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Masopust a smrt v patách. To nejde moc dohromady, ale i takový pohled nabízel letošní masopustní 
průvod, který prošel Bělohorskou ulicí 5. března. Kdo to přežil a přečkal nepřízeň počasí, došel do kláš-
tera. Tam musel být se zabijačkovou nabídkou a klášterním pivem nadmíru spokojen. 

Pohled na východní část Bělohorské ulice z počátku 20. století. Vlevo nárožní dům U Říšské brány, My-
slbekova 1, už v katastru Střešovic, uprostřed kasárna 8. pluku zeměbraneckého s akáty na chodníku. 
Vpravo za dvěma krámky jest Jančarovo kamenictví, kde, dle pamětníků, pracoval i pozdější prezident 
Antonín Zápotocký, zvaný Tonda Rachota. Za kamenictvím bývala trafika a je vidět patrová budova sta-
ré Chmelovy kovárny. Teprve až za ní vedla cesta ke strahovským lomům.   

13. 2. 2019 uspořádal Spolek břevnovských živnostníků setkání se starostou O. Kolářem a místosta-
rostou J. Stárkem v klášterní hospodě v Sýpce. Tématem byla chystaná rekonstrukce Bělohorské ulice, 
která má začít v roce 2021. Večera se zúčastnili hlavně členové spolku, ale i jiní, co mají na Bělohorské 
obchody. Srozuměno, že radnice parkovací místa na Bělohorské umenšovat nechce. 

Zajímavost
pro vás 128. 

Lístek z archívu
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Je neděle, červenec 1937 a v Břevnově je 
Markétská pouť. V cukrárně na Bělohorské 
99 stojí ve dveřích cukrář Josef Balvín. Upro-
střed je jeho manželka Růžena Balvínová  
a vpravo prodavačka slečna Marie Zuntová, 
později provdaná Klausová. Josef Balvín 
převzal zavedenou výrobnu a cukrárnu ve 
třicátých letech od Aloise Halíře a držel ji při-
bližně do počátku padesátých let. Činžovní 
dům, kde cukrárna s provozem byla, však 
dobře znáte.: Stojí vedle Billy, patří Pechovic 
rodině a Radku Pechovi, potomkovi vlast-
níků domu rodiny Ševčíkovic a je zde dnes 
jeho známá trafika. Kromě neděle je tady 
denně. 
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 Z kláštera – 1. březen 2019. Co přináší jar-
ní měsíc? První teplé sluneční dny. Bazilika je 
prosvětlena, jakoby dýchala novou nadějí. Od 
prvního pátku v měsíci se konají po mši svaté 
soukromé adorace. Farnost žije. Silnice před 
klášterem je však zahlcena nekončícími proudy 
aut v zimě, na jaře a v létě, ve dne i v noci, svátek 
či všední den. Češi pořád někam jezdí. • 2. 3. Od 
18 hodin sloužena mše za zpěváka Karla Kryla 
ku dvacátému pátému výročí jeho úmrtí. Zpě-
vák, skladatel a básník, jehož písně znají všechny 
současné generace, je pochován na břevnovském 
hřbitově. • 5. 3. Pater Benedikt Kolaja, rektor 
kostela P. Marie Vítězné na Bílé hoře, oslavil 47. 
narozeniny. Téhož dne prošel Bělohorskou ulicí 
v Břevnově 25. Břevnovský masopust s průvo-
dem masek, halekáním a bubnováním. Vše bylo 
povoleno. Doprava v pravé části ulice zastavena 
a u Pyramidy odkloněna. Průvod ukončen byl  
v areálu kláštera, kde následovaly další trachta-
ce, včetně možnosti chutného zabijačkového po-
hoštění. Pivovar opět vyvalil sud. Večer končil  
v hospodě v klášterní Sýpce, kde bylo plno a zpí-
valy se při harmonice staropražské písničky. • 6. 
března. O Popeleční středě, dnu přísného postu, 
v bazilice slouženy 3 mše svaté s udílením po-
pelce, a to již od sedmé ranní, od čtyř odpoledne 
pro dítka a při mši večerní od osmnácti hodin. 
Bohoslužbu sloužil Pater Václav Snětina. Bazi-
lika byla plná lidí, zástup účastníků, kteří čekali 
na křížek z popela na své čelo s magickou větou: 
Prach jsi a v prach se obrátíš, nebral konce. • 8. 3. 
sloužil mši svatou arciopat Prokop Siostrzonek 
s Paterem Václavem Snětinou a Paterem Marti-
nem Brousilem za P. Františka Hochmanna. • 9. 
3. od 19 hodin konal se v sále hotelu Pyrami-
da Maškarní bál, který pořádá tradičně Spolek 
břevnovských živnostníků. Ráz byl: reklama  
a média. Na stolech připravena bohatá tombola, 
k tanci hrála skupina Vitamín. – 10. 3. Při do-
polední mši svaté od 9 hodin, zaměřené na děti, 
zpívala schola pod vedením Magdaleny Saláko-
vé. • 13. 3. v bazilice při bohoslužbách připome-
nuto 6. výročí zvolení papeže Františka. • Ne-
děle 17. března 2019, konečně pěkný slunečný 
den. O deváté ranní účinkoval při mši sv. Chrá-
mový sbor s dirigentem A. Melicharem. • 19. 3. 

od 19 hod. zazněl v Tereziánském sále koncert 
v rámci Břevnovských nokturn. Účinkovali:  
Y. Škvárová, Z. Kopřivová – soprán, K. Neče-
saná – hoboj, M Sinkulova klavír. V dámské se-
stavě dáván Bach, Vivaldi, Rossini. • 26. 3. Od. 
19 hodin se v Tereziánském sále konal koncert: 
Shakespeare – sonety v tónech v podání tělesa 
Duo Teres. Představili se: L. Kapsová – housle, 
T. Honek – kytara, L. Silenková – sopránem. 
Foukalová – jazz. zpěv, s průvodním slovem 
prof. Martina Hilského. • 29. – 31. 3. V pavilonu 
Vojtěška se konal jarní bazar dětského oblečení, 
sportovních potřeb a hraček. • 31. 3. od deváté 
ranní sloužil Pater Václav mši se zaměřením na 
děti. Účinkovala schola pod vedením Magdaleny 
Salákové. • 9. dubna od 19 hodin zazněl v Tere-
ziánském sále Velikonoční koncert, kde účinko-
vali: Š. Heřmánková, J. Lencová a M. Horáková 
– soprány, ženský sbor Bubureza se smyčcovým 
orchestrem Consortium Pragense Orchestra. Di-
rigoval Adolf Melichar. Od Popeleční středy, po 
celou dobu postní, konány v bazilice Křížové 
cesty vždy o pátcích a nedělích od 17.15 hod.  
A též vždy v postní pátky od 20 hod. do 21 hod. 
postní adorace s četbou, rozjímáním, modlitbou  
a požehnáním. Letos s povzbuzením papeže 
Františka – Gaudete axultate, /Radujte se a já-
sejte/. – 14. dubna o Květné neděli v 7.30  
a 9.00 při bohoslužbě posvěceny ratolesti, které 
si přinesli farníci. Zpíval Chrámový sbor a or-
chestr. Začíná Velikonoční týden. • 18. dubna 
o Zeleném čtvrtku, bude sloužena v 18.00 mše 
sv. na památku Večeře Páně / s možností sou-
kromé adorace/. • 19. dubna o Velkém pátku od 
15 hodin, v den přísného postu budou konány 
Velkopáteční obřady od 19 do 24 hodin, opět  
s adoracemi v bazilice. • Sobota 20. dubna. 
Opět adorace u Božího hrobu a od 20.30 hod. 
bude stejně jako v minulosti slavena vigilie 
Zmrtvýchvstání Páně. Účinkovat bude břevnov-
ská schola, varhany: Marek Čihař. – Velikonoč-
ní neděle 21. dubna. O slavnosti Božího hodu 
sloužena bude ranní mše od 8 hodin, v 10 hod. 
se zpěvem Chrámového sboru a v 18 hodin. Při 
všech bohoslužbách bude požehnáno pokrmům 
u oltáře sv. Vojtěcha. Tím jest křesťanský půst od 
Popeleční středy ukončen. – Velikonoční pondělí 
22. dubna. Slouženy budou mše sv. jako v neděli 
od 7.30. , v 9.00. a od 18 hodin. 

 Ze spolku. Ve středu 20. března sešlo se 
představenstvo Spolku břevnovských živnostní-
ků v hotelu Hormeda /dříve oblíbené studentské 
hospodě Na Zástřelu/, aby projednalo výhled 
společenských a spolkových akcí do letošních 

prázdnin. Pro čtenáře budou zajisté zajímavé ty 
nejbližší: 30. dubna tradiční pálení čarodějnic 
před prelaturou Břevnovského kláštera a hned 
druhý den 1. května tamtéž oblíbený 1. Pivní 
máj s účastí dvaceti větších či menších pivovarů. 
V programu spolku je i spolkový zájezd, tento-
krát do Rajhradu u Brna, který se bude odbývat 
8. května 2019 a bude spojen s výroční valnou 
hromadou v kasematech benediktinského kláš-
tera. Proto se zájezdu zúčastní i náš arciopat  
P. Siostrzonek. Zde ovšem bude také prohlídka 
s výkladem a ochutnávka z kolekce zdejších 
klášterních vín s pohoštěním. 11. května se jed-
notliví členové spolku zúčastní zábavního běhu 
Pro kuře ve Hvězdě, což jest charitativní akce 
pro ohrožené a znevýhodněné děti. /Tedy nikoliv 
honění kuřete ve Hvězdě, jak se někteří možná 
domnívají/. Přijďte také! 

