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BŘEVNOVAN

 

7. ledna 2020. Ten večer po Třech králích sešli se Břevnováci v bazilice sv. Markéty, aby si vyslechli 
krásný novoroční varhanní koncert a pěvecké a flétnové představení dětí ze ZŠ Marjánka. Bazilika byla 
zcela zaplněná, chladné počasí kompenzováno dobrým svařákem, který se zdarma podával venku. No-
voroční zastaveníčko se konalo již po sedmé a pořádal ho jako vždy Spolek břevnovských živnostníků. 

Sugestivní sochu svatého Františka  
z Assisi s vlkem, kterou vytvořil sochař 
Vladimír Matoušek, naleznete snadno 
v parku u paláce Šleiferky v Břevnově. 
Námětem pro výtvarné zpracování je 
legenda, jak sv. František obrátil svým 
slovem a láskou zlého vlka, který su-
žoval obyvatele města Gubbia v Itálii. 
Sousoší má tak symbolicky vyjadřo-
vat víru k obrácení se od zlého k dob-
ru, ale i láskyplný dialog Boha s člově-
kem, člověka se stvořením a stvoření 
se svým Stvořitelem. A právě svatý 
František je patronem Kongregace 
školských sester řádu sv. Františka, 
který v paláci Šleiferka působí už od 
roku 1922, kdy byl objekt zakoupen, 
přistaveno další patro a krásná kaple 
P. Marie Andělské. 

24. prosince 2019. Bazilika sv. Markéty je nabitá, až neprůchodná. Při vigilii Narození Páně ke vchodu  
v dobovém ustrojení přicházejí sv. Josef, P. Marie s novorozeným Ježíškem. Vždy se nové mimino naro-
dí. Desítky dětí z farnosti je obklopí a dovedou k oltáři, kde probíhá bohoslužba. Atmosféra legendární-
ho biblického příběhu je úžasná. Tak to chodí o Štědrý den u nás v Břevnově. 

Lístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
16. března 202016. března 2020

Když chodíte Břevnovem, sem a tam, na nej-
známější jméno Markéta vždycky někde na-
razíte. Je tak pojmenován plochodrážní sta-
dion, původní škola /proti klášteru/, máme 
hotel Markétu, restauraci Markétu. Jedna vel-
ká plastika sv. Markéty je dokonce na domě  
U Sládků na Bělohorské 130. Leckterá dívenka 
se tak jmenuje a ve škole má určitě přezdívku 
Maki. Ale tu tajemnou biblickou postavu na-
leznete až v klášteře na oltáři. Jde vám vstříc. 
Celá bazilika je zasvěcena svaté Markétě  
a v refektáři, který není vždy přístupný, je i její 
obraz od barokního malíře Jana Petra Moli-
tora z roku 1739, který dnes otiskujeme pro 
vás.            Foto M. Antůšková

Zajímavost
pro vás 132. 
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BŘEVNOVAN

  Z klášteraZ kláštera •  • 1. ledna 2020. 1. ledna 2020. První novoroč-První novoroč-
ní mše v břevnovské bazilice patří vždy P. Marii. ní mše v břevnovské bazilice patří vždy P. Marii. 
K ní a k Ježíši Kristu, jejímu synovi, upínají se K ní a k Ježíši Kristu, jejímu synovi, upínají se 
naše myšlenky, když se nám daří a ještě více, naše myšlenky, když se nám daří a ještě více, 
když nás potká trápení či neštěstí. Pánu Bohu když nás potká trápení či neštěstí. Pánu Bohu 
Všemohoucímu pak vkládáme do rukou naše Všemohoucímu pak vkládáme do rukou naše 
cesty a naše životy. • Tu středu cesty a naše životy. • Tu středu 1. ledna1. ledna byl jas- byl jas-
ný den, ranní mše sloužena od 8 hodin, hlavní ný den, ranní mše sloužena od 8 hodin, hlavní 
mše, jak říkají naši krajané na Balkáně po sta-mše, jak říkají naši krajané na Balkáně po sta-
ročesku „hrubá“, sloužena byla od 10 hodin za ročesku „hrubá“, sloužena byla od 10 hodin za 
účasti Chrámového sboru a orchestru. To se ví, účasti Chrámového sboru a orchestru. To se ví, 
že za přítomnosti všech benediktinů, pana arci-že za přítomnosti všech benediktinů, pana arci-
opata Siostrzonka, ministrantů a všech věrných opata Siostrzonka, ministrantů a všech věrných 
farníků, kteří se k farnosti hlásí. Bazilika byla farníků, kteří se k farnosti hlásí. Bazilika byla 
nádherně prosluněná, lidé si vzájemně přáli, byli nádherně prosluněná, lidé si vzájemně přáli, byli 
mezi svými. • mezi svými. • 4. 1. 4. 1. připomenuto 7. výročí úmrtí připomenuto 7. výročí úmrtí 
Patera Jana Kohla, oblíbeného kněze, kterého Patera Jana Kohla, oblíbeného kněze, kterého 
znali všichni, jeho proslovy a znalosti. Říkalo znali všichni, jeho proslovy a znalosti. Říkalo 
se mu ministr zahraničí Břevnovského kláštera, se mu ministr zahraničí Břevnovského kláštera, 
neboť ovládal několik řečí. Tentýž den slouže-neboť ovládal několik řečí. Tentýž den slouže-
na mše za vedoucího skautů p. Jana Rabiňáka na mše za vedoucího skautů p. Jana Rabiňáka 
k jeho 60. narozeninám. • k jeho 60. narozeninám. • 5. 1. 5. 1. O druhou nedě-O druhou nedě-
li po Narození Páně konána po mši Tříkrálová li po Narození Páně konána po mši Tříkrálová 
sbírka. Od 16 hodin zpívala v Tereziánském sále sbírka. Od 16 hodin zpívala v Tereziánském sále 
zpěvačka Irena Budweiserová, která se k nám zpěvačka Irena Budweiserová, která se k nám 
vrací na začátku ledna rok co rok. • vrací na začátku ledna rok co rok. • 6. ledna6. ledna  
o Třech králích byly posvěceny voda, kadidlo o Třech králích byly posvěceny voda, kadidlo 
a křída. Po páté večerní čekal velký houf dětí a křída. Po páté večerní čekal velký houf dětí 
za hojného doprovodu dospělých na příchod za hojného doprovodu dospělých na příchod 
Tří králů v bráně kláštera. Dočkaly se a doved-Tří králů v bráně kláštera. Dočkaly se a doved-
ly společně hosty ke svaté Rodině. Tříkrálovou ly společně hosty ke svaté Rodině. Tříkrálovou 
hru děti zvládly s radostí. • hru děti zvládly s radostí. • 7. 1. 7. 1. od 19 hodin od 19 hodin 
se uskutečnil v bazilice Novoroční koncert Pě-se uskutečnil v bazilice Novoroční koncert Pě-
veckého a flétnového sboru ze ZŠ Marjánka  veckého a flétnového sboru ze ZŠ Marjánka  
s varhaníkem Pavlem Svobodou a trumpetistou s varhaníkem Pavlem Svobodou a trumpetistou 
Markem Zvolánkem. Průvodní slovo měli Pa-Markem Zvolánkem. Průvodní slovo měli Pa-
ter Vojtěch Malina, paní ředitelka školy Marie ter Vojtěch Malina, paní ředitelka školy Marie 
Niklová a předseda živnostenského spolku To-Niklová a předseda živnostenského spolku To-
máš Hudera. • máš Hudera. • 11. 1. 11. 1. V sále historické Marjánky V sále historické Marjánky 
konal se, jako každoročně, Farní ples. Nechy-konal se, jako každoročně, Farní ples. Nechy-
běla bohatá tombola, v programu mj. účinkoval běla bohatá tombola, v programu mj. účinkoval 
Limonádový Joe. Mladým večerem provázeli Limonádový Joe. Mladým večerem provázeli 
pan arciopat P. P. Siostrzonek a Pater Václav pan arciopat P. P. Siostrzonek a Pater Václav 
Snětina. • Snětina. • 12. ledna 12. ledna podle biblické dějepravy podle biblické dějepravy 
pokřtěn byl Ježíš Kristus a tím skončilo vánoční pokřtěn byl Ježíš Kristus a tím skončilo vánoční 
období. • období. • 14. 1. 202014. 1. 2020 při večerní bohoslužbě,  při večerní bohoslužbě, 
kterou sloužil pan arciopat a všichni členové kterou sloužil pan arciopat a všichni členové 

řádu, připomenuto 1027. výročí založení Bene-řádu, připomenuto 1027. výročí založení Bene-
diktinského kláštera v Břevnově. • V neděli diktinského kláštera v Břevnově. • V neděli 19. 19. 
1. 1. o deváté ranní, sloužena mše sv. se zaměře-o deváté ranní, sloužena mše sv. se zaměře-
ním na děti. Celebroval pan arciopat, účinkova-ním na děti. Celebroval pan arciopat, účinkova-
la břevnovská Schola pod vedením M. Salákové  la břevnovská Schola pod vedením M. Salákové  
s varhaníkem M. Čihařem. Mši přímým přeno-s varhaníkem M. Čihařem. Mši přímým přeno-
sem vysílal český rozhlas Vltava. • sem vysílal český rozhlas Vltava. • 20. 1. 20. 1. se na se na 
faře od 19 hodin konala Biblická hodina na téma faře od 19 hodin konala Biblická hodina na téma 
Co již dávní proroci… Týž den přišla zpráva, že Co již dávní proroci… Týž den přišla zpráva, že 
zemřela dlouholetá farnice paní Alžběta Hálová zemřela dlouholetá farnice paní Alžběta Hálová 
ve věku 101 let. • ve věku 101 let. • 23. 1. 23. 1. se konal v bazilice pohřeb se konal v bazilice pohřeb 
p. J. Čermáka, překladatel F. Kavky. Sloužili p. p. J. Čermáka, překladatel F. Kavky. Sloužili p. 
arciopat Siostrzonek s Mons. Balíkem. 1. úno-arciopat Siostrzonek s Mons. Balíkem. 1. úno-
ra večer sloužena byla mše sv. za P. Jana Kohla  ra večer sloužena byla mše sv. za P. Jana Kohla  
k 7. výročí úmrtí. • V neděli k 7. výročí úmrtí. • V neděli 2. února 20202. února 2020    
o svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/, o svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/, 
při všech bohoslužbách posvěceny svíce. V ba-při všech bohoslužbách posvěceny svíce. V ba-
zilice otevřena jich plná velká krabice, každý si zilice otevřena jich plná velká krabice, každý si 
mohl vzíti, arci mnozí si přinesli z domova. • mohl vzíti, arci mnozí si přinesli z domova. • 
9. 2. 9. 2. sloužena mše se zaměřením na děti. Cele-sloužena mše se zaměřením na děti. Cele-
broval Pater Václav Snětina. Odpoledne se ko-broval Pater Václav Snětina. Odpoledne se ko-
nalo na faře druhé letošní setkání Senior klubu. nalo na faře druhé letošní setkání Senior klubu. 
Ve Vojtěšce se konak dětský karneval. • Ve Vojtěšce se konak dětský karneval. • 11. 2.  11. 2.  
o svátku P. Marie Lurdské při mši udíleny svá-o svátku P. Marie Lurdské při mši udíleny svá-
tosti nemocným, taktéž v neděli tosti nemocným, taktéž v neděli 16. 2. – 18. 2. 16. 2. – 18. 2. 
se večer od 19 hodin bude odbývat v Terezián-se večer od 19 hodin bude odbývat v Terezián-
ském sále koncert České dechové harmonie. •  ském sále koncert České dechové harmonie. •  
V V úterý 25. únoraúterý 25. února, den před Popeleční střed-, den před Popeleční střed-
ou, projde Bělohorskou ulicí tradiční břevnov-ou, projde Bělohorskou ulicí tradiční břevnov-
ský masopustní průvod s maškarami a rambaj-ský masopustní průvod s maškarami a rambaj-
sem, jak jest zde zvykem. Průvod bude vycházet sem, jak jest zde zvykem. Průvod bude vycházet 
v 16 hodin od Královky a končit bude opět  v 16 hodin od Královky a končit bude opět  
v areálu kláštera u Sýpky, kde bude občerstve-v areálu kláštera u Sýpky, kde bude občerstve-
ní pro všechny. Popeleční středou začíná doba ní pro všechny. Popeleční středou začíná doba 
postní. Popeleční středa jest den přísného postu postní. Popeleční středa jest den přísného postu 
od masa a újmy v jídle. Týká se věřících od 18. od masa a újmy v jídle. Týká se věřících od 18. 
do 60. roku věku. Všechny bohoslužby toho dne do 60. roku věku. Všechny bohoslužby toho dne 
budou s udílením popelce, uděleným křížkem budou s udílením popelce, uděleným křížkem 
na čele a s magickou větou kněze: Prach jsi  na čele a s magickou větou kněze: Prach jsi  
a v prach se obrátíš. Od toho týdne každý a v prach se obrátíš. Od toho týdne každý pátek pátek 
a neděli od 17.15a neděli od 17.15, až do Bílé soboty Veliko-, až do Bílé soboty Veliko-
nočního týdne, se v bazilice konají pobožnosti nočního týdne, se v bazilice konají pobožnosti 
Křížové cesty, kterých se může každý zúčastniti. Křížové cesty, kterých se může každý zúčastniti. 
Začal nový rok první bohoslužbou k Panně Ma-Začal nový rok první bohoslužbou k Panně Ma-
rii. Připomeňme si se čtenáři i modlitbu k ní: rii. Připomeňme si se čtenáři i modlitbu k ní: 
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, po-Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, po-
žehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života žehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života 
Tvého Ježíš. Svatá Maria Matko Boží, pros za Tvého Ježíš. Svatá Maria Matko Boží, pros za 
nás nyní i v hodinu smrti naší, amen. nás nyní i v hodinu smrti naší, amen. 

