když za-
sedne za varhany, tak to opravdu zní. Také  
v naší knihovně na Pohořelci proběhly a pro-
bíhají různé akce a tak alespoň o některých  
z nich. 31. 10 2018 jsme zkoušeli udělat  
z plsti nějaký šperk. 14. 11. se konal slavnost-
ní křest knihy Otomara Dvořáka a Josefa Pe-
přona Snětivého pod názvem: Pozoruhodná 
místa české krajiny. Křest byl obohacen o hu-
dební vystoupení a promítání. Bylo to úžasné.  
O týden později 21. 11. přednášeli ing. Jiří 
Škaloud a Petr Brzobohatý o mnišských řá-
dech po stopách sv. Vojtěcha a Wolfganga a 

Náš tip pro squattery: chátrající původní Vincentinum v Břevnově. Další historický místní objekt, který 
může být snadno ohrožen. Místo aby se hledalo řešení a smysluplné využití, ticho po pěšině. To je vždy 
podezřelé. Ale kdyby mladí přišli, určitě by se někdo ozval a začalo by se něco dít.

pokračování na straně 6
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Se slovy: „Tradice se dodržovat mají,“ postavil se do čela břevnovského chrámového sboru Pater Vác-
lav Snětina při zavedeném novoročním fotografování po bohoslužbě 1. ledna 2019. Vlevo stojí pan 
sbormistr Adolf Melichar a ještě vlevo v šedém paní tajemnice sboru Hana Stanková. Sbor se takto 
pravidelně fotografuje od roku 2000, nepravidelně v letech devadesátých.

o energii krajiny, opět provázeno promítá-
ním. Další týden jsme se mohli seznámit s 
muzikoterapií. Následovala adventní dílna, 
kde jsme vyráběli z ovčího rouna andělíč-
ky. Také jsme si zkusili skládání z čajových 
sáčků technikou oregami. Těsně před vánoci 
jsme si ještě stačili udělat přání a jmenovky 
k dárkům a rok jsme zakončili koncertem, na 
kterém jsme si poslechli adventní a vánoční 
skladby z celého světa. Se svátky vánočními 
jsme se rozloučili v neděli 13. 1. 2019 v kos-
tele Panny Marie Královny andělů (u kapucí-
nů) v 15.30 koncertem Piccolo coro & Picco-
la orchestra, který dirigoval Marek Valášek. 
Vyslechli jsme si skladby od Adama Michny, 
Francise Poulenca, Johna Ruttera i Mortena 
Lauridsenena a další. V závěru koncertu jsme 
si všichni společně zazpívali koledy od Karla 
Steckera. 

 V tomto roce jsme v knihovně na Poho-
řelci zahájili 16. 1 výrobou závěsné dekora-
ce, která nám všem dala zabrat. Na programu 
jsou přednášky 30. 1. o Číně, 7. 2. Island na 
lehko, cestopisná přednáška Michaely Hrdé  
a 6. 3. Antarktida z konce světa na konec svě-
ta, přednášet bude ing. Jaromír Novák. Přeji 
všem čtenářům i příznivcům Břevnovana ať 
se jim po celý rok daří a jsou zdraví. 

Břevnovský chrámový sbor
Břevnovský chrámový sbor měl, ostatně tak jako každým rokem, 
nahuštěný vánoční program. Zpíval nejen v bazilice sv. Markéty, ale  
i na Žižkově v Betlémské kapli, a také za Prahou, letos ve Velvarech 
a Cerhenicích, kde se úspěšně koncertovalo. S příchodem nového 
roku se opět pan dirigent A. Melichar zamyslel nad programem pro 
Břevnováky a naplánoval další hudební produkce při mších. Také Kar-
lovy Vary tradičně zařadil do plánu, ale to mají Břevnováci přece jen  
z ruky.              Hana Stanková

Program chrámového sboru do letních prázdnin u sv. Markéty a v 
Domově sv. Rodiny v Řepích:

 3. 2. 2019 – 9 hod.  C. Monteverdi: Missa 4 voci se žesti

17. 3. 2019 – 9 hod. G. P. Palestrina: Missa Jesu Nostra Redemptio

14. 4. 2019 – 9 hod. J. Burghauser: Pašije,  
   L. Viadana: Missa sine nomine

21. 4. 2019 – 10 hod. Missa de Angelis se žesti

22. 4. 2019 – 17 hod. Velikonoční koncert v Domově Řepy

19. 5. 2019 – 18 hod. J. Hanuš: Litanie, V. E.Horák: Missa Quinta

26. 5. 2019 – 18 hod. J. Hanuš: Litanie, A. Říhovský: Missa Loretta

 9. 6. 2019 – 9 hod. J. Haydn: Paukenmesse

16. 6. 2019 – 9 hod. F. X. Brixi: Missa Aulica

28. 6. 2019 – 18 hod A. Brezina: Missa brevis

Poté, co bude na základě podnětů zpracován finální návrh, musí dojít k no-
vému administrativnímu procesu schvalování. Takže nového dopravního re-
žimu přímo v ulicích bychom se měli dočkat v průběhu května.  
Protože každý z Vás signatářů petice máte pravděpodobně svoji představu, 
využijte prosím možnost a sdělte svůj názor na uvedený email. Moje snaha 
při jednání byla zachovat co největší průjezdnost oblastí, tzn. minimalizovat 
počet jednosměrných ulic a obnovit variabilitu tras. Ale je jasné, že to, co 
bude vyhovovat jedné skupině rezidentů, nemusí vyhovovat ostatním. Proto 
prosím pište…
V každém případě Vám děkuji za opravdu masivní účast, protože podpora 
500 občanů je prostě úžasná. Jasně jsme dali najevo, že když se nám něco 
nelíbí, stále je nás ještě dost, co se dokážeme ozvat.

Zdravím všechny a doufám, že vše dopadne ke spokojenosti převážné větši-
ny obyvatel naší čtvrti.         Ing. Jasná

TJ Slavoj Břevnov ve druhém pololetí. Kdo má chuť si zacvičit, protáh-
nout kostru nebo si zahrát rekreačně v týmu má možnost ve Slavoji Břevnov, 
tak jako v minulém roce. Tělocvična jest na Bělohorské 7, v sousedství hos-
pody U Zelené brány. A jak se zde cvičí?

Pondělí: Muži rekreační sporty – (rekreační fotbálek) 19:30 – 20:30 hod.

  Ženy – zdravotní cvičení (pro starší ženy) Strečink (protahování),  
  posilování, cvičení s míči 18:15 – 19:15 hod.

Úterý: Žáci - sportovní hry (florbal, volejbal, basketbal, fotbal, netradiční  
  sporty – frisbee, indiaka, lakros) 16:00 – 17:00 hod.

  Muži – (rekreační florbal) 20.30 – 21.30 hod.

Čtvrtek: Basketbalová přípravka dětí 15.15 – 16.30 hod.

  Cvičení žen (střední a vyšší věk) - s hudbou - zdravotní cvičení,   
  cvičení s velkými míči, overbally, bossu, pilates, power yoga…  
  17:00 – 18:00 hod.

  Ženy, dorostenky - aerobik, body styling, step aerobik, kondiční  
  kulturistika žen 18:00 – 19:00 hod. 

Pátek: Muži – (rekreační nohejbal) 18.00 –19.00 hod.

Kromě uvedených rekreačních aktivit se zájemci mohou přihlásit do výkon-
nostních družstev volejbalu mužů a žen, bližší informace viz kontakty. 

Zájemci hlaste se v uvedených hodinách u vedoucích oddílů.