 Naše Kulturní kapsička. Moc se do ní ne-
vejde, a proto jen připomínáme, že každý den 
je v Břevnově a v Praze 6 možnost někam zajít. 
Je tu vlajková loď kultury v Praze 6 – Dejvické 
divadlo, magický Semafor, pestrý Dlabačov či 
stálá Písecká brána, také Divadlo Spejbla a Hu-
rvínka a jiné. Dnes krátce vkročíme do Kaštanu. 
Měsíc duben pokročil a povšimneme si několika 
výrazných a zavedených akcí. Hned 13. dubna 
od 15 hodin jsou připraveny tři známé pohádky 
O Smolíčkovi, kůzlátkách a Budulínkovi. Děti 
můžou fandit Budulínkovi, smát se přitroublému 
vlkovi a pomáhat Smolíčkovi. Večer bude jiný 
odvaz. Od 20 hodin se představí post punkeři 
Alpha Strategy z Toronta. 17. 4. Od 16 hodin 
zahraje pro dítka Sváťovo dividlo hru Pohádky 
ovčí babičky (jsou oblíbené i ve Sněmovně ČR). 
Soubor do Kaštanu zajíždí pravidelně. Večer – 
cyklus Cool bez plotu. 25. dubna je pro milov-
níky jazzu vyhrazen večer s originálním pojetím 
kapely E Converso. 26. 4. O poslední dubnový 
víkend začne pravidelný Jarní festival osamě-
lých písničkářů, který bude pokračovat druhý 
den. Pěkné. V sobotu i v neděli jsou v progra-
mu pohádky pro děti. Perlou v závěru měsíce je 
pondělní Poslechový večer pořadu Jiřího Černé-
ho Ro/c/kování. Lepšího znalce rockové scény  
v Čechách nenaleznete. V úterý 30. 4. se před-
staví jedna ze stálic porevoluční punkové scény 
V. T. Marvin, Budulínek. Bude to rachot. Jenže 
termín je špatně. O kus dál bude probíhat břev-
novská exekuce: pálení čarodějnic. (pokračování 
příště)

pokračování na straně 4

Foto kvarteto dnes. V Břevnově, 5. března 2019. Je krátce po čtvrté. Starosta Ondřej Kolář konečně odhodil svoji masku a – udělil předsedovi spolku Tomá-
ši Huderovi Právo masopustní. A jakoby tím uťal i letošní bílou zimu. Smutný pozdrav čtenářům ještě zasílá sněhulák Honzík z ulice Pod Drinopolem. Starosti 
však v Břevnově neroztály – už jste někde viděli takovou polikliniku? Voda ze vchodových stříšek teče rovnou do základů budovy. Ale nechme to raději nějaké 
odborné komisi a pojďme do kláštera. Vrchní sládek ing. Aleš Potěšil tam čepuje výborné zdejší pivo. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
 Dřevorubci v Břevnově. Úřední fofr před 

koncem vegetačního klidu zasáhl i březový háj 
v Patočkově ulici. Ušmiknuto zde bylo na dva-
cet bříz z důvodu špatného zdravotního stavu  
a sešlosti stromů. Když je nahradí nové, bude to 
jen dobře. Ořezány i vrby na louce Ryšavce a na 
břehu Pivovarského rybníka.

 Kaštany i lípy raší. S příchodem jara nalévají 
se větve a pupeny stromů blahodárnou mízou. 
Dva kaštany živnostenského spolku vysazené 
před léty U Kaštanu, /měly být dle zaručeného 
slibu ÚMČ jedlé, ale nejsou/, zimu přežily dob-
ře, také Živnostenská lípa před klášterem. Hezky 
roste i Lípa česko – ruského přátelství, má krás-
nou korunu. Tak ať se letos všem stromům daří 
a netrápí je sucho. 

 Valná hromada klubu. V sobotu 23. března 
konalo se v kinosále Národního technického 
muzea v Holešovicích řádné výroční valné shro-
máždění Klubu Za starou Prahu. Na programu 
byly jednatelská zpráva o činnosti, o hospoda-
ření klubu a volba předsednictva a Domácí rady. 
Více však v příštím čísle.

 Poliklinika v Břevnově s novými výtahy. Ko-
nečně byly upraveny šachty a osazeny dva nové 
výtahy, které nahrazují starý dobrý Pater noster. 
Ten se musel zlikvidovat, neboť nevyhovoval, 
byl starý, nemoderní, vrzal, pro vozíčkáře malý 
a pořád jezdil. Jenže jak se zdá, nejsou kabinky 
nových výtahů o moc větší. 

 Cíl: nová školka v Bubenči. Na posledním 
zasedání ZMČ dne 14. února 2019 schváleno vy-
budování nové školky na adrese Pod Kaštany 82. 
Na parcele již stojí dvě budovy, které se budou 
muset pro účely tohoto zařízení stavebně upra-
vit. Je zde i dostatečný prostor pro zahradu. Úřad 
městské části nyní požádá Magistrát h. m. Prahy 
o svěření tohoto pozemku. V té souvislosti je tře-
ba oznámiti, že 4. března se konalo slavnostní 
otevření nové mateřské školky ve Vokovicích  
v ulici Mezi domy. Přeci jen ten nový rok nezačí-
ná pro zastupitelstvo MČ zas tak špatně. 

 Macharovo náměstí zůstane. Střešovičtí si 
zhluboka oddechli, neboť plánovaná přestavba 
centrálního náměstí se konat nebude. Staronová 
radnice uznala, že to lidé vůbec nechtějí /stálo 
to ovšem značné úsilí/, že chtějí jen zbourat sta-
ré ejpovické buňky a vhodně upravit okolí. Jak 
prosté. Lze se domnívati i na jiných příkladech, 
že mermomocí budovat místa na setkávání a růz-
né alternativy už moc neoslovuje. Lidé chtějí 
zachovat své okolí, tak jak ho důvěrně znají  
a – mít svatý pokoj. 

 Hudební škola Jana Hanuše možná do Ve-
leslavína. Vedení Prahy 6 se obírá myšlenkou 
nové radní pro školství paní Marie Kubíkové  
/ODS/, přestěhovat do jedné z budov Velesla-
vínského zámku „zušku“ z Břevnova ze ZŠ  
J. A. Komenského. Tzv. napříč zastupitelským 
spektrem nápad našel údajně příznivou ode-
zvu, i když jde zatím jen o diskusi, jak využít 
krásný areál pro veřejnost. Dovolujeme si proto 
skromně podotknouti, že zámek více jak sto let 
slouží výhradně účelům zdravotnickým a jest 
k tomuto účelu i přizpůsoben. Tajně si Břev-
nováci přejí, aby se tam umístilo LDN a ne ho 
násilně včleňovat do polikliniky v Břevnově.  
A Hudební škola? Není zdaleka jisté, kolik by 
tam přestoupilo vůbec žáků. Zámek stojí stranou 
v jednosměrné ulici, daleko od zastávek MHD 
na Evropské třídě. Jednoduchý a bezpečný pří-
chod ke škole je pro rodiče dítek přeci jedním ze 
základních náhledů. 

 Co nového U Jandáčků v Břevnově?  
V současné době pracuje kancelář na řadě pro-
jektů pro průmysl a výrobu, kde se řeší ocelové  
a betonové konstrukce různých systémů. 
Z oblasti památkové péče pokračuje práce na 

Po pětadvacáté prošel Bělohorskou masopustní rej. Fantastických masek bylo za ta léta stovky. Děti, 
dospělí, jednou dokonce přišel i živý velbloud. Letos byla v čele průvodu opice, cpala se banány, čaro-
dějnice a bílý králíček, jako zástupce městské části v barvě bílé, nevinné.  Také medvědář s živým med-
vědem, bubeníci a smrťáci. A spousta dětí a masek, jako vždycky. 

Na společenské události jakou jest masopust v Břevnově nemohly chybět známé osobnosti Prahy 6. 
Pan arciopat P. Siostrzonek, pan senátor Jiří Růžička a další. Připomeňme jen, že zdánlivě jednoduchou 
akci tradičně organizuje Spolek břevnovských živnostníků. 

V roce 1987 byl v Břevnově otevřen hotel ROH Pyramida v tzv. brutalistickém stylu architektury. Čert 
ví, kdo ten název vymyslel, ale pro nás stačí, že slouží dál, nezměnil jméno, ba dokonce snad nehrozí, že 
by byl zbourán jako chudák hotel Praha a jiné. U nás je to možné. Opět se zde konal masopustní maš-
karní bál s obrovskou tombolou, což v Praze nenajdete. Tak hlavně, aby se nic nepokazilo. Lidovci tady 
s Reprezentačními plesy Prahy 6 skončili.
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přípravě nosné konstrukce pro nové varhany  
v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které 
jsou již částečně ve výrobě u odborného závo-
du varhanářského v Barceloně. Další práce pak 
probíhají při hodnocení a úpravách na památko-
vých objektech v Praze a dokončují se práce na 
některých mimopražských památkách v okolí 
Rakovníka. Probíhá i příprava pro stavbu byto-
vých domů v Holešovickém přístavu a na hotelu  
v Nuslích. Končí také projekt pro přístavbu mu-
zea V Turnově, které se rozšiřuje do sousední 
budovy. Pro pražské galerie se jak v loňském 
roce, tak letos připravují práce nejen na expo-
zicích, ale i na jejich stavební podstatě. Určitou 
novinkou jsou i práce, které kancelář připravuje 
a realizuje v památkové oblasti bývalé viniční 
usedlosti Kneislovka, kde bude poskytována od-
borná pomoc svěřenskému fondu pro zachování 
staveb a zahrad, který bude postupně provádět 
restaurování a údržbu nesmírně cenné památky. 
Zachována je i odborná a publikační činnost  
v oboru dějin techniky a dějin stavitelství, která 
byla loni spojena se stoletým výročím republiky. 

 Redakční omluva. V minulé místopisné kří-
žovce došlo k malému korektorskému pochybe-
ní, což neohrozilo tajenku. Čtenářům se zdvořile 
omlouváme. 

 Pokrok na poště. Kdo vkročil v polovině 
března t. r. na poštu v Břevnovské ulici, byl za-
skočen. Bylo zde instalováno zařízení s volbou 
pořadí, kdo jest volán k přepážce. Je to zde no-
vinka. Jestli a kdy bude zprovozněno také první 
patro pošty nám pan vedoucí sdělil, že nikdy. 
Pošta prostory již nemá v pronájmu.  

 5x Úřední Novinky Praha6.cz. Úpravy jed-
nosměrek budou. Definitivní úpravy jednosmě-
rek se budou prováděti v Břevnově začátkem 
letošního léta. Praha 6 po připomínkách občanů 
přijala návrh, který v maximálně možné míře zo-
hledňuje požadavky místních občanů. 

 Praha 6 zase na bedně. Webové stránky 
Prahy 6 oceněny jako třetí nejlepší v krajském 
kole soutěže Zlatý erb. V soutěži skončily za ví-
těznou Prahou 12 a druhou Prahou 8. Ocenění 
převzal během slavnostního ceremoniálu v Re-
zidenci primátora tajemník M. Č. Praha 6 pan 
ing. Jan Holický. 
Bývalý hřbitov má opravenou kapli. Na nená-
padném místě, vydáte–li se krátkou dlážděnou 
cestičkou z Libocké ulice směrem k oboře Hvěz-
da, se nacházel do roku 1902 Libocký hřbitov.  
V současné době hřbitov i opravená kaplička če-
kají na své další využití. Šedesát let loužil oby-
vatelům Liboce, Ruzyně, Vokovic, Veleslavína, 
Petřin a Ladronky. Když se naplnil, byl místo něj 
vystavěný dnešní Vokovický hřbitov, kam byly 
přestěhovány hroby a náhrobky z Liboce. Zůsta-
la jen márnice, část náhrobků, torzo kamenného 
kříže a starý kovový kříž, postupně zarůstající do 
jednoho ze stromů. 
Objekt bývalé márnice postupně chátral, 
až se dostal do havarijního stavu. Historická 
stavba márnice i vlastní hřbitov tvoří osobitý 
typ drobné funerální architektury a jsou sou-
částí historie dříve samostatných obcí Liboce  
a Ruzyně i dokladem urbanistického vývoje této 
mimořádné lokality. Proto byly kaple i hřbitov 
v roce 2012 prohlášeny za nemovitou kulturní 
památku. Hřbitov byl původně ve vlastnictví 
hlavního města, což nedovolovalo Praze 6 pro-
vádět jakékoli záchranné práce. Městská část 
tedy požádala o svěření celého pozemku do své 
správy. V roce 2016 zahájena oprava objektu. 
Do kaple se tak vrátila původní valbová střecha 
s pálenou krytinou z tašek bobrovek, byly zre-
konstruovány vnitřní a vnější omítky, podlahy  
a vyměněna okna i dveře. V současné době Praha 
6 připravuje poslední etapu obnovy, a to restau-
rování torza kamenného kříže. V současné době 
hřbitov i opravená kaplička čekají na své další 

využití. Máte námět či nápad na oživení tohoto 
zajímavého místa, které čeká na své další vyu-
žití? Nenechávejte si ho pro sebe a kontaktujte 
odbor územního rozvoje, Martinu Čečilovou na 
telefonu 220 189 975 nebo e–mailem mcecilo-
va@praha6.cz

 Pravidelné dotazování Českého statistic-
kého úřadu. Český statistický úřad spouští pra-
videlné každoroční šetření o příjmech a život-
ních podmínkách. Letos proběhne v období od  
2. února do 26. května Tazatelé po celé republi-
ce osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností  
s cílem získat aktuální údaje k posouzení jejich 
ekonomické a sociální situace. Terénní pracovní-
ci zapojení do šetření se budou prokazovat prů-
kazem tazatele a příslušným pověřením, které je 
opravňují k provedení šetření. Případné dotazy 
zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ RNDr. 
Jana Šídlová, tel. 274 052 084. 

