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Zástupci Prahy 6 místostarosta Jakub Stárek a radní Jan Lacina shlédli úplný model sochy císařovny 
Marie Terezie, která bude v září osazena před Pražským hradem v blízkosti Prašného mostu. Uprostřed 
je sochař Jan Kovařík.                          Foto Jakub Plíhal, zdroj: Aktuálně.cz

J. M. Císařovna Marie Terezie čeká! A s ní i obecenstvo a mladý sochař Jan Kovařík, pro kterého je to jis-
tě čest, mít svoji sochu před Pražským hradem. Jaká bude odezva na moderní ztvárnění barokní dámy, 
první ženy císařství? Bude, bude, ale nic se nestane. Prezident TGM je dávno po smrti a s ním i jeho le-
gionáři. Měli by pravdu?                         Foto Jakub Plíhal, zdroj: Aktuálně.cz

Lístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
7. září 20207. září 2020

Farní záznam našeho kláštera praví, že při-
činěním faráře Ondřeje Veselky započalo 
veřejné slavení památky svatého Vojtěcha – 
Vigilie, a poprvé, že se tak stalo 23. dubna 
1864. Do té doby svátek slaven byl pouze  
v chóru kostela. Na archivní fotografii F. Jičín-
ské přichází průvod břevnovských Orlů k této 
slavnosti v plné parádě. Vpředu praporečník 
Josef Červenka, který si na této funkci velmi 
zakládal. Dále ženy a děti v krojích Středních 
Čech a Chodska. Průvod mířil k Vojtěšce, kde 
často při podobné příležitosti z balkonu kázal 
oblíbený benediktin Metod Klement. Proč 
oblíbený? Pracoval se skauty, fandil fotbalu 
a sportu vůbec. Vpravo je vidět živý plot za-
hrádky pana kaplana, kterou už dnes nena-
jdete. Tenkrát psal se rok 1932.   
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Další vysazená lípa v Praze. Paní velvyslankyně Slovinské republiky J. E. Tanja Strniša a místostarosta 
Prahy 6 Jakub Stárek u příležitosti Světového dne včel vysadili společně lípu velkolistou snad nejoblí-
benější strom včel. A tomu je třeba zatleskat. Více ve zpravodajství listu.                                 Foto Praha 6
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  Z klášteraZ kláštera • • V neděli o letošních Letni-
cích/31. 5./ slouženy byly mše o sedmé a osmé 
ranní, v 9.30, v 10.30 a také k večeru. Kdo to 
nestíhal z víkendu, mohl doběhnouti bohoslužbu 
od půl šesté nebo od půl sedmé. Hrubou od 9.30 
sloužil Pater Václav Snětina a v kázání o Seslá-
ní Ducha Svatého připodobnil biblický příběh  
k otevřenému oknu v sakristii a otevřeným dve-
řím do baziliky, kdy svěží jarní vzduch rázem 
provane klenbami a pohladí tváře farníků. Však 
také ve starých Čechách o Letnicích zdobili 
doma naši předkové lipovými ratolestmi okna  
a obrázky svatých, aby si Duch Svatý, až do pří-
bytku zavítá v podobě holubice, měl kam used-
nouti. Arci, jak plynul život farnosti v posled-
ních týdnech? • Od 15. března do 10. května 
vysílány byly mše svaté z baziliky vždy v ne-
děli od 9 hodin bez účasti lidí, pouze v přímém 
přenosu – on-line. Spolu s benediktiny sloužili 
arciopat Petr Prokop Siostrzonek, převor P. Be-
nedikt Kolaja, Pater Václav Snětina a Pater Voj-
těch Malina. Za varhanního doprovodu Marka 
Čihaře zpívali Magdalena a Pavel Salákovi. • 23. 
3. Benediktini připravili on line vysílání z věže 
baziliky sv. Markéty s přímluvami, modlitbou  
a požehnáním na úmysl za zdravotníky, záchra-
náře a nemocné, v době koranaviru. Zazněly též 
tři zvony – sv. Jakub, P. Maria a sv. Vojtěch se 
zvěstí „ Bůh je s námi, ať Vám Bůh žehná!“ Tak 
zněl pozdrav od Patera Václava pro duchov-
ní podporu nám všem. Obřady Květné neděle  
i Svatého týdne a Velikonočního, byly též vysílá-
ny on-line, bez účasti věřících. • 22. 4. sloužena 
Vigilie – mše ku svatému Vojtěchovi, zaklada-
teli kláštera. • 23. 4. při mši svaté připomenuto 
desáté výročí kněžské služby Patera Václava  
v Břevnově. • 25. 4. konala se další bohoslužba 
on line ku svatému Markovi, kdy žehnáno po-
lím, lesům, chmelnicím a vinicím se závěreč-
ným zpěvem Regina coeli. • Od 11. května byly 
bohoslužby v bazilice opět veřejně přístupné do 
počtu jednoho sta osob, ovšem s rouškou, roze-
stupy a desinfekcí, která jest k použití u vchodu 
každého kostela. Úředně povoleny prohlídky 
kláštera, pro jednotlivce, rodiny, zájezdy. Týž 
den 11. května hovořil v dopoledních hodinách 

P. arciopat Prokop Siostrzonek v rozhlasové 
stanici Proglas mj. s pozváním na bohoslužby. 
• Od 17. 5. v době nouzového stavu v bazilice 
slouženy nedělní mše sv. v 7.00, v 8.00, v 9.30, 
v 10.30, v 17.30, a v 18. 30 z důvodu vystřídání 
veřejnosti se stálými rozestupy. Ve všední dny 
jsou mše vždy v 7. 00 a v 18. 00. • 21. 5. od 18 
hodin sloužil mši sv. pan arciopat Prokop Siostr-
zonek ze slavnosti Nanebevstoupení Páně a poté 
od osmé večerní se konaly každý den Svatoduš-
ní novény se zpěvy, rozjímáním a s modlitbami 
za dary Ducha Svatého se zaměřením ke 400. 
výročí Jana Sarkandera. • 30. května se od dva-
ceti hodin slavila v bazilice Svatodušní vigilie.  
• V neděli 31. května, jak uvedeno v úvodu, 
sloužena slavnost Seslání Ducha svatého a při 
mši v 9.30 účinkoval Chrámový sbor s orches-
trem a varhanami. Dirigoval Adolf Melichar, 
sloužil Pater Václav Snětina. Chrámový sbor 
též zazpíval o slavnosti Nejsvětější Trojice, též 
v 9.30. 7. 6. Zazněla Nicolaimesse J. Haydna  
a rovněž jsme vyslechli chrámový sbor 19. 6.  
v 18 hodin o svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va. • 11. 6. v 7.00 a v 18.00 slouženy mše sv. ke 
cti Božího Těla.  • 12. června se konala v kláš-
teře Noc kostelů. • 16. 6. V rámci Břevnovského 
nokturna se konal koncert na nádvoří prelatury, 
kde zazněly „Operetní perličky“ od R. Strausse, 
F. Lehára a O. Nedbala v podání Klárova kvar-
teta. – Hotel Adalbert v areálu Břevnovského 
kláštera dosáhl výborného ocenění, když byl 
vyhlášen regionálním vítězem ceny Hotel roku 
2020. 

  Ze živnostenského spolku v Břevnově 
/Tomáš Hudera/. Spolkový život se zastavil, 
stejně jako společenský život v celé zemi. Moc 
nás mrzelo, že jsme nebyli schopni uspořádat 
dvě pro nás nejpříjemnější akce a to Pálení ča-
rodějnic a První Pivní Máj. V době, kdy jsme 
se nemohli scházet, jsme byli ve spojení a řeši-
li, zda může Spolek někomu pomoci. Vyrobili 
jsme a předali Městské části 200 ks roušek a za-
jišťovali stravování pro příslušníky Policie ČR 
z místního oddělení Břevnov. Dne 13. května se 
poprvé sešlo představenstvo a řešilo problémy  
s činností spolku. Na 20. 6. jsme vyhlásili termín 
spolkové Valné hromady. Jeden z bodů bude 
rozhodnutí o konání či nekonání letošního Břev-
novského posvícení. Budeme pečlivě zvažovat 
a věřím, že bude o tom dost dlouhá diskuze  
a to všech bodů pro a proti konání největší akce 
na území Prahy 6. Hlavním bodem bude samo-
zřejmě finanční stránka celé akce. Jako před-
seda spolku nemůžu chtít dělat akci, která by 

byla ztrátová stejně jako byl letošní masopust. 
Případná vyšší finanční ztráta by mohla vést až  
k likvidaci spolku. A to si opravdu nemůžeme  
a nechceme připouštět. Sledujte tedy naše www 
stránky a Facebook spolku a koncem června se 
dovíte, co bude dál a jaké je nové složení před-
stavenstva spolku na další dva roky, protože le-
tošní valná hromada je volební. Přeji všem příz-
nivcům spolku a čtenářům Břevnovanu krásné, 
klidné a příjemné léto. 