  Z Bílé hory. Z Bílé hory. 
• V pozdním podzimuV pozdním podzimu byly úspěšně ukonče- byly úspěšně ukonče-
ny všecky plánované rekonstrukční a opravné ny všecky plánované rekonstrukční a opravné 
akce na bělohorském poutním areálu při kostelu akce na bělohorském poutním areálu při kostelu 
Panny Marie Vítězné především díky iniciativě Panny Marie Vítězné především díky iniciativě 

a soustavné péči sestry Mgr. Petry Pavlíčkové a soustavné péči sestry Mgr. Petry Pavlíčkové 
OSB. Věřící se v adventním období scházeli OSB. Věřící se v adventním období scházeli 
jako obvykle při nedělních a čtvrtečních boho-jako obvykle při nedělních a čtvrtečních boho-
službách v bělohorském poutním kostele a ob-službách v bělohorském poutním kostele a ob-
čas se také zúčastňovali každodenních ranních čas se také zúčastňovali každodenních ranních 
rorátů v bazilice svatých Markéty a Vojtěcha  rorátů v bazilice svatých Markéty a Vojtěcha  
v Břevnově, kde se zpívaly starobylé a poetické v Břevnově, kde se zpívaly starobylé a poetické 
rorátní zpěvy naděje z období baroka. rorátní zpěvy naděje z období baroka. 
• Vánoční liturgie na Bílé HořeVánoční liturgie na Bílé Hoře byla zahájena  byla zahájena 
úterní štědrovečerní mší svatou s lidovým zpě-úterní štědrovečerní mší svatou s lidovým zpě-
vem zaměřená hlavně pro děti poměrně brzo (již vem zaměřená hlavně pro děti poměrně brzo (již 
v 16 hodin), aby rodiny mohly včas zasednout  v 16 hodin), aby rodiny mohly včas zasednout  
k štědrovečernímu stolu. Půlnoční mše svatá se k štědrovečernímu stolu. Půlnoční mše svatá se 
na Bílé Hoře sice nekonala, ale místo ní proběh-na Bílé Hoře sice nekonala, ale místo ní proběh-
la půlnoční bohoslužba slova pod duchovním la půlnoční bohoslužba slova pod duchovním 
vedením benediktinky sestry Ing. Anežky Marie vedením benediktinky sestry Ing. Anežky Marie 
Najmanové OSB. Potom se věřící sešli ve farní Najmanové OSB. Potom se věřící sešli ve farní 
místnosti, aby si mezi sebou a s komunitou míst-místnosti, aby si mezi sebou a s komunitou míst-
ních sester popřáli pokojné a požehnané svátky ních sester popřáli pokojné a požehnané svátky 
vánoční. Na Hod Boží vánoční celebroval slav-vánoční. Na Hod Boží vánoční celebroval slav-
nou mši svatou na Bílé Hoře převor břevnovské-nou mši svatou na Bílé Hoře převor břevnovské-
ho arciopatství P. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB. ho arciopatství P. Benedikt Vojtěch Kolaja OSB. 
Při mši svaté s lidovým zpěvem koled vystoupi-Při mši svaté s lidovým zpěvem koled vystoupi-
la fenomenální houslistka a hudební pedagožka la fenomenální houslistka a hudební pedagožka 
sestra Magdalena Marie Fuxová OSB. Na druhý sestra Magdalena Marie Fuxová OSB. Na druhý 
svátek vánoční byla ve stejnou dobu mše svatá  svátek vánoční byla ve stejnou dobu mše svatá  
s milými dětskými zpěvy. V jižní kostelní lodi s milými dětskými zpěvy. V jižní kostelní lodi 
byl vystaven kostelní betlém vyřezaný z lipové-byl vystaven kostelní betlém vyřezaný z lipové-
ho dřeva, pořízený před třemi roky z darů věří-ho dřeva, pořízený před třemi roky z darů věří-
cích. Starý původní kostelní betlém s drobnými cích. Starý původní kostelní betlém s drobnými 
figurkami, opravený před třiceti lety mistrem figurkami, opravený před třiceti lety mistrem 
Karlem Stádníkem, bylo možno vidět v jihozá-Karlem Stádníkem, bylo možno vidět v jihozá-
padní ambitní kapli zasvěcené sv. Václavu. padní ambitní kapli zasvěcené sv. Václavu. 
• Na závěr občanského rokuNa závěr občanského roku na svátek sv.  na svátek sv. 
Silvestra byla v 17 hodin sloužena mše svatá na Silvestra byla v 17 hodin sloužena mše svatá na 
poděkování za všecko dobré a za Boží ochranu poděkování za všecko dobré a za Boží ochranu 
v uplynulém roce 2019 se vzpomínkou na ty, v uplynulém roce 2019 se vzpomínkou na ty, 
kteří nás v minulém roce opustili. Mezi zemřelé kteří nás v minulém roce opustili. Mezi zemřelé 
farníky patří m. j. pan Petr Andrýsek a oblíbený farníky patří m. j. pan Petr Andrýsek a oblíbený 
a kamarádský Ing. Štefan Marek. Po mši násle-a kamarádský Ing. Štefan Marek. Po mši násle-
doval společný přípitek s přáním všeho dobrého doval společný přípitek s přáním všeho dobrého 
v novém roce 2020. v novém roce 2020. 
• Za manuálem bělohorských varhanZa manuálem bělohorských varhan se   se  
o svátcích vystřídali varhaníci Ing. Marek Či-o svátcích vystřídali varhaníci Ing. Marek Či-
hař a Pavel Salák. Bělohorští farníci měli mož-hař a Pavel Salák. Bělohorští farníci měli mož-
nost zúčastnit se mistrného provedení vánoční nost zúčastnit se mistrného provedení vánoční 
mše Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“ buď  mše Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!“ buď  
v břevnovské bazilice, anebo těsně před svátky v břevnovské bazilice, anebo těsně před svátky 
v řepském kostele Svaté Rodiny či v předvečer v řepském kostele Svaté Rodiny či v předvečer 
svátku Tří králů v libockém farním kostele sv. svátku Tří králů v libockém farním kostele sv. 
Fabiána a Šebastiána. Fabiána a Šebastiána. 

pokračování na straně 4

O svátcích se centrum dění přesouvá do kláštera. Nejprve děti ze ZŠ Marjánka koledami přivítaly advent u Kaštanu, pak mnozí s rodiči navštěvovaly 
vánočně vyzdobenou baziliku s Betlémem, na snímku jest oltář P. Marie. O Třech králích přivítaly děti v bráně kláštera posly z daleka. Marně se král 
Herodes ze své židle ptal, kde je ten narozený Ježíšek – děti neodpověděly. A došly společně se zpěvy koled ke svaté Rodině, která čekala v přístřešku 
před bazilikou. Taková jest břevnovská farnost. Ale přeci jen něco chybělo. Dříve by si člověk nepomyslel, jakou bude sníh vzácností. A že by si většina 
lidí přála, aby udeřil pěkný samec a půda řádně promrzla a ozdravila se. Starý zasněžený Břevnov si tak v dnešním Kvartetu můžeme připomenouti ve 
fotografii břevnovského fotografa Jana Kovaříka. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
• Někteří Bělohoráci se zúčastniliNěkteří Bělohoráci se zúčastnili velmi  velmi 
pěkného novoročního koncertu dětského pěvec-pěkného novoročního koncertu dětského pěvec-
kého a hudebního souboru „Musica Marcato“ kého a hudebního souboru „Musica Marcato“ 
pod vedením sbormistryně Veroniky Kopecké. pod vedením sbormistryně Veroniky Kopecké. 
Ti nejstarší členové tohoto souboru mají nejvýš Ti nejstarší členové tohoto souboru mají nejvýš 
patnáct let – a víc než polovina z nich jsou na-patnáct let – a víc než polovina z nich jsou na-
vzájem příbuzní: jsou to většinou vnoučata bě-vzájem příbuzní: jsou to většinou vnoučata bě-
lohorských manželů Kopeckých. Jejich koncert lohorských manželů Kopeckých. Jejich koncert 
se konal v barokním refektáři budovy bývalé se konal v barokním refektáři budovy bývalé 
jezuitské koleje při malostranském chrámu sv. jezuitské koleje při malostranském chrámu sv. 
Mikuláše – v současném sídle Matematicko-fy-Mikuláše – v současném sídle Matematicko-fy-
zikální fakulty UK. Mladí zpěváci a muzikanti zikální fakulty UK. Mladí zpěváci a muzikanti 
velmi pěkně zvládli nejen klasické české kole-velmi pěkně zvládli nejen klasické české kole-
dy, ale i řadu náročných zahraničních skladeb – dy, ale i řadu náročných zahraničních skladeb – 
na příklad „Panis Angelicus“ od Césara Franka, na příklad „Panis Angelicus“ od Césara Franka, 
anglickou koledu „Deck the halls“, světozná-anglickou koledu „Deck the halls“, světozná-
mou koledu s latinským textem „Adeste fide-mou koledu s latinským textem „Adeste fide-
les“, Newtonovu píseň „Amazing grace“ a do-les“, Newtonovu píseň „Amazing grace“ a do-
konce i část již zmíněné Rybovy mše vánoční. konce i část již zmíněné Rybovy mše vánoční. 
• Bílá Hora (ani jiná pražská lokalita)Bílá Hora (ani jiná pražská lokalita) o vá- o vá-
nočních svátcích bílá nebyla; sněhové nadílky nočních svátcích bílá nebyla; sněhové nadílky 
jsme se o vánočních svátcích sice nedočkali, jsme se o vánočních svátcích sice nedočkali, 
přesto však doufám, že lidem dobré vůle vánoč-přesto však doufám, že lidem dobré vůle vánoč-
ní pohoda a snad ani sváteční poezie nechyběla. ní pohoda a snad ani sváteční poezie nechyběla. 
Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal CSc. Pro Břevnovan zapsal Ing. Karel Voplakal CSc. 

  Z Pohořelce. Z Pohořelce. /M Bukvicová/ Zdravím /M Bukvicová/ Zdravím 
všechny čtenáře Břevnovanu v roce 2020 přeji všechny čtenáře Břevnovanu v roce 2020 přeji 
všem hodně radosti a zdraví. U nás na Hrad-všem hodně radosti a zdraví. U nás na Hrad-
čanech probíhalo na podzim i před vánoci  čanech probíhalo na podzim i před vánoci  
v knihovně na Pohořelci jako obvykle spoustu v knihovně na Pohořelci jako obvykle spoustu 
akcí (přednášky, křty knihy, koncerty i dílničky, akcí (přednášky, křty knihy, koncerty i dílničky, 
ve kterých jsme vyráběli hvězdy z papírových ve kterých jsme vyráběli hvězdy z papírových 
sáčků, výrobky z ovčího rouna a. p.). Také ve sáčků, výrobky z ovčího rouna a. p.). Také ve 
Strahovské bazilice probíhalo mnoho koncertů. Strahovské bazilice probíhalo mnoho koncertů. 
Dařilo se též s koalicí na MČ Prahy 1, zvolené Dařilo se též s koalicí na MČ Prahy 1, zvolené 
při komunálních volbách v r. 2018. Do tohoto při komunálních volbách v r. 2018. Do tohoto 
roku jsme se tedy dívali s nadějí. Tato naděje roku jsme se tedy dívali s nadějí. Tato naděje 
však zhasla, když se opozice rozhodla tuto ko-však zhasla, když se opozice rozhodla tuto ko-
alici svrhnout. A to se jí podařilo. Jednoduše se alici svrhnout. A to se jí podařilo. Jednoduše se 
jí nelíbilo, že tato nyní již bývalá koalice začala jí nelíbilo, že tato nyní již bývalá koalice začala 
komunikovat s občany, začala nejen na radni-komunikovat s občany, začala nejen na radni-
ci dělat pořádek, ale i zasahovat proti různým ci dělat pořádek, ale i zasahovat proti různým 
„kšeftům“ z minulých let. A to nemohli připus-„kšeftům“ z minulých let. A to nemohli připus-
tit. Podařilo se tedy, že opět v čele radnice stojí tit. Podařilo se tedy, že opět v čele radnice stojí 
ti, co nám vládli do voleb 2018, kteří spíš, než ti, co nám vládli do voleb 2018, kteří spíš, než 
s občany komunikovali s developery a svými s občany komunikovali s developery a svými 
příznivci Jsou to známé strany TOP 09, ODS, příznivci Jsou to známé strany TOP 09, ODS, 
KDU–ČSL a další přeběhlíci z tradičních stran, KDU–ČSL a další přeběhlíci z tradičních stran, 
kteří si udělali stranu novou. Třeba nynější sta-kteří si udělali stranu novou. Třeba nynější sta-
rosta Petr Hejma původně ze strany ODS, pak rosta Petr Hejma původně ze strany ODS, pak 
Stan a nově My co tady žijeme. Odvolaná koali-Stan a nově My co tady žijeme. Odvolaná koali-
ce šlápla na mnoho kuřích ok a to se neodpouští. ce šlápla na mnoho kuřích ok a to se neodpouští. 
Ukazují nám voličům, že je vlastně jedno, pro Ukazují nám voličům, že je vlastně jedno, pro 
koho ve volbách hlasujete, když se ti, co jsou koho ve volbách hlasujete, když se ti, co jsou 
poražení domluví, a vítěze svrhnou. Je to jasné poražení domluví, a vítěze svrhnou. Je to jasné 
pohrdání voliči a sledování jen jejich osobních pohrdání voliči a sledování jen jejich osobních 
zájmů. Omlouvám se, že jsem dnes sklouzla  zájmů. Omlouvám se, že jsem dnes sklouzla  
k politice, místo jiných zajímavějších událos-k politice, místo jiných zajímavějších událos-
tí, ale toto nyní hýbe Hradčanami. Také se mi tí, ale toto nyní hýbe Hradčanami. Také se mi 
kdosi ptal, jak dlouho ještě bude na domě na kdosi ptal, jak dlouho ještě bude na domě na 
Pohořelci lešení. Vlastníkem je Radovan Vítek. Pohořelci lešení. Vlastníkem je Radovan Vítek. 
Domnívám se, že s novým vedením radnice se Domnívám se, že s novým vedením radnice se 
jen tak sundání nedočkáme. Zrovna tak, jako jen tak sundání nedočkáme. Zrovna tak, jako 
vyřešení domu na Loretánském náměstí 2, který vyřešení domu na Loretánském náměstí 2, který 
je Z. Bakaly. A takových případů na P–1 nastane je Z. Bakaly. A takových případů na P–1 nastane 
víc. Proč si to myslím? Protože tato staronová víc. Proč si to myslím? Protože tato staronová 
koalice vládla řadu let a pro občany toho skoro koalice vládla řadu let a pro občany toho skoro 
nic neudělala. nic neudělala. 

   Za naším sborem a vánočními svátky.  Za naším sborem a vánočními svátky.  
/Hana Stanková/ Vánoce a s nimi spojené ra-/Hana Stanková/ Vánoce a s nimi spojené ra-
dostné akce jsou za námi, ale členové Břevnov-dostné akce jsou za námi, ale členové Břevnov-
ského chrámového sboru ještě nyní vzpomínají ského chrámového sboru ještě nyní vzpomínají 
na všechna ta krásná hudební setkání, ať již  na všechna ta krásná hudební setkání, ať již  
v bazilice sv. Markéty, nebo i v okolí Prahy, v bazilice sv. Markéty, nebo i v okolí Prahy, 
nevyjímaje koncert venku, před kostelem na nevyjímaje koncert venku, před kostelem na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Však si pro vánoč-náměstí Jiřího z Poděbrad. Však si pro vánoč-
ní koncertování nacvičil sbor české koledy  ní koncertování nacvičil sbor české koledy  
v úpravě skladatele Luboše Fišera, které pak za-v úpravě skladatele Luboše Fišera, které pak za-
zněly v podání Břevnováků spolu s čakovickým zněly v podání Břevnováků spolu s čakovickým 

MČ Praha 6 odměnila školáky za sběr použitých baterií a v letošním roce bude tato akce pokračovat. 
Na snímku je paní radní pro školství ing. Marie Kubíková při předávání odměn žákům ze ZŠ Marjánka. 
Foto Praha 6. 