 Bacha v Malém Břevnově. Začala rekon-
strukce protihlukové stěny na Bělohorské uli-
ci. Magistrát h. m. Prahy povolil v termínu od  
1. 4. do 9. 7. 2019 v ulici Bělohorská, v úseku 
Za Oborou – Slezanů, uzavírku pravého jízdního 
pruhu ve směru do centra z důvodu rekonstrukce 
protihlukové stěny. Stavbu provádí společnost 
Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýn-
ská 388/68, Brno. 

 A ještě 3x ze spolku Pro Břevnov.  
/M. V./. Přesune se ZUŠ Jana Hanuše? V sou-
vislosti s možnostmi využití Veleslavínského 
zámečku se začalo mluvit o přesunu ZUŠ Jana 
Hanuše z Břevnova. ZUŠ v současné době sídlí  
v areálu MŠ a ZŠ J. A. Komenského a vzhledem 
k narůstajícímu počtu žáků potřebují všichni 
více prostoru. V případě přesunu do Veleslavína 
je ale potřeba hledat možnosti zajištění umělec-
ké výuky v Břevnově pro děti hned z několika 
základních škol. 

 Problematické parkování u Kaštanu. Par-
kování na chodníku kolem zastávky U Kaštanu 
se stává normou. Obrátili jsme se proto na rad-
nici Prahy 6 s žádostí o řešení situace, která je 
nebezpečná pro kolemjdoucí, zvláště pro děti. 
Dostalo se nám zamítavého stanoviska, prý do 
začátku rekonstrukce Bělohorské není potřeba 
tento problém řešit. My si však myslíme, že ta-
kové porušování předpisů by kvůli bezpečnosti 
chodců mělo býti řešeno už nyní. 

 Otevřený dopis spolku Pro Břevnov k re-
konstrukci Bělohorské. V prosinci loňského 
roku jsme vám přinesli informaci, že byl vybrán 
projekt na úpravy Bělohorské. V únoru proběh-
la uzavřená schůzka zástupců radnice a Spolku 
břevnovských živnostníků, na základě které po-
žaduje radnice výrazné změny v projektu. Ne-
souhlasíme s jednostranným ovlivňováním od-
souhlasené podoby projektu a požadujeme, aby 
se o změnách v projektu diskutovalo v širokém 
fóru. 

 Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. Liboc zažila nej-
živější zábavný den v sobotu 2. března. Započalo 
to masopustem v Archeologickém parku, Liboc 
– V domcích, již od 10 hodin dopoledne. Kona-
ly se tam tradiční vepřové hody a svátek sytosti 
před údajně dlouhým velikonočním půstem (po-
známka pisatele „ který nikdo nedrží“). Po celou 
dobu vyhrávala kapela a program byl zaměřen 
hlavně na děti s rodiči. Jako tradičně se předvá-
děly ukázky historických řemesel a děti si mohly 
zkoušet něco samy. Hodování mohli přítomni 
zapíjet nealkem, pivem nebo vínem. Masopustní 
slavnost trvala do 17 h, avšak již od 14. 30 bylo 
možno přejít na IV. FABIÁNO–ŠEBESTIÁN-
SKÝ MASOPUST, zahajovaný srazem masek  
a potvor ve farním objektu, zvaným Malejov.  
V 15 hodin účastníci vytvořili průvod masek 
(hlavně děti předškolního věku) kolem Libockého 
rybníka. Průvod se vyznačoval pokřikem a zpě-
vem a odezvou slavících. Po obejití rybníka v 16 

hodin průvod se přesunul do libocké Sokolovny,  
v Ruzyňské ulici, kde hrála hudba a konal se rej  
i švanda účastníků. Ukončení proběhlo kolem 
18. hodiny. Od 19.30 byl zahájen IV. fabiáno–
šebestiánský, sousedský masopustní ples opět  
v Sokolovně. Na plese hrála kapela „5 kilo“. 
Tancovalo se a mnozí i hodovali. Vstupné činilo 
250 Kč. Účast byla dobrá a té odpovídala pro-
běhnuvši tombola. Libočáci se umějí bavit. Lep-
ším účastem brání nedostatečná informovanost  
o konání v důsledku existence postkomunistic-
kého totalitního zákazu vylepování letáků. 

 Jarní pozvání do Hvězdy. /H. S./ Letohrá-
dek Hvězda otevřel svoji bránu 2. dubna 2019, 
aby zahájil další sezonu. Pracovníci Památníku 
národního písemnictví shromáždili zajímavé 
dokumenty a připravují pro návštěvníky jistě za-
jímavý výstavní projekt nazvaný „Z rodinného 
alba“, který představuje příběhy česko–sloven-
ského kulturního sbližování. Po zhlédnutí vý-
stavy si bude moci návštěvník udělat představu, 
jak se Češi a Slováci v období 1800–1939 stý-
kali a poznávali a jaké kulturní výsledky z jejich 
oboustranného zájmu vzešly. Prostřednictvím 
nápaditě nainstalovaných archiválií, knih i umě-
leckých předmětů z řady českých muzeí výstava 

... osmdesátník a nedá si pokoj. Život ne-
chal mezi tramvajemi, ale je z něj uznáva-
ný odborník, kterého elektrika a doprava 
už nepustila. Na vojně v Táboře sloužil  
u spojařů, pak v dopravních podnicích jako 
elektromontér, průmyslovák, řidič a inspek-
tor, papíry má na všechno. A jako správný 
chlap založil rodinu a má také své koníčky: 
známky, medaile, nálepky, fotbal hrával za 
Liboc. A ještě maluje. Dříve si občas něco 
nakreslil, ale v posledních letech se do pa-
lety přímo vrhl. Nakreslil více jak dva tucty 
pěkných situačních pohledů do pražských 
ulic s některou ze starých tramvají. Pak  
z vybraných obrazů nechal udělat velký 
nástěnný kalendář na rok letošní. Vše oka-
mžitě prodáno. V Domově sv. Rodiny na 
Petřinách uspořádal ve vestibulu výstavu, 
která je dnes k vidění v Kunraticích. A také 
píše. Do Břevnovana, do Dopravních pod-
niků. Jenže Milan Mikeš je zralý ještě na 
víc. Na memoáry. Je totiž kus naší historie 
města.    Pavel Krchov

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Milan Mikeš z Petřin

pokračování na straně 6
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Minulé číslo jsme věnovali zbořenému Břevnovskému mrakodrapu v ulici Radimova 8. Nyní můžeme 
uveřejnit schválený návrh objektu, který zde má státi v příštích letech. My tam ale určitě bydlet nebu-
deme. 

Jistou dobu se mluví o Veleslavínském zámečku. Je to krásný barokní objekt se vzrostlou zahradou. Co 
tam nakonec bude a kdo ho dostane? Než tam bylo instalováno luxusní zdravotnické zařízení, zámek 
sloužil k soukromému užívání majitelů. Na snímku z 90. let 19. století jest skromný přijímací salonek 
pro hosty. To se to klábosilo… 

postupně seznamuje, jak se oba národy navště-
vovaly a inspirovaly, jak hledaly společnou řeč 
a jak slovenská literatura pronikala do českých 
nakladatelství. Česko-slovenské příběhy jsou tu 
zasazeny i do širších mezinárodních souvislostí. 
Výstava proběhne od 13. června do 1. září 2019 
v letohrádku Hvězda. 

 Pozdrav z Pohořelce. /M. Bukvicová/.  
V dnešním mém příspěvku, bych čtenáře Břev-
novana ráda seznámila s tím, co se na Hradča-
nech událo, i s tím, co nás čeká. 17. 2. jsme si 
zkusili v knihovně vyrobit kabátek na hrneček z 
filcu, což se zdálo jednoduché do doby, než jsme 
měli tento kabátek něčím ozdobit. Každý dal 
průchod své fantazii a tak se nakonec vše poved-
lo. 27. 2. jsme se měli dozvědět něco o energetic-
kých bodech a jógové terapii a sebeobraně. Bo-
hužel onemocněl figurant a nemohlo se promítat 
a tak jsme se museli spokojit jen s přednáškou 
V. Masopusta. Minulý týden jsem navštívila vý-
stavu květin ve sklenících v zahradě Pražského 
Hradu, konala se od 1. 3. – 10. 3. Bývá každý 
rok a je skvělá. Potěší krásou a dýchne jarem.  
A co nás čeká? 27. 3. se těšíme na pány Otomara 
Dvořáka a Josefa Pepsona Snětivého, kteří bu-
dou křtít knihu: Utajené hrady a zámky III. díl  
a jejich zajímavé vyprávění a projekce. Mezi tím 
si zkusíme vyrobit 13. 3. něco z korálků. 17. 4. 
by nás paní Eva Steinová měla vzít, také u nás 
v knihovně, na virtuální procházku po Josefově 
– městě, které přestalo existovat. Rozhodně ne-
smím zapomenout na akce během postní doby 
v bazilice na Strahově. Každé úterý až do 16. 4. 
od 20.00 se koná křížová cesta na Petřín. 17. 3. 
nedělní odpolední duchovní intermezzo od 16 
hod nešpory s obrazovou meditací. 31. 3. bu-
dou od 16 hod. nešpory se slavnostním kázáním 
břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka  
O. S. B. 14. 4. na Květnou neděli zazní od 15 
hod. duchovní koncert (Miserere) pod vedením 
strahovského mistra varhaníka Vladimíra Rou-
bala. 
Jinak na Pohořelci došlo ke změně nájemce 
prodejny, kde se mohli turisté občerstvit polév-
kou, chlebíčky řízky, saláty ap. V současnosti to 
sice také jde, ale v omezené míře a za rozhodně 
vyšší ceny (tak jedině pro cizince). Škoda. Dal-
ší malá prodejnička toustů a párků v rohlíku se 
proměnila v půjčovnu motokol. To nám opravdu 
na Pohořelci scházelo! Vždy si řeknu, že ještě 
že máme blízko Břevnov! Na úplný konec bych 
dala jedno varování před restaurací „Kuchyň“ na 
Hradčanském náměstí, za sochou TGM. Se zná-
mým jsme tuto restauraci navštívili. Ovšem bylo 
nám sděleno, že musíme být objednaní, můžeme 
si ale sednout venku. Jenže tam bohužel nebyly 
ani deky ani tepelné zářiče, jen dřevěné lavice  
a byla zima. Oznámili nám, že tam není zavede-
ný plyn a tak tam zářiče nemají. 