Dotazy a bližší informace: žáci, muži – tel.: 731 729 991

ženy – tel.: 608 731 745

Přijďte si zasportovat!!! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kontaktní emaily: lubomircejka@seznam.cz ; dagmar.s@centrum.cz

Petice za zrušení systému jednosměrných ulic
Vážení spoluobčané, 
dne 23. 1. 2019 jsem na Městskou část Praha 6 předala podpisové 
archy petice (celkem 514 signatářů). Absolvovala jsem jednání s pa-
nem radním pro dopravu Ing. J. Lálou, a to za přítomnosti Ing. Char-
vátové (vedoucí odboru dopravy a životního prostředí) a Ing. Sachlem 
(vedoucí odd. dopravy). 
O nespokojenosti místních obyvatel s novým dopravním režimem 
vědí. Již nyní dochází k úpravám systému (samozřejmě zatím jen „na 
papíře“), a to zejména na základě konkrétních požadavků jednotli-
vých občanů, kteří již přímo kontaktovali zástupce MČ.
Takže cobude dále: do 5. 2. 2019 lze na email jednosmerky.brevnov@
praha6.cz poslat konkrétní připomínky – viz. stránky MČ:
https://www.praha6.cz/aktuality/novy-navrh-uprav-jednosmerek-v-
-brevnove-vyuzijte-moznost-se-vyjadrit-2019-01-24.
V příštím – únorovém – čísle časopisu Šestka bude uveřejněn článek 
o této záležitosti a doufejme, že včetně nového pracovního návrhu 
mapy dopravního systému. 
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JEDNOSMĚRKY CAUSA
Vyjádřete se k úpravám jednosměrek na Břevnově
Na začátku prosince loňského roku došlo na Břevnově,  
v oblasti ohraničené ulicemi Bělohorská, Tomanova a Libo-
rova, k významným úpravám dopravního značení a smě-
rovosti ulic. V celé oblasti byla vyznačena zóna placené-
ho stání a současně zde vznikla „zóna 30“ spolu se zónou 
zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. V rámci 
těchto opatření došlo však také k nové úpravě směrovos-
ti vybraných pozemních komunikací. Úprava se dotýká 
např. ulic 8. listopadu, Hošťálkova, U Ladronky, Říčanova, 
Dvořeckého, Štefkova. Provedené změny jsou předmětem 
mnoha kritických ohlasů ze strany veřejnosti. Městská část 
se všemi vznesenými připomínkami rezidentů zabývala  
a nově uspořádaný dopravní režim nechala podrobit kri-
tické analýze. „Z této analýzy vznikl na základě zohledně-
ní širších dopravních vztahů nový návrh na úpravu zjed-
nosměrnění některých komunikací, který spočívá zejména 
ve zvýšení možnosti využití obousměrných příjezdových 
cest k nemovitostem rezidentů,“ sdělil místostarosta pro 
dopravu Jiří Lála a dodává: „V takto rozsáhlém území bo-
hužel nelze nalézt úplný konsensus a vyhovět úplně všem 
připomínkám, nicméně i tak jsme toho názoru, že nově při-
pravená úprava zlepší situaci většině rezidentů.“ 

Proces povolování umísťování dopravního značení probíhá 
u opatření tohoto typu vždy s možností účasti veřejnosti. 
Těchto procesů se však účastní zpravidla pouze ti, kteří 
mají čas pravidelně sledovat úřední desku, což chce radni-
ce do budoucna změnit „Místní úprava provozu na pozem-
ních komunikacích se stanovuje opatřením obecné pova-
hy. V celém procesu je nejdříve zveřejněn návrh opatření, 
a to prostřednictvím vyvěšení na úřední desce, přičemž ka-
ždý se může procesu přípravy opatření obecné povahy ak-
tivně účastnit a vyslovit vůči němu námitky či připomínky. 
Nicméně nazrála doba vyrazit mezi občany a poslechnout 
si jejich názor přímo v lokalitě,“ podotýká k věci předseda 
komise dopravní Vladimír Šuvarina. 

Aby se do procesu přípravy opatření zapojilo co nejvíce 
Břevnovanů, je možno v termínu do 15. února zaslat k da-
nému návrhu konkrétní připomínky, a to na adresu jednos-
merky.brevnov@praha6.cz. 
 

Vážení břevnovští sousedé,

řada z vás jistě zaregistrovala ak-
tivitu hlavního města, které chce 
prostřednictvím své plánovací 
kanceláře IPRu (Institut plánová-
ní a rozvoje) revitalizovat Bělohor-
skou třídu v úseku od Dlabačova 
po křížení s Patočkovou. Tak, aby 
z ní vznikla atraktivní a prospe-
rující obchodní ulice, kde budou 
lidé chtít trávit i volný čas. Mno-
zí jste se, stejně jako já, účastnili 
participativních setkání, vyplňovali dotazníky, zasílali připo-
mínky. Aktuální stav je takový, že na konci listopadu praž-
ští radní vybrali projektanta. Na základě výběrového řízení 
byla vybrána společnost PUDIS, která bude ve spolupráci 
s Metroprojektem pracovat na projektové dokumentaci. 
Rekonstrukce má začít v roce 2021. Během veřejné kon-
zultace návrhu bylo uplatněno 282 připomínek, podnětů 
nebo dotazů, které zaslalo 131 lidí. Výchozí koncepční stu-
die sice vznikala na základě participace s městskou částí  
a s veřejností, ale jak jsem zjistil hned po nástupu do funk-
ce, ne všechny připomínky veřejnosti byly vypořádány tak, 
jak bychom si přáli. Na velkou část připomínek naší radnice 
IPR nevzal zřetel, a bývalý místostarosta pro územní rozvoj 
vlastně návrh akceptoval tak, jak byl IPRem předložen. 

Jako místostarosta aktuálně zodpovědný v Praze 6 za územ-
ní rozvoj mohu říci, že revitalizaci Bělohorské považuji za 
nutnou a souhlasím s přeměnou na moderní obchodní tří-
du, jak se ostatně již řadu let místním slibuje. Nesouhlasím 
ale se způsobem, jak k této proměně IPR přistoupil, když 
během snahy o vylepšení přehlížel souvislosti. Bělohorská 
je jedna z mála komplexních obchodních ulic. IPR chtěl roz-
vinout ideu přívětivé ulice: některé chodníky rozšířil, kde je 
to možné přidal stromy, hezčí lavičky, odstranil bariéry, kde 
nejsou potřeba, nebo přispěl k bezpečnějšímu provozu. 
Primární změnu ale vytváří likvidací parkovacích míst, a to  
i bez respektu k souvisejícím komunikacím. S úbytkem 38 
parkovacích míst se vyrovnal tak, že jich většinu přemístil  
k hotelu Pyramida nebo do okolních ulic. V důsledku tak 
zmizí parkovací místa před konkrétními obchody. A každý 
obchodník ví, že nemá-li před obchodem možnost parková-
ní, může zavřít. Ani lidé nebudou spokojeni. Během kampa-
ně jsem mluvil se zhruba 70 % zaměstnanců a majitelů ob-
chodů a restaurací a z jejich stran unisono zaznívá potřeba 
toto ošetřit. S místostarostou pro dopravu Jiřím Lálou také 
požadujeme, aby se nadále nezužovala komunikace pro 
auta. Profil pro cyklisty podle mne není potřeba vytvářet, 
cyklista je účastníkem silničního provozu a nejsou zázna-
my o častých kolizích na Bělohorské. S IPRem jsme zahájili 
intenzivní jednání, aby se parkování dořešilo dřív, než na-
pácháme nenávratné škody a revitalizace obchodní třídy 
skončí jako třída bez obchodů. Projektant ať klidně projek-
tuje, ale debata nad podobou projektu ještě neskončila. 

Mgr. Jakub Stárek

MÍSTOPŘEDSEDA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ

TOMÁŠ TŮMA

FOTOGRAF

SVATBY • DĚTI • PORTRÉTY

TEL: 607 760 662 nebo  
tuma.t@seznam.cz

veškeré informace na:

TOMAS-TUMA-PHOTO.WEBNODE.CZ
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KAŠTAN NA PRAHU 
NOVÉHO ROKU
Začal nový rok a to je čas k bilancování 
roku minulého a zároveň čas k představe-
ní roku nového. Takže jaký byl rok 2018 
v Kaštanu a co se chystá do budoucna? 
Možná, že někteří z čtenářů Břevnovanu, 
kteří Kaštan navštěvují častěji, si všimli, 
že programová nabídka byla rozšířena  
o některé pravidelné pořady nového for-
mátu. Jednak to je série besed s gender 
tématikou, aneb umělkyně ženskýma oči-
ma Milenky múz, při kterých ženy–umělky-
ně zpovídá kulturní teoretička a hudebnice 
Pavla Jonssonová. Dalším je to pak cyklus tematických audiovizuálních 
večerů Turek & Turek uvádí, kdy hudební publicisté Pavel Turek (Respekt) 
a Tomáš Turek (ex–Radio Wave) přinášejí své postřehy o nejnovějším dění 
i pozapomenutých událostech hudební scény. Další novinkou je i občas-
ník Koukej hudbu, kde režiséři pouští a komentují své videoklipy. V roce 
2018 pod vedením nového dramaturga začali v Kaštanu také mnohem 
častěji než v minulosti vystupovat i umělci ze zahraničí. Ještě v prosinci se  
v Kaštanu uskutečnil konkurz písničkářských osobností O ptáka Noha, tato 
znovuobnovená tradice chce navázat na legendární akci sdružení Šafrán. 
Další novinkou, která je ale technického rázu, je možnost zakoupit si na 
vybrané koncerty a divadelní představení vstupenky on line z webových 
stránek Kaštanu prostřednictvím sítě smsticket. 
Všechny tyto novinky hodláme zachovat i letos. Kromě nich se návštěvníci 
mohou samozřejmě těšit na spoustu dalších koncertů nejrůznějších žánrů 
a divadelních představení pro děti i dospělé. Pokračovat budou pravidel-
né Večery osamělých písničkářů nebo Hudební ozdravovna Jana Buriana, 
stejně tak přednášky našeho předního historika architektury Ing. arch. 
Zdeňka Lukeše, který se v poslední době věnuje profilům pozapomenutých 
leč významných architektů a průkopníkům významných architektonických 
směrů. Součástí programu zůstávají již legendární antidiskotéky Jiřího Čer-
ného, specifické poslechové pořady propojující hudbu, komentáře i diskusi 
s posluchači a jsme rádi, že si pro tyto výjimečné pořady pan Černý vybral 
právě Kaštan. 

Takzvaný břevnovský mrakodrap stál  
v Radimově ulici a postavil ho před sto 
lety břevnovský starosta Jan Kolátor. Šlo 
o pětipodlažní secesní dům. V údolí po-
toka Brusnice bývaly vinice. V roce 1665 
zde byla vystavěna kaple Panny Marie 
Őttingenské a později přistavěn klášter 
kajetánů. V okolí se konaly navštěvova-
né poutě. Roku 1821 byla loď i ochoz 
kláštera pobořeny hrabětem Kounicem 
a zachovala se jen Kajetánská kaple  
s její neobvyklou konstrukcí. Kaple je za-
psána jako kulturní památka v seznamu 
hlavního města Prahy pod číslem Ú.s. 
1–1427/3. Okolní území bylo dříve plá-
nováno pro veřejné využití. Po vystavění břevnovského mrakodrapu byla 
další zástavba okolí velkou vlnou veřejného odporu zmařena. 

Břevnovský mrakodrap a okolní pozemky vlastnila po roce 1990 naše 
městská část. Nájemní byty v něm pronajímala a dům milionovými ná-
klady opravovala. Vydávala dokonce pohlednice s tímto domem. Pak 
ale vypsala soutěž na odprodej okolních pozemků a jejich zastavění, po 
které je odprodala za 70 milionů korun firmě Geosan Kappa. Smlouva 
připouštěla zástavbu o ploše 5 500 metů čtverečních. Bylo přeloženo 
několik projektů na zastavění okolí mrakodrapu, které ale nebyly akcep-
továny. Následně se zjistilo, že dům má mokré základy a jeho opravy 
by byly dražší. Nakonec rada městské části souhlasila s demolicí domu  
a zástavbou celého území bytovým komplexem. Zastupitelé TOP 09, 
STAN, ANO a KDU–ČSL pak loni v červnu schválili 24 hlasy nový návrh 
výstavby zde. A také schválili rámcovou smlouvu o zřízení práva stavby 
mezi Městskou částí Praha 6 a společností Rezidence Radimova s.r.o. ze 
skupiny Geosanu. Šlo o převedení domu a pozemku. Po demolici mrakod-
rapu a dokončení novostavby na pozemcích, převážně bytového komple-
xu, by měl investor převést na městskou část byty s podlahovou plochou 
1043 metrů čtverečních. Při prodeji pozemků se investor zavázal revitali-
zovat okolní zeleň, potok a vybudovat malé dětské hřiště. Vše pak má být 
zpět převedeno na městskou část. Investor by měl opravit Kajetánskou 
kapli. Ta je ale v dobrém nadzemním stavu a má jen problémy se spodní 
vodou. Je uváděno, že demolice mrakodrapu a uskladnění suti má stát 
dalších 15 milionů korun. 

Měl by zde být vystavěn bytový komplex o až devíti nadzemních podlaží, 
výšce až 28,40 m, ploše 12 063 metrů čtverečních a kubatuře 37 890 
metrů. V přízemí by pak měla být občanská vybavenost 1983 metrů čtve-
rečních. Navrhovaný komplex by byl až o čtyři nadzemní podlaží vyšší než 
břevnový mrakodrap a vybíhal by traktem až k potoku Brusnici. Vyčníval 
by i nad zástavbu na druhé straně Patočkovy. Zástavba stabilizovaného 
území by ale měla vycházet z původního zastavění břevnovským mrakod-
rapem. Navrhovaný komplex by vytvořil překážku provětrávání Patočkovy 
ulice i křižovatky Malovanka s převažujícími západními větry. Intenzity do-
pravy na Patočkově přesahují 50 tisíc aut denně a na křižovatce 100 tisíc 
aut denně. Je třeba připomenout, že na křižovatce i na ulici jsou překra-
čovány emisní limity mikročástic a oxidů dusíku. Potřebné je posouzení 
vlivů na životní prostředí EIA, rozptylové a hlukové studie. Z památkového 
hlediska by byl komplex z Patočkovy zastínil Kajetánskou kapli. Vytvářel 
by místní dominantu a narušoval historickou osu Pražský hrad – Břevnov-
ský klášter. 

Nyní je tento návrh zástavby projednáván v územním řízení na zdejším 
stavebním úřadu a dotčení majitelé nemovitostí se do něj mohou přihlásit 
do 14 dnů od zjištění informace o tomto probíhajícím územním řízení. 

Antonín Nechvátal, zastupitel městské části

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

V prosinci 2018 jsem v zastupitelstvu 
HMP a MČ Prahy 6 opět využil interpe-
lací a vystoupil s požadavkem, aby bylo 
v Patočkově ulici obnoveno měření hla-
diny hluku, polétavého prachu a imisí  
a občané byli o naměřených hodno-
tách průběžně informováni. S ohledem 
na doposud zjištěné údaje považuji 
odklady příprav výstavby podpovrcho-
vého vedení magistrály v Břevnově za 

KONEC BŘEVNOVSKÉHO MRAKODRAPU vážnou chybu samosprávy, která ohrožuje naše zdraví. I když odpově-
di jsem se od primátora zatím nedočkal, v tisku se během ledna 2019 
k tomuto tématu vyjádřil radní HMP Scheinherr. Uvedl, že v Břevnově 
bude město dělat „malý projekt, který bude mít za cíl zmapovat, jak 
to území vlastně vypadá.“ To ale v podstatě znamená, že současné 
vedení města přípravu výstavby dále odkládá, navíc není ani zřejmé, 
zda a případně kdy bude zahájena, natož dokončena. Máme proto 
důvod se ptát, kdy a jaká opatření zajistí samospráva Prahy a MČ 
k ochraně zdraví obyvatel Břevnova? Jak ukázaly soudní rozsudky  
z Německa boj se škodlivinami nelze odkládat donekonečna. Jinou 
důležitou zprávou je, že na poliklinice Pod Marjánkou byly konečně 
po mnoha měsících výstavby dokončeny a v lednu 2019 zprovoz-
něny dva nové výtahy. Nachází se v prostoru budovy, kde dříve spo-
lehlivě jezdil kapacitní oběžný výtah. Vedení radnice proti vůli mno-
hých občanů nepodpořilo rekonstrukci původního oběžného výtahu  
a upřednostnilo výstavbu dvou nových výtahů s argumentem zajistit 
pohyb občanům s omezenou schopností pohybu a s těžkým pohybo-
vým poškozením. Výsledek ale nepřesvědčil, alespoň jeden z nových 
výtahů mohl být širší, aby mohl sloužit větším kočárkům např. pro 
dvojčata, či objemnějším vozíkům. Za velmi vážný problém považuji, 
že budova polikliniky v Břevnově nadále dlouhodobě chátrá a včasné 
opravy i rekonstrukce neprobíhají. Následek vlastní nečinnosti je nyní 
vedením radnice svérázně označován jako podmíněně havarijní stav. 
Situaci lze označit za chaos, v případě polikliniky chybí systematická 
a kvalitní odborná péče o svěřený obecní majetek. Vyzval jsem proto 
znovu vedení MČ Prahy 6 k zahájení prací na rekonstrukci budovy po-
likliniky v Břevnově. Závěrem ještě malou poznámku, která dokládá, 
jak trvale rostou náklady k zajištění chodu samosprávy. Za posledních 
12 let se zvýšil počet uvolněných zastupitelů MČ Praha 6 z tehdejších 
8 na současných 12. Měsíční náklady na platy těchto uvolněných za-
stupitelů MČ činily v lednu 2007 celkem 384 610,– Kč a v prosinci 
2018 dosáhly již 764 918,– Kč. Zda to odpovídá zkvalitnění činnosti 
samosprávy, nechť posoudí každý čtenář sám. 