Na slavnostní novoroční mši 1. ledna 2020 nemohl chybět Břevnovský chrámový sbor a orchestr, po 
kterém následovalo tradiční fotografování. Což o to, především jest třeba poděkovat za mnohaletou 
činnost panu dirigentovi a sbormistrovi A. Melicharovi, tajemnici sboru H. Stankové, varhaníkům kláš-
tera M. a M. Čihařovým, zpěvákům a muzikantům. Jak je to znát, když v bazilice spustí! Jaká krása! 

Ve čtvrtek 24. března od 16 hodin se v sále Na Marjánce uskuteční slavnostní prezentace projektu Pří-
běhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky čtrnácti pamětníků z Prahy 6. Na fotografii je 
tým žáků ZŠ Pod Marjánkou, kteří dělají rozhovor s paní Martou Jurkovou, jejíž otec byl odsouzen na 
doživotí v procesu s Miladou Horákovou. Projekt se koná letos po sedmé. 
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sborem na koncertě v Tereziánském sále, potom sborem na koncertě v Tereziánském sále, potom 
v Betlémské kapli na Žižkově a nakonec na v Betlémské kapli na Žižkově a nakonec na 
Štěpána v kostele v Čakovicích a Kbelích, kde Štěpána v kostele v Čakovicích a Kbelích, kde 
byl závěr vánočních zpěvů opravdu velkolepý. byl závěr vánočních zpěvů opravdu velkolepý. 
Místní farníci budou jistě dlouho na tuto událost Místní farníci budou jistě dlouho na tuto událost 
vzpomínat. Návštěvníci břevnovského chrámu vzpomínat. Návštěvníci břevnovského chrámu 
jistě ocenili snahu sboru zazpívat si společně  jistě ocenili snahu sboru zazpívat si společně  
s farníky v bazilice sv. Markéty koledy ve Stec-s farníky v bazilice sv. Markéty koledy ve Stec-
kerově úpravě, které již farníci znají, a mohli se kerově úpravě, které již farníci znají, a mohli se 
tak aktivně zapojit při půlnoční štědrovečerní tak aktivně zapojit při půlnoční štědrovečerní 
bohoslužbě. Krásné hudební vánoční období bohoslužbě. Krásné hudební vánoční období 
skončilo a sbor se již připravuje na jarní svát-skončilo a sbor se již připravuje na jarní svát-
ky. Však v Písecké bráně už příznivci duchovní ky. Však v Písecké bráně už příznivci duchovní 
hudby čekají, protože tam už se vánoční kon-hudby čekají, protože tam už se vánoční kon-
cert nestačil provést. Ale věřme, že jarní koncert cert nestačil provést. Ale věřme, že jarní koncert 
bude neméně pěkný. bude neméně pěkný. 

  Kancelář Ing. Václava JandáčkaKancelář Ing. Václava Jandáčka v roce  v roce 
2019. V uplynulém roce pokračovala projekto-2019. V uplynulém roce pokračovala projekto-
vá, konzultační a inženýrská kancelář v Břev-vá, konzultační a inženýrská kancelář v Břev-
nově v obvyklé práci pro průmyslové podniky  nově v obvyklé práci pro průmyslové podniky  
a konstrukce pro technologická zařízení. Vzni-a konstrukce pro technologická zařízení. Vzni-
kaly konstrukce ocelové betonové a založení kaly konstrukce ocelové betonové a založení 
složitých staveb a zařízení. V oboru občanských složitých staveb a zařízení. V oboru občanských 
a bytových staveb pokračovala práce na byto-a bytových staveb pokračovala práce na byto-
vých domech, z nichž některé vznikají jako vých domech, z nichž některé vznikají jako 
přestavby starších průmyslových budov, jako přestavby starších průmyslových budov, jako 
například bydlení, které vzniká z bývalého mlý-například bydlení, které vzniká z bývalého mlý-
na v Boršově u Českých Budějovic. Po celý rok na v Boršově u Českých Budějovic. Po celý rok 
pak probíhaly projekční práce na zásadním re-pak probíhaly projekční práce na zásadním re-
staurování činžovního domu v Zahřebské ulici staurování činžovního domu v Zahřebské ulici 
na Vinohradech. V oboru památkové péče pak na Vinohradech. V oboru památkové péče pak 
pokračovala práce na historických stavbách a na pokračovala práce na historických stavbách a na 
nových úlohách – rekonstrukci kaple v Olešné nových úlohách – rekonstrukci kaple v Olešné 
v západních Čechách a kostela sv. Jiří v Rudné. v západních Čechách a kostela sv. Jiří v Rudné. 
Také jsme pokračovali na přípravě nosné kon-Také jsme pokračovali na přípravě nosné kon-
strukce pro nové varhany v katedrále Sv. Víta strukce pro nové varhany v katedrále Sv. Víta 
Václava a Vojtěcha. Část kapacity kanceláře je Václava a Vojtěcha. Část kapacity kanceláře je 
věnována i postupné obnově skupiny historic-věnována i postupné obnově skupiny historic-
kých staveb a zahrad u usedlosti Kneislovka. kých staveb a zahrad u usedlosti Kneislovka. 
Zde začíná restaurování zahrad a dobových Zde začíná restaurování zahrad a dobových 
staveb, kde se svěřenský fond, spravující tuto staveb, kde se svěřenský fond, spravující tuto 
břevnovskou památku snaží dokončit obno-břevnovskou památku snaží dokončit obno-
vu do roku 2024, kdy bude připomínáno třísté vu do roku 2024, kdy bude připomínáno třísté 
výročí vzniku kaple sv. Jana Nepomuckého. výročí vzniku kaple sv. Jana Nepomuckého. 
Kancelář stále spolupracuje s památkovou péčí Kancelář stále spolupracuje s památkovou péčí 
a Klubem Za starou Prahu a také se podílí na a Klubem Za starou Prahu a také se podílí na 
cestách za uměním a historickými památkami  cestách za uměním a historickými památkami  
a v publikační činnosti podporuje zachování pa-a v publikační činnosti podporuje zachování pa-
mátkového fondu a jeho pramenů. mátkového fondu a jeho pramenů. 

  Z Liboce. Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. Libocký ar-/Ing. Emil Morys/. Libocký ar-
cheologický park v ulici V domcích oživuje cheologický park v ulici V domcích oživuje 
dění v Liboci. V září oživil Dnem otevřených dění v Liboci. V září oživil Dnem otevřených 
dveří ukázkou ze života a řemesel v době krále dveří ukázkou ze života a řemesel v době krále 
Václava IV. Programem dne byla ukázka živo-Václava IV. Programem dne byla ukázka živo-
ta na venkovském dvoře a práce řemeslnických ta na venkovském dvoře a práce řemeslnických 
dílnách. Doplňkem byly ochutnávky pokrmů dílnách. Doplňkem byly ochutnávky pokrmů 
a nápojů, připravovaných podle středověkých a nápojů, připravovaných podle středověkých 
receptů. Tím byla dána možnost prožít tak at-receptů. Tím byla dána možnost prožít tak at-
mosféru feudalizmu. Účast byla velká, hlavně mosféru feudalizmu. Účast byla velká, hlavně 
rodičů s dětmi. rodičů s dětmi. 
• Sobota dvanáctého říjnaSobota dvanáctého října ve farním centru  ve farním centru 
na Libocké ulici – u kostela sv. Fabiána Šebes-na Libocké ulici – u kostela sv. Fabiána Šebes-
tiána bylo rušno konáním Blešího trhu. Vstup tiána bylo rušno konáním Blešího trhu. Vstup 
zájemců byl zdarma a zboží bylo velmi rozma-zájemců byl zdarma a zboží bylo velmi rozma-
nité. Zájemců přišlo přiměřeně. Je patrno, že trh nité. Zájemců přišlo přiměřeně. Je patrno, že trh 
zbožím v Česku je nasycen. zbožím v Česku je nasycen. 
• V sobotu devatenáctého říjnaV sobotu devatenáctého října byl meziná- byl meziná-
rodní den archeologie, www. archaeologyday. rodní den archeologie, www. archaeologyday. 
org v areálu Archeologického parku Liboc.  org v areálu Archeologického parku Liboc.  
V programu byly ochutnávky jídel středověké V programu byly ochutnávky jídel středověké 
kuchyně feudálních pánů, tkalcovská a barvíř-kuchyně feudálních pánů, tkalcovská a barvíř-
ská dílna, dobové zbraně a zbroj, kovářské umě-ská dílna, dobové zbraně a zbroj, kovářské umě-
ní, hrnčířský kruh, výstava replik dobového skla ní, hrnčířský kruh, výstava replik dobového skla 
a keramiky. a keramiky. 
• Devátého listopaduDevátého listopadu v areálu Archeologic- v areálu Archeologic-
kého parku Liboc se konalo Svatováclavské kého parku Liboc se konalo Svatováclavské 
posvícení. Účastníci si nakupovali Svatomar-posvícení. Účastníci si nakupovali Svatomar-
tinskou husu, byly ukázány středověké zbraně  tinskou husu, byly ukázány středověké zbraně  
a zbroj, dále zajímavosti z výcviku římské ar-a zbroj, dále zajímavosti z výcviku římské ar-
mády. Vedle martinské husy podávaly se klobá-mády. Vedle martinské husy podávaly se klobá-

sy z místní udírny. Jídlo se zapíjelo svatomartin-sy z místní udírny. Jídlo se zapíjelo svatomartin-
ským vínem či medovinou. ským vínem či medovinou. 
• V sobotu čtrnáctého prosince ARCHAIA V sobotu čtrnáctého prosince ARCHAIA 
o. p. s. o. p. s. uspořádala předvánoční odpoledne ná-uspořádala předvánoční odpoledne ná-
zvu „Advent v Liboci“. Malí i velcí návštěvní-zvu „Advent v Liboci“. Malí i velcí návštěvní-
ci si zkoušeli výrobu vánočních ozdob z perel, ci si zkoušeli výrobu vánočních ozdob z perel, 
malování hedvábných vitráží, zdobení perníčků malování hedvábných vitráží, zdobení perníčků 
a některé mechanické dovednosti. Pro malé  a některé mechanické dovednosti. Pro malé  
i velké se podávalo drobné občerstvení. i velké se podávalo drobné občerstvení. 
• www.libockesdruzeni.czwww.libockesdruzeni.cz (předsedkyně  (předsedkyně 
RNDr. Špičáková) uspořádalo na Štědrý den RNDr. Špičáková) uspořádalo na Štědrý den 
v jedenáct hodin před kostelem sv. Fabiána   v jedenáct hodin před kostelem sv. Fabiána   
a Šebestiána zpívání koled. Zpěv doprovázela a Šebestiána zpívání koled. Zpěv doprovázela 
pětičlenná flétnová kapela. Účastnilo se asi 150 pětičlenná flétnová kapela. Účastnilo se asi 150 
lidí. lidí. 
• Co je na Vypichu nového?Co je na Vypichu nového? /H. R. / Od doby,  /H. R. / Od doby, 
co jsme v obležení bezdomovců, je to pro nás co jsme v obležení bezdomovců, je to pro nás 
obyvatele nic moc. Zvratky vás uvítají už na obyvatele nic moc. Zvratky vás uvítají už na 
stanici, výkaly a pach moče jen co vyjdeme  stanici, výkaly a pach moče jen co vyjdeme  
z domu. A nepořádek. Chytla by tu pupínky  z domu. A nepořádek. Chytla by tu pupínky  
i ropucha. Nějaká organizace zde krmí ve všed-i ropucha. Nějaká organizace zde krmí ve všed-
ní dny bezdomovce, kteří se sem sjíždějí MHD. ní dny bezdomovce, kteří se sem sjíždějí MHD. 
Někteří už nemají asi všech pět pohromadě, řev, Někteří už nemají asi všech pět pohromadě, řev, 
strkanice, souloží nám pod okny na chodníku. strkanice, souloží nám pod okny na chodníku. 
Převléknou si podělaný hadry a ty nám tu ne-Převléknou si podělaný hadry a ty nám tu ne-
chají. Pomočí nám túje, plot, dům a poflusají chají. Pomočí nám túje, plot, dům a poflusají 
chodník a tak to chodí od pondělka do pátku. chodník a tak to chodí od pondělka do pátku. 
A zvířátka? Srnky vůbec nevím, jelikož tam ve A zvířátka? Srnky vůbec nevím, jelikož tam ve 
stráních bydlí bezdomovci, vůbec jsem je ne-stráních bydlí bezdomovci, vůbec jsem je ne-
viděla. Asi před týdnem byl slyšet bažant a na viděla. Asi před týdnem byl slyšet bažant a na 
podzim jsem viděla dva zajíce, na zahradě jsou podzim jsem viděla dva zajíce, na zahradě jsou 
dvě veverky. Jediný pozitivní snad je, že jsem dvě veverky. Jediný pozitivní snad je, že jsem 
cca před měsícem vykoupila malinké koťátko cca před měsícem vykoupila malinké koťátko 
od bezdomovců, když jsem pospíchala k zubaři. od bezdomovců, když jsem pospíchala k zubaři. 
Trápili ho na stanici a teď se jmenuje Audina  Trápili ho na stanici a teď se jmenuje Audina  
a je to náš miláček. Tak takhle si tu žijeme…a je to náš miláček. Tak takhle si tu žijeme…
  • Velký nástěnný kalendář pro firmyVelký nástěnný kalendář pro firmy a do- a do-
mácnost vydal ÚMČ na rok letošní. Jsou na něm mácnost vydal ÚMČ na rok letošní. Jsou na něm 
velkoplošné fotografie známé historické čistír-velkoplošné fotografie známé historické čistír-
ny v Bubenči, ale moc atraktivní není. Kdo si ny v Bubenči, ale moc atraktivní není. Kdo si 
potrpí na pohledy odpadních stok, různé venti-potrpí na pohledy odpadních stok, různé venti-
ly a potrubí, jistě si rád kalendář vyvěsí k pra-ly a potrubí, jistě si rád kalendář vyvěsí k pra-
covnímu stolu neb do bytu. Škoda jen, že není covnímu stolu neb do bytu. Škoda jen, že není 
využita přirozená přírodní krása dnešní Prahy využita přirozená přírodní krása dnešní Prahy 
6, která jest přeci tak rozmanitá – řeka, Šárka, 6, která jest přeci tak rozmanitá – řeka, Šárka, 
letecké pohledy atd. Do takového kalendáře by letecké pohledy atd. Do takového kalendáře by 
pak stačilo vstrčit jeden dva obrázky z podzemí pak stačilo vstrčit jeden dva obrázky z podzemí 
čistírny a dost. čistírny a dost. 
  • „Tam dál na sever“ „Tam dál na sever“ – chystají se podle po-– chystají se podle po-
sledních informací zahrádkáři v Břevnově ku sledních informací zahrádkáři v Břevnově ku 
svému tradičnímu jarnímu zájezdu. V plánu jest svému tradičnímu jarnímu zájezdu. V plánu jest 
Frýdlantský a Šluknovský výběžek, lázně Lib-Frýdlantský a Šluknovský výběžek, lázně Lib-
verda, hřeben Ještědu aj. a to na konci května verda, hřeben Ještědu aj. a to na konci května 
tohoto roku. tohoto roku. pokračování na straně 6