  Z Bílé Hory /Ing. Karel Voplakal/ – Stejně tak 
jako v Břevnově a současně i kdekoli jinde – do-
šlo v důsledku koronavirové epidemie k přeru-
šení veškerých kulturních a společenských akcí 
a samozřejmě i k uzavření kostela a dočasnému 
zrušení veřejných bohoslužeb. Věřící zůstali od-
kázáni pouze na jejich sledování v televizních 
přenosech: o nedělích na veřejnoprávní televi-
zi a také na křesťanských mediích – na Radiu 
Proglas a Televizi Noe. Kromě toho bylo možno 
sledovat bohoslužby na Internetu na webovém 
odkazu www.mseonline.cz kdykoli dopoledne  
z mnoha různých kostelů – a také na farních 
stránkách jednotlivých farností; mše byly po-
chopitelně celebrovány s vyloučením veřejnos-
ti. Mnoho bělohorských farníků sledovalo pří-
mý přenos papežských mší z kaple sv. Marty ve 
Vatikánu– vždy ráno v 7.00 hodin. Byla to ne-
obvyklá příležitost setkávat se takto s papežem 
Františkem prakticky každý den. Teprve kon-
cem první květnové dekády dochází k postup-
nému uvolňování krizových opatření a věřícím 
byla umožněna omezená účast na bohoslužbách 
při zachování bezpečnostních opatření – nej-
prve pouze do patnácti osob. Proto bělohorský 
duchovní správce Otec Benedikt OSB rozhodl, 
že od druhé květnové neděle bude slouženo 
několik nedělních mší, aby se lidé mohli při 
omezeném počtu vystřídat. Sestry benediktin-
ky, jež mají svůj klášter v někdejší farní budo-
vě bělohorského poutního areálu, o nějž vzorně 
pečují, umožňovaly náhodným návštěvníkům 
jednotlivě či po dvou (při zachování zdravotních  
a bezpečnostních předpisů) prohlídku krásného 
kostelního nádvoří – a později i návštěvu kostela 
těm, kteří se tam chtěli pomodlit. Mluvčí bělo-
horské komunity sestra Petra OSB oznámila, 
že před dvěma týdny byla úspěšně dokončena 
obnova bývalé bělohorské fary a s tím spojená 
opětná instalace dvou renovovaných kamen-
ných váz a opravené původní zlacené barokní 
stříšky s křížem na střechu budovy pomocí jeřá-

pokračování na straně 4

Naše Kvarteto dnes. Doufejme, že jest po všem. Dámské osazenstvo MŠ Čínská může na chvilku chemii odložit stranou a vydechnout, tak jako v ostat-
ních školách. Nouzový čas skončil. – Dne 7. dubna sociální demokraté u Kaštanu jen decentně připomněli květinami s trikolórou, že jsou koaliční vlád-
noucí stranou v Čechách, a že právě zde byli v roce 1878 založeni. Oheň však byl založen ve škole Marjánce u zadního vchodu dosud neznámým žhá-
řem. A závěrem: před 75 lety chodili po Bělohorské místní mladí muži, obtěžkaní výzbrojí a dychtiví boje. Odzbrojení němečtí vojáci byli soustředěni na 
Strahově, zastřelení a zemřelí házeni přes zídku do zahrady kláštera. 114 vojínů vyzdviženo pod skládkou hřbitova v roce 2001.

Zpravodajství 
Břevnovana



4

BŘEVNOVAN

pokračování ze strany 3
bu. V době, kdy se stále hovoří jen o „koroně“, 
dostal tak poutní areál nazpět svou renovovanou 
„korunu“. 
• Při mši svaté v neděli dne 17. května bylo 
oznámeno, že dosavadní mimořádný krizový 
program bohoslužeb se zachováním zavede-
ných zdravotně-bezpečnostních opatření bude 
ještě prodloužen minimálně o další měsíc –  
a mše svaté zde budou prozatím (pravděpodob-
ně do poloviny června) v neděli o půl desáté i o 
půl jedenácté a ve čtvrtek v 17.30. Převor Otec 
Benedikt poté poblahopřál manželům Karlu  
a Marii k právě uplynulým osmapadesáti letům 
manželství – a připomněl, že svátost manželství 
si zde – za přítomnosti tehdejšího bělohorského 
duchovního správce P. Václava Bognera – udě-
lili roku 1962 na svátek sv. Jana Nepomuckého. 

  Z Hradčan a Pohořelce. /M. Bukvicová/
Vzhledem k tomu, že je tato část Prahy soustře-
děna převážně na turisty, tak se z Hradčan včet-
ně Pohořelce, ale i Strahova stalo mrtvé město. 
A to i proto, že zde ani moc lidí nebydlí. Kromě 
prodejny Žabka byly všechny obchody zavře-
né. Nicméně musím zmínit restauraci a vinárnu  
„U Ševce Matouše, která začala okamžitě pro-
dávat jídlo sebou. To bylo pro nás velmi sym-
patické. Pravdou je, že se nám líbilo, že zde ne-
projíždějí a nestojí autobusy s turisty, které byly 
velmi zatěžující. Jinak žádné akce se nekonaly, 
v knihovně ani v kostele Kapucínů ani na Stra-
hově. Pohořelec jakoby osiřel. 

  O břevnovské poště. Líbí se Vám? Jste 
spokojeni? Břevnov měl podle posledního sčí-
tání lidu 26 275 obyvatel. Jeho území obslu-
huje převážně pošta v Břevnovské ulici. Její 
prostory ale byly redukovány v rekonstrukci 
jen na přízemní. V současnosti jsou zde jen 
tři řádná okénka, což pro takto velkou část 
města nepostačuje. Bývají zde dlouhé fronty 
a dusivá atmosféra. Vážení, připravuji dopis 
řediteli České pošty a ministrovi vnitra, pod 
kterého pošty spadají. Uvítal bych podněty 
veřejnosti, které bych zahrnul. 
MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel městské 
části, anechvatal@email.cz

  Zprávy úřední 
• Praha 6 postaví novou LDN ne v Břevnově, 
ale v Ruzyni. Novou budovu Léčebny dlouho-
době nemocných umístí Praha 6 na své pozem-
ky v Drnovské ulici v Ruzyni. Zastupitelstvo 
Prahy 6 rozhodlo o zahájení příprav formou 
architektonické soutěže. Pozemek umožňuje 
stavbu zdravotního zařízení požadované ka-
pacity v blízké budoucnosti, lokalita je dobře 
dopravně dostupná autobusy a výhledově se  
k nim přidá prodloužená tramvajová trať. Sou-
časná LDN v Chittussiho ulici je dlouhodobě ve 
špatném technickém stavu a současné stavební 
úpravy zajistí její bezpečný provoz jen na ně-
kolik dalších let. Realizace novostavby umožní 
přemístění klientů do nového, moderního zaří-
zení odpovídajícího současným nárokům péče 
o dlouhodobě nemocné. Zatímco kapacita bude 
jen o pár lůžek vyšší než současná (101–105), 
komfort pro klienty i zaměstnance by měl být 
mnohonásobně vyšší. „Podoba nové budovy 
vzejde z architektonické soutěže a její výsledky 
posléze představíme veřejnosti,“ dodává Jakub 
Stárek, místostarosta pro územní rozvoj. Za-
stupitelé současně vzali na vědomí rozhodnutí 
radních, které ruší původní plány na přístavbu 
LDN do areálu břevnovské polikliniky Pod 
Marjánkou. Záměr vestavby LDN do areálu 
břevnovské polikliniky, schválený v únoru 2016 
zastupitelstvem MČ Praha 6, se nesetkal s pocho-
pením veřejnosti, samotných lékařů z polikliniky  
i některých zastupitelů. Proti záměru vestavby 
LDN do polikliniky hovořily nejnovější static-

Ve vestibulu Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23 s vámi potřebné věci vyřídí pracovnice úřadu 
v rouškách a nikomu to dodnes nepřijde. Za nějakou dobu to možná bude nepěkná kuriozita tak pěk-
ného letopočtu 2020. 

25. května v Tereziánském sále kláštera paní učitelka Marie Čihařová zahájila první veřejný koncert po 
vyhlášení nouzového stavu, který postihl společenský život. A účinkovali na něm právě žáci Marie Čiha-
řové a Renaty Jiráňové. Tyto koncerty mají již dlouhou tradici. Letos po čtyřiadvacáté.