JUDr. Ivan Hrůza

ZATÍM BEZ NADĚJE  
NA ZMĚNU
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zástupcem synodní senior CČBE střešovický farář P. Pokorný) zúčast-
nili ekumenických nešpor a dalšího společného programu v poutním 
areálu u hrobu vojáků padlých bělohorské bitvě. 

Na první neděli adventní se skupina patnácti bělohorských farníků zú-
častnila tradičního pěšího výletu ze Zličína do obce Tachlovice. V tam-
ním krásném kostele svatého Jakuba vyslechli zdařilý adventní koncert 
sedmičlenného smyčcového souboru a poté se sešli na přátelské be-
sedě s občerstvením. 

V neděli 2. prosince proběhlo výroční setkání bělohorské a řepské far-
nosti – tentokrát v řepském kostele u sester boromejek. Za bělohor-
skou stranu se zúčastnil břevnovský převor P. Benedikt Vojtěch Kolaja, 
který je rektorem bělohorského kostela, v doprovodu farníků. Otec Be-
nedikt sloužil v řepském kostele farní mši svatou a s ním koncelebroval 
nový řepský farář Otec Řehoř O. Praem. Po bohoslužbách proběhlo  
v areálu sester boromejek přátelské setkání účastníků z obou farností. 

V podvečer dne 5. prosince se v kostele na Bílé Hoře uskutečnilo tra-
diční setkání dětí se svatým Mikulášem, které je již po mnoho let oblí-
benou každoroční akcí adventní doby.

Vánoční výzdoba kostela na Bílé Hoře se tentokrát musela obejít bez 
vánočních stromků, které (jistým nedopatřením) nebyly dodány. Na-
místo nich posloužily ozdobené větve u loni nového kostelního betlé-
ma. Na Štědrý den se konala první vánoční mše svatá již v 16 hodin se 
zpěvem bělohorské dětské schóly. Druhou vánoční bohoslužbou byla 
půlnoční mše svatá – tedy již na Boží Hod vánoční – a další mše svatá 
byla slavena jako obvykle v 11 hodin. První vánoční mše se tradičně 
nazývá „andělská“, ta druhá „pastýřská“ a třetí „slavná“. 

Na svátek sv. Silvestra po odpolední děkovné mši na závěr občanské-
ho roku 2018 poděkoval rektor kostela Otec Benedikt všem, kdo se 
zasloužili o celoroční úklid a provoz kostela a také sestře Petře OSB  
i ostatním sestrám za jejich aktivity a za vše, co bylo vykonáno v záleži-
tosti průběžných oprav kostela a celého poutního areálu. 

Významnou vánoční kulturní akcí (v pondělí dne 26. listopadu) byl nád-
herný houslový koncert virtuosky sestry benediktinky Marie Magdale-
ny Fuxové v bělohorském kostele. Na programu byla hudba skladate-
lů barokního období: Guiseppe Tartiniho „Sonáta F–dur allegro Asai“  
a Heinricha Ignáce F. Bibera –„Sonáta VII.“ pro sólové housle (Adria, 
Adagio, Ciaccona) a Sonáta V (Variacio, Presto, Aria–Variatia), dále  
z díla Johanna Sebastiana Bacha byla uvedena Partita E dur (Prelu-
dium). Z konce 19. a počátku 20. století pochází Sonáta op. 27, č. 2 
„Obsession“ (Prelude, Malinconia –Poco Lento, Danse des Ombres–
Sarabande a Les Furies–Allegro furioso) skladatele Eugéna Ysaye. Po 
kostelním koncertu byla ve farní místnosti předvedena krátká filmová 
ukázka z připravovaného dokumentu o poutním místě na Bílé Hoře; 
autorkou dokumentu je studentka AVU A. Stichenwirthová. 

Velikou novinkou se stal vánoční dárek sester benediktinek bělohor-
ským farníkům: elektricky vytápěný téměř celoplošný kostelní koberec, 
který velice zpříjemňuje pobyt při bohoslužbách v chladném zimním 
období.

Na slavnost Zjevení Páně (svátek Tří králů) uvítala komunita sester be-
nediktinek a celá bělohorská farnost vzácnou a velice milou návštěvu: 
pražského pomocného biskupa Václava Malého, který byl hlavním ce-
lebrantem pravidelné nedělní mše svaté v 11 hodin. 

Tentýž den se v Zrcadlové kapli pražského Klementina uskutečnil be-
nefiční novoroční koncert „Na vánoce dlouhý noce“ dětského souboru 
MUSICA MARCATO. Nadpoloviční většina členů tohoto již dobře zná-
mého a oblíbeného muzikálního a pěveckého dětského sdružení jsou 
vzájemně příbuzní: sourozenci, resp. bratranci a sestřenice – vnoučata 
bělohorských farníků Kopeckých. Na programu velice úspěšného kon-
certu byla řada starodávných vánočních zpěvů a koled a rovněž hudba 
Karla Svobody z filmu „Tři oříšky pro Popelku“ v aranžmá sbormistryně 
Veroniky Kopecké. V programu zazněla také skladba „Chacome“ (H. 
Purcell). 

Rovněž dne 6. ledna se někteří bělohorští farníci zúčastnili řepského 
odpoledního představení „živých jesliček“ se zpěvem koled v zahradě 
Domova sv. Karla Boromejského. Poté v tamním kostele následoval 
koncert dívčího vokálního sexteta, na jehož programu byly barokní 
skladby a pastorely ze 17. století. 

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

Provozování KC Kaštan není jedinou činností, kterou se spolek Unijazz za-
bývá. Další, se kterou se mohou příchozí do Kaštanu seznámit, je vydává-
ní kulturního magazínu UNI. Ve vstupní hale jsou totiž k dispozici zdarma 
starší čísla tohoto měsíčníku, v přísálí nebo v kavárně Únik pak návštěvníci 
mají možnost zakoupit si aktuální čísla časopisu. Takže po koncertě nebo 
divadle si diváci mohou domů odnést i zajímavé čtení. 
Podle vyjádření zástupců MČ Praha 6 je záměr objekt Kaštanu rekonstru-
ovat. V jaké to bude podobě, nebo rozsahu zatím nevíme, ani v jakém ča-
sovém horizontu se má realizovat. Než však k tomu dojde, hodláme ná-
vštěvníkům Kaštanu z Břevnova i okolí nabízet pestrý kulturní program pro 
všechny generace. Budu rád, když si do Kaštanu najdou cestu. 

Čestmír Huňát, předseda spolku Unijazz

Z BĚLOHORSKÉ FARNOSTI 
/Pro Břevnovana zapsal Karel Voplakal/ V loňském měsíci říjnu jsme 
si připomněli uplynulých třicet let od smrti někdejšího oblíbeného  
a zasloužilého dlouholetého duchovního správce bělohorské farnos-
ti P. Doc. ThDr Václava Bognera, vynikajícího biblisty a překladatele 
řady knih Starého Zákona z hebrejštiny a řečtiny, obnovitele poutní-
ho areálu, který nejen že veškeré své jmění investoval do jeho oprav, 
ale podařilo se mu pro tyto účely v 70. letech získat dokonce i státní 
subvenci; za jeho více než třicetiletého působení se v době určité-
ho uvolnění počátkem roku 1968 ale i v dalších letech uskutečnila 
velkorysá oprava kostela i rohových kaplí, které dostaly nový krov  
a krytinu – a vysoká kupole presbytáře dostala dokonce původní 
krytinu měděnou! Tehdy bylo provedeno precizní odvodnění základů 
jihovýchodní ambitní rohové kaple sv. Jana Nepomuckého; tato izo-
lace plní svou funkci ještě dnes; škoda, že tehdy už nezbyly prostřed-
ky na izolování také severovýchodní kaple sv. Vojtěcha, která je silně 
poškozena vzlínající vodou – jde přímo o havarijní stav. Předpokládá 
se, že k její izolaci dojde (podle finančních možností) v příštím roce.  
A doufejme, že snad někdy v budoucnu dojde i na obnovu poniče-
ných fresek v ambitech… 

V měsíci listopadu byly s příchodem zimního období dočasně ukon-
čeny práce na obnově bělohorského poutního místa; v roce 2018 
byla dokončena oprava vnější omítky na plášti kostela – presbytáře 
i všech tří lodí a sakristie. Na letošní rok vak ještě zůstává mnoho 
dalších renovačních prací, jejichž realizace závisí na finančních mož-
nostech – mělo by dojít k opravám ambitů. 