 Zimní a předjarní dění na Bílé Hoře. /Pro 
Břevnovana Karel Voplakal/. Dne 22. ledna si 
asi třicet posluchačů v bělohorské farní míst-
nosti vyslechlo velice zajímavou přednášku 
historika dr Maška na téma „Česká aristokracie  
v dějinách Zemí koruny české“. Řečník hovořil 
o nejvýznamnějších českých šlechtických ro-
dech a jejich osobitém vlivu na historické dění 
v tuzemsku i v blízkém zahraničí. Zaujal pře-
hledem hierarchie šlechtických titulů v Českém 
království ve srovnání s odlišnostmi v okolních 
zemích a na příkladech pojednal o tom, za jaké 
mimořádné zásluhy naši panovníci povyšovali 
do šlechtického stavu jednotlivé osoby a udělo-
vali titul buď osobní či dědičný. Vyloučil mož-
nost, že by si v naší historii někdo mohl titul jed-
noduše koupit. Hovořil také o státních funkcích 
vykonávaných příslušníky nobility – například  
o funkci markrabího, což kromě funkčního titulu 
(jakožto správce významného správního území) 
mohl být také jeden ze stupňů v hierarchii no-

bility, o rodových znacích (erbech) a jejich vý-
znamu. Překvapilo nás, že pokud se příslušnice 
vyššího šlechtického stupně (na příklad kněžna) 
provdala za muže, který byl „jen“ hrabětem, 
stala se tím sama nadále „pouhou“ hraběnkou; 
hovořil rovněž o nejvyšším titulu „arcivévoda“, 
který v českých zemích ve skutečnosti neexisto-
val a byl vyhrazen pouze příslušníkům vládnou-
cí dynastie Habsburků. V novověku rakouský 
císař povýšil do šlechtického stavu (nejčastěji 
titulem „svobodný pán“, případně „baron“) ně-
kolik významných podnikatelů. Po zániku ra-
kousko–uherské monarchie v roce 1918 byly 
u nás šlechtické tituly zrušeny a jejich užívání 
zakázáno. Příjemným překvapením bylo, když 
na závěr diskuse moderátor oznámil, že mezi 
účastníky besedy je přítomna paní Terezie ze sta-
robylého hraběcího rodu Czernínů z Chudenic. 
Na jeho výzvu tato dáma předstoupila a milým 
způsobem odpověděla na řadu otázek z pléna. 

 Dne 8. února se na půdě bělohorské far-
nosti uskutečnil benefiční houslový koncert 
mladé fenomenální koncertní sólistky sr. Marie 
Magdaleny Fuxové OSB na podporu „Snímku  
o poutním místě Panny Marie Vítězné“. Uměl-
kyně absolvovala Janáčkovu konzervatoř a Aka-
demii múzických umění v Praze a dále studovala 
u řady předních českých i světových houslistů  
(u pražského profesora I. Štrause, M. Frischen-
schlagera ve Vídni, dále v USA na Meadowmount 
School of Music a j. Již v raném mládí zvítězila 
v řadě soutěží (např. se stala absolutním vítězem 

soutěže ZUŠ a rovněž v soutěži konzervatoří, 
2 x získala 1. cenu na Kociánově mezinárodní 
houslové soutěži a pod. Později v rakouském 
Semmeringu získala „Wienner Klassic Preis“ a v 
Praze „B. Martinů Preis“ a řadu ocenění ve vel-
kých světových soutěžích v Zagrebu, v Neapoli, 
Covilhae aj. Procestovala celý svět jako členka 
kvartetu „Pavel Haas Quartet“ a koncertovala  
v nejprestižnějších sálech světa (Carnegie Hall  
v New Yorku, Vienna Konzerthaus, Salzburg 
Mozarteum, Amsterodam Concertgebouw, 
Cité de la Musique Paris, Cologne Philharmo-
nie, Wigmore Hall atd.). V současnosti M. M. 
Fuxová vyučuje na Hudební škole a gymnáziu 
hlavního města Prahy a současně spolupracuje 
s „Dubai National Conservatory“, je členkou 
„Bayerisches Kammerorchester“ a aktivně se 
věnuje komorní hře s „Adamus Ensemble“ 
a „Pro Arte Trio“. Na programu únorového 
benefičního koncertu na Bílé Hoře byla díla 
Guiseppe Tartiniho (Allegro Assai A–moll), 
Heinreicha Ignaze Franze Bibera („Růžencové 
sonáty“), dále Georga Phiplipa Telemanna (Fan-
tazie pro sólové housle) a Johanna Sebastiana 
Bacha (Suita pro sólové violoncello č. 6 v úpra-
vě pro sólové housle). Následovala prezentace  
a krátká ukázka z připravovaného dokumentu  
A. Stichenwirtové „O poutním místě P. Marie 
Vítězné na Bílé Hoře“. 

 Dne 26. února se ve farní místnosti konala 
aktuální beseda s účastníky nedávného Světové-
ho setkání křesťanské mládeže v středoamerické 
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NOVÉ VEDENÍ PRAHY 
NADĚJI  
NA VYTOUŽENOU  
ZMĚNU NEPŘINESLO
Již čtvrtým rokem je ve zkušeb-
ním provozu tunelový komplex 
Blanka, který z rozhodnutí poli-
tiků Prahy přivedl do Břevnova 
desetitisíce aut. Životní pro-
středí zejména kolem Patočko-
vy ulice se vážně zhoršilo. Přesto politici po opakova-
ných urgencích přistupují jen k dílčím opatřením a ty 
koncepční, odkládají do budoucna. Dne 13. prosince 
2018 jsem proto v zastupitelstvu HMP přednesl další 
interpelaci s cílem upozornit na naši tíživou situaci. Při-
pomínám, že jádrem mého vystoupení byl požadavek 
na obnovení měření hladiny hluku, polétavého prachu 
a imisí v Patočkově ulici, dále pak kritika odkladů pří-
prav podpovrchového vedení magistrály v Břevnově. 
Koncem ledna 2019 jsem dostal od primátora hlavního 
města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba písemnou odpověď, 
kterou tímto zveřejňuji v plném znění. „Dle stanoviska 
Odboru rozvoje a financování dopravy byla v roce 2019 
objednána výměna povrchů v ulici Patočkova, kde bude 
nově zřízen „bus pruh“ a otázky ovzduší jsou možné ře-
šit mobilním měřením. Současná politická reprezentace 
MHMP se zahloubením, případně s Břevnovskou radi-
álou nepočítá. Jedná se o velice nákladnou akci, která 
by pro rozpočet hl. m. Prahy znamenala další investiční 
náklad v řádech miliard. Za účelem upřesnění dodávám, 
že současnou vládnoucí koalici v Praze tvoří Piráti, TOP 
09 a STAN – Spojené síly pro Prahu a PRAHA SOBĚ. 

JUDr. Ivan Hrůza

Vážení sousedé,

před měsícem jsem vás informo-
val o snahách radnice zabránit 
úbytku parkovacích míst v sou-
vislosti s revitalizací Bělohorské 
a podpořit tak místní živnostníky. 
Řada věcí se v mezičase podařila. 
Vyjednali jsme na IPRu předběž-
nou podporu zahloubenému par-
kovišti v ulici 8. listopadu, počty 
parkovacích míst se budou pře-
počítávat a budou se hledat nové 
možnosti pro parkování, které jsou pro zachování obchodní 
třídy nezbytností. V tom jsem s živnostníky zajedno – kde 
není parkování, nejsou obchody. 

Další téma, kterému se aktuálně věnuji, je budoucnost kul-
turního centra Kaštan. 

Nemá cenu si nic nalhávat, budova zkrátka není v dobrém 
stavu, prostory jsou nekomfortní, sál kapacitně nedosta-
tečný, chybí kvalitní příjemné zázemí. Tohle vše je už teď 
v rozporu s atraktivní programovou nabídkou, která do 
Kaštanu přitahuje veřejnost na přednášky, koncerty, výsta-
vy nebo divadelní představení pro děti. A možnosti Kaštanu 
by mohly být ještě větší. Proto se na radnici znovu vracíme 
k myšlence na rekonstrukci, třeba s případným rozšířením 
o další sál, venkovní veřejný prostor či zázemí, aby Kaštan 
mohl ještě lépe sloužit jako sebevědomá kulturní scéna pro 
nejmenší, seniory i pro hudební vystoupení. Kultura a spo-
lečenské akce na Břevnov ode dávna patří. Byl bych rád, 
aby tato tradice pokračovala dál, a to v příjemných podmín-
kách pro ty, kteří kulturu do Břevnova přinášejí nebo kteří ji 
tu vytvářejí, ale i pro ty, kteří sem chodí za zážitky. Debata 
je sice na začátku, ale za sebe mohu říct, že to je jedna  
z věcí, které bych chtěl posouvat dopředu co nejrychleji. 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ
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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!

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

mobil: 602 361 733, 602 611 205
e–mail: info@solork.cz • internet: www.solork.cz

Panamě s papežem Františkem. Jeden z mnoha účastníků světového setkání 
mladých – benediktinský mnich Břevnovského kláštera (bratr Bruno OSB) 
společně s dalším českým delegátem vyprávěli o nadšeném a obětavém 
přijetí všech mladých účastníků v rodinách prostých panamských farníků, 
o radostné atmosféře vzájemného setkávání křesťanské mládeže z celého 
světa, o účasti Svatého Otce a místního episkopátu. Poutavě a přitom vese-
le hovořili o vlastních dojmech a zážitcích, promítli mnoho fotografických 
dokumentů a předvedli řadu drobných suvenýrů. Téměř dvouhodinová ne-
formální beseda určitě nikoho nenudila. 