  Zprávy úřední. Zprávy úřední. 
• Odměnili jsme školákyOdměnili jsme školáky za sběr použitých  za sběr použitých 
baterií. Desítky kilogramů monočlánků sesbírali baterií. Desítky kilogramů monočlánků sesbírali 
během loňského roku děti ve školkách i žáci na během loňského roku děti ve školkách i žáci na 
základních i středních školách v Praze 6. Použi-základních i středních školách v Praze 6. Použi-
té baterie vytřídili do sběrných nádob. Projek-té baterie vytřídili do sběrných nádob. Projek-
tu se v Praze 6 účastnili poprvé a v budoucnu tu se v Praze 6 účastnili poprvé a v budoucnu 
chtějí pokračovat. Za svoji aktivitu v ekologic-chtějí pokračovat. Za svoji aktivitu v ekologic-
kém projektu převzali ocenění od městské části  kém projektu převzali ocenění od městské části  
a společnosti Ecobat, která zpětný odběr reali-a společnosti Ecobat, která zpětný odběr reali-
zuje. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí zuje. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí 
předala zástupcům jednotlivých škol Marie Ku-předala zástupcům jednotlivých škol Marie Ku-
bíková, radní pro školství Prahy 6, která všem bíková, radní pro školství Prahy 6, která všem 
poděkovala za záslužnou aktivitu, která vede poděkovala za záslužnou aktivitu, která vede 
ke zlepšení našeho okolí, chrání přírodu i naše ke zlepšení našeho okolí, chrání přírodu i naše 
zdraví. Mezi rekordmany byly MŠ Na Dlouhém zdraví. Mezi rekordmany byly MŠ Na Dlouhém 
lánu (49 kg), MŠ Jílkova (33 kg), základní školy lánu (49 kg), MŠ Jílkova (33 kg), základní školy 
nám. Svobody a E. Destinnové vysbíraly každá nám. Svobody a E. Destinnové vysbíraly každá 
po 46 kg, ZŠ Norbertov (45 kg) a ze středních po 46 kg, ZŠ Norbertov (45 kg) a ze středních 
škol Gymnázium Nad Alejí (32 kg). Pokud by škol Gymnázium Nad Alejí (32 kg). Pokud by 
baterie skončily v běžné popelnici na směsný baterie skončily v běžné popelnici na směsný 
odpad, putovaly by na skládku nebo do spalov-odpad, putovaly by na skládku nebo do spalov-
ny. V obou případech by se z nich uvolňovaly ny. V obou případech by se z nich uvolňovaly 
škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které zne-škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které zne-
čisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové čisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové 
vody. Tím, že se baterie soustředí na sběrná vody. Tím, že se baterie soustředí na sběrná 
místa, těmto škodlivým procesům předcházíme. místa, těmto škodlivým procesům předcházíme. 
Vytříděné monočlánky lze zároveň recyklovat, Vytříděné monočlánky lze zároveň recyklovat, 
například ze 46 kilogramů použitých baterií lze například ze 46 kilogramů použitých baterií lze 
získat 30 kg druhotných kovonosných surovin, získat 30 kg druhotných kovonosných surovin, 
které se mohou dále využít například ve staveb-které se mohou dále využít například ve staveb-
nictví, dále při výrobě popelnic, sklokeramic-nictví, dále při výrobě popelnic, sklokeramic-
kých desek, okapů, ale třeba i šperků, hudebních kých desek, okapů, ale třeba i šperků, hudebních 
nástrojů, kosmetiky a mnoha dalších produktů. nástrojů, kosmetiky a mnoha dalších produktů. 
Ocenění od Ecobatu převzala i MČ Praha 6, Ocenění od Ecobatu převzala i MČ Praha 6, 
která prostřednictvím svých sběrných dvorů při která prostřednictvím svých sběrných dvorů při 
zpětném odběru shromáždila 594 kg použitých zpětném odběru shromáždila 594 kg použitých 
baterií. V rámci slavnostního ceremoniálu také baterií. V rámci slavnostního ceremoniálu také 
některé učitelky seznámily své kolegy s tím, některé učitelky seznámily své kolegy s tím, 
jakých dalších ekologických projektů se ještě jakých dalších ekologických projektů se ještě 
mohou účastnit. Např. projektu Recyklohraní. mohou účastnit. Např. projektu Recyklohraní. 
„Děti se zábavnou formou dozvídají, jak šetřit „Děti se zábavnou formou dozvídají, jak šetřit 
životní prostředí. Děti sbírají baterie, vysloužilé životní prostředí. Děti sbírají baterie, vysloužilé 
elektro, zářivky, žárovky a cartridge. Za to do-elektro, zářivky, žárovky a cartridge. Za to do-
stáváme body a za plnění úkolů další. V projek-stáváme body a za plnění úkolů další. V projek-
tu si za to mohou děti vybírat různé odměny,“ tu si za to mohou děti vybírat různé odměny,“ 
řekla Eva Radkeová, zástupkyně ředitelky z MŠ řekla Eva Radkeová, zástupkyně ředitelky z MŠ 
Jílkova. Jílkova. 
Nepřehlédněte! Městská část Praha 6 na základě Nepřehlédněte! Městská část Praha 6 na základě 
usnesení RMČ P6 č. 1107/19 ze dne 9. 12. 2019 usnesení RMČ P6 č. 1107/19 ze dne 9. 12. 2019 
vyhlašuje pro rok 2020 programovou dotaci. vyhlašuje pro rok 2020 programovou dotaci. 

Redakční fotografií zveme na stálé programy břevnovské beatové skupiny The Undertakers /Funeb-
ráků/, ve známé hospodě U Holečků. Pořad nejbližších koncertů: pondělí 2. března od 19 do 22 hodin  
a v pondělí 6. dubna ve stejný čas. Současně zveme na country večírky v hospodě U Prezidentů 24. 
února, 30. března a 27. dubna vždy od 15 hodin do 18 hodin.



6

BŘEVNOVAN

Po rozsvícení vánočního stromu u Kaštanu, odebrali se někteří pořadatelé, členové Břevnovského živ-
nostenského spolku do Vinárny z radosti na Bělohorské ke společnému setkání, na která během roku 
mnoho času není. Zkoušeno bylo úspěšně otevřít šampusy jedním sekem a na konec tam byl zástupce 
redakce silně polit vínem. Konec prosince se kvapem blížil. 

Opět vyprodáno! Pro velký úspěch Břevnovský divadelní spolek sehrál 1. února 2020 ve svém domov-
ském jevišti v Kaštanu znovu komedii Strašidlo cantervillské a na příští měsíce chystá další kusy ze 
svého repertoáru. Mladé divadlo předvedlo sympatický a suverénní výkon, což diváci odměnili dlouhým 
potleskem. Vřele doporučujeme!

Koncem 30. let parta smělých kluků z Břevnova založila v pustém údolí nedaleko Podkozí chatovou osa-
du, které dali název Batalion, podle tehdy známého filmu. Vznikla postupně nová chatová oblast dnes  
s desítkami chat, a i když původní osadníci už nežijí, jsou tu potomci, noví lidé a Batalion dýchá dál svým 
životem: les, houby, potok, klídek. Ale teď ne, je zima, osada spí. 

• „Dotační program na podporu obnovy pa-„Dotační program na podporu obnovy pa-
mátkově významného objektu či souboru mátkově významného objektu či souboru 
na rok 2020“na rok 2020“ (dále jen Památková dotace) (dále jen Památková dotace)
Lhůta pro podání žádosti o Památkovou dotaci Lhůta pro podání žádosti o Památkovou dotaci 
začíná dne 21. 1. 2020 a je ukončena dne 10. 3. začíná dne 21. 1. 2020 a je ukončena dne 10. 3. 
2020. Více informací k Památkové dotaci a for-2020. Více informací k Památkové dotaci a for-
muláře ke stažení naleznete na www stránkách muláře ke stažení naleznete na www stránkách 
MČ Praha 6 (www.praha6.cz) na záložce Památ-MČ Praha 6 (www.praha6.cz) na záložce Památ-
ková dotace 2020 (Radnice – Finance – Dotace).ková dotace 2020 (Radnice – Finance – Dotace).
Další informace poskytne Odbor územního roz-Další informace poskytne Odbor územního roz-
voje, Ing. Martina Čečilová, tel: 220 189 975, voje, Ing. Martina Čečilová, tel: 220 189 975, 
e–mail: mcecilova@praha6.cze–mail: mcecilova@praha6.cz
• Vzpomínky pamětníků z Prahy 6Vzpomínky pamětníků z Prahy 6 ožijí díky  ožijí díky 
žákům základních škol. Ve čtvrtek 26. března od žákům základních škol. Ve čtvrtek 26. března od 
16 hodin se v Tanečním sále Na Marjánce usku-16 hodin se v Tanečním sále Na Marjánce usku-
teční slavnostní prezentace projektu Příběhy teční slavnostní prezentace projektu Příběhy 
našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomín-našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomín-
ky čtrnácti pamětníků z Prahy 6, jejichž životy ky čtrnácti pamětníků z Prahy 6, jejichž životy 
významně ovlivnily dějinné události 20. století, významně ovlivnily dějinné události 20. století, 
které se odehrály na území České republiky. které se odehrály na území České republiky. 
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se Do projektu Příběhy našich sousedů, který se 
na Praze 6 koná letos již po sedmé, se zapoji-na Praze 6 koná letos již po sedmé, se zapoji-
lo celkem čtrnáct žákovských týmů ze čtrnácti lo celkem čtrnáct žákovských týmů ze čtrnácti 
základních škol Prahy 6 pod vedením svých základních škol Prahy 6 pod vedením svých 
vyučujících. V průběhu šesti měsíců žáci nej-vyučujících. V průběhu šesti měsíců žáci nej-
prve natáčeli vyprávění místních pamětníků  prve natáčeli vyprávění místních pamětníků  
a dohledávali dokumentární materiály k jejich a dohledávali dokumentární materiály k jejich 
příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vy-příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vy-
tvořili vlastní dokumentární díla, která odborné tvořili vlastní dokumentární díla, která odborné 
i široké veřejnosti představí právě na slavnostní i široké veřejnosti představí právě na slavnostní 
prezentaci v posledních březnových dnech. Mezi prezentaci v posledních březnových dnech. Mezi 
pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, je 
podle regionální koordinátorky pořádající spo-podle regionální koordinátorky pořádající spo-
lečnosti Post Bellum Štěpánky Proučilové po-lečnosti Post Bellum Štěpánky Proučilové po-
zoruhodný mix osobností. Žáci Základní školy zoruhodný mix osobností. Žáci Základní školy 
Pod Marjánkou například vyzpovídali paní Mar-Pod Marjánkou například vyzpovídali paní Mar-
tu Jurkovou, jejíž otec byl odsouzen na doživotí  tu Jurkovou, jejíž otec byl odsouzen na doživotí  
v procesu s Miladou Horákovou. Paní Jurková v procesu s Miladou Horákovou. Paní Jurková 
dětem vyprávěla, jaké to mělo dopady na její dětem vyprávěla, jaké to mělo dopady na její 
dětství a dospívání, kdy se s otcem shledala  dětství a dospívání, kdy se s otcem shledala  
a jaká byla její další životní dráha. Pan profesor a jaká byla její další životní dráha. Pan profesor 
Dušan Čurda vyprávěl svůj životní příběh týmu Dušan Čurda vyprávěl svůj životní příběh týmu 
žáků ze Základní školy Marjánka. Žáci napja-žáků ze Základní školy Marjánka. Žáci napja-
tě poslouchali, jak rodinu pana Čurdy vyhnaly  tě poslouchali, jak rodinu pana Čurdy vyhnaly  
z rodného Slovenska Hlinkovy gardy, jak ho za-z rodného Slovenska Hlinkovy gardy, jak ho za-
sáhla nacistická okupace na přerovském gymná-sáhla nacistická okupace na přerovském gymná-
ziu a jaké cesty ho vedly až k titulu profesora na ziu a jaké cesty ho vedly až k titulu profesora na 
VŠCHT. Projekt Příběhy našich sousedů se již VŠCHT. Projekt Příběhy našich sousedů se již 
tradičně koná za spolupráce Post Bellum a rad-tradičně koná za spolupráce Post Bellum a rad-
nice Městské části Praha 6. Od roku 2012 do led-nice Městské části Praha 6. Od roku 2012 do led-
na 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů  na 2020 se do projektu Příběhy našich sousedů  
v celé České republice zapojilo už 989 škol  v celé České republice zapojilo už 989 škol  
s 6319 žáky a studenty, kteří zdokumentovali s 6319 žáky a studenty, kteří zdokumentovali 
1475 pamětnických příběhů. Cílem není zapojit 1475 pamětnických příběhů. Cílem není zapojit 
jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístup-jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístup-
nit touto formou moderní dějiny co nejširšímu nit touto formou moderní dějiny co nejširšímu 
okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků  okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků  
a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhléd-a studentů. Výsledné dokumenty je možné zhléd-
nout na webu www.pribehynasichsousedu.cz. nout na webu www.pribehynasichsousedu.cz. 
PR a média:  PR a média:  
Mgr. Věra Tůmová, vera.tumova@postbellum.cz, Mgr. Věra Tůmová, vera.tumova@postbellum.cz, 
723 316 120723 316 120
Regionální koordinátor: Mgr. Štěpánka Proučilová, Regionální koordinátor: Mgr. Štěpánka Proučilová, 
stepanka.proucilova@postbellum.cz,  stepanka.proucilova@postbellum.cz,  
606 170 922606 170 922
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Současná stavební legislativa 
a její prázdná místa. 

Kvalitní rozvoj naší městské čás-
ti není pouze o nově plánované  
a realizované výstavbě, ale rovněž 
o péči o stávající zástavbu. Bohu-
žel pasivita některých vlastníků 
objektů představuje nejen na úze-
mí Prahy 6 významný společen-
ský problém, který v konečném 
důsledku brání naplnění jednoho 
z našich hlavních úkolů, a to je 
všestranný rozvoj naší obce. 