V této souvislosti jsme si v listopadu také připomněli již jedenácté-
ho výročí příchodu čtyř sester benediktinek na Bílou Horu a zalo-
žení zdejšího kláštera v uprázdněném objektu někdejší bělohorské 
duchovní správy v roce 2007. Benediktinky velice obohatily nejen 
duchovní, ale i kulturní a společenský život farnosti svými nesčetný-
mi benefičními kulturními akcemi ve prospěch oprav. Je především 
jejich zásluhou, že po padesáti letech dochází k novodobé radikální 
obnově celého – do té doby „zubem času“ chátrajícího – mariánské-
ho poutního místa. Na tomto místě bych se chtěl zmínit, že seniorka 
benediktinské řeholní komunity – sympatická sestra Birgitta OSB 
(emeritní docentka psychologie) v předvánočním období oslavila své 
krásné a významné životní jubileum. 

Dne 4. listopadu se zásluhou sester benediktinek (zejména sestry 
Francesky OSB) na připomínku 398. výročí bělohorské bitvy kona-
lo výroční ekumenické setkání za účasti katolických i evangelických 
věřících, kteří se pod vedením předních představitelů obou církví 
(pražský pomocný římskokatolický biskup Z. Wasserbauer spolu se 
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ZÁMEK V DRAŽBĚ A DŮVĚRA 
V PRACHU

Území okolo bývalé Buštěhradské dráhy, procházející 
katastry Veleslavína a Vokovic se prý říká Divoký západ 
Prahy 6. Vzbuzuje totiž nezkrotné developerské vášně, 
které se podobají zlaté horečce, v níž vyhrává ten, kdo si 
dřív vykolíkuje lepší claim. 

Strnadovo zahradnictví

Těleso železniční tratě do Kladna, které je hranicí dvou ka-
tastrálních obcí, severně Vokovic a jižně Veleslavína, pro-
chází rozsáhlými pozemky, na nichž se před válkou rozklá-
dalo velké zahradnictví, nazývané podle svého zakladatele 
Strnadovo. Vokovická část je rovinatá, rozkládá se na dně 
údolí, část veleslavínská je svažitá, ale v každém případě 
obě trochu divoký západ připomínají. Dole je křovinatá 
džungle s torzy skleníků, údajně obývaná domorodci neur-
čitého kmene, nahoře nacházíme ohrazenou prérii, kde by 
nebyl problém představit si i nějakého toho bizona. Pozem-

BŘEVNOVAN

ky mají v platném územním plánu statut zahrady a čtyři de-
veloperské společnosti, které je v tuto chvíli dle veřejného 
katastru nemovitostí vlastní, potřebují dosáhnout změny 
územního plánu, aby zde mohly vůbec stavět. Okolí je ale 
velmi lidnaté, obyvatelé obce Veleslavín, blízkých vilových 
kolonií, činžovních domů a sídlišť Červený vrch a Petřiny 
vidí v nezastavěné ploše potenciál městského parku a sní 
o jakési druhé Stromovce. Ve svém boji s developery po 
několika letech nejistoty nyní vedou 1:0. 

Úspěch místních aktivistů je třeba velmi ocenit, protože 
jejich jedinou zbraní je dlouhodobá vytrvalost a nebojác-
nost jít ve sporu až do krajnosti, tedy k soudu. Této situaci 
ovšem developer nahrál, protože v překotné touze rychle 
stavět se dopustil řady procesních chyb, které bylo možné 
napadnout. V roce 2012 sice Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
za primátora Bohuslava Svobody (ODS) kýženou změnu 
územního plánu schválilo, a tak cestu k zástavbě části lo-
kality uvolnilo, avšak po soudním napadení občany byla  
v roce 2015 změna územního plánu zrušena. Soud vzal na-
příklad v úvahu, že nebylo dostatečně zdůvodněno, proč 
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neproběhlo posouzení vlivu na životní prostředí a proč ne-
byly řádně vypořádány došlé námitky a připomínky. Deve-
loper neuspěl ani v kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu  
v roce 2017, který nakonec potvrdil původní rozsudek 
Městského soudu. Nyní mu nezbývá, než začít jednat  
s občany o kompromisním návrhu, v němž budou obsaženy  
i jejich požadavky na podstatně větší podíl veřejně přístup-
né parkové plochy. 

 V širokém pásu kolem trati pak na pozemky bývalého 
Strnadova zahradnictví směrem k západu navazuje území 
tzv. nové veleslavínské teplárny a dále plocha po nedávno 
zbořené staré teplárně, jejímž majitelem je podle katastru 
nemovitostí akciová společnost Nový Veleslavín, jejíž sta-
vební úmysly jsou již ze samotného názvu zřejmé. S po-
zemkem staré teplárny pak sousedí areál zámeckého par-
ku patřící k Veleslavínskému zámku. 

Veleslavínský zámek

Drobná stavba Veleslavínského zámku se nikdy netěšila 
zvláštnímu mediálnímu výsluní, ani nepatřila k oblíbeným 
výletním cílům. Dokonce lze říci, že mnoho Pražanů, včet-
ně obyvatel Prahy 6, o tomto drobném architektonickém 
drahokamu donedávna nemělo ani tušení. Důvod je zřej-
mý, zámeček v zahradě byl od počátku 20. století využí-
ván jako zdravotnické zařízení a jeho areál včetně velkého 
parku byl sice veřejnosti přístupný, ale navštěvovaný jen 
pacienty a jejich blízkými. Proč se tedy nyní dostal na prv-
ní stránky deníků, proč je předmětem vzrušených diskusí 
a proč místním komunálním politikům posloužil i v rámci 
předvolebního boje? Začněme popořádku. 

Malý barokní zámeček se zahradou byl postaven jako 
šlechtické letní sídlo v polovině 18. století spekuluje se 
zde o autorství Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ve dvacá-
tém století jej postupně vlastnili jednotlivci a společnosti, 
kteří zde provozovali zprvu nervové, později plicní sanato-
rium. Pro jeho provoz bylo do zahrady dostavěno i několik 
dalších nevelkých budov. Od roku 1951 je areál ve vlast-
nictví státu, který ve zdravotnickém využití objektu zdárně 
pokračoval. V poslední době byl areál státem pronajímán 
soukromé zdravotnické firmě, která však nyní objekt opou-
ští. Bohužel v takovém okamžiku správce státního majetku 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jedná 
dle univerzálních instrukcí tak, aby zajistil co nejlepší vý-
těžek pro státní rozpočet, a proto směřuje nezadržitelně  
k dražbě objektu. Památka, nepamátka, kdo dá víc, ten ji 
má! O odvrácení dražby se velmi intenzivně, i když marně 
pokusila Městská část Praha 6, která doufala, že by se jí 
mohlo podařit docílit bezúplatného převodu majetku ve 
veřejném zájmu do své správy pro sociální, nebo školské 
využití. 

Proti dražbě zámeckého areálu byla také místními obča-
ny uspořádána petice, v níž nabádají stát, aby pro cenný 
stavební soubor našel důstojné využití, které zajistí šetr-
né památkové zacházení s objekty a veřejnosti přístupný 
park. Vzhledem k obklíčení lokality developerskými pro-
jekty, které souvisejí též s nedávno otevřenou stanicí me-
tra Veleslavín, zůstává nejhorší myslitelnou variantou pro 
budoucnost zámeckého areálu možnost jeho vydražení 
některou z dravých developerských společností. Hovoří se 
o tom, že dražba proběhne ještě do konce roku 2018 a vy-

volávací cena je stanovena na 382 miliónů Kč. V době, kdy 
budete číst tento článek, bude mít veleslavínský zámeček 
již možná nového majitele. 