Žáci a žákyně učitelek hudby Marie Čihařové a Renaty Jiráňové/stojí zcela vlevo/, opět potěšili zaplně-
ný Tereziánský sál v klášteře. Jejich hra byla vždy odměněna bouřlivým potleskem. Z ideálního koncert-
ního prostředí odcházeli všichni spokojeni. 
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ké posudky, upozorňující na závažné problémy 
betonových nosných konstrukcí, a stavební prů-
zkum, z nichž vyplynulo, že rekonstrukci nelze 
provádět za provozu, byť částečně omezeného. 
Tři roky mezitím trvalo řízení o tom, zda bude 
budova z 50. let minulého století od architekta 
R. F. Podzemného na návrh občanských aktivis-
tů prohlášena za kulturní památku. Ministerstvo 
kultury až v září 2019 proces definitivně ukonči-
lo s tím, že se o kulturní památku nejedná. 
• Na Strahově se otevřelo autokino. 12. 
května se otevřelo autokino u strahovského 
spartakiádního stadionu. S kapacitou 120 auto-
mobilů bude v současné chvíli největším v Pra-
ze. Kino bude promítat každý den od 21 hodin 
kvalitním DCI projektorem SONY na plátno  
o velikosti 13 x 6 metrů, které je umístěno na 
originálním podstavci složeném z 9 lodních 
kontejnerů. Autokino Strahov bude promítat 
denně až do konce září. Z hygienických důvo-
dů je zakázáno v areálu vystupovat z vozidel. 
Opouštět vozidla je povoleno pouze v případech 
nezbytně nutných. Mezi vozy budou dvoume-
trové rozestupy. Organizátoři jsou připraveni 
flexibilně reagovat na to, jak se bude současná 
situace vyvíjet. Kapacitu pro 120 automobilů je 
dle zájmu možné rozšířit. Do budoucna je pro-
stor možné využívat též jako letní kino se se-
zením na lehátkách. Vstupné na zahájení letní 
sezóny, stejně jako pro všechny ostatní projekce 
a kulturní akce pořádané během letní sezóny  
v areálu je 350 Kč, za jeden automobil. Filmo-
vé projekce startují každý den v 21 hodin, ná-
jezd automobilů do areálu je možný od 19:00. 
Projekt je pořádán ve spolupráci a s podporou 
Hlavního města Prahy, pod záštitou radního pro 
oblast správy majetku Mgr. Jana Chabra a za 
podpory Městské části Praha 5 a Městské části 
Praha 6. 
• Zástupce Prahy 6 Jan Lacina a primátor 
Prahy Zdeněk Hřib uctili památku českosloven-
ských občanů odvlečených po válce do ruských 
gulagů. Stalo se tak v Rooseveltově ulici, v Pra-
ze 6 kde společně připomněli osudy několika 
stovek československých občanů, které od 11. 
května 1945 začaly unášet speciální jednotky 
Rudé armády SMĚRŠ do ruských pracovních 
táborů – takzvaných gulagů. 
• Zahrát si kuličky na Dědině. Na sídlišti 
Dědina vzniklo unikátní kuličkové hřiště. Im-
pulzem pro jeho realizaci byl Nápad pro Šestku, 
pro který lidé hlasovali v rámci participativní-
ho rozpočtu. Praha 6 pak nápad na kuličkový 
areál dopracovala do podoby certifikovaného 
hřiště, které je jedinečnou stavbou v rámci celé 
Prahy. „Kuličkový areál si vymysleli sami zdej-
ší obyvatelé, kteří se inspirovali v jižních Če-
chách. Následně lidé o tomto projektu hlasovali 
v rámci participativního rozpočtu a vybrali ho 
k realizaci, “ říká Jakub Stárek, místostarosta 
pro veřejný prostor. Nový herní prvek nabízí 
dětem nepřeberné množství využití. Od rych-
lé dráhy až po tu nejpomalejší, průlez ve tvaru 
tunelu, horolezecké úchyty i důlky na obyčejné 
cvrnkání kuliček. Základ kuličkové dráhy tvoří 
kameny a beton. Její povrch je z polyuretanu, 
tedy bezpečnostního povrchu, který se používá 
na dětských hřištích. Je voděodolný a bezpečný. 
Moderní kuličkové hřiště vyšlo na téměř dva 
miliony korun a pro veřejnost otevřené bude 
celoročně. Dodavatelem byla společnost 4soft. 
Architektem a autorem podoby hřiště je Viktor 
Drobný z ateliéru Sportovní projekty. „Základ je 
představit si to jako třeba kopec v Itálii, kde jsou 
sjezdovky ze všech stran kopce. A zde máte také 
kuličkové dráhy ze všech stran. Jsou zde sko-
kanské můstky, boule či rychlé a pomalé dráhy,“ 
Viktor Drobný. 

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Plukovník Rudolf Kozák

Byl velitelem Pražského povstání v Břev-
nově v roce 1945. Pocházel z Prešova 
z vojenské rodiny, otec Čech, matka 
Slovenka. Po otci předurčen ke službě 
vojenské. Absolvoval kadetku ve Lvově, 
po té přidělen k c. k. dvacátému pěšímu 
pluku v Krakově, který byl založen již  
v roce 1681. Odtud v hodnosti nadporu-
číka přeložen do Tarnopolu k c. k. pěta-
padesátému polsko-rusínskému pluku 
haličskému, se kterým prodělal celou 
válku světovou. Mluvil česky, německy, 
slovensky, polsky, rusínsky. Po převratu 
se přihlásil do československé armády  

a zúčastnil se v roce 1919 našich vojen-
ských operací na Slovensku. V témže 
roce pak přidělen do vojenského oddě-
lení prezidia Ministerstva národní obra-
ny, kde bylo využito jeho vojenských  
a jazykových schopností. V roce 1935 
odešel do výslužby. V květnu 1945 se 
postavil do čela povstání v tehdejším 
pražském obvodu XVIII. což byl Malý 
Břevnov, Břevnov, Střešovice a Liboc. 
Jeho rozvaha a kázeň při velení zachrá-
nila desítky mladých životů obou boju-
jících stran, hlavně ze strany povstalců. 
Při výročních oslavách zasluhuje stálé 
uznání a vzpomínku. 

Na pana plukovníka vzpomíná přímý 
účastník povstání pan Karel Bažant  
z Břevnova, ročník 1924. Pana plukovní-
ka Kozáka jsem poznal 5. května 1945  
v poledne, kdy jsem byl z policejního 
revíru 29. v Břevnově poslán do staré 
školy. Tam jsem se setkal se školní-
kem p. Proboštem, (do této školy jsem 
chodíval), a také s plukovníkem Ko-
zákem, kapitánem Peškem a jeho sy-
nem Zbyškem. Čekalo se, jak dopadne 
jednání pana opata Anastáze Opaska  
s velitelem německé posádky usídlené 
v prostorách kláštera po celou válku.
(Byli zde jako podpora pro vojenskou 
nemocnici). Na zamávání jsme vyrazili 
ke klášteru. Brána se pro nás otevřela, 
byla zaplněna slámou a německá stráž 
předpisově zdravila. Plukovník Kozák byl 
ve vycházkové uniformě v perfektním 
stavu, kpt. Pešek měl jen bluzu a polní 
čepici. Na nádvoří na nás čekal velitel 
posádky a opat Anastáz Opasek. Z bytu 
řidiče osobního auta Ford se k nám při-
dal břevnovský sedlák Řečinský. 

Rovněž velitel posádky se choval před-
pisově. S plk. Kozákem se pozdravili  
a začalo v německém jazyce jednání  
o kapitulaci. Konečný výsledek byl ten, 
že se posádka kláštera nevzdá a nesloží 
zbraně, ale že zůstane v klidu, nebude-li 
napadána. Pak se Češi s Němci předpi-
sově rozloučili a vyšli ven z kláštera. Tam 
jsme se s panem Řečinským pochlubi-
li, že jsme také ozbrojeni, já i on jsme 
měli pistole ráže 7,65. Zbyšek Pešek 
měl tátovu služební pistoli, která byla  
k ničemu, jak byla rezatá. Ujednaná 
dohoda byla Němci po celou dobu po-
vstání dodržena. Několik Čechů, co se, 
nevím proč, snažili dostat do objektu 
kláštera na to doplatili. Posádka kláštera 
dne 8. 5. 1945 po vyhlášení kapitulace  
v pořádku vypochodovala směr Bílá 
Hora. V klášteře, který se stal kasárnami, 
se pak presentovala spousta lidí v cel-
kem asi pěti rotách a nevím proč. Když 
spotřebovali zásoby, co tu po Němcích 
zůstaly, tak se rozešli domů. S plk. Ko-
zákem jsem se potkal ještě jednou, když 
jsme se s Tondou a Jožkou Červenkovic 
zastavili v hospodě u Lankašů na polív-
ku. Tam byl také v jednu chvíli štáb po-
vstání. – To trvalo vlastně jen pár desítek 
hodin…                 Pavel Krchov