 Zaběhejte si ve Hvězdě a oslavte Den rodičů předčasně narozených dětí! 
– Už 5. května se v Oboře Hvězda koná běh, který podpoří rodiny předčasně 
narozených dětí a neonatologická centra, kde o tato miminka pečují. Jedná 
se o BĚH PRO MIMINKA DO DLANĚ hlavního města Prahy rodičovské 
organizace Nedoklubko. Přijít a pomoci v nelehkých začátcích rodinám „ne-
donošeňátek“ může každý, připravený je i doprovodný program. Velkým 
lákadlem je procházka pro rodiny s názvem Devatero sil, které provází mi-
minka do dlaně. Běžecké trasy jsou připraveny dvě. na 2 a 5 kilometrů. Celou 
akci zakončíme koncertem Terezy Maškové. Více informací se dozvíte na 
www.nedoklubko.cz/beh

pokračování ze strany 6
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Na začátku ledna jsme na Facebooku zveřejnili informaci o za-
mýšleném prodeji obrazu z cukrárny na Bělohorské 134 (nyní 
Emilly Cafe). Zpráva vyvolala velkou vlnu reakcí a vzpomínek; ne-
tušili jsme, že cukrárna a obraz jsou pro tolik Břevnováků srdeční 
záležitostí. Díky ohlasům na sociálních sítích bylo možné zrekapi-
tulovat nejen historii cukrárny i obrazu, ale také skoro celý býva-
lý sortiment. Cukrárna pojmenovaná podle majitele nemovitosti 
Josefa Lexy (U Lexů) sídlila původně na opačné straně Bělohor-
ské (číslo domu 131) – na jejím místě je dnes pobočka Komerční 
banky. Přesné datum jejího založení neznáme, ale určitě zde byla 
přinejmenším v roce 1966; existují dokonce hlasy, že existovala 
již před druhou světovou válkou. 

V osmdesátých letech byla přejmenována na Cukrárnu u Břev-
novského kláštera, ale říkalo se jí U Nováků – podle pana Nováka, 
který cukrárnu v té době provozoval. Byla vyhlášená nejen kva-
litními zákusky a dorty: zejména děti milovaly velkou nástěnnou 
malbu, na které malí cukráři šplhají po obrovském dortu a zdobí 
jej. Šlo zřejmě o dílo místního aranžéra. Když se cukrárna v de-
vadesátých letech stěhovala na adresu Bělohorská 134, požádal 
majitel břevnovského malíře (jeho identitu se nám nepodařilo 
zjistit), aby namaloval zmenšenou kopii původní nástěnné malby. 
I tento obraz je však poměrně velký (téměř dva metry na výšku) 
a visí na stěně cukrárny dodnes. Typickým návštěvníkem cuk-
rárny bývala babička, která vzala vnoučata na dort po předchozí 
návštěvě kreslené pohádky v nedalekém kině Radost, vyplývá  
z reakcí na sociálních sítích. Zatímco babičky popíjely kávu, děti 
fascinovaně hleděly na maličké cukráře ve vysokých čepicích, 
šplhající po dortu o hodně větším než oni sami. 

Nejen obraz, ale i takřka neměnný sortiment cukrárny se vryl do 
pamětí několika generací Břevnováků: kokosky, harlekýn, koňa-
ková špička, laskonky, banán s čokoládou, vanilková a citronová 
zmrzlina, pendreky a nugát na váhu, pomerančový džus pobublá-
vající ve skleněném „akváriu“ a hlavně vyhlášené jahody se šle-
hačkou. Také současná cukrárna Emilly Cafe se chlubí vlastní vý-
robou zákusků a dortů z kvalitních surovin. Neméně důležitá nám 
ale připadala odpověď na otázku, zda obraz zůstane na svém 

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

MALINCÍ CUKRÁŘI A JEJICH VELKÝ DORT
O POKUSU ZACHRÁNIT JEDNU BŘEVNOVSKOU TRADICI

místě. Povzbuzeni reakcemi desítek Břevnováků jsme se tedy vy-
pravili za provozovatelkou cukrárny... 

Setkali jsme se s rozhořčenou reakcí. Prý nemáme právo o ob-
razu cokoliv zveřejňovat, protože není náš. Cukrárna neslouží 
jen Břevnovákům, ale je určena „pro celou Prahu“. Do toho, zda 
majitelé obraz ponechají na místě nebo nikoliv, nám nic není…  
V tomto případě tedy naše úsilí zachránit jednu břevnovskou tra-
dici vzdáváme. A doufáme, že pro jiné podniky v naší čtvrti jsou 
místní lidé naopak vítanými návštěvníky. 

Spolek Pro Břevnov

POTOK BRUSNICE  
A BŘEVNOV

Potok Brusnice se jmenuje podle 
jeho zvuku v dřívějších dobách, 
kdy míval dostatek vody. Říkávalo 
se, že bručí a proto dostal jméno 
Bruska, které se později proměni-
lo na Brusnici. Kněžna Libuše prý 
ve své věštbě kázala, aby se u je-
jího pramene Vojtěšky postavil 
hrad. K prameni se váže i pověst, 
že se zde setkal kníže Boleslav II. 
s biskupem Vojtěchem, kteří věřili, že voda má léčivé účin-
ky a proto zde založili první mužský benediktýnský klášter  
v Čechách. Brusnice postupně vytvořila v měkkých opukách 
a pískovcích údolí s hojnými živými prameny na jeho úbo-
čích. Pod klášterem je na potoce rybník nazývaný Pivovarský 
nebo také Velká Markéta. Ústí sem také důmyslný systém 
odvodnění kláštera. Další prameny napájejí rybník Malá Mar-
kéta. Potok Brusnice protéká parkem pod klášterem, kde byl 
revitalizovaný až po parkoviště. Pod ním po revitalizaci teče 
povrchově zahradami až pod školu J. A. Komenského a pak 
strouhou pod Domovem Elišky Purkyňové a březovými háji  
u Patočkovy až do rybníka Kajetánka. Dále teče okolo Kajetán-
ské kaple do revitalizovaného rybníka Vincentinum. Pod ním 
na dně údolí proudí do rybníků Šlajferka a Kuklík. Tady mizí 
pod zemí a objevuje se až v parku Maxe van der Stoela, kde 
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couzskou perlou Carcassone. 

Ale jak už jsme uvedli, vše se bude upřesňovat později, a tak sleduj-
te informace vedle skříňky na náměstíčku v Říčanově ulici i plaká-
tek v informační kanceláři Prahy 6 na Bělohorské 110.

Dr. Michal Dobiáš

ROK MINULÝ U PLUKU
Uplynulý rok 2018 se nesl v duchu výročí a oslav konce Velké vál-
ky, které se c. k. 8. zeměbranecký (později střelecký) pluk Praha 
účastnil na několika frontách evropského válčiště. 

Stejně tak se náš spolek po celý uplynulý rok účastnil nejrůzněj-
ších akcí k tomuto velkému výročí. Ovšem nejen pouze účastnil, 
ale některé i organizoval jako například listopadový pochod Pra-
hou. Zde je třeba připomenout události, které se odehrály před 
sto lety související s 8. Střeleckým plukem. 

Dne 11. listopadu 1918 je vyhlášeno příměří a konec první svě-
tové války. 28. října 1918 vzniká Československá republika. Za-
čátkem listopadu 1918 byl pluk přemístěn ze Salzburgu do Prahy 
(částečně na Pohořelec a také Černínských kasáren). Zproštěni 
přísahy císaři přísahali příslušníci pluku dne 4. listopadu 1918 na 
Václavském náměstí věrnost nové republice. Jeden prapor byl 
odeslán pod velením setníka Havlíčka do Mostu k zajištění pořád-
ku a II. prapor pod velením majora Kmocha do Ústí nad Labem. 
Vojáci 8. střeleckého pluku Praha ještě netušili, že válka pro ně 
nekončí a čekají je další měsíce bojů proti Polákům a Maďarským 
bolševikům na Slovensku (1919 – 1920). 

Náš spolek má nyní asi 50 členů, čestných členů a také spous-
ta příznivců. Za uplynulé čtyři roky naší činnosti 2014 – 2018 
jsme za sebou zanechali velký kus práce. Ať už to byly obnovy 
různých pomníků, pietních míst, seznamy ztrát, pamětní desky  
a v neposlední řadě zviditelnění obětí vojáků z českých zemí 
sloužících pod císařským praporem. Podařilo se nám v očích 
veřejnosti upozornit na to, že český voják nebyl pouze legionář 
nebo Josef Švejk, ale také obyčejný chlapík, který do války musel  
a svoji přísahu splnil beze zbytku. 

První světová válka přinesla strašlivý účet 10 milionů mrtvých, 
65 milionů mobilizovaných a 21 milionů zraněných na obou 
stranách fronty. Bojovali a trpěli v ní nejen profesionální vojáci  
a dobrovolníci, ale také obyčejní lidé. Její konec přinesl nové 
uspořádání světa – naděje, kterou politici vkládali do vzniklého 
Společenství národů, ale nedošla naplnění. O dvě desítky let poz-
ději lidstvo čelilo dalšímu, ještě hrůznějšímu krveprolití. 

„Osmáci“, kteří se z Velké války nevrátili, mají od roku 2015 na 
Olšanských hřbitovech v sekci „Hrobům v dáli“ svůj vojenský hrob 
s pamětní deskou…. 

Miloš Zemin

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

protéká rybníkem Šance. Do potoka jsou zde přivedeny vody, 
které jsou sbírané pod křižovatkou Malovanka. Potok pak po-
kračuje podzemní chodbou skrz hradby. Bývalo zde stavidlo, 
které po uzavření vytvořilo rybník před opevněním. Brusnice 
protéká Jelením příkopem a u Chotkovy ulice mizí pod zemí 
a ústí do Vltavy u bývalé Občanské plovárny. Toto místo určo-
valo polohu Prahy. 

V současné době je ale potok málo vodnatý díky postupné-
mu zastavování Břevnovského údolí. Proto jsou dohledávány 
prameny a přítoky, které byla dříve kanalizovány. Potřebné je 
zvýšení průtoku vody potokem. Pokud by čtenáři měli infor-
mace o těchto pramenech a přítocích tak bychom je mohli 
poskytnout městu Praze a pokusit se navracet Brusnici její 
vodnatost. 

Antonín Nechvátal, zastupitel Prahy 6, anechvatal@email.cz

KAM LETOS S BŘEVNOVSKÝMI ZAHRÁDKÁŘI?
Již téměř 50 let trvá tradice jednodenních výletů pořádaných břev-
novskými zahrádkáři po vlastech českých, moravských i slezských 
s občasným „nakouknutím“ i do blízkého příhraničí našich souse-
dů. Pořádají se zpravidla 2x ročně, obvykle v květnu a v říjnu. I když 
se osazenstvo několikrát vyměnilo a doplnilo, je o citlivě volené 
trasy stále zájem – někdy trochu slabší, jindy máme obavy, zda 
se všichni zájemci vejdou. A zájem trvá, a tak musíme uvažovat  
a uvádět, kam letos. 