Poslední roky se setkáváme s řadou zchátralých a zaned-
baných staveb. Praha 6 je jistě právem považována za re-
zidenční městskou část a každý zanedbaný objekt na svém 
území vnímá velmi nelibě. Důvody, pro které vlastníci objektů 
zanedbávají jejich údržbu, jsou různé. Od nedostatečné sol-
ventnosti, až po důvody neetické, které lze charakterizovat 
jako záměrnou ztrátu genia loci místa s cílem realizace nové 
kapacitní zástavby. Toto chování ze strany některých vlastní-
ků nemovitostí mnohdy umocňují minimální pravomoce na 
straně obecního i stavebního úřadu, kterým chybí účinné, 
resp. rázné právní prostředky, jak tyto majitele postihovat. 

Jako jedinou cestu z této situace vidím co možná nejdříve 
prosadit efektivní zákonnou normu k posílení pravomoci obcí 
a stavebních úřadů tak, aby ty mohly efektivně postihovat 
vlastníky nemovitostí, kteří zjevně zneužívají své vlastnické 
právo na úkor práv druhých, anebo vykonávají své vlastnické 
právo v rozporu s předpisy chránící obecný zájem. Jako ko-
munální politik se snažím přispět k přijetí normy, která by ře-
šila spravedlivý přístup pro všechny občany bez rozdílu v du-
chu slov Johna Stuarta Milla: „Svoboda jednoho končí tam, 
kde začíná svoboda druhého“, a to při plném respektování 
nedotknutelnosti soukromého vlastnictví ve smyslu článku 
17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (viz „Vlastnictví 
zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo  
v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho 
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní pro-
středí nad míru stanovenou zákonem.“). 

Současně platný stavební zákon, ale bohužel i nově připravo-
vaný stavební zákon se tímto problémem dostatečně neza-
bývá, a proto jsem v minulém roce iniciovala návrh noveliza-
ce právních předpisů, které by do budoucna umožnily nejen 
nám v Praze 6, ale všem městům a obcím České republiky 
efektivněji řešit a sankcionovat nečinné vlastníky neudržova-
ných, zničených anebo opuštěných nemovitostí. Dnes jsem 
již se všemi příslušnými státními orgány v této věci v kon-
taktu. Vím, že to bude ještě dlouhá cesta, ale velmi vnímám 
obyvatele naší městské části, kteří jsou nejen v rámci bydlení 
s těmito objekty v kontaktu a jejich kvalita života a bydlení 
tím velmi trpí. Vzhledem k tomu, že v tomto směru přísné 
zákony fungují v zahraničí, věřím, že se je podaří prosadit  
i u nás a Česká republika se tak zařadí mezi státy, kde vládne 
pořádek a zákon. 

Eva Smutná

Milí Břevnované, 

rok 2020 se nám slibně rozjíždí  
a já věřím, že pro vás bude úspěš-
ný, a stejně tak i pro mě a mé ko-
legy na radnici. Začíná nám druhý 
rok volebního období, ve kterém 
bychom chtěli rozjet nebo do-
táhnout do konce projekty, které 
jsme v minulém roce připravovali 
a plánovali. Mezi ně patří napří-
klad úpravy v parku Smiřického za 
ulicí Za Strahovem, který na jaře 
dokončíme. V blízkosti bývalého brouzdaliště, kterému na 
Břevnově přezdíváme Plivátko, jsme v rámci participativního 
Nápadu pro Šestku připravili projekt odpočinkového místa, 
které umožní sousedská setkávání, budou tam lavičky, pítko 
 i místo pro grilování nebo herní prvky pro děti. Pracovat bu-
deme na zprovoznění starých pump a do provozoven bude-
me zapůjčovat mobilní mlžítka. Dokáží totiž zpříjemnit letní 
vedra, jak jsme si vloni vyzkoušeli na Ladronce nebo u Kašta-
nu. Každý, kdo má zájem u své provozovny mlžítko instalo-
vat, ať se na mne neváhá co nejdříve obrátit. 

Na jaře také spustíme zcela novou aplikaci Lepší Šestka, jejíž 
pomocí chceme ve spolupráci s vámi zlepšit vzhled Prahy 6. 
Jednoduchá aplikace v mobilních telefonech nahradí kdysi 
přelomový, ale nyní již zastaralý a v mnohém překonaný lo-
kální mms–ing. Princip zůstává stejný, ale v uživatelsky pří-
jemnější podobě. Pomocí aplikace bude možné úředníkům 
na Praze 6 jednoduše hlásit různé typy problémů, od nepo-
řádku na ulici, přes mikroskládky, rozbitý městský mobiliář 
až po autovraky. Aplikace umožní na základě GPS souřadnic 
přesně lokalizovat problém, což usnadní a urychlí proces ře-
šení. Zároveň rozpozná, zda už se podobné hlášení v aplikaci 
objevilo, takže nebude docházet k duplicitě stejných hlášení. 
Díky zpětné vazbě od uživatelů ji bude možné do budoucna 
rozvíjet a případně i dávat tipy, co v aplikaci chybí. Plánujeme, 
že Lepší Šestka bude mít výhledově funkci hlášení „obecního 
rozhlasu“, díky němuž bude možné získávat důležité aktuál-
ní informace. Myslím, že tento přínos do oblasti smart city, 
kterou mám v gesci, řada z vás ocení víc, než pochybné wi-fi 
lavičky a nefungující veřejné dobíječky telefonů. 

V letošním roce se ještě musíme obrnit trpělivostí kvůli do-
pravním omezením na Patočkově ulici. Postupné uzavírky 
jsou způsobené náročnými opravami kanalizace. Zhruba 
od začátku léta bude postupně omezen směr do centra na 
jeden jízdní pruh. Přes letní prázdniny pak zhotovitel stavby 
plánuje úsek mezi ulicemi Pod Drinopolem a Pod Královkou 
ve směru do centra uzavřít úplně a bude se jezdit obousměr-
ně ve směru z centra. Dobrou zprávou je, že po dokončení 
oprav bude na celý úsek od břevnovského kláštera po Malo-
vanku položen tichý asfalt, který prokazatelně snižuje hluč-
nost a Břevnovu by mohl do doby plánovaného zahloubení 
Patočkovy ulevit od dopravní zátěže. 

Opět se těším na setkání s vámi na některé z kulturních nebo 
společenských akcí. Pokud byste něco potřebovali, najdete 
mne v kanceláři na radnici, 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ 
…s paní radní Ing. arch. Evou Smutnou 
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Často se setkávám se seniory při 
jubileích nebo s mladými rodinami 
při vítání občánků, ale také při mno-
ha jiných příležitostech. Mluvíme 
o sociální i zdravotní péči pro naše 
občany a snažíme se informovat  
o možnostech pečovatelské služby, 
podpůrných aktivitách pro pečující 
rodiny nebo aktivizačních službách. 
Pro zdravotnické služby je potřeba 
zmínit, že jsou organizované hlavním 
městem Prahou a v rámci městské 
části se snažíme o podporu zejména 
lékařské pohotovostní služby pro do-
spělé v Ústřední vojenské nemocnici 
ve Střešovicích, která je naší spádovou nemocnicí. Hlavní finanč-
ní prostředky dostává od Prahy a zdravotních pojišťoven a naše 
městská část přispívá v posledních letech milion korun ročně na 
pokrytí schodku. 
Dětská pohotovost pro děti do 15 let je v Motole, a to včetně dět-
ské zubní pohotovosti. Pro dospělé je v Praze zubní pohotovost 
centrálně ve Spálené ulici v Praze 1 a na Budějovické v Praze 4, 
komerčně je provozují i některé soukromé kliniky. 
Zdravotnictví ovšem není hlavně pohotovost, která je často na-
dužívaná, ale především celé spektrum lékařských oborů. Jejich 
rozložení ovlivňuje zejména VZP a příslušný odbor na MHMP, my 
se za městskou část snažíme vhodnými nájmy podpořit jejich do-
stupnost v jednotlivých místech. V současné době řešíme zejmé-
na polikliniku Pod Marjánkou, kde v době plánované rekonstruk-
ce usilujeme o takový postup, aby se umožnila zdravotní péče 
i v době stavebních prací rozdělením na dvě etapy a v závěru  
i rozšíření nejenom zdravotní péče, ale i dalších veřejných funkcí 
v tomto areálu. V nejbližších týdnech se bude na radnici o postu-
pu rozhodovat a veřejnost bude informována tak, aby se mohla 
částečně podílet na výběru potřebných funkcí, které by se do bu-
dovy daly umístit. Věřím, že to bude ke spokojenosti jak lékařů, 
tak občanů Břevnova a okolí. Ještě zmíním LDN v Bubenči, která 
je naším zařízením a s novým vedením se snažíme udržet a vylep-
šovat jak úroveň péče, tak bezpečnost provozu budovy. Věřím, že 
se dočkám i nové budovy LDN, která by se měla umístit v oblasti 
Ruzyně a chystá se soutěž o její podobu, aby odpovídala nejno-
vějším požadavkům moderní dlouhodobé péče. 

MUDr. Marián Hošek, /KDU–ČSL/, radní MČ Praha 6:

JEDNA INTERPELACE JE MÁLO,  
PROBLÉMŮ JE HODNĚ

V listopadu 2019 zastupitelstvo MČ 
Prahy 6 rozhodlo o změně jednacího 
řádu, kterým každému občanovi, kte-
rý není členem zastupitelstva, ome-
zilo počet interpelací na jednu a čas 
vymezilo na 5 minut. Je to krok, kte-
rý jde proti směru mnoha let uplat-
ňované praxe. Ta bez omezení umož-
novala všem vlastníkům nemovitostí 
a občanům Prahy 6, kteří dosáhli 18 
let interpelovat během jednání za-
stupitelstva politiky, kteří jsou za stav 
věcí odpovědni. Občané mohli ši-
roce vznášet podněty, připomínky, 
dotazy, upozorňovat na problémy  
a požadovat nápravu. Nově nastavený postup radnice je součas-
ně doprovázen opatřením, které umožňuje z důvodu účelnosti ne-
připustit přítomnost občanů na jednání některých výborů zastu-
pitelstva. Uvedené změny nepovedou ke zkvalitnění komunikace 

s veřejností. Orgány samosprávy projednávají a přijímají celou 
řadu závažných rozhodnutí, které mají významný dopad na život 
obyvatel. Patří k nim z poslední doby např. rozhodnutí Rady MČ  
o zvýšení nájemného v obecních bytech, které zhorší kvalitu živo-
ta sociálně slabých. V centru zájmu občanů je oblast posuzování 
územních záměrů, změny v územně plánovací dokumentaci. Ne-
lze přehlédnout nedávno v komisi územního rozvoje projednáva-
né, uvažované navýšení budovy obchodního domu na Petřinách, 
jenž má dosud 4 nadzemní podlaží (NP). K upřesnění dodávám, 
že developer, firma CPI, zde navrhuje objekt, který tvoří hmotu 
ve tvaru „L“ s výškovými dominantami o 12 a 10 NP ve svých 
nárožích. Jde o objekt, kde má mimo jiné vzniknout 145 bytových 
jednotek. Dříve samospráva v centrální části sídliště na Petřinách 
takovéto záměry odmítala. Je to novota a téma pro interpelace. 
Ostatně podobných návrhů developerů k zahušťování zástavby  
a navyšování koeficientů zastavěnosti území je v Břevnově něko-
lik. Jinou skupinou, kde se občané mohou pokusit ovlivnit politiku 
radnice a oslovit najednou všechny zastupitele, jsou interpelace, 
které upozorňují na různé problémy. K těm patří odkládání rekon-
strukcí chodníků a opravy polikliniky, neplnění břemene stanove-
ných lékařských odborností v její budově a mnohé další. Zatím 
se nepodařilo ani položit tichý asfalt na Patočkově ulici směrem 
do centra, neboť oprava kanalizace pod ní není stále dokonče-
na. Ochranné přízemní zábradlí zelené barvy proti nežádoucímu 
parkování v trávníku na Patočkově ulici mezi ulicemi Mládeže  
a Pod Drinopolem je na několika místech poškozeno nebo zniče-
no. U zastávky autobusu Kajetánka směrem do centra zmizelo. 
Kolem Patočkovy ulice jsme za poslední rok přišli o mnoho nově 
vysázených keřů v zeleném pruhu u domů v prostoru od ul. Mlá-
deže směrem na západ. Zčásti je tam zničila auta, ty poslední,  
v zeleném pruhu u asfaltového chodníku v prostoru západně od 
ústí Kolátorovy ulice, byly zlikvidovány tekoucí vodou během ha-
várií potrubí koncem listopadu 2019 a následnými pracemi. Ve-
řejné hodiny umístěné v Patočkově u Kajetánky nesvítí, a tak na 
ně ve tmě nikdo nevidí. Nově vybudovaný potok na severní straně 
Patočkovy ulice má koryto zarostlé rostlinami a potřeboval by od-
borné zásahy. A tak by se dalo pokračovat…Máme důvod poklá-
dat otázky, vznášet podněty a požadovat nejen odpověď, ale pře-
devším nápravu a zlepšení životních podmínek. Jedna interpelace  
a 5 minut je málo, problémů je hodně, nejen u nás v Břevnově. 
Chci věřit, že si tento článeček zastupitelé přečtou a zjednají ná-
pravu. 

JUDr. Ivan Hrůza

KOUPALIŠTĚ PETYNKA V OBKLÍČENÍ

Oblíbenému koupališti Petynka hro-
zí stále více extenzivní osmipodlaž-
ní bytový komplex, který již získal 
územní rozhodnutí na stavebním 
úřadu pražského magistrátu. Praha 
6 se zatím odvolala jen blanketně  
s tím, že odvolání bude doplněno po 
rozhodnutí rady městské části. Kro-
mě městské části by se měli odvolá-
vat také vlastníci bytových jednotek 
v sousedních bytových domech, 
kterým hrozí zastínění. Uvidíme jaká 
odvolání budou podána a jak s nimi 
naloží magistrát. 
Další hrozbou pro koupaliště je návrh 
změny územního plánu u sousední ulice Otevřené. Ten by umož-
nil namísto drobného objektu a dříve plánované mateřské školky 
vystavění sedmipodlažního bytového komplexu se 36 bytovými 
jednotkami. Pokud bude koupaliště dostavěno o krytý bazén tak 
přímo narazí do tohoto bytového komplexu, který je navíc odstíní 
od výhledu na Pražský hrad…

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel městské části

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

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI  
PRO OBČANY V ROCE 2020
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strana Svobodní (byť ve vládnoucí koalici s ODS). Naše pozice 
v rámci radnice Prahy 6 jsou následující: 

Jan Dočekal  
zastupitel, předseda Dislokační komise, člen Majetkové komi-
se a člen Bytové komise 

Mgr. Lucie Janigová 
členka Komise pro sociálně bytové otázky 

Ing. Ondřej Stárek

člen Výboru pro otevřenost, média a participaci Tomáš Houš-
ka – člen Mandátového výboru doc. Ing. Jana Frková, Ph. D. 
– členka Komise pro strategický rozvoj ve všech uvedených 
oblastech jsme schopni poskytnout kvalifikovaný pohled Svo-
bodných na dění na Praze 6. Navíc věřím, že dost nonkomfort-
ní a tudíž čtenářsky zajímavý. 