• Císařovna čeká. Pomník panovnice Marie 
Terezie, který bude v září odhalen ve stejno-
jmenném parku u Prašného mostu, začíná nabí-
rat reálné obrysy. Sochař Jan Kovářík v ateliéru 
dokončil model sochy. Stejně jako konečné dílo 
je přes pět metrů vysoký. Z polystyrenového 
modelu se nyní bude snímat zhruba čtyřicetidíl-
ná forma. Následně se původní model zbrousí  
o sílu finálního materiálu, který přijde mezi 
formu a jádro sochy. „Výdusek bude z geopoly-
merní směsi, lze ji přirovnat k umělému kame-
ni,“ vysvětluje autor sochy, který na díle inten-
zivně pracuje poslední rok. Desetinový model 
postupně zvětšoval a upravoval až do současné 
podoby 1:1. Finální výdusek pak bude vznikat 
přímo v místě, kde bude socha umístěna. Tam se 
momentálně již připravují základy, které osmi-
tunovou sochu podrží. Cesta ke vzniku pomníku 
začala již v roce 2013, kdy městská část vypsala 
výtvarnou soutěž na podobu sochy panovnice. 
„Záměr byl hodně spojen s místem, protože nad 
Prašným mostem, nad nově vybudovanou kři-
žovatkou v rámci tunelového komplexu Blanka, 
vznikl parkový prostor,“ popisuje místostarosta 
pro veřejný prostor a územní rozvoj Jakub Stá-
rek. Před třemi lety, 300 let od narození vla-
dařky, byl položen základní kámen pomníku 
a hlavní město park následně pojmenovalo po 
Marii Terezii. Vznikající socha již nyní vzbuzu-
je rozdílné reakce veřejnosti. Může za to nejen 
obrozenecký mýtus o třech stoletích úpění pod 
nadvládou Habsburků, ale i originální pojetí 
pomníku. „Když jdete do veřejného prostoru  
s tvarem, který je takhle moderní a vlastně od-
vážný, je to riziko. Ale my tu odvahu máme  

pokračování na straně 6
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V závěru měsíce května byly již kostely přístupné v omezeném režimu, takže se oslav Seslání Ducha 
Svatého, Svatodušních svátků a Božího Těla bylo možné zúčastniti. V Břevnovském klášteře jsou již 
otevřeny i zařízení hostinské v Sýpce a v Šenku. Arciť kdo raději do zahrady a přírody, může posedět na 
lavičce. I to jest chrám a vinice Boží. 

Hromadné fotografie v klášteře v Břevnově s dělaly vždy. V pozdějších letech pak slouží mnohým pa-
mětníkům, potomkům a zájemcům o místopis. Ti budou např. vědět, že při nedělní mši Seslání Ducha 
Svatého/Letnic 31. 5./ bylo bohoslužeb hned šest, což nikdy nebylo. Zpíval sbor, Schola, všichni farní-
ci měli roušky. 

Pivovarský rybník v Břevnově zná každý. Někdo mu říká Markeťák, jiný Markéta. Úředně bývá uváděn 
jako Velká Markéta, vedle té Markéty Malé. Historicky, ne tak dávno, jest to ale malý rybníček Sádky. 
Kdo si chce však připomenouti, jak Pivovarský rybník vypadal třeba v roce 1984, může si zavzpomí-
nat: bylo tu více přítokové vody, rybník byl hlídán, byl plný ryb a pohoda – jako dnes. Prostě Břevnov. 

a už se těším na podzim, až veřejnost začne ří-
kat všechno, co si o tom myslí,“ dodává mís-
tostarosta pro kulturu Jan Lacina. Jan Kovářík  
k pomníku poznamenává: „Je to symbol. Výtažek  
z toho, co si představuji pod pojmem významné 
panovnice.“ Reakce lidí podle něj odpovídají 
tomu, že se v posledních letech do veřejného 
prostoru nic nedává, veřejnost tudíž není vzdě-
lávána moderním uměním. „Je dobré, že nové 
věci vznikají, aby v tomto směru mohly vycho-
vávat veřejnost,“ dodává. S dílem Jana Ková-
říka se aktuálně můžete seznámit na výstavě 
Galerie hl. m. Prahy v Trojském zámku, která 
trvá do konce října. 
• Nová lípa v Praze 6. V parku Charlotty Ma-
sarykové u Chotkových sadů byla 20. května 
zasazena Lípa slovinsko-českého přátelství. 
Společně ji vysadili paní velvyslankyně Slovin-
ské republiky J. E. Tanja Strniša a místostarosta 
Prahy 6 Jakub Stárek u příležitosti Světového 
dne včel, jehož vyhlášení u OSN prosadili prá-
vě Slovinci a slaví se od roku 2017. Slovinsko 
je totiž tradiční baštou včelařů a tato činnost 
zde má dlouhé kořeny. Vysazení lípy velkolisté  
v Praze 6 inicioval Jan Jelšík z Tábora, kterému 
se za posledních 20 let podařilo vysadit téměř 
šest desítek lip přátelství. Lípa v Praze 6 symbo-
licky vyrůstá na dohled od Pražského hradu, na 
jehož současné podobě se podílel jeden z nejvý-
znamnějších Slovinců, Jože Plečnik./Praha 6/. 

  Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. 
• Pandemie koronaviru umrtvila i Liboc. 
Ani by to jinak nemohlo být. Boží centrum  
v kostele sv. Fabiána a Šebestiána mělo uzavře-
né dveře. Trochu ruchu prosvítalo každou středu 
v kurzech ALFA ve farním dvoře Malejov. Pisa-
tel navštívil kurz a zaujatě si vyslechl přednášku 
a živou diskuzi účastníků na téma: „Uzdravuje 
Bůh i dnes? Kdo nežije mrtvě, musí si přiznat, 
že na něj i na každého doléhá otázka: existuje 
pán Bůh? Dotýkají se jeho činy a jeho existence 
i mne?“ Není žádná hanba jít se podívat o středě 
v 19 hodin do kurzu ALFA s tématikou o Bohu 
na libocký Malejov. Obdobná otázka Vás také 
napadne, když stojíte před pamětní deskou, na 
Domě svaté rodiny, ředitele Jana Zelenky, které-
ho 11. 6. 1942 popravili nacisté za to, že dobře 
učil a vychovával libocké děti, dnes již také ze-
mřelé. Stojíme na severní straně libockého kos-
tela a to u sochy „Mrtvých bojovníků sdružené 
korporace Libocké.“ V květnových památných 
dnech je socha ozdobena pěkným věncem i vě-
nečkem od Úřadu městské části Prahy 6. Také 
deska p. ředitele Zelenky se zdobí věnečkem. 
Není bez zajímavosti, že Domov svaté rodiny 
pečuje o lidi tělesně postižené a že byl vybu-
dován před 30 lety Nadací Dagmar a Václava 
Havlových. 
• Živým centrem Liboce býval Libocký dvůr. 
Koronavirus uzavřel restauraci ale i fyzioterape-
utickou firmu BE BALANCED. Pro skupinová 
cvičení se opět otevřela již 27. dubna. Není bez 
zajímavosti pro dospělé i rodiče s dětmi nahléd-
nout na bohatou činnost na www.bebalanced.
cz. Ani libocká sokolovna spolu se školami  
a školkami neunikli nebezpečí koronaviru. 
Pandemie oživila jedině procházky ve Hvězdě  
a okolo libockého rybníka. Od jeho založení 
před dvěma sty léty se rybníku dostalo největ-
šího oživení. Tomu také přispěli rybáři, kolo-
běžkáři, cyklisté. Ukázalo se, že okolo rybníka 
je pěkné procházkové centrum a že petice proti 
vybudování motoristické točny byla správná. 
Město k vybudování točny u rybníka nepřikro-
čilo a převzalo petici od Libockého občanského 
sdružení v roce 2019. 
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Vážení a milí moji spoluobčané, 

jak to v životě bývá, nakonec vždy 
zjistíme, že nejdůležitější v našem ži-
votě je zdraví a to, jak to tělesné, tak 
i duševní. V minulém čísle jsem Vás 
informovala o vývoji v cause Břev-
novské polikliniky, kdy se po letech 
zbytečných útrap, snad můžeme 
těšit na smysluplné rozuzlení. Díky 
ústupu některých vládních COVID 
19 opatření již chystáme naše spo-
lečná setkávání, o kterých budete 
včas informováni jak na poliklinice 
samotné, tak v dostupných nám mé-
diích. 

Dnes bych ale chtěla mluvit o dalším faktoru, který trvale ovliv-
ňuje naše zdraví, a to nejen v Břevnově, a tím je všudypřítomná 
doprava. Situace v Praze, ale i v celé republice je velmi složitá, 
a tak kromě překotné kolaudace tunelového komplexu Blanka  
a několika nově vyznačených cyklostezek se za poslední měsíce 
na Praze 6 nic hmatatelného neudálo. Řada dopravních projektů 
je stále v procesu projednávání či příprav. Především jde o oče-
kávanou rekonstrukci Bělohorské nebo druhou etapu umístění 
tichého asfaltu na Patočkově třídě. Křižovatka Malovanka také 
stále čeká, její úpravy jsou v současné době koordinovány s plá-
novanou rekonstrukcí Strahovského tunelu, kde při jednáních stá-
le vznáším i náš další oprávněný požadavek na zakrytí nefunkční-
ho protipožárního otvoru pod okny činžovních domů. Bohužel ve 
stejném stavu projednávaných projektových dokumentací jsou  
i obě státní stavby na území Prahy 6, a to Silniční okruh kolem 
Prahy a modernizace železnice do Kladna s odbočkou na letiště 
V. H. O aktuálním vývoji těchto projektů Vám napíši v příštích vy-
dáních Břevnovanu. 