Je faktem, že se stále obtížněji hledají vhodné termíny, kdy se 
ustálila sobota, ale jsme závislí především na volném termínu au-
tobusu a nechceme konkurovat některým tradičním akcím v Břev-
nově, k čemuž se přidávají občas i volby, kdy někteří z kmenových 
účastníků působí ve volebních komisích. A podobně jsou na tom 
i aktivní fotbaloví fanoušci, kdy třeba letos hrozí, že ligové termí-
ny budou kvůli nově zaváděné nadstavbě obsazovat i květnové  
a některé červnové soboty důležitými, často rozhodujícími zápasy. 
Ale snad – kdo hledá, najde! Pokud se tedy podaří najít vhodný 
termín jarního zájezdu a nenastanou žádné větší zdravotní kompli-
kace hlavních organizátorů, bude možno počítat s vyhlášením pří-
padného květnového termínu kolem poloviny dubna! V opačném 
případě by se plánovaná trasa uskutečnila možná až na podzim. 

Jedním z hlavních cílů by byl Náchod, kterým jsme dosud vždy 
jen projížděli. Zde bychom připravili polední přestávku a případní 
zájemci o návštěvu „zámečku, vršku kulatýho“ by měli možnost 
prohlídky. Ratibořicím spojeným s Boženou Němcovou jsme se 
podrobně věnovali před několika léty, letos bychom tento kout 
projeli jen autobusem. Naopak kouzelné Nové Město nad Metují 
si zaslouží naši větší pozornost! Oblast už je na hranici s Polskem  
a největším zážitkem by jistě vedle historického Kladska bylo 
město Paczków, jehož opevnění je právem srovnáváno s fran-
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Spisovatelka paní Zora Beráková z Břevnova, roč-
ník 1921, o svém životě… 

V horkém dni 27. července 1921 se ve valašském městě 
Vsetíně narodilo děvčátko. Nebyla to výjimečná událost. 
Mladí vojáci z války světové vrátili se zpět domů, chtěli 
zase žít, ženit se, zakládat rodiny a stejně tak dívky. Přes-
tože byl již tři roky mír, život byl stále těžký, nebyla prá-
ce, nebyly peníze, ale začal již český generační restart, 
boom poválečných dětí, které se rodily jak na běžícím 
páse. Ročníky 1921, 1922, 1923, 1924 a další zaklá-
daly sílu budoucích generací v Čechách. Ta dívenka ze 
Vsetína nebyla nic moc. Slabá, nevážila mnoho, ale Pán 
Bůh zaplať, držela se. Měla přece jenom štěstí. Narodi-
la se do dobře situované rodiny vsetínského okresního 
hejtmana JUDr. Václav Beráka a do vínku jí osud nadělil 
tatínkovy geny, nadání pro jazyky, po mamince umělec-
ké sklony a přirozenou inteligenci. Budování českoslo-
venského státu ve 20. letech minulého století a hledání 
nových lidí neminulo ani rodinu Berákovu. JUDr. Václav 
Berák byl povolán do Prahy do funkce vrchního rady na 
ministerstvu obchodu. Hodně znal, ovládal několik ja-
zyků. A tak se v roce 1926 přistěhovala do Břevnova 
nová rodina a v ní školačka Zorka Beráková, pro kterou 
se Praha 6 stala až do dnešních dnů trvalým domovem. 

PhDr. Zora Beráková: Byla jsem po otci. Nedělalo mi pro-
blém naučit se nový jazyk, takže jsem zvládla klasické gym-
nazijní vzdělání s vyznamenáním. Zamilovala jsem se do 
jazyků a literatury a přibrala si k francouzštině a latině ješ-
tě ruštinu. Byla jsem z lepší rodiny. Bylo nemyslitelné, aby 
maminka, žena pana vrchního rady, dělala domácí práce. 
Měli jsme doma samozřejmě služku a obecně se vědělo, že 
nejlepší jsou dívky ze Sudet, Němky, protože byly pracovité  
a čistotné. Dodnes si pamatuji dívku jménem Ritschi Schön. 
S ní jsem se naučila německy. Krátce jsem studovala ve 
Francii na lyceu, abych se zdokonalila v jazyce francouz-
ském, maturovala jsem v roce 1940 na gymnáziu Char-
lotty Masarykové v ulici Dušní 19  
a chtěla studovat dále. Jenže přišla 
válka, Němci zavřeli vysoké školy  
a vše bylo jinak. Během Protektorá-
tu jsem se snažila doplňovat vzdě-
lání, jak se dalo. Měla jsem zájem  
o výtvarné umění, takže jsem ab-
solvovala v Praze Ukrajinskou aka-
demii výtvarných umění, ta nebyla 
Němci zakázána, naopak, a uchýlila 
se tam řada studentů a výtvarníků. 
Složila jsem státní zkoušku z latiny  
a francouzštiny. Dodnes latinu mi-
luji a mrzí mě, že se o ní říká, že je 
to mrtvá řeč – není. Kromě toho 
jsem chodila pilně do baletu do 
Národního divadla k primabalerí-
ně paní Nikolské. Velmi mě bavilo 
plavání a to dálkařská disciplína. 
Tak jako byl tenkrát v lehké atleti-
ce pojem trenéra „táty Jandery“, 
byl v plavání pojem „táta Liška“: 

To byl můj trenér, který mě vedl jako mílařku s cílem pře-
plavat jako první Češka kanál La Manche. Vše ale poka-
zila válka a s trenérem Liškou jsem se ještě setkala po 
letech, ale o tom později. Po maturitě jsem začala spo-
lupracovat s rozhlasem a získala cenné známosti, které 
pro mě byly užitečné. Už v letech středoškolských stu-
dií jsem psala do Lidových novin básně a krátké prózy  
s vlastními ilustracemi. Psala jsem pod pseudonymem Zora  
O. Prokopová, protože studentům na gymnáziích bylo teh-
dy zakázáno veřejně publikovat. Po nějaké době mi hrozilo 
nasazení do Říše, ale tatínek vymyslel řešení: nastoupila 
jsem do učení na dámskou krejčovou u švadleny, kde si 
naši nechávali šít. Pro maturantky byl učební obor zkráce-
ný o jeden rok, čili na dva roky. Zvládla jsem to. Měli jsme 
šicí stroje a ti zkušenější si práci zjednodušovali tak, že šla-
pali jednou nohou vpředu, druhou vzadu. Já jsem tento zlo-
zvyk neměla a při závěrečné zkoušce šlapala vzorně spoje-
nýma nohama. Dostala jsem výuční list, ale nikdy jsem si 
na sebe nic neušila. Vždy jsem na sebe dostala k vůli tenké 
postavě dětskou a dívčí velikost. Mohla jsem se proto ob-
lékat velmi levně. Ovšem lepší šaty jsem si nechávala šít. 
Po válce jsem využila možnosti pracovat jako tlumočnice  
v NDR v oblasti Horní a Dolní Lužice mezi tamním obyvateli 
a tehdejšími spojeneckými armádami. Už tehdy jsem psala 
dobře na ruském psacím stroji s azbukou, jazykové znalos-
ti se mi velmi hodily. Lužičtí Srbové, kteří zde po dlouhá 
staletí žijí, usilovali po válce o autonomii nebo o připojení 
k Československu. Tamní Češka, která byla provdaná za 
Lužického Srba, jezdila po světě po různých kongresech  
a tam propagovala tyto snahy, ale marně. S Lužickými Srby 
se stýkám dodnes. Dodnes se vyučuje na Filosofické fa-
kultě UK lužická srbština, na Malé Straně funguje Lužic-
ký seminář, vydávají zde svůj časopis. Lužičtí Srbové jsou 
nám jazykově blízko. Lužice patřila za Přemyslovců a císaře 
Karla IV. k českým korunním zemím a je rozdělena na Horní 
Lužici s centrem města Budyšín (Bautzen), kde mluví mezi 
sebou tzv. moderní staročeštinou – brzy si budete rozu-
mět, a Dolní Lužici s centrem města Chotěbuz (Cottbus), 

Známe se?
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kde se místní nářečí přibližuje polštině. Z Budyšína občas 
přijedou studenti tamního gymnázia podívat se do Prahy  
a do Břevnovského kláštera na dílo významného barokního 
sochaře a krajana Lužického Srba Matěje Jakuly (Jäckla), 
jehož sochy naleznete v bazilice. 

– Jak už jsem řekla, chtěla jsem dále studovat. Přihlásila 
jsem se na Filosofickou fakultu UK, kde jsem si zvolila obor 
slovanské jazyky a srovnávací literaturu. Studia jsem ukon-
čila v roce 1949. Dodnes nevím, jak jsem vše stihla. Ještě 
v době universitních studií jsem využila francouzštinu a lé-
tala 1x týdně jako letuška z Ruzyně do Paříže a zpět. Byl to 
pro mě zážitek a významný zdroj peněz: 500 korun za let. 
Po studiích jsem se neuměla rozhodnout, v čem mám dále 
pokračovat. Ve vědecké práci na katedře filologie, v psaní 
pro noviny či rozhlas, ale pomohli mi starší a známí kolego-
vé z rozhlasu. Prof. Dolanský: „Vaše disertační práce, to byl 
román…“ Spisovatel František Kožík: „Vás nečeká vědecká 
kariéra, ale spisovatelská…“ Začala jsem se věnovat více 
literatuře, psát pro děti do časopisů, které tehdy vycháze-
ly, Sedmička, Větrník, Pionýr a postupně vznikaly i knihy 
pro mládež: Smaragdový ostrov, Osmý den stvoření atd. 
Živilo mě však velké množství překladů, práce jsem měla 
mnoho. Také jsem se vdala, vzala si kolegu z rozhlasu, ale 
stále nepřicházelo to hlavní, po čem jsem toužila – děti. 
Léčila jsem se, doktoři říkali, jste taková dost slabá a kdesi 
cosi. Nakonec jsem se rozvedla, protože jsem chtěla mít 
rodinu. Můj druhý muž byl lékař a brzy přišli na svět kluci, 
první, druhý, třetí a ještě jsem si přála holčičku, ale to už se 
nestalo. Manžel nám, bohužel, brzy zemřel a já zůstala na 
vše sama. Dále jsem se pilně věnovala překladatelské čin-
nosti tzv. na volné noze. Tím jsem si udržela slušnou životní 
úroveň a mohli jsme jezdit každý rok na celé léto k moři. 
Synové se věnovali plavání, a když jsem po letech náhodou 
potkala v Bulharsku na pláži mého bývalého trenéra pana 
Lišku, navíc v den, kdy můj dvanáctiletý kluk tam vyhrál 
bulharskou námořní míli, naše radost nebrala konce. 

Až na sklonku minulého režimu a na přelomu století nové-
ho začaly rychle za sebou vycházet moje historické romá-
ny, detektivky, povídky a tituly pro mládež. A jsem ráda, že 
jdou na odbyt. Knihy: Daleko do nebe, Marné lásky, Zimní 
královna, Desátá múza, Po meči a po přeslici, Konec ho-
dokvasu a další historický román z blízké Hvězdy – Plný 
pohár vína – byl nabídnut čtenářům letos před Vánocemi 
ve druhém vydání. Knižních titulů je přes třicet. 

V životě se mi nepovedlo mno-
ho věcí. Vzdala jsem se kari-
éry sochařky, malířky, možná 
baletky, vzdala jsem se kariéry  
v zaměstnání. To ale nezname-
ná nic a s tím se také netrápím. 
Mojí největší touhou v životě 
bylo přivést na svět zdravé děti 
a mít rodinu. Mám tři zdravé  
a úspěšné syny, řadu vnoučat  
a zatím čtyři pravnoučata. A to 
je můj největší úspěch a napl-
nění mého života, života ženy. 