Chápu, že z pozice jednoho zastupitele a čtyř členů výborů  
a komisí jsme marginální silou, nicméně rádi bychom i my pre-
zentovali svůj pohled na dění na Praze 6. 

Vážení čtenáři, rád bych vám představil činnost Dislokační ko-
mise ÚMČ Prahy 6, jíž jsem předsedou. Tato komise má v ges-
ci správu nebytových prostor v majetku městské části. Jedná 
se o vypisování výběrových řízení na volné prostory, schvalo-
vání a prodlužování nájmů, řešení žádostí o slevy apod. Jako 
zásadní úkol vidím to, abychom i nadále s majetkem, který 
máme ve správě, zacházeli s péčí řádného hospodáře tak, jak 
nám ukládá zákon. 

Stěžejní je zajistit rovný přístup ke všem nájemcům. Nebu-
deme někoho trestat za úspěchy v podnikání zvyšováním ná-
jmů a naopak, nebudeme neúspěšné podnikatelské projekty 
dotovat poskytováním slev. A věřte, že tyto snahy zde jsou. 
Objevují se názory typu: tam vydělávají, tak jim to „napálí-
me“ a vedle chudáci prodělávají, tak dostanou slevu. Všech-
ny pronajímané prostory byly transparentně vysoutěženy  
a jako Svobodní se odmítáme podílet na tom, že nějaký subjekt 
má špatně zpracovaný podnikatelský záměr, a tudíž dostane 
slevu. Na druhou stranu akceptuji a zcela chápu situaci, kdy  
v předmětné nemovitosti třeba neteče voda, zatéká tam, 
nebo je s ní nějaký jiný podobný problém. V tomto případě je 
možnost poskytnutí adekvátní slevy z nájmu zcela legitimní. 

Nebudeme někomu povolovat umístění sídla společnosti  
v jím pronajatých prostorách a jinému subjektu ne. Stejný pro-
blém souvisí s převodem nájemních smluv. Příkladem budiž 
přechod podnikání z fyzické osoby na právnickou. I zde se ve 
vztahu k podnikatelům občas vyskytují ze strany městské čás-
ti účelové překážky. Úkolem dislokační komise má být optima-
lizace výnosů ze svěřeného majetku při zachování maximální 
transparentnosti a zároveň jednotlivým nájemcům „neházet 
klacky pod nohy“. 

Dalším úkolem je i možnost částečně ovlivnit skladbu nabíze-
ných služeb (prodeje zboží) v pronajatých prostorech tak, aby 
občané Prahy 6 měli přístup k co nejširšímu spektru těchto 
produktů, ale tuto záležitost vnímáme v dnešní době jako mar-
ginální. Hypotetický příklad je, že si někdo chce pronajmout 
prostor na P6 se záměrem umístit do něj např. výkup kožešin. 
Možná argumentace by třeba byla: je to služba občanům, nic 
jiného v okolí není apod. Svobodní tvrdí, že pokud daná služ-
ba se není schopna se na tom místě uživit bez zvýhodnění ze 
strany ÚMČ P6, tak jednoduše na to místo nepatří. Samostat-
nou kapitolou je vypisování výběrových řízení na pronájem or-
dinací v poliklinice Pod Marjánkou, kde se dlouhodobě nedaří 
najít zájemce o provozování diabetologie a kožního lékařství. 

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

POLIKLINIKA – ROZHODUJME RYCHLE,  
ALE NE ZBRKLE

Pokud by měl někdo hledat nej-
problematičtější objekt Břevnova, 
budova Polikliniky Pod Marjánkou 
by byla jistě žhavým kandidátem. 
Architektonicky cenná budova totiž 
byla terčem hned několika špatných 
rozhodnutí. Kontinuita některých lé-
kařských provozů byla narušena ve 
chvíli, kdy byla budova využita jako 
dočasné útočiště pro úřad městské 
části. V listopadu 2010 pronajala 
městská část budovu za nevýhod-
ných podmínek na 30 let společ-
nosti Comitia, a. s., která neměla 
dostatečnou praxi v provozování 
zdravotnických zařízení a jejíž účet-
nictví později vykazovalo fatální nedostatky. K slibované rekon-
strukci objektu, ke které se nájemce zavázal, s výjimkou výměny 
oken nedošlo a bylo tak zřejmé, že na podzim 2017 bude moci 
radnice převzít objekt zpět do své správy. Namísto toho se však 
radnice na jaře roku 2016 dohodla na okamžitém převzetí budo-
vy a nájemce vyplatila tučným dvacetimilionovým odškodným. 
Ukvapený přesun léčebny dlouhodobě nemocných z Bubenče, 
který tehdy městská část zamýšlela, přitom následně narazil na 
několik objektivních problémů a není příliš divu, že byly příslušné 
plány bezprostředně po komunálních volbách 2018 zastaveny. 
Tím ovšem série problematických kroků nekončí. Uprostřed ří-
zení o památkové ochraně radnice přistoupila ke zbrklé rekon-
strukci výtahů, která se protáhla o několik měsíců kvůli porušení 
zákona o registru smluv. Statické posudky z roku 2018 pak uká-
zaly, že budova je v podmínečně havarijním stavu, a to především 
vinou zanedbané údržby v posledních 10 letech. Praha 6 se pak 
na jednu stranu snažila zamezit prohlášení budovy za kulturní 
památku, na druhou stranu zadala vypracování dvoumilionové 
projekční studie, která bere památkovou ochranu při rekonstruk-
ci jako nezvratný fakt. To, že musíme při rekonstrukci objektu 
rozhodovat a jednat rychle, je jasné. Na druhé straně však není 
možné jednat zbrkle. Další špatné rozhodnutí si břevnovská po-
liklinika už zkrátka nemůže dovolit. Strana zelených upozorňuje, 
že je budovu nutné vnímat jako celek. Nemůžeme si dovolit zre-
konstruovat pouze tzv. klepeta, přesunout tam stávající ordinace 
a pak si uvědomit, že pro rekonstrukci původní budovy nám ne-
zbyly finance anebo že pro ni najednou nenajdeme využití. Není 
možné dostat se za několik let do situace, že zjistíme, že vinou 
špatných rozhodnutí v roce 2020 není jiná cesta, než historický 
objekt zbourat. 
Zelení proto usilují, aby všechny varianty postupu rekonstrukce 
polikliniky byly opatřeny podrobnou SWOT analýzou, která zo-
hlední silné i slabé stránky, přínosy i hrozby každého postupu 
ze zdravotnického, technického, finančního i organizačního hle-
diska. Požadujeme, aby byly pro cílový stav zohledněny aktuální 
potřeby uživatelů polikliniky i jejich případný budoucí vývoj. Zasa-
zujeme se o to, aby výsledné řešení respektovalo nepopíratelnou 
architektonickou hodnotu celé stavby. Požadujeme, aby bylo od 
počátku připravováno využití celého 
objektu jako provozního a funkčního 
celku, a aby byly pro celou rekon-
strukci alokovány potřebné finanční 
prostředky. 

Petr Píša, zastupitel za Stranu 
zelených

Jan Dočekal: Vážení občané ob-
racím se na Vás z pozice „poza-
pomínaného“ člena zastupitelstva 
Prahy 6. Pokud se podíváte na slo-
žení radnice, tak zjistíte, že zastou-
pení v tomto orgánu má i politická 
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NĚKOLIK SLOV O ŽIVNOSTENSKÉM SPOLKU  
V BŘEVNOVĚ

Do dvacátého osmého roku vstupuje Břevnovský živnos-
tenský spolek ve své novodobé existenci a mohlo by se na 
ledacos vzpomínati. Třeba na dávnou historii, jak byly tako-
vé stavovské spolky pro řemeslníky a živnostníky potřeb-
né, jak si naši předchůdci uměli pomoci, jak se bavili mezi 
svými, co dělali pro veřejnost atd. Ve městě Břevnově byly 
dokonce spolky živnostenské dva, vzniklo i extra společen-
ství řezníků, aby se nakonec dva spolky sdružily ve spolek 
jeden s vlasteneckým názvem Ha-
vlíček. A vše bylo nakonec v roce 
1950 rozpuštěno. Zajímá to ještě 
dnes někoho? Připomeňme si ales-
poň tu nejmladší historii vzniku po 
ustavujících schůzích v roce 1992 
a z ledna 1993. 
Předseda spolku Michal Malík, 
Elektrouniversal, Břevnov, 1. mís-
topředseda Jaroslav Hudera, řez-
nictví a uzenářství, Střešovice, 
2. místopředseda ing. Bohumír 
Ďuričko, ACCT, Břevnov, tajemník 
spolku Pavel Krchov, časopis Břev-
novan, pokladní spolku Jitka Šťast-
ná, obchod textilem, Břevnov, 1. 
člen představenstva Ing. arch. Jan 
Polák, AD Ateliér, Břevnov, 2. člen 
představenstva Karel Banáš, ob-
chodník, Břevnov. Členů celkem 
45. 

 Současné představenstvo spolku pracuje v sestavě: Tomáš 
Hudera, řeznictví a uzenářství Střešovice, 1. místopředse-
da Jitka Šťastná, Liboc, zaměstnanec, 2. místopředseda 
Jaroslav Duffek, Střešovice, obchodník, tajemnice Zuza-
na Kasalová, Ruzyně, výtvarnice, pokladník spolku Eduard 
Kučera, Břevnov, finanční poradce, členka představenstva 
Alena Lacinová, Břevnov, dámská krejčová, obchod texti-
lem, člen představenstva Miloš Kasal, Ruzyně, výroba čes-
kých loutek, člen představenstva Marek Šoltés, Břevnov, 
majitel pivovaru v Březnici a výrobce piva. Členů celkem: 
32.          /pokračování/

Na Břevnovském posvícení nemůže pan arciopat Siostrzonek chybět – je řádným členem spolku. Na snímku 
s Hanou Kosovou a Milošem Kasalem u spolkové střelnice v r. 2019. 
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Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
osmá část. 
V 5. třídě se vzájemné vztahy mezi 
děvčaty a chlapci utužovaly neje-
nom díky vylepšováním stálého 
repertoáru „Rudých čapek“ (paní 
učitelka Peroutková náš malý sou-
bor opět přihlásila do STM), ale  
i dalšími činnostmi. V posledním 
ročníku národní školy bylo složení 
žactva prakticky stejné jako ve 4. 
třídě, a tak se většina coby „Rudé 
čapky“ mohla nechat zvěčnit na 
společném snímku. 

Nemohu si odpustit zveřejnit jmé-
na figurantů (pokud si je pamatuji 
– za chyby se omlouvám). Dívkám byla samozřejmě určena 
místa v první řadě – bylo jasné, že jejich nožky budou ozdob-
ným akcentem kompozice. Tedy zleva: 

Jana Soběslavská, Helena Nováková, Jana? Hájková, Eliška 
Rosická, Helena Pokorná, Magda Zemanová, paní učitelka 
Marie Peroutková, Adéla Urbanová, Jana Očenášková, Jitka 
Sklenářová, Eva Štěpánková, Líba Vítková, Jarka Rožánková 
a Bláža Kiršnerová. 

Hoši (zleva): Vítězslav Jelínek, Mirek Hrdlička, Honza Mastík, 
Míla Hořejší, Jirka Dostál, Fanda Mareš, Kája Jičínský, Pepík 
Kvapil, Jirka Havlík, Karel Dlabač, Mirek Majer, Karel Piroch-
ta, Boža Kolář. 

Jistě milé čtenářky a čtenáři uznáte, že naše spolužačky byla 
děvčátka hezká a milá, takže my kluci už jsme si v tajnosti ně-
kterou z nich vyvolili za předmět nesmělého obdivu (čemuž 
jsem ani já neunikl). I když to většinou brzy vešlo ve známost, 
situace se časem změnila, jakmile se na obzoru vynořila nová 
hvězda. Zdálo se však, že dívenky dospívaly rychleji než my 
kluci, a tak jsme často s podivem konstatovali, že o nás hol-
ky jaksi nemají zájem. Inu, zákony přírody jsme pochopili až 
později. 

Mimochodem – finále STM se konalo v Ostravě a tentokrát 
jsme ve své kategorii skončili na prvním místě. K tomu se 
ještě vrátím. 

Ve škole jsme se zásluhou naší paní učitelky Peroutkové, 
která sama výborně kreslila i malovala akvarely, začali věno-
vat také umění výtvarnému. Tenkrát nebyly ještě zavedeny 
zvláštní deníky pro „občanskou výchovu“, a tak jsme měli ze 
čtvrtek vyrobené sešity, do kterých se zapisovaly a zakreslo-
valy zprávy o významnějších aktuálních událostech mimo 
školu. Ještě jej mám někde doma a zejména si pamatuji na 
několik stránek, věnovaných – nám celkem nepochopitelné-
mu – dění kolem procesů se zrádci a spiklenci různého raže-
ní. Na jedné mojí malůvce byla střední část pavoučí sítě s vel-
kým černým pavoukem křižákem, kterého se chystaly rozdrtit 
červený srp a kladivo. Doma to rodiče přešli bez komentáře. 

Mezi námi
v Břevnově 56.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

Jinak byly v deníčku záznamy o vycházkách, přírodě, atp. Pro 
účast v STM v oboru malování nechala paní učitelka dvěma 
skupinkám „výtvarníků“ namalovat vlastní návrhy na plakát 
na téma „dělníci“. Dílko první z nich (byl jsem v té druhé) 
představovalo radostný pochod šmolkově modrých postavi-
ček do vrat, za nimiž čoudily vysoké tovární komíny – kluci 
vyhráli i celostátní finále. Jak se umístil výplod druhé party 
už nevím – asi nic moc. Mně uspokojil výsledek v jiné discipli-
ně a to modelování. Nevím už, jestli se tak stalo v rámci STM 
nebo jen tak, ale na výstavě výtvarných prací žáků, pořádané 
pod heslem „TOVÁRNÍ KOMÍNY DĚLA MÍRU“, jsem měl na 
čestném místě uprostřed čtyři exponáty. 

 Z obrázku je patrno, že dvě figury zřejmě představovaly hut-
níka a horníka a pak tam byly dvě bysty militantního charak-
teru – pilota škpt. Vašátka (inspirací byla poštovní známka 
50 h z roku 1945, vydaná v Londýně, z tatínkova alba) a Jana 
Žižky (moje fantazie). Tyto dva výtvory byly nakonec dány  
k vypálení v keramické dílně a šéf husitských válečníků dnes 
s poličky přísně pozoruje zdravým okem, jak se činím u PC. 