Dopravní stavbou celostátního významu je nepochybně i další 
navrhovaná stavba na území Prahy 6, a tím je projekt rozšíření 
Letiště Praha, se kterým souvisí umístění nové, tzv. „paralelní drá-
hy“, který se stal tématem diskuzí v posledních měsících. Realiza-
ce této nové dráhy označované také RWY je součástí rozvojových 
plánů letiště již od konce 60. let minulého století. V roce 2011 
získalo letiště od ministerstva životního prostředí kladný posudek 
EIA, jenž byl v roce 2016 aktualizován. Stanovisko MŽP ČR tak 
dává zelenou výstavbě nové ranveje s ohledem na životní pro-
středí. Dráha má nahradit tu stávající, severojižní, procházející  
v rámci svého mnohaletého provozu nad levobřežní obytnou zá-
stavbou Prahy a nad Prahou 6 je, mimo 80 dní jejích oprav, stále 
v přímém kontaktu s obytnou zástavbou Malého Břevnova, Bílé 
Hory, Ruzyně a Dědiny. Vedení Prahy 6 tuto obměnu letištních 
ranvejí dlouhodobě akceptuje, ovšem s jednoznačnou podmín-
kou, a to, že provoz nepřekročí kapacitu 21,2 mil. cestujících/rok, 
a že na letiště povede přes území Prahy 6 kolejové připojení, tedy 
železnice nebo metro. Tato podmínka není doposud naplněna. 
Zprovoznění nové ranveje o délce 3100 m muže po dostavbě 
odbavovacích hal umožnit onen nárůst cestujících až do 21 milio-
nů odbavených cestujících ročně. Projekt rozšíření letiště a umís-
tění nové dráhy RWY však vyvolává zejména obyvatel SZ okrajů 
Prahy 6 i řadu negativních názorů. Proto jsem iniciovala dne 25. 
června 2020 na jednání zastupitelstva Prahy 6 ve 12.00 hodinu 
zařazení pevného bodu „Rozvoj letiště VH“, kde budou zástupci 
letiště odpovídat na otázky zastupitelů a občanů. Tímto tedy zvu  
k projednání tohoto bodu zasedání ZMČ Praha 6 nejen vás, ob-
čany Břevnova, ale všechny ty, kteří se touto věcí zabývají nebo 
mají zájem o informace. Jednání zastupitelstva Prahy 6 můžete 
sledovat také na internetových stránkách radnice Prahy 6. 

Všem přeji klidné dny a stále zdraví. 

Eva Smutná

Milí Břevnováci, 

Šestka se opatrně probírá z nouzo-
vého stavu. Vyrážíme ven, rozhlíží-
me se a zkoušíme navázat tam, kde 
jsme na začátku března přestali. 
Děkuji všem, kteří se zodpovědným 
přístupem i řadou efektivních roz-
hodnutí podíleli na tom, že zdravot-
ní důsledky jsou v Praze 6 minimál-
ní. Horší už je to s ekonomickými 
dopady. Zastupitelé proto schválili, 
že můžeme čerpat až 110 milionů 
korun na pomoc po epidemii. Osob-
ně cítím odpovědnost vůči břevnov-
ským živnostníkům i podnikatelům, 
kteří jsou podobně jako u jiných 
obchodních tříd motorem obce a vládní opatření je zasáhla vel-
mi citelně. Proto jsem s kolegy z ODS připravil jeden z možných 
projektů, jak tento motor vrátit zpět do otáček. Navrhujeme dát 
občanům k dispozici „koronavouchery“ v hodnotě 5x200 korun, 
které by mohli uplatnit u obchodníků v Praze 6. Kdo by za ně 
nechtěl nakupovat, mohl by je použít na dobrou věc a věnovat 
některému spolku, sportovnímu klubu, kulturní instituci nebo do 
domova seniorů. Takové rozhodnutí už bychom nechali výhradně 
na našich občanech. O tomto i dalších podpůrných opatřeních 
teď diskutujeme a dolaďujeme tak, aby o konkrétní podobě moh-
lo znovu rozhodnout zastupitelstvo v červnu. 

Epidemie také způsobila, že se budeme muset obejít bez řady ob-
líbených kulturních nebo sportovních akcí na Ladronce. Což je 
dobrá příležitost k tomu, abychom ji trochu vylepšili. Dohodl jsem 
se s hlavním městem, že Ladronka bude dalším místem, kam in-
staluje smart světla. Chytré lampy budou umět tlumit či posilovat 
intenzitu světla podle provozu a momentální situace. Významně 
se tím uspoří energie a sníží se světelný smog a zároveň dokáží 
sledovat kvalitu vzduchu. 

Co se týká mé agendy územního rozvoje, pokračuji intenzivně  
v tom, aby na pozemcích mezi Atletickou a Skokanskou na Stra-
hově vyrostlo plnohodnotné veřejně přístupné sportoviště, ideál-
ně fotbalové hřiště. Jednám s hlavním městem o svěření pozem-
ků, i se zástupci ČVUT, kteří jsou nakloněni případné směně za 
jiné. Šanci vybudovat nové místo pro sport nechci propásnout,  
i přesto, že pravděpodobně neproběhne změna územního plánu  
v případě bývalého hřiště FC Dragoun. V Praze 6 jsme kontroverz-
ní návrh na změnu územního plánu ze sportovní plochy obklope-
né výstavbou na obytnou plochu podpořili. Signály z magistrátu 
ale svědčí o jiném názoru na věc. Výbor pro územní rozvoj hlavní-
ho města změnu zamítl, a to je signál, že by rada hlavního města 
mohla postupovat stejně. 

Klíčové rozhodnutí padlo také na květnovém jednání našeho za-
stupitelstva. Týká se polikliniky a uvažované vestavby LDN. Jako 
obyvatel Břevnova jsem s umístěním léčebny dlouhodobě ne-
mocných do polikliniky nesouhlasil, a proto jsem opravdu rád, že 
se radnice vrátila k původním představám ODS, aby LDN vznikla 
jako samostatný moderní objekt, který poskytne potřebný kom-
fort personálu i klientům. Na podobu budovy připravované v Ru-
zyni vypíšeme architektonickou soutěž. 

V červnu se s vámi těším na setkání u dokončeného Nápadu 
pro Šestku „Plivátko žije“. Koncept nápadu se nám podařilo zce-
la mimořádně kvalitně uchopit a jsem si jistý, že z něj budete 
mít radost. Také jsme po pauze oživili program komentovaných 
procházek, a tak mi dovolte vás pozvat na tu červnovou, 23. 6.  
v 17 hodin k sousedům na Hanspaulku. Sraz u metra Bořislavka 
na nároží Evropské a Horoměřické. Budeme povídat o bývalých 
viničních usedlostech a připomeneme si historii legendárního 
Houtyše. 

Těším se na setkání s vámi, Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOVAN O ČEM SE MLUVÍ 
…s paní radní Ing. arch. Evou Smutnou 
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Vážení čtenáři Břevnovanu, 

prožíváme období postupného uvol-
ňování striktních opatření vlády  
v důsledku pandemie koronaviru  
a s pocitem mírného optimizmu 
se těšíme na léto. Prošli jsme eta-
pou obav o zdraví a životy zejména 
ohrožených seniorů, respektem vůči 
epidemiologům i velkého nasazení 
mnoha lidí při zajišťování nedostat-
kových ochranných pomůcek nebo 
při pomoci potřebným. Radnice Pra-
hy 6 ještě před vyhlášením nouzové-
ho stavu prozíravě zastavila návštěvy 
v LDN, DPS a v Domově pro seniory Elišky Purkyňové a s velkými 
obtížemi zajišťovala dezinfekci, roušky a respirátory pro klienty  
a personál. Stejně tak se řešila Pečovatelská služba i některá sou-
kromá zařízení pro seniory v Praze 6, kterým jejich zřizovatelé 
nebyli schopni reagovat na tyto potřeby. Díky skutečně velkému 
nasazení a kreativitě vedení těchto zařízení (ředitelka Lucie Trn-
ková a Marta Želízková) a krizovému štábu radnice pod vedením 
starosty se podařilo zabránit proniknutí nemoci k seniorům a ce-
ním si také trpělivost, se kterou tato opatření naši starší občané 
přijali. Denně se on-line scházeli členové rady a řešili problémy 
za pochodu a rozdělovali si úkoly. Přes ujišťování ze strany před-
stavitelů vlády o dostatku prostředků ochrany zejména v prv-
ních týdnech pandemie se tyto zajišťovaly radnicí velmi složitě 
za ceny, které se rychle šplhaly do násobků původních cen. Šití 
roušek a dobrovolnictví se také pomáhalo organizovat z radnice, 
důležitá byla pomoc při roznášce obědů a nákupů Pečovatelskou 
službou a sociálním odborem. Zájem a potřeba výrazně vzrostla 
a vytvářely se týmy, do kterých se zapojili řidiči i pracovníci úřa-
du, který byl zčásti uzavřen. Významná byla spolupráce s ČVUT, 
Letištěm Václava Havla a dalšími organizacemi, které pomohly  
s dezinfekcí, rouškami a zejména dobrovolníky. Zapojili se psy-
chologové z Prevcentra a Fokusu s linkami psychologické po-
moci, farnosti a skauti organizovali pomoc a do služby v DPS se 
začlenili také bohoslovci z dejvického semináře. Radnice zorgani-
zovala také sběr roušek do uren v potravinových centrech, jejich 
vyprání a předání seniorům nebo PS. K dispozici jsou internetové 
stránky MČ a informační letáky včetně speciálního vydání Šestky. 