Zpracoval Pavel Krchov

Studentka, výtvarnice a spisovatelka Zora Beráková včera, dnes, zítra:  
27. července 98 let!
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
čtvrtá část. 
Do třetí části „Vzpomínek“ v mi-
nulém čísle našeho časopisu 
jsem ještě chtěl přidat tři fotky 
na téma „já a autíčka“ – dvě 
jsou z poutí a třetí byla pořízena  
v květnu 1945 na Vypichu. Dlužno říct, že v dalších letech 
jsem na poutích dával přednost elektrickým tříkolkám 
s kladkou a volantem – s nimi se totiž dalo pěkně rejdit 
a bourat téměř bez následků. O aerovkách „třicítkách“  
v okolí našeho bydliště jsem se zmínil v první části mého 
vyprávění – dokonce mne a synka Petra (mého spolu-
žáka) pan dentista Šíma občas krátce povozil a jednou  
s námi dokonce zajel na jeho chatu v údolí Kačáku. Zárodky  
k mému celoživotnímu koníčku pocházely tedy už z mých 
předškolních let. 

Také jsem vám, milí a trpěliví čtenáři, slíbil, že dodatečně 
zařadím vzácný snímek skupinky účastníků před slavnost-
ní událostí v náboženské výchově dětí z farnosti. Myslím, 
že tehdy šlo o první svaté přijímání, kdy jsme byli žáky  
2. třídy (asi v roce 1947). Její význam určitě podtrhuje pří-
tomnost dvou sester jeptišek a opata Břevnovského klášte-
ra benediktinů Anastáze Opaska, na snímku vpravo. 

Jména kloučků už z fotky 1. třídy vesměs znáte, navíc ten 
první zleva v horní řadě je Pepík Kalčík, fešáček s patkou 
v dolní řadě po levé ruce P. opata je Petr Lojda (vždy per-
fektně ošacený otcem krejčím) – oba hoši byli, domnívám 
se, ze Šafránky. 

Na tomto místě bych ještě rád poznamenal, že basilika sv. 
Markéty, klášter a farnost byly po staletí jakýmsi středo-

Mezi námi
v Břevnově 52.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

bodem okolního osídlení a kromě posilování katolické víry 
přispívaly nemalou měrou k šíření znalostí čtení, psaní  
a též k vnímání hodnot uměleckých. Už tehdy na mne silně 
působily jak vnější podoba staveb, tak poklady výtvarného 
umění a řemesel v interiérech – navíc mne fascinovala  
i varhanní hudba. Jeden z řeholníků, který nás učil v hodi-
nách náboženství základům věrouky, některé z nás brával 
do kláštera, kde nám ukazoval výtvarná díla (hlavně obra-
zy) a poučoval nás nejen o jejich námětech ale i o umě-
leckém ztvárnění. K vidění tam byla skutečně vynikající 
díla. Musím říct, že k mému dalšímu vývoji (duševnímu) 
přispěly tyto vjemy značnou měrou a v tomto směru do-
plnily hlavně působení mých rodičů (tatínek hezky kreslil  
a občas doprovodil na houslích maminčinu snahu naučit 
mě různé písničky a taky koledy). Byli jsme také zváni na 
faru promítání amerických barevných filmů (tehdy byly ra-
ritou), např. Zloděj z Bagdadu, Čtyři pera, Ali Baba a 40 
loupežníků, Kniha džunglí aj. i černobílých grotesek hra-
ných i kreslených disneyovek. Abych nezapomněl – ze 
školní výuky jsem jistě také něco (kromě abecedy a náso-
bilky) díky dobrým kantorům pochytil. Snad si na to vzpo-
menu, až budu páchat závěrečnou kapitolku „vzpomínek“. 

Dál pokračuji popisem mužstva 2. třídy našeho ústavu, 
zachyceného na fotografii tehdy obvyklého formátu i sce-
nérie. Porovnáme–li „ciferníky“ hošíků z předchozích dvou 
dokumentačních snímků se sestavou na této fotce, zjis-
tíme, že zde některé tváře postrádáme a jiné že naopak 
přibyly: před kamny jistého Šafaříka z Říčanovy ulice, pod 
pasem pana řídícího je patrna tvář Ady Nového, pod ko-
houtem stojícího Oldy Chládka a, vpravo úplně vzadu pak 
Oldy Velíka a před Slávkem Jelínkem pak Jirky? Weicheta. 

Učebně vévodila velká kamna „na uhlí“, která pan školník 
Vích dovedl za tuhé zimy ráno pořádně roztopit, postupně 
však sálaného tepla ubývalo a také u oken nebylo zrovna 
nejtepleji. Nicméně my z kategorie „válečných dětí“ jsme 
nebyli žádní rozmazlenci a tak si na nějaké strádání chla-
dem a ani hladem nevzpomínám. Pokud se týká dalšího za-
řízení, pocházelo vesměs z doby předválečné a bylo znát, 
že je postarší – ovšem stopy nějakého vandalismu žáčků 
na něm nebyly znát – tehdy jsme si nedovolili poškozovat 

vybavení nejen doma ale ani v míst-
nostech veřejných. Závěsné papírové 
obrazy sloužily jako názorné učební 
pomůcky a pan školník je podle potře-
by vyměňoval za jiné ze školního de-
pozitáře. Náměty těch zarámovaných 
byly asi oficielnějšího rázu, na por-
tréty různých domácích i zahranič-
ních státníků došlo ovšem až později  
a mnohé z nich také na stěně dlou-
ho nevydržely – byly také nahrazová-
ny zřejmě podle aktuálních nařízení  
z vyšších sfér. Školní lavice byly sesta-
veny do dvou skupin po šesti, mezi 
nimi byla ulička. Každá lavice byla pro 
tři žáčky a měla dvě části – společné 
sedadlo a společnou psací desku se 
žlábkem pro psací náčiní (včetně tří 
otevřených zapuštěných skleněných 
nádobek – tyto kalamáře plnil erárním 
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I o tyto záležitosti bylo tedy postaráno, odehrávaly se během 
přestávek, a když už bylo nutno „konat“ i během vyučování 
co nejdřív, tak se dotyčný hlásil zvednutím paže a kmitáním 
ruky urgoval udělení svolení k urychlenému odchodu. 

(pokračování) 

inkoustem pan školník, ovšem až žáci dospěli do éry psa-
ní perem). Školní tašky jsme asi dávali pod sedadlo nebo  
k nohám. V 1. třídě jsme k psaní měli břidlicovou tabulku  
v dřevěném rámečku (velikost téměř A4) a písátko, což 
byla špičatá tyčinka – snad z jakého si kamene. Matně si 
vzpomínám, že na jedné straně tabulky bylo několik červe-
ných linek asi 2 cm od sebe, druhá strana byla pro kreslení 
bez linek. Na rámečku byl otvor, kudy se provlékal provázek  
s mořskou houbou velkou asi jako meruňka. Jak jsme po-
stupovali školními léty, měnily se i psací potřeby – přišly 
tužky, inkoustová pera, do jejichž násadek se zastrkovala 
ocelová perka. Také místo tabulek došlo na různě linkova-
né sešity. Když už jsme u psaní či kreslení – na černou ta-
buli se tak dělo hlavně bílou křídou, barevných bylo pomá-
lu. „Tabule“ byly vlastně dvě desky, každá byla zavěšena na 
koncích lanek postranních kladek, desky jezdily v žlábcích 
dřevěných stojin. Když byla přední deska popsána, nepo-
psaná zadní deska byla obsluhou stažena dolů a popsaná 
tak vyjela vzhůru. Toto řešení umožnilo – na rozdíl od poz-
dějších desek otočných okolo sloupku – malou přestávko-
vou darebačinku: jedinec se chytil rukama za horní hranu 
přední desky a obsluha dvou maníků stáhla zadní desku. 
Visatce bylo potom rozumnější pomalu spustit dolů, když 
však byli lotříci při kratochvíli přistiženi nebo hlídka avizo-
vala akutní nebezpečí, zbabělá obsluha prchla a nebožák 
spadl rovnou k nohám vyšší moci. Štěstí, že se tělesné 
tresty vlastně už nepoužívaly – výjimkou byl jeden z uči-
telů náboženství – drobný mužík ve vlajícím černém plášti 
trestal úderem rákosového prutu přes prsty natažené ruky 
neukázněnce, co se v lavici vrtěl a ruce neměl pořádně za 
zády. Brzy byl zlostný pedagog vyměněn. 

 Na malou i velkou stranu (na „potřebu“) se chodilo do zvlášt-
ní místnosti, čurali jsme na zeď natřenou asfaltem, odtok 
produktu byl žlábkem s vtokem do kanalizace na konci. Pro 
„velkou“ bylo určeno několik kójí, vytvořených bedněním.  

SPOLEK BŘEVNOVSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ VÁS SRDEČNĚ ZVE

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 6 pana Ondřeje Koláře.

1.  5.  2019 od 11– 20 hod. 
NA LOUKU U BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA V PRAZE 6 NA

VSTUP   ZDARMA!!!

www.prvnipivnimaj.cz

20 MINIPIVOVARŮ Z CELÉ ČR
NA ČEPU VÍCE NEŽ 80 DRUHŮ PIV

SOUTĚŽE PRO VŠECHNY • OBČERSTVENÍ • ATRAKCE PRO DĚTI
ŘEMESLNÉ A FARMÁŘSKÉ STÁNKY

najdete nás na

V PRŮBĚHU ODPOLEDNE ŽIVÁ HUDBA
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VZPOMÍNKA
Osudný 25. červen 1979. V tento den došlo ve Vysokých Tatrách v prosto-
ru Mlynickej doliny k leteckému neštěstí. Jednalo se o záchrannou akci, 
kdy bylo na palubě vrtulníku Mi – 8, letky MV, kromě tří členů posádky, 
také šest členů Horské služby Tatranského národního parku. V okamžiku 
pádu stroje přišel o život kpt. vrtulníku pilot Vladimír Bačák z Břevnova  
a palubní mechanik Václav Dvořák. Zahynuli ale i čtyři členové Horské 
služby. Neštěstí přežili, ač těžce zraněni, druhý pilot Svatopluk Nič a také 
dva členové HS, mistr sportu Milan Kriššak a Ladislav Janiga. Po pěti 
dnech pobytu v Popradské nemocnici ale Milan Kriššak svůj boj o život 
prohrál. Svatopluk Nič a Ladislav Janiga byli letecky dopraveni do ne-
mocnice pro popáleniny v Šaci u Košic. Díky tamním lékařům se uzdravili  
a oba se mohli vrátit k výkonu svého zaměstnání. Svatopluk Nič létal až 
do důchodu u společnosti Travel servis a k práci u HS se vrátil Ladislav 