 Na závěr se krátce zamysleme nad tím, jaký osud bychom 
půvabné zámecké stavbě vlastně přáli. Byla postavena jako 
obytné sídlo, a pokud by i v budoucnu k původnímu účelu 
sloužila, teoreticky by to nemělo být na závadu. Ale přes-
tože cena bytů v Praze závratně roste, kdo si dnes koupí 
zámeček k bydlení za více než čtvrt miliardy? Tato varianta 
není příliš pravděpodobná. Spíše předpokládejme, že vlo-
žený kapitál bude chtít majitel dostat zpět a ještě zhodno-
tit, toho však těžko dosáhne pouhým pronájmem zámku, 
ale jedině využitím pozemku parku pro novou výstavbu. To 
je však cesta do pekel, cesta k znehodnocení památky jako 
celku. Za nejvhodnější využití bych považovala školské za-
řízení typu hudební či jiné specializované školy, ať státní, 
obecní či soukromé v pronájmu, obklopené veřejně pří-
stupným parkem. To by však majitel, tedy stát, musel chtít, 
jenomže on prostě nechce. Z ministerstva kultury jsme se 
dozvěděli, že „Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových z hlediska památkové péče i z hlediska dalších 
relevantních předpisů splnil všechny zákonné náležitosti  
a předpoklady pro konání dražby“. Ale tady nejde jen o ně-
jaké „splněné podmínky ke konání dražby“, tady jde o pro-
blém dražby samotné! Dražební prodej kulturní památky, 
tak cenné pro lokalitu Veleslavína a okolí jako je zmíněný 
zámeček, a přesto dehonestované jako zbytný státní ma-
jetek, považuji za vysoce nekulturní počin. Jak máme jako 
občané důvěřovat státní památkové péči, když stát, který ji 
garantuje, se dopouští takových kulturně-etických přešlapů?  
                            Kateřina Bečková

Doplněk po uzávěrce:

Dne 9. listopadu 2018 se v médiích objevila informace, že 
dražba, naplánovaná již na 30. 11. byla zrušena. Současný 
ministr kultury jako „nejvyšší památkář“ totiž stáhl souhlas 
Ministerstva kultury ČR. Stalo se to po velké kritice ze stra-
ny nového vedení Hlavního města Prahy podporované vel-
kým mediálním zájmem. Tento krok si ale stejně žádnou 
velkou pochvalu nezaslouží, naopak, je zřejmé, že ústřední 
orgány nerozhodují věcně, ale populisticky, a žádné zá-
zračné prozření ve věci hodnoty zámečku a jeho parku se 
nekoná. 
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
třetí část.

Na zahájení školního roku 
1945 – 46 dne 3. září mě jako 
prvňáčka I. pětitřídní obecné 
školy chlapecké v Praze Břev-
nově (všeobecně se jí říkalo „U Markéty“) vedl tatínek 
– maminka měla kvůli čerstvě narozené sestřičce ab-
senci. Pořídil mě krásnou koženou aktovku z vepřovice 
unikátní barvy – byla sice okrová, ale výrazně mramoro-
vaná žlutě, rezavě a hnědočerveně, kůže nebyla hlazená 
ale se stopami po štětinách a krásně voněla – asi činidly 
z koželužny. Sloužila mi řadu let a užila si se mnou svo-
je – ještě na obecné, když už jsme se učili psát perem, 
převrhl jsem na ni kalamář s inkoustem, takže na přední 
straně přibyla barva modrá – na zadní se pak po prvním 
sněhu objevily záhadné odřeniny. Kde se vzaly, bylo ro-
dičům jasné poté, co jsem přišel ze školy domů poně-
kud později se stopami sněhu na zádi zimníčku – taška 
i kabátek prozradily, že jsem se zdržel na klouzačce. Pro 
přezůvky a svačinu se všeobecně nosily látkové pytlíky. 

 Ale zpátky do lavic: v první třídě (tzv. „1. postupném 
ročníku“) jsme v prvním pololetí měli kromě povinného 
náboženství zřejmě jen takovou všehochuť učební látky 
podle toho, s čím se naše paní učitelka Jindrová rozhod-
la nás seznámit. Byla to velmi milá a hezká mladá dáma 
a ani brýle bez obrouček jí neubíraly na laskavosti a moc 
se nám líbila. 

Stejně tak laskavá byla i ctihodná sestra (nebo snad 

Mezi námi
v Břevnově 51.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

jeptiška – v příštím pokračování bude foto s P. Opas-
kem – tam jsou dvě sestry a ta vlevo je ta naše), do-
cházející na výuku náboženství. Na vysvědčení jsem 
měl jen dvě jedničky – jednu velkou přes čtyři řádky  
a druhou malou právě z římskokatolické věrouky (proč 
byla zrovna katolická a ještě k tomu římská jsme samo-
zřejmě nevěděli – bylo to pro nás prostě „nábíčko“). Za 
II. pololetí už se na vysvědčení objevily známky ze sed-
mi předmětů a stojí za to je vyjmenovat: český jazyk 
– čtení, český jazyk – psaní a cvičení řeči (!), prvouka, 
počty a měřictví, hudební výchova, tělesná výchova  
a opět náboženství. Všechny tyto předměty byly povin-
né a ze všech jsem měl známku 1. „Jedničkářů“ byla 
ve třídě celá řada. Nedá mi, abych se na tomto místě 
nezmínil o zajímavé skutečnosti, že školství byla hned 
po květnové revoluci věnována extra pozornost: na 
tiskopisu „ŠKOLNÍ ZPRÁVA“, vydaném Státním nakla-
datelstvím počátkem roku 1946, byly již i kolonky na-
depsané „Ruský jazyk“ a „Politická výchova“, kterážto 
byla na tiskopisu pro 2. ročník nahrazena „Občanskou 
výchovou“. Další pedagogy jsme znali jen od vidění  
a ve škole jsme je uctivě zdravili, stejně jako pana ře-
ditele Vojtěcha Jelínka (prý byl předtím řídícím v Libo-
ci). Také pana školníka Vícha a jeho paní, kteří pečovali  
o vzorný pořádek ve škole a to nejen o zařízení, ale i o 
slušné chování žáků. Podle územní příslušnosti jsme se 
mezi sebou dělili na „petřiňáky“ – mocnou to tlupu asi 
8–10 kluků i „hodných hochů“ a „pravé“ břevnováky –  

a to „horní“ z modernější zástavby 
a „dolní“ ze zástavby starší – hrani-
ce vedla zhruba (od západu ulicí 8. 
listopadu nad „I. obecnou“, pak na 
východojihovýchod ulicí Dvořecké-
ho a na jih ulicí Mašteřovského – 
Podpěrovi měli poslední vilu v ulici 
Tomanově). Jako nezařazení byli 
považováni jedinci ze solitérnich 
lokalit Šafránka a Ladronka, kde ov-
šem byly party kluků různého věku, 
se kterými nebylo radno si něco 
začínat (koneckonců stačilo jim být 
jen poblíž a ani jste si nic začít ne-
museli a už mohlo být zle). 

Podzim uběhl rychle – pouštěli 
jsme draky, pekli brambory na poli 
k Šafránce a čutali hadrák. Občas Májový průvod 1946, autor Karel Jičínský starší



13

BŘEVNOVAN

jsme v sobotu s tatínkem vyjížděli na jeho těžkém ces-
tovním bicyklu – já na sedátku „na štangli“ a nožkama 
na malých stupačkách na přední vidlici. Poznával jsem 
tak blízké i vzdálenější okolí bydliště. Někdy jsme se 
spolu v sobotu nebo v neděli šli podívat na fotbalové hři-
ště na Spiritce, myslím, že se mu tehdy říkalo PUŠ (dnes 
v centru zájmu developerů), strejda tam hrával kopanou 
na postu řízného obránce. Pak přišlo mrazivé počasí, 
sníh a první mírové vánoce. 