Velký díl odpovědnosti nesla radní za školství Marie Kubíko-
vá od první chvíle pandemie. Musela řešit výskyt onemocnění  
v základních i mateřských školách, organizovat dezinfekci učeben 
včetně příslušných opatření, následně uzavírání škol a v součas-
nosti jejich postupné zprovoznění, zajištění pedagogů respirátory  
a dostupnou dezinfekcí pro všechny. 

Zdravotnická zařízení byla v první fázi ochromena nedostatkem 
ochranných prostředků, později radnice zajistila alespoň roušky 
všem lékařům, veřejnosti rozdala 4000 lahviček dezinfekce. Na 
základě požadavku praktických lékařů jsme zajistili a plně vybavili 
kontejner na testování lidí po nucené karanténě na Vítězném ná-
městí, a tím odlehčili jejich ordinacím. Také poliklinika Pod Mar-
jánkou prošla dezinfekcí společných prostor. 

Na květnovém Zastupitelstvu MČ P6 byl schválen první záchran-
ný balíček podpory pro oblast sociální a zdravotnictví včetně in-
dividuální pomoci sociálně slabým rodinám a seniorům, odložení 
nájmu podnikatelům a další odpuštění poplatků. Připravuje se 
druhý balíček zaměřený na podnikatele postižené nuceným uza-
vřením svých provozů ve vazbě na opatření státu. Předpokládá 
se, že celková suma vydaná radnicí na pandemii dosáhne částky 
až 110 mil. Kč. 

Čeká nás léto a s ním další opatrné plány. Určitě se nebude spě-
chat na velké hromadné akce, ale postupné probuzení kulturních 
i společenských akcí potěší všechny, kteří prožili nedobrovolný 

půst. Začali jsme navštěvovat stoleté občany , pořádat oslavy ju-
bilantů a vítání občánků, na které se osobně moc těším, protože 
posilují komunitu Prahy 6 a signalizují, že život se postupně do-
stává do normálu. Nenadálá a dramatická zkušenost nám všem 
nicméně zůstane v paměti a je jenom na nás, jestli si z ní odne-
seme zkušenost, že se v ohrožení dokážeme společně podržet, 
pomáhat si navzájem a přes mnohá omezení si zachovat humor 
a dobrou mysl. 

Hezké prožití léta přeje 

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

ŽIVOT V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Praha se během vyhlášeného stavu 
nouze stala jinou, utichl šum velko-
města (i ten nechtěný z dopravy), 
zmizeli turisté, byly uzavřeny školy od 
mateřských až po vysoké a většina 
obchodů, přestaly fungovat restau-
race, kulturní zařízení, sportoviště. 
Nařízená mimořádná opatření náš 
život radikálně změnila způsobem, 
který jsme dosud nepoznali. Museli 
jsme omezit rodinné a společenské 
kontakty, náš život se zaměřil přede-
vším na přežití. Doba přinesla také 
ohromnou vlnu solidarity a vzájemné 
pomoci, odpovědnosti, ale také oje-
diněle projevy opačné. To vše se projevilo i v Břevnově. Od naší 
radnice a samosprávy jsem očekával více. Zatímco jinde samo-
správa zajistila plošně pro seniory dezinfekci a roušky, MČ Praha 
6 takto nepostupovala. Přestože nejen v Praze 4 na poliklinice 
Budějovická měřili všem do budovy vstupujícím tělesnou teplo-
tu, aby oddělili postižené COVIDEM 19, na poliklinice v Břevnově 
se k tomu správce obecního majetku neodhodlal vůbec, a to ani 
v době akutně hrozícího ohrožení, kdy lékaři neměli k dispozici 
potřebné ochranné pomůcky. Potěšilo ale, že během nouzového 
stavu byl zastaven vedením radnice zamýšlený projekt nevhodné 
výstavby a včlenění nové budovy LDN do komplexu zdejší poli-
kliniky. Potřebné zařízení bude umístěno jinde, zřejmě v oblasti 
Drnovské. Veřejné hodiny před Střešovickou vozovnou již delší 
čas mají poruchu a ukazují za minutu 12 hodin. Jako by tím sym-
bolizovaly naší situaci a životní potřebu odpovědného chování  
v nejisté době. Nařízené omezení pohybu občanů významně 
zasáhlo i do květnových dnů. Tradiční setkání, májové veselice  
a demonstrace se letos 1. května neuskutečnily vůbec. Pietní 
akty konané při příležitosti 75. výročí osvobození Českosloven-
ska a porážky nacismu proběhly většinou bez účasti veřejnosti. 
Byl jsem dokonce přítomen tomu, kdy jakýsi zaměstnanec přivezl 
8. května na Klárov k pomníku Pražského povstání věnec od MČ 
Praha 1, který bez piety položil a potom odjel autem. Nejen mě 
hodně zabolelo ono narychlo Radou MČ Praha 6 organizované 
odstranění sochy maršála Koněva a dne 3. dubna zahájená likvi-
dace pomníku v Bubenči, kde ještě před několika lety probíhaly 
pietní akty za účasti našich vojáků. Dovolím si připomenout, že 
nikdo z těch, kteří o odstranění pomníku rozhodli, neměl tento 
záměr ve volebním programu a názory obyvatel zjišťovány neby-
ly. Připomnělo mi to způsob zničení Československa, tehdy také 
rozhodli politici bez občanů. Stejně tak mi vadí, že např. pomní-
ček umístěný na domě, který tvoří roh Parléřovy ul. a Na Malo-
vance, obsahuje v desce vyrytý nápis bez barvy, který v součas-
nosti již nelze přečíst. Proč ani po zveřejnění nešťastného osudu 
19 povstalců z Dejvického nádraží, kteří byli od večera 5. května 
uvězněni esesáky v nedaleké „Kadetce“ a po kterých se slehla 
zem, není na nádraží žádná zmínka? Proč se nám snaží namluvit, 
že boje utichly 8. května a následující den přijela Rudá armáda 
do svobodné Prahy 6? Proč starosta nepřistoupil na můj návrh  
k setkání vymírajících účastníků povstání se současnými histori-
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ky? Po předchozích zkušenostech s interpelacemi na toto téma 
již odpověď z radnice neočekávám. A tak si dovolím touto cestou 
zdvořile vedení radnice alespoň připomenout, že obyvatelé Břev-
nova opakovaně upozorňují na množství komunálních problémů, 
na jejichž vyřešení stále čekáme. 

JUDr. Ivan Hrůza 

O ŠKOLSTVÍ V PRAZE 6  

Milí sousedé, 

nejen děti, rodiče a učitelé, ale my 
všichni jsme prožili za posledních 
několik měsíců velmi těžké obdo-
bí. A všichni věříme, že již bude jen 
lépe. Opět jsme otevřeli školky a ško-
ly a byl to pro nás velký svátek. A to 
i přesto, že jsme dostávali od vlády 
naprosto nejasná doporučení, kte-
rá si vzájemně odporovala, některá 
byla dokonce v rozporu s platnou le-
gislativou. Děti jsou zpět, postupně 
se vše vrací do normálu a to je skvě-
lé. A kdyby přišla druhá vlna? Jsme 
připraveni ji zvládnout. 

Co pro nás bylo nejtěžší?

Velmi obtížné bylo správné nastavení procesu zápisů do škol  
a školek. Za zápis je sice zcela zodpovědný ředitel školského 
zařízení, ale bez vzájemné koordinace mezi školami či školkami 
se proces neobejde. Veškerá příprava se odehrávala pomocí on-
line komunikace a i to nám celou přípravu velmi komplikovalo. 
Městské části se přesto letos poprvé podařilo rozjet elektronický 
rezervační systém i pro základní školy. Letos díky tomu bylo mož-
né navštívit školu v den zápisů osobně a bez obav v předem vy-
hrazený čas pro každého zájemce. Učitele u zápisu jsme vybavili 
ochrannými prostředky a pochopitelně bylo možné využít rovněž 
datovou schránku, email se zaručeným elektronickým podpisem 
a mimořádně i formu dopisu. Zápisy jsme díky tomu zvládli bez 
komplikací. 