K zážitkům ze školních lavic lze přidat pár řádek o „školách  
v přírodě“. Už jsem se v č. 5/6 2019 zmínil o pobytu v Lesné 
uTachova, jen doplním, že jsem už uměl psát a tak k obrázku 
ještě dodávám hezkou větičku, kterou jsem své přání dokon-
čil: „V neděli si dej toto přání na kredenc, abys věděla, že na 
Tebe myslí Tvůj Kája.“ 

Další ozdravný pobyt byl v Bedřichově u Jablonce nad Nisou. 
Objekt, ve kterém jsme přebývali, ležel u malé vodní nádrže  
s nevysokou hrází, vyzděnou z kamenných kvádrů. Potok pra-
menil v hlubokých lesích. Údolíčko bylo mezi dvěma hřebe-

Jičínský 1 2 2020.docx 

Břevnovan 8 leden 2020.docx  
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                                     v břevnovských    
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Ing. Karel Jičínský: 

Vzpomínky z dětství, 

osmá část.    

Obr.  Štefkova 1209 

V 5. třídě se vzájemné vztahy mezi děvčaty a chlapci utužovaly nejenom díky vylepšováním 
stálého repertoáru „Rudých čapek“ (paní učitelka Peroutková náš malý soubor opět přihlásila 
do STM) ale i dalšími činnostmi.  V posledním ročníku národní školy bylo složení žactva 
prakticky stejné jako ve 4. třídě a tak se většina  coby „Rudé čapky“ mohla nechat zvěčnit na 
společném snímku.  
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ny, jednomu z nich vévodila kamenná rozhledna Královka. Byl 
to pro mne známý kraj – o rok či dva dříve jsem s rodiči strávil 
část prázdnin právě pod Královkou v jedné chalupě, jejíž ma-
jitelka hovořila jen německy a brala tzv. „na byt“. Z pobytu 
mně v paměti zůstaly dvě zajímavé věci: jelikož všude kolem 
byly prázdné chalupy, kde lidé dříve vyráběli skleněné knoflí-
ky, perly a korálky, bylo všude spousta úlomků a zbytků ba-

Pomůcky 
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Infekční 
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Tepláky nebo teplákovou soupravu známe po léta u nás jako oblíbené sportovní, rekreační a domácí oblečení. Tepláky „vymysleli“ v USA v době naší 
I. republiky a ve 30. letech teplákovou soupravu do Prahy poprvé přivezl známý zdejší sportovec a významný znalec – houbař ze Střešovic. Po něm se 
také tepláky pojmenovaly, ale název nevydržel dlouho. Kdo přivezl tepláky do Čech a jaký dostaly původně název, vyluštíte v dnešní tajence.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Ing. Miroslav Smotlacha teplákům se říkalo smotlašky
revného skla. Našly se i polotovary v podobě různě žíhaných 
skleněných tyčí a dokonce i hotové broušené korálky s otvo-
rem pro navléknutí nitě. A to vše se povalovalo v místnostech  
i v trávě a byly tím i vysypány místní cesty a pěšiny. No, sběra-
telský ráj – však jsem si také odvezl velkou sbírku a později si 
moje malá sestřička vyhrála s výrobou různé bižuterie. Druhý 
zážitek posílil můj zájem o vodní díla. Lesy a louky v okolí byly 
zásobárnou vody, a tak u každé chalupy tekl malý potůček 
pramenité vody. U té „naší“ na něm vzdouvala vodu prkenná 
přepážka s výřezem, který přepadala voda na malé lopatkové 
kolo. Na jeho osičce byl váleček s několika palci (půlvačkami), 
které postupně nazvedávaly v rámu svisle usazené špalíky  
a ty při náhlém pádu na váleček pěkně klapaly. Na druhém 
konci osičky bylo nasazeno kolo s jedním trnem u obvodu. 
To byla vlastně rukojeť rumpálu, kterou držela ruka dřevěné-
ho panáčka s pohyblivými klouby. Na průtoku vody záviselo 
tempo klapotu, různá délka špalíků pak ovlivnila „výšku tónů“ 
klapnutí. Popis je složitý – funkce jednoduchá. Kinematickou 
sošku Venuše jsem pojmenoval „Pracující Nanynka“. Bylo 
tam krásně, stejně jako později na „škole v přírodě“. 

Namlsán jsem pak byl rád, když mě rodiče přihlásili na prázd-
ninový tábor. Jedním z prvních byl pobyt v Počátkách, resp. 
u poblíž ležícího rybníka jménem Valcha. Jméno kdysi dostal 
podle skutečné valchy, což bylo tzv. „vodní dílo potoční“, slou-
žící k výrobě vlněné plsti na zařízení daleko jednodušším než 
bylo ve mlýně, ale vyžadující dostatek vody nejen pro pohon, 
ale i pro výrobní proces samotný. Zážitků bylo mnoho, a tak 
si je raději ponechám do příštího pokračování. 

Pokračování příště 
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Leden – 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. 

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Za paní Alenou Drtilovou
Ještě se najdou v Břevnově lidé, kteří 
dobře znali paní Alenu Drtilovou, roze-
nou Kaloušovou, zdejší rodačku. Mládí 
a život prožila v novém úřednickém 
domě Závěrka 1, zvaný Šekák, neboť 
v něm žily rodiny a členové družstva 
zaměstnanců Poštovního úřadu šeko-
vého. Nedaleký Strahov byl pro mladou 
dívku osudem. Zde v atletickém oddílu 
PUŠ Praha prožila celá čtyřicátá léta 
jako úspěšná atletka družstva, který 
měřil své síly v krajských soutěžích s oddíly českých měst a obvo-
dů v Praze. Ale to nebylo všechno. Jako dívka vstoupila do skautu 
a byla až do jeho rozpuštění členkou oddílu Svojsíkovo hradiště, 
které mělo své sruby na Strahově, nedaleko dnešní pošty. Vdala 
se a založila rodinu, na svět přivedla dvě dcery. Její pozemský 
čas se naplnil 28. ledna 2020. Zemřela ve věku 94 let u jedné 
ze svých dcer. 

Budeme na Vás vzpomínat, milá paní Alenko. Přátelé a redakce 
listu.

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!

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

Zdeněk Stuchl, Břevnov Zdeněk Stuchl, Břevnov 2. 1. 19302. 1. 1930
Květa Závorová, Břevnov Květa Závorová, Břevnov 16. 1. 193316. 1. 1933
Zdeněk Vágner, Břevnov Zdeněk Vágner, Břevnov 28. 2. 192428. 2. 1924
Ing. Leoš Grimm, Břevnov Ing. Leoš Grimm, Břevnov 14. 2. 193414. 2. 1934
Miroslav Beneš, Břevnov Miroslav Beneš, Břevnov 12. 2. 193612. 2. 1936
Ing. Karel Jičínský, Břevnov Ing. Karel Jičínský, Břevnov 7. 2. 19397. 2. 1939
Bohuslav Novák, Břevnov Bohuslav Novák, Břevnov 16. 2. 194016. 2. 1940
Marek Čihař, Břevnov Marek Čihař, Břevnov 23. 2. 195023. 2. 1950
Růžena Čánová, Břevnov 12. 3. 1928Růžena Čánová, Břevnov 12. 3. 1928
Miloš Opatrný, Břevnov Miloš Opatrný, Břevnov 8. 3. 19348. 3. 1934
Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov 31. 3. 193431. 3. 1934
Jiří Odvárka, Břevnov Jiří Odvárka, Břevnov 2. 3. 19482. 3. 1948

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

Plánované akce  
Břevnovského chrámového sboru 01 – 06/2020 

8. 3. 2020 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
C. Monteverdi: Missa a 4 voci (hudební produkce při mši)

5. 4. 2020 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
J. Hanuš: Pašije, T. L. da Viadana: Missa sine nomine  

(hudební produkce při mši)
5. 4. 2020 – 16 hod – Písecká brána, K Brusce 5/208,  

Praha 6 – Hradča 
Koncert duchovní hudby 

12. 4. 2020 – 10 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 
Missa de Angelis (se žesti, hudební produkce při mši)

Tunel Střešovice/Břevnov, Jižní varianta

Vážení, četl jsem Váš časopis Břevnovan 9/10 2019 a moc se mi líbily 
všechny informace, které publikujete.

Napadlo mne, zda víte o problému se zavedením tzv. Jižní varianty tu-
nelu z Dejvic na Kladno a dále, oproti přímější trase Dejvice – Kladno.

Na základě informací ohledně projektu tunelu z Dejvic na Kladno, kte-
ré proběhly tiskem, internetem a schůzemi jsem zjistil, že se v pod-
statě jedná o dohadování mezi různými developery a vlastníky parcel  
v oblasti dráhy na letiště a Kladno.

V důsledku těchto skutečností mají snahu, aby se zrealizovala tzv. Již-
ní varianta, která by vedla pod Střešovicemi a Břevnovem.

Nejdůležitější v tomto projektu však je, aby kompetentní odborný 
posudek o složení a vlastnostech podloží kopce Střešovice/Břevnov 
ukázal, že v tomto prostřední nebrání nic ve vybudování příslušného 
tunelu. 

Je totiž známo, že v tomto kopci se v minulosti kopal písek, v důsledku 
toho vznikly štoly naplněné i nenaplněné vodou a v podloží je nesta-
bilní písek, opuka a voda.

Proto se domnívám, že k případné realizaci tzv. Jižní varianty tunelu je 
zapotřebí jediná věc: skutečně kompetentní odborný posudek kvality 
podloží kopce Střešovice/Břevnov. Jedině takový posudek by měl roz-
hodnout o možné stavbě Jižní varianty tunelu, nikoli přání zájmových 
skupin.

Narušení stability kopce oblasti Střešovic a Břevnova by jinak mohlo 
vyústit v katastrofu pro tuto oblast.

Mám obavy, že při rozhodnutí o posunutí stavby tunelu pod kopec 
Střešovice/Břevnov nebyly brány dostatečně v úvahu specifika pod-
loží této oblasti.

S pozdravem a prosbou o zájem o tento problém,

Miroslav Švec, Praha 6 – Břevnov

13. 4. 2020 – 17 hod – kostel sv. Rodiny – Domov Řepy,  
K Šancím 50/6, Praha 17 
Koncert duchovní hudby 

26. 4. 2020 – 11 hod – kostel sv. Máří Magdaleny, Karlovy Vary 
L. V. Beethoven: Missa in C (hudební produkce při mši,  

sjezd evropských šlechtických rodů) 
10. 5. 2020 – 18 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 

Z. Fibich: Missa brevis (hudební produkce při mši)
31. 5. 2020 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 

Ch.Gounod: Missa s.Cecilie (hudební produkce při mši)
7. 6. 2020 – 9 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 

W. A. Mozart: Spatzenmesse (hudební produkce při mši)
19. 6. 2020 – 18 hod – kostel sv. Markéty, Břevnov 

J. Haydn: Nicolaimesse (hudební produkce při mši)

Z naší a vaší korespondence
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jsme v krátkých kalhotách, naštěstí při pokleku se jizva docela jsme v krátkých kalhotách, naštěstí při pokleku se jizva docela 
vkusně zacelila, ale před plným kostelem to byl nezapomenu-vkusně zacelila, ale před plným kostelem to byl nezapomenu-
telný zážitek...     telný zážitek...     

Jan Patočka ml. Jan Patočka ml. 