Zimy byly v tomto desetiletí vesměs na sníh bohaté  
a tak se hodně sáňkovalo – často v nedalekých ulicích, 
ale hlavně na svazích pod Ladronkou a Šafránkou. Ob-
líbena ovšem byla báječná klouzačka na svahu parčíku 
nad školou, který byl součástí Řečického ulice. Hlavní 
trať vedla po trávníku na jeho levé straně, start byl na-
hoře na náměstíčku Říčanovy ulice a cíl až dole na sta-
nici tramvaje. Poslední úsek přetínal ulici 8. listopadu, 
která sloužila jako skokanský můstek. Klouzalo se větši-
nou pěšmo, jen při cestě ze školy vsedě nebo po břiše 
na školních taškách. O „havarie“ nebyla sice nouze, ale 
zranění byla většinou lehká, spíš šlo o škody materiál-
ní. Vystoupat zpět na start bylo náročné na síly i čas  
a tudíž se často po první jízdě šlo raději domů. Tady mu-
sím trochu předběhnout čas – později jsme jezdili na 
„bobech“ buď jednoduché konstrukce jako sedátko se 
dvěma bruslemi nebo složitější z fošinek a třemi nebo 
čtyřmi bruslemi – špičkové typy byly dokonce řiditelné. 
K této sportovní disciplině sloužila ovšem kdejaká svaži-
tá ulice – provoz motorových vozidel byl v tomhle koutě 

Vlevo: třídní učitelka Anna Jindrová

Žáci (zleva): 

– horní řada: ?, Standa Záhora, Bohouš Kolář, Petr Šiška, 
Petr Podpěra, Honza Mastík, Petr Šíma, Karel Nižňanský,

– prostřední řada: ?, Míla Hořejší, Pavel Novanský, Vítězslav 
Jelínek, Mirek Majer, Karel Dlabač, Petr Doubrava, Karel Ji-
čínský, ?, Karel Pirochta,

– dolní řada: …Vízek, Honza Lešek, Jirka Černík, Jirka Do-
stál, ?, Fanda Mareš, ?, bratři Müllerové, Pepík Kvapil, Stan-
da Fafel

Břevnova v té době minimální a sníh se s vozovek téměř 
neuklízel. Horší bylo, že ulice ve svahu se místo pozdější 
škváry nebo soli sypaly leckde popelem a to se nám pak 
nehodily. 

S jarem přišlo tání a na ulici před „naším“ domem  
č. 20/1209 jsem se coby zrozen ve znamení Vodnáře 
pustil do stavby malých hrázek ze zmrazků a vodních 
koryt vedle obrubníků chodníku. Z jarního období si pa-
matuji na májové oslavy – ovšem zda se slavil První máj 
či Výročí Květnové revoluce není z přiložené fotografie 
zřejmé. Je na ní zachyceno čelo průvodu školních dětí, 
tvořené prvňáčky – ovšem dirigované staršími hochy  
v sokolském úboru. Místo děje – ulice 8. listopadu v za-
ústění do Bělohorské, kam právě zatáčíme. Já jsem kde-
si v pozadí, v ruce jsem měl hůlku s vlaštovkou, vystři-
ženou z lepenky a omalovanou – jako živou. Na ceduli 
je místo „AŤ ŽIJE…. !“ jen prostý nápis: „ŠTĚSTÍ JE ZAS  
U NÁS“. Ze seřadiště jsme mířili Bělohorskou směr Praha.

(pokračování) 
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Oznámení
28. prosince 2018 zemřel za-
opatřen svátostmi ve věku 93 
let Ing. Vladimír Čerbačeský 
z Břevnova. Pan Čerbačeský 
pracoval celý život jako geo-
metr, mj. před léty vyměřo-
val sídliště Petřiny, Malešice  
a mnoho jiných staveb. Místní 
ho znali jako obětavého člo-
věka a farníka Břevnovského 
kláštera, který se zde v mlad-
ších letech účastnil každo-
ročních zahradnických úprav. 
Poslední rozloučení s panem 
Čerbačeským se konalo 10. 
ledna 2019 v bazilice sv. Markéty a po obřadech pochován byl 
do rodinné hrobky na hřbitově v Břevnově. 

Naše gratulace – Pilot Zdeněk Vágner 95 let!
28. února 2019 oslaví dlouholetý obyvatel Břevnova 
a nestor českých pilotů pan major Zdeněk Vágner 
devadesáté páté narozeniny. K letectvu se přihlásil  
z tovární dílny spolu s Karlem Bažantem v roce 1945. 
Rozený letec absolvoval všechny potřebné zkoušky 
na výbornou a postupoval ve služebním žebříčku čs. 
dopravního letectva až posledním rokům ve službě už 
v hodnosti majora. Pan Zdeněk Vágner má nalétáno 
13 110 letových hodin s více jak pěti milióny kilome-
trů. Všechny lety bez nehod. Jen vše dobré, zdraví a pohodu mu ze srdce 
přejí manželka Věra, dcery Hanka a Zdena s manžely, pět vnoučat s ro-
dinami, osm pravnuček a jeden pravnouček. – K upřímné gratulaci ruku 
tiskne Mgr. Pavel Krchov, redakce Břevnovana
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horské 
jezero

vánoční 
ryba

značka 
poloměru

karoserie
Oleg

zlý mušketýr st. SPZ 
Prahy Naďa

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zdeněk Vágner, Břevnov  28. 2. 1924
Ing. Leoš Grimm, Břevnov  14. 2. 1934
Miroslav Beneš, Břevnov  12. 2. 1936
Ing. Karel Jičínský, Břevnov  7. 2. 1939
Bohuslav Novák, Břevnov  16. 2. 1940
Marek Čihař, Břevnov  23. 2. 1950
Růžena Čánová, Břevnov  12. 3. 1928
Miloš Opatrný, Břevnov  8. 3. 1934
Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov  31. 3. 1934
Jiří Odvárka, Břevnov  2. 3. 1948

Únor – Březen

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

Ještě v minulém století žily v Břevnově desítky koní. Ve dvorech sedláků, povozníků, v c. k. maštali a kasárnách Na Panenské ve službě 
vojenské nebo později na Octárně pro oddělení čs. policie. Jezdectví však byla oblíbená disciplína pro řadu lidí, a proto nebylo zvláštností 
potkávat venku skupiny jezdců. To mívalo svá pravidla. V čele byl vždy vedoucí nebo velitel a byl viditelně označen. Jak – to se dozvíte v dnešní 
tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka: Jezdec měl na rukávě bílý pásek

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

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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V dalším bytě bydlel A. Chadima, rukavičkář. Měl dva syny a pečlivě 
se o ně staral. Starší byl odveden do války a po čase zůstal nezvěstný. 
S mladším Miloslavem jsem se dobře znal, chodili jsme spolu do školy. 
Byl často nemocen, až se zjistilo, že je to tuberkulóza. Přes všechnu 
otcovu a lékařskou péči v 17 letech zemřel. Pan Chadima hledal zapo-
mnění v práci a jako člen ochotnického spolku začal znovu hrát diva-
dlo. A hrál dobře, byl velmi oblíbený a sklízel vždy velký aplaus. Brzy 
po válce se dočkal radostného překvapení. Nezvěstný syn se mu vrátil 
jako italský legionář. Také mladý Chadima vstoupil mezi ochotníky,  
a protože byl talentovaný po otci a navíc velmi pohledný, záhy si získal 
velkou popularitu. Hrával prvního milovníka a s ním neméně hezká 
vdova paní Červenková. Divadelní hry, které končívaly jejich svatbou 
se po nějaké době staly skutečností – oba herci se vzali. V prvním patře 
bydlívali též Peterovi. Ing. Petera byl invalidní, neboť v chemické to-
várně při výbuchu přišel o zrak. Žil zde se svojí hezkou ženou, která se 
o něj starala a zároveň vedla domácnost svému strýci faráři Benešovi 
a tetě, učitelce Kožešníkové. Vedle měl byt pan Dvorský, osobní šofér 
Jana Wericha, se kterým jezdil často na ryby a užil s ním spoustu leg-
race. Naším sousedem byl pan Vilímek. Jeho koníčkem se staly léčivé 
rostliny. Sušil je na prádelních šňůrách na půdě, takže se s ním ženské 
často vadily, kam budou věšet prádlo. Vonělo to tam vždy jak v apaty-
ce. Byliny však dobře znal, a když se někdo v domě rozstonal, honem 
běžela ženská k Vilímkovi, aby pomohl. 
Jiným sousedem byl strážník v důchodu, pan Kadidlo. Volný čas trávil 
opravováním starých hodin, které zas levně prodával. V té době se stala 
hrozná událost. Přistěhovali se mladí manželé Horálkovi. Nějak jim to 
však spolu neklapalo a jednoho dne Horálek vyskočil z okna a zabil se. 
Nezjistilo se tenkrát proč a paní Horálková se brzy odstěhovala. Druhé 
patro obýval pan Janík s rodinou, úředník záložny, mírně obézní a vese-
lý pán. Měl jedinou vadu – při spaní strašlivě chrápal, že to bylo slyšet 
po celém domě, až na ulici. Jenou v noci šla kolem policejní hlídka,  
a když uslyšela ty hrozné zvuky, zazvonila na domovníka v obavě, že  
v domě někdo někoho rdousí. Domovník otevřel, dal se do smíchu, 
a pak to každému vypravoval. Vedle Janíků žili Šádkovi. Měli syna 
a dceru. Dcera se nešťastně zamilovala a vyřešila své trápení skokem 
pod vlak. 
Pak zde bydlel ještě kapitán Roja, důstojník pražské posádky, rodina 
Šrůtova a Cejnarova, pan Cejnar byl typografem, a rodina rady Kocfel-
dy, štábní kapitán Valenta a paní Novotná s dcerou. Ta se po smrti své 
matky přestěhovala do přízemí. Po nějakém čase u ní propukla má-
nie, že ji kdosi pronásleduje. Zabarikádovala dveře a vylézala ven skrz 
úzké záchodové okénko. Když přestala vycházet, policie vnikla do bytu  
a nalezla ji mrtvou. Ranila ji mrtvice. Také u pana Lánského, poštov-
ního úředníka, propukla duševní choroba. Manželka začala nacházet  
v jeho posteli každé ráno kuchyňský nůž a lékař ho doporučil do ústavu. 
V mrakodrapu bydlela též moje sestra s rodinou, ve čtvrtém patře. Dce-
ra jim v 18 letech těžce onemocněla cukrovkou a zemřela. Vedle sestry 
pak bydlel pan Konák. Byl hudebníkem, hrával po nocích ve vinárnách 
a vracíval se až k ránu. Jednoho dne byl nalezen mrtev na dvoře domu. 
Zabil se pádem z výšky a nikdo už nezjistil, zda úmyslně nebo náhodou. 