Další složité období prožíváme nyní. Zápis nebylo možné dokon-
čit a uzavřít v běžném čase. Díky koronaviru totiž neproběhly 
přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a zároveň neprobíhala 
vyšetření v pedagogicko–psychologických poradnách a speci-
álních centrech. Proto aktuálně neznáme konečný počet dětí  
s odkladem školní docházky a zároveň nevíme, kolik se uvolní 
míst v celkové kapacitě škol díky tomu, že odejdou některé děti 
na víceletá gymnázia z pátých a sedmých tříd. Až v následujících 
dnech se z těchto důvodů uvolní další místa pro prvňáčky v ZŠ  
a pro další zájemce v MŠ. Bohužel se ale řada rodičů při přečtení 
prvních výsledků zápisů oprávněně vyděsila, že se právě jejich 
dítě nedostane do školy či do školky, kterou si vybrali nebo která 
je pro ně spádová. 

Mám naštěstí pro všechny dobré zprávy, aktuální odhad ředite-
lek a ředitelů je takový, že se nám podaří uspokojit všechny spá-
dové děti ve školách a všechny tříleté děti ve školkách. Jen bude 
ještě potřeba trochu vaší trpělivosti. 

Co se nám po dobu koronaviru podařilo?

Podařilo se nám udržet tempo přípravy investic do školních bu-
dov a zejména do navyšování kapacit. Významný posun nastává 
v projektové přípravě velkých půdních vestaveb v ZŠ Emy Destin-
nové, v ZŠ náměstí Svobody a v ZŠ J. A. Komenského, probíhá 
intenzivní příprava projektu základní školy Na Kocínce. Nově je 
zařazeno do rozpočtu Prahy 6 i navýšení kapacity základní školy 
T. G. Masaryka, dvě prvostupňové třídy vzniknou v protější vilce, 
která je v majetku Prahy 6 a k dispozici bude i služební byt pro 
tolik potřebné mladé učitele. Počítá se i s navýšením kapacity Zá-
kladní školy Dědina, která nalezla možnost vybudování tříd přímo 
v budově školy. 

U mateřských škol čekáme na povolení stavby mateřské školy 
Vokovická, počítáme s velkou rekonstrukcí a přístavbou mateřské 
školy Libocká, s rekonstrukcí a přístavbou MŠ Janákova a novo-
stavbou MŠ v areálu ZŠ Červený vrch. 

Kromě těchto projektů spojených s navyšováním kapacit bude Pra-
ha 6 v následujících letech pokračovat v pravidelné rekonstrukci  
a údržbě stávajících objektů. Plánuje se i využívání dešťové vody  
v objektech, kde je to stavebně i technicky vhodné. 

Přeji vám pevné zdraví a krásné blížící se prázdniny!

Vaše Marie Kubíková

NÁVŠTĚVA LETOHRÁDKU HVĚZDA
Letošní jaro bylo pro nás všechny jiné, všichni jsme byli zaskočeni 
nenadálými opatřeními, která nás omezovala prakticky ve všech 
našich činnostech. Letohrádek Hvězda se obvykle otevírá a vítá 
návštěvníky již 1. dubna, letos to bylo později, až 12. května. Však 
také návštěvníci Obory, kterou využívají mnozí obyvatelé Prahy 6, 
ale i dalších pražských čtvrtí k procházkám, již netrpělivě vyhlíželi 
a těšili se na otevření Letohrádku spolu s malou a oblíbenou ka-
várnou. 

Také pracovníci Památníku národního písemnictví byli nuceni se 
přizpůsobit stanoveným opatřením, zvolili nabídku a prezentaci 
literární a jiné tvorby internetovou formou. Z virtuálních a webo-
vých výstav je možné se seznámit např. s dílem a dobou K. J. Erbe-
na. Výstava byla připravena spolu s Ústavem pro českou literaturu 
AV a je možné ji shlédnout na webových stránkách Památníku ná-
rodního písemnictví. 

Výstava k 55. výročí soutěže o Nejkrásnější knihu roku je letos me-
zinárodní akcí. Je přehlídkou nejkrásnějších knih pěti evropských 
zemí a zároveň výstavou, která tematizuje moment uctívání a kul-
tu. Výstava zve k listování, naslouchání i aktivnímu tvoření – každý 
si najde svou nejkrásnější knihu a každý si může odnést tu svou, 
autorskou. Doprovodné programy i tvůrčí dílny budou probíhat 
nejen v renesančním letohrádku, ale i na přilehlém prostranství.  
Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih Česka, Polska, Švýcarska, Slo-
venska a Německa přináší nový koncepční prvek – díky spolupráci 
se zahraničními soutěžemi podobného typu výstava nabízí zajíma-
vý moment srovnání vítězných knih z jednotlivých zemí. Spolupráci 
na výstavě přislíbili organizátoři polské, německé, švýcarské a slo-
venské soutěže. Pro připravovanou výstavu v Letohrádku Hvězda 
bylo třeba zvolit jednotící koncepci, která by nevycházela pouze  
z grafiky soutěže o Nejkrásnější českou knihu roku či z architektu-
ry výstavního prostoru. Koncepce výstavy bere v úvahu společná 
kritéria posuzování knih, tj. originalitu koncepce, grafický design, 
typografii, kvalitu tisku a vazby i použitý materiál. Výstava bude 
připravena pro návštěvníky od 16. 7. 2020 a bude trvat do konce 
sezony, tj. do 31. 10. 2020. 

Hana Stanková
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Zajímavost

pro vás 134. 

Opět do školy! Ale jen na pár dní. Děti se konečně vracejí po karanténě do školních lavic. Před sto lety, začátkem 20. let, přivedl svoji třídu ve škole Markétě 
/proti klášteru/, před fotografický aparát mladý pan učitel Antonín Pokorný, rodák z Liboce. Prázdniny se už také blížily. Dítka mají pěkná oblečení, i kravatu, 
jiní jsou bosí, jen tak, a to i dívenka v prvé řadě v bílé zástěře. Hrozné pomyšlení v dnešní době… A propos: k čemu sloužil porichtung za stojícími dětmi? Pa-
mětníci neodpověděli.

Kdo viděl český film Pěnička a Paraplíčko z počátku 70. let rychle se orientuje. Činžovní dům vpravo s půdním okénkem byl ten, kde se skrýval hrdina filmu 
Radoslav Brzobohatý alias Pěnička a kůlna vedle místo, kde pan domácí Martin Růžek tak hezky láteřil. 
Na snímku Václava Duba z konce 50. let je zbytek pískovny, nevzhledné chlívky, kde byly králíci, slepice, různé dílničky a záhony, plaňkami oddělené od sebe. 
Světlá funkcionalistická budova vlevo patřila zubaři Martínkovi, byla chráněná, ale ne moc, protože dnes byste původní dům nepoznali. Dědici se nedohod-
li, dům prodán a přestavěn masou zdiva a nových místností. V přízemí činžovních domů postavených na přelomu 19. a 20. století jsou ještě viditelné výlohy 
bývalých živností: drogista Kálal, řezník Slepička, cukrář Opalecký a okna hostince U Petrášků. Níže stojí nový rohový dům, ale další za ním se už bourají a to 
v roce 1976 postihlo i velké domy činžovní. Ulice se dříve jmenovala Boleslavova, dnes Radimova. A kdo by zde i nyní zabloudil, orientací budiž právě rohový 
dům uprostřed, od něhož vede ulička ke škole, jejíž zadní trakt je na fotce vpravo. Ano, jste v Břevnově, blízko návsi. 
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Z naší a vaší korespondence

Jedenáctý letecký stíhací pluk ze Žatce 
otevře 20. června své muzeum
Fandové letectví to dobře znají. Každý letecký pluk v bývalém 
Československu měl své číslo, své letiště, svůj volací znak. 
Známé bylo vojenské letiště u Žatce, které za války postavi-
li Němci a v 50. letech dostalo dobovou přezdívku “Korea“. 
Volací znak pluku byl Merkur a každý pilot co přilétal či star-
toval, se musel hlásit volacím znakem. Dnes už letiště není, 
neboť „muselo“ býti v rámci EU zlikvidováno. Je zde prů-
myslová zóna Triangl, ke které se velmi pomalu sune dálni-
ce. Spolek Letci Žatec se rozhodl v nedalekém Bezděkově 
vybudovat muzeum a to otevřít 20. června 2020. Bude pak 
otevřeno každou sobotu od 14 hodin. Proč však o tom nyní 
píšeme? Vedle pilotů na každém vojenském letišti sloužili také 
vojáci základní služby, tenkráte v šedomodrých uniformách  
s přezdívkou „modráci“, kterými se odlišovali od běžných uni-
forem zelených. Ještě později byly modré uniformy zrušeny  
a zůstaly dodnes jen šedomodré barety. A jedním z mnoha vo-
jínů, co sloužili „na Koreji“, byl Břevnovák Hanuš Tůma/1921 
– 2017/, který nám před časem napsal krátkou vzpomínku na 
službu vojenskou, a nebyla příležitost ji otisknouti. Moc nás to 
teď mrzí, že jsme pana Tůmu nepřemlouvali ke vzpomínání. 