Pomůcka 
AI, AER, 
UTRO 

Pavel lékařská 
komora

název 
značky 

poloměru
balkánská 

řeka stopa • nejlepší žák 
třídy Oldřich malá mapa sada muzikálový 

zpěvák Aneta • svět. 
organizace Karel prodejna 

nábytku říká se

horské 
jezero

odveta
ekonom.  

list

část 
střechy

pres

•
část sopky

umělec. 
VŠ

st. SPZ 
Prahy

opak sucha

Sobotovy 
iniciály

voj. útvar

soused.  
stát

část domu

značka 
průměru •

1. část 
tajenky

Čapkovo drama

MPZ 
Rakouska

pohodlný
opak 
mladé

dobré pití přítel 
člověka

st. SPZ 
Kolína

evrop. stát •
morav. 
staveb 
unie

Kamila
rozdělení 

osob

dom. žen. 
jméno
tělocv.  
prvek

st. SPZ 
Litoměřic

klídek

Iljušin
ruský 

souhlas
inkaso 
plateb

plošná  
míra

rusky ráno
100 oC 

ranní 
vláha

Petr
pravoslav.  

kněz

údaj  
na obálce
ničema

• spojka
vznik

2. část 
tajenky

ak. mistr. světa

rosol
Naďa

pokročilost 
věku

ocas
evropan

ostrov 
středomoří

orgány 
zraku

hluk řím. 550
reklam. 
snímek

ozn. umělé 
inteligence

výběrová 
mouka
st. vzt.  

zájmeno

Oleg
řím. 5

předložka

chem. zn. 
kyslíku

3. část 
tajenky

Otýlie

4. část 
tajenky
Poloměr

Věra
chem. zn.  

uhlíku

Zdena
Rudolf

předložka Anna anglická 
měna nula solmiz. 

slabika

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

Duben – Květen

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

Balkánské války v letech 1912 a 1913 a naše národní podpora Bulharů proti Turkům zpopularizovala řadu tamních zeměpisných názvů, 
které se objevovaly v Čechách až do vypuknutí války světové 1914 – 1918. Některé přetrvaly dodnes. Tak např. docela nedávno zanikla 
v Domažlicích hospoda s názvem Bosna, na Smíchově stále funguje restaurace Na Balkáně. V Břevnově byly postaveny tři secesní domy 
činžovní, které také dostaly pojmenování z této části světa a určitě je znáte. Jeden stojí na Bělohorské 63, druhý v ulici Zúžené 1 a třetí na 
náměstíčku Závěrka 4. V dnešní tajence je ukryto jméno stavitele a původní názvy všech tří domů.  

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  OLGA L IŠKOVÁ

Tajenka: Vilém Ptačinský Drinopol, Skadar, Drač. 

Janiga. Všichni, kteří při tomto neštěstí přišli o své životy, si zcela jistě 
zaslouží naši vzpomínku anebo alespoň připomenutí této tragické udá-
losti před 40. lety.              

Miroslav Beneš, Praha 6 – Břevnov

Různé

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

– Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší 1+1  
v Břevnově, státní 2. patro, I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo Praze 

5. Tel. : 608 070 899

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského bigbítu z poloviny let šedesátých. 
Setkání „55 let The Undertakers 1964 – 1968“ se konají každé první pondělí  

v měsíci v restaurantu U Holečků, Libocká 6, Praha 6 (Petřiny – konečná). 

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

6. 5. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

3. 6. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

1. 7. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků 
 – 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

5. 8. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

2. 9. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

7. 10. 2019 pondělí od 19,00 – 22,00, U Holečků  
– 55 let The Underkaters 1946 – 1968 

Pozvání – 55 let The Undertakers

CHRÁMOVÝ SBOR u sv. Markéty v Břevnově
zve všechny zájemce o hudbu a zpěv do svých řad. Vítáni jsou obzvláště 
mladí lidé a muži. Sbor pravidelně zkouší mimo letní prázdniny každé 
pondělí od 19 do 21 hodin ve Vojtěšce pod vedením sbormistra pana 

Adolfa Melichara.  
Bližší informace: pí Stanková, tel. : 608 623 487, e–mail: hana.stank@seznam.cz

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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s lavičkami. Nastupovalo se po přistavených schodech. Roz-
táčelo se to ručně a při otáčení se s plošinou houpalo. Byl s tím 
také jednou malér s úrazy. Ale bylo to něco! 
Dům vpravo ulice má jméno Carola a byl to velice solidně 
postavený činžovní dům. Ve zvýšeném přízemí s oknem do 
ulice byl švec Zvoníček. Už to není vidět, ale ve výši prv-
ního patra byl obraz svaté, snad Markéty, asi tak 100 x 50 
cm s „věčným světlem“. To bylo na raménku, které se dalo 
přitáhnout k oknu pro údržbu. Svítilo nepřetržitě. Na konci už 
zbouraný Součkův statek, na jehož místě budoval nový dům 
zedník Hartl. Stavěl z toho, co našel z bouraček v Praze. Jeho 
otec byl kočím v klášteře, kde také bydleli. A touto ulicí jezdí-
val na koni prezident TG Masaryk, v čele asi patnácti členné 
kohorty velvyslanců, generálů, kolem kláštera a hřbitova na 
execírák na Vypichu. 
Druhý obrázek na straně 16 jest ulice Veleslavínská. Tma-
vá vrata vlevo je vstupní brána do předzahrádky restaurace  
U Kaclů. To byl mohutný jednopatrový dům, který pokračo-
val v divadelní a taneční sál. Po roce 1945 zde byla truhlárna 
pana Fáry. Šikmá ulice dolů ovšem v zimě patřila nám, klu-
kům. Na saních jsme jezdili od shora až ke Kutinovu statku 
na návsi. Nikdo ji neposýpal, koně měli zimní ostré šrouby  
v podkovách. Nás brzdily jen jejich teplé kobližky, na kte-
ré zase netrpělivě čekali vrabčáci. Kdepak je koním a vrab-
čákům konec! Další grunt pod vraty je Slabochovic statek. 
Vpravo, první domek s komínem je Jirákovic stavení. Ti měli 
syna, pracoval v Jinonicích v nově postavené továrně na op-
tické přístroje. Další dům je Jiřího Čadka, obchodníka se ze-
leninou. Rodina nakonec bydlela ve Větrníku. V patře bydleli 
Strejčkovi. Pan Strejček byl kočím poštovních vozů v Praze  
s koňmi barona Špačka. Strejčkovi měli tři syny a dceru.  
V přízemí bydlela baba Křesadlová, a když jste ji nahněvali, 
otočila se k vám zády a sukni, co byla až po kotníky, vyhodila 
nad hlavu. Dnes všechno neprojdeme, ale musíme se zastavit 
u obrázku třetího. Tím jest náves. 
Jó, náves…Tenkrát ji mimo jiných navštívil i Tonda Rachota 
Zápotocký. Za kapličkou se sešli, bylo jich tak přes padesát  
a řečnilo se. A byl tam také policajt, ale v tmavozelené uni-
formě a ten si zapisoval, co se řečnilo. A pak povídá, pane 

řečníku, ještě jednou a rozpustím schůzi. 
A pan řečník si nedal říct a tak ten policajt 
oznámil, že schůze je ukončena, aby se 
lidé rozešli. Nikdo si moc nevyskakoval, 
protože tam okolo stála celá policejní po-
hotovost z revíru 29 – Břevnov. Ti zvláštní 
policajti v tmavozelených uniformách byli 
všude. V každém divadle měli místo v prv-
ní řadě na kraji, byli i v tanečních zábavách  
a všude tam, kde se mělo setkat více lidí.  
A jednou přijel autem na náves generál Ga-
jda s doprovodem asi pěti mladíků, obleče-
ných v uniformách, snad italských, nevím. 
Nevím ani, co tu pohledávali, postáli u hos-
pody U Žáby a zase odjeli. O náves se jen 
otřeli, když objížděli Součkovic grunt a mí-
řili do Markétské ulice a pak okolo kláštera  
a hřbitova nahoru na execírák na Vypichu. 
To vím, bydlel jsem tam. 

Zpracoval Pavel Krchov
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BŘEVNOVAN

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.
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O ulicích Markétské, Veleslavínské a něco o návsi
Malířka Marta Vodičková – Makovská /ročník 1939/,  
v 70. letech minulého století namalovala několik obrazů 
starobylé české vsi Břevnov. Byla asi poslední, kdo to sti-
hl, protože nic z toho už dávno není. V letech 1986 a 1987 
obrázky otiskl magistrátní měsíčník Praha, ale ani ten už 
nevychází. Z bývalého centra Břevnova zachráněna jen 
venkovská kaple postavená v prvé polovině 19. století ku 
cti sv. Barbory se zvonkem, na který se zvonilo poledne  
a úmrtí některého z Břevnováků. Zůstalo jen pár fotogra-
fií a vzpomínky pamětníků. 
Karel Bažant, ročník 1924: První obraz jest ulice Markét-
ská. Na obrázku vlevo je dům „báby Němečkové,“ majitelky 
Zábavního podniku /oficiální název/. Bydlela v přízemí s roz-
vedenou dcerou Márinkou Ekhartovou a se synem Ludvíkem. 
Ta s matkou provozovala podnik. V prvním patře bydleli Po-
spíšilovi – paní Ludmila, rozená Němečková a otec Čestmír 
Pospíšil, jejich syn Zdeněk byl mým spolužákem, později 
se stal mistrem republiky v kolové. Jejich prarodiče bydle-
li na návsi v bývalé Panské kovárně, hned první řada oken 
od hospody U Kotoučů. Čestmír Pospíšil měl dílnu, strojní 
zámečnictví ve dvoře Kaštanu, kde se vyučili kluci Chýlovi 
z Markétské ulice. Ve předu obrázku vyčuhuje štíhlý komí-
nek. Tady bydlela Anna Herová, když skončila s obchodem 
se smíšeným zbožím na Petřinách po rozvodu s Pepim Herou, 
mistrem v továrně Dr. Kabeše AERO ve Vysočanech. Pepi 
zase pomohl několika klukům z Břevnova /Karel Krampera, 
Boh. Zajíček a další/, s učením v továrně. Anna Herová si 
později vzala za muže Werthaima, také z klanu kolotočářů. 
Za ovocným stromem je lepenková střecha, pod kterou byly 
uskladněny všechny atrakce Zábavního podniku. Kolotoč se 
třemi páry koníků, dvěma krinolínami, lavičkou, houpačky – 
malé a velké lodičky. Kolotoč Mořské vlny a už tehdy vzác-
ný flašinet. To byl samostatný vůz, něco jako maringotka.  
V boku se otevřela vrata a tam byly figuríny andělů s trubkami 
a píšťalami. Vzadu obsluha točila klikou a vše se dalo do po-
hybu. Točit směl jen ten, co prý má „hudební sluch“, ale šlo jen  
o rychlost točení klikou. Hrálo to asi 10 skladeb a oblíbený 
byl pochod c. k. 28. pluku Castaldo. Kdepak to asi vše skon-
čilo? Mořské vlny byl kolotoč, asi 2 metry nad zemí plošina  