Břevnovský „mrakodrap“ byl majetkem – věnem dcery sta-
rosty Kolátora, provdané Vildové. Později změnil několikrát 
majitele, až posledními zůstali manželé Polákovi, hodní star-
ší lidé, kteří s námi bydleli v domě. Mnoho radosti a smutku 
zažil první vysoký dům v Břevnově. Ve 24 bytech bydlívalo 
na 60 obyvatel. 
Jako sled předlouhého filmu míhají se tváře na bílém plátně 
vzpomínek a některé léty blednou. Dnes ve starém domě by-
dlí jiní lidé s jinými osudy, tak jak životem jdou nová a nová 
pokolení.           Zpracoval Pavel Krchov
Text k fotografii: 
Za světové války ústav Vincentinum vařil pro břevnovské 
obyvatele levná jídla. Personál kuchyně tvořilo i několik ná-
jemníků z mrakodrapu. Na snímku z roku 1916 je uprostřed 
farář Beneš, vpravo od něj hospodářka paní Peterová, vpravo 
v pokleku s pilou Václav Dub, zcela vlevo mladý Jandáček 
a další.
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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.

169
Za sousedy do mrakodrapu
Před třiadvaceti lety zemřel známý břevnovský fotograf Václav Dub, 
ročník 1904. Patřil k nejstarším redakčním spolupracovníkům. A pad-
li jsme si do oka. Na základě jeho vyprávění bylo zachyceno mno-
ho vzpomínek na starý Břevnov otiskovaných v Břevnovanu až do 
jeho smrti. Na nedávné velké výstavě Městského muzea Na Florenci 
„Břevnov ve stínu kláštera“, byla herci krásně namluvena kolekce jeho 
vzpomínek a jistě patří k cenným položkám muzea. Ve druhém ročníku 
Břevnovana v roce 1991 v čísle 3. je zpracováno vyprávění Václava 
Duba o břevnovském mrakodrapu. A protože byl secesní dům v Radi-
mově 8 po léta neudržován a nyní hanebně zbourán, můžeme se vrátit  
k tomuto vyprávění, protože rodina pana Duba tam dlouho žila. 
Znáte břevnovský mrakodrap? Tak lidé začali nazývat první vysoký 
dům v Břevnově, sotva ho pan starosta Kolátor nechal postavit (v r. 
1911). Dodnes stojí v Radimově, dříve Boleslavově ulici a já na něj 
myslím rád, neboť jsem v něm prožil mnoho let života. – Kdo si ještě 
vzpomene se mnou na Fichnovi, Novákovi, Kovaříkovi a desítky dal-
ších licí, kteří zde bydleli? Vstupte do domu se mnou, provedu Vás. 
Kdysi bývaly v přízemí obchody. Podíváte-li se pozorně na titulní strán-
ku, hned zleva měli kadeřnictví manželé Šmídovi. Do oficíny chodili 
stálí zákazníci – pan Kolátor, v Břevnově oblíbený lékař Šimek, majitel 
Stodoly Klaus, obchodníci Hendl, Karais a další. Paní Šmídová vedla 
dámský salón a zvlášť o zábavách na Marjánce mívala spoustu prá-
ce. Pan Šmíd chodíval stříhat také bratry benediktiny a šil paruky pro 
ochotnický spolek. Další obchod měl materialista Kálal. Bydlel rovněž 
v přízemí, ale obchod mu příliš nešel. V Nebušicích otevřel filiálku  
a nakonec se tam odstěhoval. 
Třetí krám mívala v nájmu paní Kadlecová s matkou. Pletly pro praž-
ské obchody punčochy. Když stará paní zemřela, dcera se odstěhovala. 
Obchod si najal Vojtěch Albrecht, knihař. Podivín. Vrátil se z války 
jako invalida s duševní poruchou, která se projevovala krutostí na 
vlastních synech. Chlapci se ho báli, a když jim náhle zemřela mat-
ka, rozhodli se i oni společně zemřít. Nejstarší z nich Jaroslav navrhl 
utopení. Společně šli ke Karlovu mostu, zapůjčili si loďku a rozjeli se  
k jezu, kde byl velký proud. Tam loď úmyslně převrhli. Jejich počínání 
již od začátku sledoval majitel lodí pan Rousek a brzy jim také dával 
znamení, aby se k jezu nepřibližovali. Když uviděl, co se stalo, skočil 
do pramice a vrhl se za nešťastnými chlapci. Podařilo se mu vylovit oba 
mladší sourozence, ale nejstaršího Jaroslava už nezachránil. O tragédii 
se psalo v novinách s připomenutím zásluh pana Rouska, který takto 
už na 50 lidí z Vltavy vytáhl. Duševně nemocný Albrecht však brzy 
zapomněl, znovu se oženil, ale nakonec skončil v ústavu a knihařství 
bylo zrušeno. 
Vedle knihařství bývala velkopopovická pivnice paní Fryčové. To byla 
rázná ženská, poradila si i s nevítanými hosty. Když zemřela, její bratr 
prodal živnost vdovci Tikalovi. Po něm získali pivnici Mráčkovi a dr-
želi ji asi 6 let. Postupně mizely jednotlivé soukromé firmy v přízemí  
a obchodní prostory byly předělávány na byty. V 50 letech už zde nebyl 
ani jeden krám. V prvním patře bydlívali Jandáčkovi a jejich sousedem 
byl farář Beneš. Byl už dávno v důchodu a o nedělích ještě sloužil mše 
ve Vincentinu. Byt sdílel se svojí sestrou, učitelkou na Vinohradech.  



TO NEJLEPŠÍ NA KONEC! 
 Na jaře v roce 1912 obešel malíř Břetislav Menčík Břevnov a v místech, která ho zaujala, vybalil své nádobíčko a nakreslil 
několik krásných obrazů starého Břevnova. Břetislav Menčík nebyl zdejší, byl ale dobrý malíř, krajinář. Jeho životopis se dosti 
špatně hledá. Na internetu jen několik vět, ve slovnících také. Žádné informace o životě, tvorbě, rodině či fotografie. Žádné 
doptání. Tak víme jen, že se narodil 17. 5. 1883 v Dobřichovicích, podle jiného v Zadní Třebáni. Zemřel 25. 3. 1958 a je po-
chován ve Dvoře Králové nad Labem. Absolvoval pražskou akademii u prof. Pirnera a Ženíška, žil v Trotíně u Miletína 
ve východních Čechách. Nic více. Ale pohledy na starý Břevnov z roku 1912 z jeho krajinářské 
kolekce vás jistě potěší.           Pavel Krchov 

 /Obrazy jsou v majetku Galerie hl. m. Prahy/