  … a pohledem osmileté holky:… a pohledem osmileté holky:
Moje první sv. přijímání bylo poznamenáno měnovou refor-Moje první sv. přijímání bylo poznamenáno měnovou refor-
mou v červnu 1953. Samozřejmě jsem „musela“ mít dlouhé mou v červnu 1953. Samozřejmě jsem „musela“ mít dlouhé 
bílé šaty a chudák teta lítala po krámech a nikde už jí nechtěli bílé šaty a chudák teta lítala po krámech a nikde už jí nechtěli 
prodat za staré peníze bílý taft. Jak se jí to povedlo už si ne-prodat za staré peníze bílý taft. Jak se jí to povedlo už si ne-
pamatuji, jen si pamatuji tu společnou anabázi po obchodech. pamatuji, jen si pamatuji tu společnou anabázi po obchodech. 
Ale myslím, že látku tehdy zaplatila sice ve staré měně, ale  Ale myslím, že látku tehdy zaplatila sice ve staré měně, ale  
v přepočtu 1:50. Obchodníci byli vždycky mazaní a na každé v přepočtu 1:50. Obchodníci byli vždycky mazaní a na každé 
měně koukali vydělat. A vydělali. měně koukali vydělat. A vydělali. 
Ve škole nás v hodině náboženství paní katechetka připravo-Ve škole nás v hodině náboženství paní katechetka připravo-
vala ke svaté zpovědi, ale abych řekla pravdu, žádných oprav-vala ke svaté zpovědi, ale abych řekla pravdu, žádných oprav-
dových hříchů jsem si nebyla vědoma. Uvědomuji si, že jsem dových hříchů jsem si nebyla vědoma. Uvědomuji si, že jsem 
tehdy pracně přemýšlela, co si na ten papírek ke zpovědi mám tehdy pracně přemýšlela, co si na ten papírek ke zpovědi mám 
napsat, abych tam něco měla. Šla jsem tedy za pradědečkem, napsat, abych tam něco měla. Šla jsem tedy za pradědečkem, 
aby mi poradil, jaké si mám napsat hříchy. Ten se podíval na aby mi poradil, jaké si mám napsat hříchy. Ten se podíval na 
tetu Filu a pronesl: „Nevědomost hříchu nečiní.“ Pak mě po-tetu Filu a pronesl: „Nevědomost hříchu nečiní.“ Pak mě po-
hladil po hlavě a připomněl mi, že jsem někdy zlobila tetu  hladil po hlavě a připomněl mi, že jsem někdy zlobila tetu  
a neposlechla a že jsem občas i trochu zalhala. Tak jsem byla a neposlechla a že jsem občas i trochu zalhala. Tak jsem byla 
ráda, že konečně mám nějaké hříchy a že vím, co to je hřích. ráda, že konečně mám nějaké hříchy a že vím, co to je hřích. 
Paní katechetka s námi sice probrala zpovědní zrcadlo, ale Paní katechetka s námi sice probrala zpovědní zrcadlo, ale 
mně to všechno připadalo nějak nepochopitelné. Zejména mně to všechno připadalo nějak nepochopitelné. Zejména 
slovo „nesesmilníš“ a „nepožádáš manželky bližního svého“ slovo „nesesmilníš“ a „nepožádáš manželky bližního svého“ 
jsem nechápala a nikdo mi ho pořádně nevysvětlil, všichni jsem nechápala a nikdo mi ho pořádně nevysvětlil, všichni 
to zamluvili. Na vysvětlení mi musel stačit můj mozek. Za to zamluvili. Na vysvětlení mi musel stačit můj mozek. Za 
smilstvo jsem tedy pokládala stav, kdy jsem se šla vyčůrat smilstvo jsem tedy pokládala stav, kdy jsem se šla vyčůrat 
někam za strom a někdo by mě mohl vidět. To druhé jsem si někam za strom a někdo by mě mohl vidět. To druhé jsem si 
myslela, že je hřích, když si teta šla půjčit k Blažence Vovsové myslela, že je hřích, když si teta šla půjčit k Blažence Vovsové 
trochu soli, protože jí došla. Myslím si, že v osmi letech jsme trochu soli, protože jí došla. Myslím si, že v osmi letech jsme 
ještě nebyli zralí na to uvědomit si smysl zpovědi a prvního ještě nebyli zralí na to uvědomit si smysl zpovědi a prvního 
svatého přijímání. svatého přijímání. 
Přišla tedy sobota, kdy jsme se vydali do kostela se hříchy na-Přišla tedy sobota, kdy jsme se vydali do kostela se hříchy na-
psanými na papírku. Když na mně došla řada, poklekla jsem psanými na papírku. Když na mně došla řada, poklekla jsem 
ve zpovědnici a třesoucím se hlasem jsem přečetla svůj papí-ve zpovědnici a třesoucím se hlasem jsem přečetla svůj papí-
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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.
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První svaté přijímání v roce 1953 u sv. Markéty První svaté přijímání v roce 1953 u sv. Markéty 
pohledem osmiletého kluka:pohledem osmiletého kluka:
Po sedmdesáti létech od prvního přijímání si člověk vybavuje Po sedmdesáti létech od prvního přijímání si člověk vybavuje 
tehdejší dobu většinou líp, než věci, které proběhly před mě-tehdejší dobu většinou líp, než věci, které proběhly před mě-
sícem. Stará pravda platící pořád!sícem. Stará pravda platící pořád!
Zážitků bylo za námi celkem dost: před nějakou dobou jsme Zážitků bylo za námi celkem dost: před nějakou dobou jsme 
oslovovali paní učitelku vzápětí jako soudružku učitelku – oslovovali paní učitelku vzápětí jako soudružku učitelku – 
páni byli přece zlí továrníci! V hodinách kreslení jsme ma-páni byli přece zlí továrníci! V hodinách kreslení jsme ma-
lovali ozubená kola černými vodovými barvičkami a po ho-lovali ozubená kola černými vodovými barvičkami a po ho-
dině jsme vypadali jako kominíci, sbírali starý papír, žaludy dině jsme vypadali jako kominíci, sbírali starý papír, žaludy 
a vybíralo se na bagr pro Koreu. Taky nám umíral soudruh a vybíralo se na bagr pro Koreu. Taky nám umíral soudruh 
Stalin následován věrným Džulbarsem Gottwaldem. Potom Stalin následován věrným Džulbarsem Gottwaldem. Potom 
přišla měnová reforma a s Kájou Veselým jsme se radovali, přišla měnová reforma a s Kájou Veselým jsme se radovali, 
že polárka bude stát jen korunu. Asi jsme byli jediní v celém že polárka bude stát jen korunu. Asi jsme byli jediní v celém 
Československu, kterým se to líbilo... Na naší škole probíhala Československu, kterým se to líbilo... Na naší škole probíhala 
zajímavá mixáž čerstvého komunismu a stále se tenčícího vy-zajímavá mixáž čerstvého komunismu a stále se tenčícího vy-
učování náboženství: Biblická dějeprava s barevnými obráz-učování náboženství: Biblická dějeprava s barevnými obráz-
ky nám nahrazovala potlačované Rychlé šípy, kdežto povinná ky nám nahrazovala potlačované Rychlé šípy, kdežto povinná 
Mateřídouška vyšla v historických dnech slavných úmrtí čer-Mateřídouška vyšla v historických dnech slavných úmrtí čer-
ná jako naše ozubená kola. Žáčkové bez vyznání by se dali na ná jako naše ozubená kola. Žáčkové bez vyznání by se dali na 
škole spočítat na prstech jedné ruky a evangelíci taky... škole spočítat na prstech jedné ruky a evangelíci taky... 
S těmi hříchy to bylo těžké: jak mají malí haranti nesesmil-S těmi hříchy to bylo těžké: jak mají malí haranti nesesmil-
nit, nebo žádat manželku bližního svého a zabití znají jenom  nit, nebo žádat manželku bližního svého a zabití znají jenom  
z vyprávění bájných starců z doby druhé světové! A tak na-z vyprávění bájných starců z doby druhé světové! A tak na-
stalo opisování hříchů veliké... Kolik hříchů máš, tolikrát stalo opisování hříchů veliké... Kolik hříchů máš, tolikrát 
jsi člověkem! Já opisoval od Kašpárka, Kašpárek ode mě  jsi člověkem! Já opisoval od Kašpárka, Kašpárek ode mě  
a všichni dohromady ještě naposled ve fortně Břevnovského a všichni dohromady ještě naposled ve fortně Břevnovského 
kláštera. kláštera. 
Tam jsme taky čekali hodnou chvíli – je přece dobře známo, Tam jsme taky čekali hodnou chvíli – je přece dobře známo, 
že očekávaná velká událost se zdůrazní prodlužováním doby že očekávaná velká událost se zdůrazní prodlužováním doby 
před chrámovou branou. A určitě nebylo od věci si tu dobu před chrámovou branou. A určitě nebylo od věci si tu dobu 
krátit šermem, zejména když jsme byli vybaveni patřičně krátit šermem, zejména když jsme byli vybaveni patřičně 
dlouhými svícemi. Zahájili jsme tenhle turnaj s Buškem, ale dlouhými svícemi. Zahájili jsme tenhle turnaj s Buškem, ale 
než nás mohl někdo následovat, už jsme pochodovali dovnitř než nás mohl někdo následovat, už jsme pochodovali dovnitř 
kostela Svaté Markéty...kostela Svaté Markéty...
Jaké pocity si má člověk po těch létech vybavit? V mém pří-Jaké pocity si má člověk po těch létech vybavit? V mém pří-
padě zakopnutí o schod před oltářem a rozbití kolena – byli padě zakopnutí o schod před oltářem a rozbití kolena – byli 
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rek. Dostala jsem rozhřešení a šla jsem se pomodlit ke mřížce  rek. Dostala jsem rozhřešení a šla jsem se pomodlit ke mřížce  
u hlavního oltáře. u hlavního oltáře. 
Druhý den ráno jsem nesměla snídat (hurá – tehdy jsem jedla Druhý den ráno jsem nesměla snídat (hurá – tehdy jsem jedla 
nerada a zejména snídani). Teta mě oblékla do dlouhých bílých nerada a zejména snídani). Teta mě oblékla do dlouhých bílých 
šatů, dostala jsem bílé rukavičky, do ruky svíčku přizdobenou šatů, dostala jsem bílé rukavičky, do ruky svíčku přizdobenou 
asparágem, konvalinkami a ovázanou bílou stuhou. Tu si už do-asparágem, konvalinkami a ovázanou bílou stuhou. Tu si už do-
předu teta vypůjčila od faráře Jedličky. Do vlasů jsem dostala předu teta vypůjčila od faráře Jedličky. Do vlasů jsem dostala 
velkou bílou mašli, dospodu bílé punčocháče a střevíčky (). Pod velkou bílou mašli, dospodu bílé punčocháče a střevíčky (). Pod 
šaty jsem měla bílou krajkovou spodničku pořádně naškrobe-šaty jsem měla bílou krajkovou spodničku pořádně naškrobe-
nou, aby šla sukně od nohy. Do ruky jsem dostala od tety ještě nou, aby šla sukně od nohy. Do ruky jsem dostala od tety ještě 
modlitbičky, které i ona dostala k prvnímu sv. přijímání (také modlitbičky, které i ona dostala k prvnímu sv. přijímání (také 
jsou někde v nějaké krabici schované). A nakonec smetanově jsou někde v nějaké krabici schované). A nakonec smetanově 
nažloutlý kašmírový pléd, pod kterým kdysi nesli ke křtu moji nažloutlý kašmírový pléd, pod kterým kdysi nesli ke křtu moji 
prababičku (později mi z něj jako už dospělé teta ušila pouz-prababičku (později mi z něj jako už dospělé teta ušila pouz-
drové šaty). Přestože byl červen, tak byla docela zima. A šlo se. drové šaty). Přestože byl červen, tak byla docela zima. A šlo se. 
Před západním vchodem do kostela se všechno už řadilo. Svíce Před západním vchodem do kostela se všechno už řadilo. Svíce 
byly vypůjčené z kostela, zapalovat se nesměly, protože by při byly vypůjčené z kostela, zapalovat se nesměly, protože by při 
případné pozdější kontrole se stran úřadů byl malér. Když udeři-případné pozdější kontrole se stran úřadů byl malér. Když udeři-
la minuta M, pěkně jsme v páru prošli západními dveřmi a došli la minuta M, pěkně jsme v páru prošli západními dveřmi a došli 
jsme až ke mřížce a tam jsme se rozdělili: děvčata nalevo, kluci jsme až ke mřížce a tam jsme se rozdělili: děvčata nalevo, kluci 
napravo. A tam jsme stáli po celou dobu mše. Pamatuji si, že napravo. A tam jsme stáli po celou dobu mše. Pamatuji si, že 
nám holkám byla dost zima, protože všechny kabátky, přehozy nám holkám byla dost zima, protože všechny kabátky, přehozy 
a plédy měly naše matky nebo příbuzné u sebe. Pak že pará-a plédy měly naše matky nebo příbuzné u sebe. Pak že pará-
da nezebe! Nakonec jsme všichni poklekli u mřížky, dostali do da nezebe! Nakonec jsme všichni poklekli u mřížky, dostali do 
pusy hostii, kterou jsme nesměli kousat a s plnou parádou jsme pusy hostii, kterou jsme nesměli kousat a s plnou parádou jsme 
zase vyšli ven. To už vylézalo sluníčko, udělalo se trochu tepleji zase vyšli ven. To už vylézalo sluníčko, udělalo se trochu tepleji 

a nastalo fotografování. No a pak se odevzdaly svíčky a šlo se  a nastalo fotografování. No a pak se odevzdaly svíčky a šlo se  
k Lexům na kakao a koláč. k Lexům na kakao a koláč. 

Filomena Červenková – JičínskáFilomena Červenková – Jičínská  
(redakčně kráceno)(redakčně kráceno)

Jeden ročník za druhým střídal se ještě v 50 letech na schodech Jeden ročník za druhým střídal se ještě v 50 letech na schodech 
ke společným fotografiím. Vpravo nahoře je známý dr. Jedlič-ke společným fotografiím. Vpravo nahoře je známý dr. Jedlič-
ka, po jeho smrti nastoupil do Břevnova Pater Alois Kánský. ka, po jeho smrti nastoupil do Břevnova Pater Alois Kánský. 
Ale ještě před nimi dítka vedl Pater Aleš Gwuzd a další. Ale ještě před nimi dítka vedl Pater Aleš Gwuzd a další. 

To nejlepší na konecTo nejlepší na konec
Ve městě Mělníku sotva kdo vzpomene, že se tam v roce Ve městě Mělníku sotva kdo vzpomene, že se tam v roce 
1901 narodil chlapec Josef Häring, talentovaný malíř, sa-1901 narodil chlapec Josef Häring, talentovaný malíř, sa-
mouk, jehož celoživotní práce a invence zmizely s léty. Za-mouk, jehož celoživotní práce a invence zmizely s léty. Za-
příčiněno to bylo brzkým úmrtím jeho otce, kdy jako nej-příčiněno to bylo brzkým úmrtím jeho otce, kdy jako nej-
starší ze čtyř sourozenců se musel s maminkou postarat starší ze čtyř sourozenců se musel s maminkou postarat 
o rodinu a opustit mělnické gymnázium. Na sklonku války o rodinu a opustit mělnické gymnázium. Na sklonku války 
světové, kdy byl nedostatek peněz, jídla i pracovních sil, zís-světové, kdy byl nedostatek peněz, jídla i pracovních sil, zís-
kal v Praze místo poštovního úředníka a rodina se přestě-kal v Praze místo poštovního úředníka a rodina se přestě-
hovala. Ve 20. letech se stal spoluzakladatelem Lidového hovala. Ve 20. letech se stal spoluzakladatelem Lidového 
družstva zaměstnanců pošty v Břevnově, které postavilo družstva zaměstnanců pošty v Břevnově, které postavilo 
známý dům na adrese Závěrka č. 1, dodnes zvaný Šekák známý dům na adrese Závěrka č. 1, dodnes zvaný Šekák 
podle původních obyvatel, zaměstnanců poštovního úřadu podle původních obyvatel, zaměstnanců poštovního úřadu 
šekového. Zde Josef Häring založil rodinu a prožil život až šekového. Zde Josef Häring založil rodinu a prožil život až 
do své smrti v roce 1971. Přestože v mládí nemohl studo-do své smrti v roce 1971. Přestože v mládí nemohl studo-
vat, svého talentu se nevzdal. Malíř Jindřich Bubeníček mu vat, svého talentu se nevzdal. Malíř Jindřich Bubeníček mu 
umožnil studovat alespoň v jeho Nedělní škole a uspořádat umožnil studovat alespoň v jeho Nedělní škole a uspořádat 
několik výstav. Josef Häring byl krajinář, velmi se zajímal  několik výstav. Josef Häring byl krajinář, velmi se zajímal  
o místopis, takže řada jeho kreseb jsou zanikající památky o místopis, takže řada jeho kreseb jsou zanikající památky 
v Břevnově, Dejvicích a jinde, rád cestoval a kresby a dojmy v Břevnově, Dejvicích a jinde, rád cestoval a kresby a dojmy 
z jeho cest otiskoval deník Národní politika ve svých neděl-z jeho cest otiskoval deník Národní politika ve svých neděl-
ních přílohách. Účastnil se i společenského života v Břevno-ních přílohách. Účastnil se i společenského života v Břevno-
vě. Četné jeho práce však prodány, rozdány, ztraceny, to co vě. Četné jeho práce však prodány, rozdány, ztraceny, to co 
jest, je pouhý fragment kreseb a vzpomínka pamětníků na jest, je pouhý fragment kreseb a vzpomínka pamětníků na 
něj a na jeho nešťastnou dceru Jarmilu, orientalistku, z jejíž něj a na jeho nešťastnou dceru Jarmilu, orientalistku, z jejíž 
jediné básnické sbírky jsme před léty otiskli soubor básní.                                                     jediné básnické sbírky jsme před léty otiskli soubor básní.                                                     
Popisky k obrázkům jsou pravidelným čtenářům Břev-
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novana dobře známé. Na obálce listu jest břevnovská 
usedlost Spiritka. Vpravo nahoře je původní kaplička  
v místech dnešní autobusové zastávky MHD Břevnov-
ská, směrem do Prahy. Obnovil ji ing. Václav Jandáček  
a stojí pod bývalým biografem Radost. Starý klášterní 
pivovar s rybníkem netřeba popisovati. Jen se potěší-
me brilantní pérovkou Ladronky, která žije. Tak maloval 
Josef Häring.

Pavel Krchov