Ta nádhera překrásných strojů MIG 15, 17, 19 a 21! Přesně  
v době vývoje a létání těchto mašin jsem sloužil v letech 
1958, 59 a 60 na bojovém letišti u Žatce zvaném „Korea“ 
jako záklaďák u 158. radiotechnického pluku, zabezpeču-
jícího 15 radary Československé hranice. O tom bych mohl 
napsat knihu vzpomínek na vojančení u letectva. Obdivo-
val jsem ta letadla a konstruktéry Mikojana a Gureviče, 
kteří letadlům dali elegantní design. Co mě však ještě více 
šokovalo, že všechny typy, co u nás létaly, byly také u nás 
vyrobeny. Když při bojovém vzletu šly forsáží k západní 
hranici stroje MIG 19, bylo to neskutečné divadlo. Stávalo 
se, že se trhal beton na ranveji. Takový to byl kalup. Jed-
nou za celou dobu mé vojny přijel na letiště sám sovětský 
letecký maršál Grečko. Uspořádal se k té události letecký 
den a málem to skončilo fiaskem. Naši kluci – letci slavná 
trojka – Paldus, Koval a Bureš při startu s forsáží asi 100 
metrů nad zemí před tribunou s Grečkem to osolili kolmo 
nahoru a všem lampasákům na tribuně uletěly brigadýrky. 
Grečkovi samozřejmě taky. Všichni ztuhli, ale Grečko řval: 
„Molodci, molodci, molodci!“. Druhý den se povyšovalo na 
majory při slavnostním plukovním rozdílení. No, jeden hez-
čí zážitek z vojny, než druhý… 

Hanuš Tůma, Břevnov 

Mladý sloupek
Martin Šalek

ZÁVISLOST 
Byl pivní večer, První máj 
večerní máj, to byl tvůj čas 
jen vejdi dál a žízeň zhas  
a neboj se otevřít stáj. 
O lásce řehtá tu kůň bílý  
a šedý myšky a černá vrána  
slídí tu kolem a nejvíc zrána 
tak nespěchej a zůstaň chvíli. 
Život je pes a domov prázdný 
v záplavě piva všechno se topí 
hráze už praskly, spláchly se stopy  
čí je to vina, kdo je tu hrázný? 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Chlapeček v koupelně panenku fénuje 
holčička autíčku podvozek šroubuje 
hlásají reklamy. 
Muž se ženou nesnídá, už je to nebaví 
blíží se setkání třetího pohlaví 
schovám se do vany. 
Soukromí záchodů končí hned u dveří 
kde panáček s panenkou jen tiše láteří 
unisex nechápou. 
Neví, kdo jsou, zdali UFO, troll či vampír 
své vzkazy si píší na toaletní papír 
plánují sex na pátou. 
Ve frontách se podle kvót střídá muž se ženou 
genderově nekorektního korektně ihned vyženou 
ani muž, ani žena. 
Ani on, ani ona, to ono křičí na porodním sále 
člověče, máte člověka a zvou lidi dále 
silná je genderová měna. 
Do domečku chtějí jen figurky bez tváře 
člověče, nezlob se a hrají dál na lháře 
vyhazují tě ven. 
Stereotyp sílí, kostky jsou vrženy 
svět není pro muže a ani pro ženy 
snad je to jen zlý sen. 

EX#METOO
Život je plný #MeToo a pověr 
stejně tak setkání, loučení i nevěr 
konspiračních tezí, legend a bájí 
manipulátorů, co si své stále hájí. 
Využijí každou podanou ruku dobráků 
hlavně je napálit a svléknout z tepláků 
a vnutit jim pouze svou pravdu o světě 
dřív než podlehnou nezdravé osvětě. 
Propaganda je přeci stále v pozoru 
číhá, kdo ocitne se sám, bez dozoru 
je sražen kampaní plnou lží a frází 
argumenty jsou hrách, které na zeď hází. 
Hlava se točí následkem mnoha letů 
od zdi ke zdi, bez pranostik a #MeToo 
pak věří, že pes, který štěká, nekouše 
a zabiják neublížil by prý ni mouše. 
Je přeci bez viny, tak hází kameny 
a každý most spálí, zlo skryjí plameny 
aby poté, před všemi, je začal okázale hasit 
při farizejské snaze všechny kolem spasit. 
Dav šílí a tleská, on v plamenech stojí a ví tu 
a tam, že nikdy nenaletí svému #MeToo. 



12

BŘEVNOVAN

Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
desátá část. 
V minulé části mého seriálku jsem – zdá se – dal pří-
liš místa povídání o tom, jak jsem se stal dismančetem. 
Bylo to totiž pro mne sice krátké, ale velmi zajímavé  
a v mnoha směrech také poučné období mého raného 
dospívání, a tak se vám, milým čtenářům a čtenářkám, 
musím za tento úlet omluvit. Vracím se tedy podle přání 
pana šéfredaktora k počtení „o našem Břevnovu“. Ná-
mětů mi nadhodil dost – např. „kam jsem chodil po ško-
le, co hráli za filmy, co jsem četl, sportoval, co rodiče, co 
říkali moji kamarádi, kdo už měl kolo, první lásky atd. čili 
obrazy z Břevnova a okolí“. Ne ve všem mohu vyhovět, 
protože jsem toho jednak až tak moc nezažil a potom – 
na řadu událostí si zkrátka a dobře nevzpomínám. Bude 
to tedy jen něco jako vyplňování dotazníku o tom „co 
kdy, kde a s kým“.

1. národní (dříve 1. obecnou chlapeckou) jsem dokon-
čil s jedinou „dvojkou“ na závěrečném vysvědčení a to  
z psaní, což bylo od paní učitelky spravedlivé – kdybych 
dostal „jedničku“, aby se mi takzvaně „nezkazilo vysvěd-
čení“, tak bych si jí nemohl vážit. Léta jsem pak zkoušel 
různé sklony písma, písmenka boubelatá nebo vyzáblá, 
snažil jsem se napodobit úhledné úřednické rukopisy 
rodičů – nadarmo. K vlastnímu typickému písmu jsem 
nedospěl dodnes. 

Kam jsem chodil po škole? „Poškole“ jsem byl jen vý-
jimečně, když už tak nás bylo víc. Po vyučování jsem 
většinou mířil domů, kde čekaly maminka se sestřičkou, 
takže bylo občas třeba, abych se o ni postaral. Taky se 
mi ji jednou podařilo na dvorku téměř vyklopit ze sporťá-
ku, byla naštěstí už v postroji, takže kočárek skončil jen 
na boku a obsah nevypadl ven. „Hlídání“ jsem neměl 
moc rád, protože se přitom nedalo číst ani dělat domácí 
úkoly. Když jsem dostal volno jít „ven“, tak záleželo na 
roční době, na počasí a taky na tom, jestli budu venku 
sám nebo ve společnosti jiných hochů přibližně mého 
věku – takových bylo v okolí jen pár. Když byl čas a dal-
ší vhodné podmínky, tak jsme se ve škole domluvili na 
tom, co budeme dělat. Většinou to chtělo vydat se smě-
rem východním, tam bylo vrstevníků víc. Na kolektivní 
míčové hry (kopaná, vybíjená) však bylo většinou hráčů 
málo, a tak se hrál fotbálek jen na jednu branku, nebo 
byla na „vybiku“ přizvána i srdnatější děvčata. V zimě 
se sáňkovalo, bruslilo či lyžovalo individuálně. Koulování 
více účastníků se ovšem často zvrtlo v bitvu „kluci proti 
holkám“, končící zpravidla zbabělým útěkem bojovnic  
z dosahu palby. Nebyli jsme žádní gentlemani ani rytíři. 

Smutně skončil můj první výlet na lyžích, které mi „při-
nesl Ježíšek“ asi v roce 1949: vyšli jsme si tatínkem 

Mezi námi
v Břevnově 58.  

11 let  
v břevnovských 

školách  
(1945–1956) 

na pláň s cílem zamířit za Šafránkou svažitým lesíkem  
„V Borovičkách“ do Motola. Žel – o jeden stromek jsem 
nuceně zastavil, špička lyže praskla a bylo po výletě. Po 
Novém roce se však k nám Ježíšek vrátil s novým párem 
lyží. 

Jednou jsem se (asi na podzim) účastnil s partou star-
ších hochů lovu myší, určených ke krmení hadů, které 
choval ve své vile v ulici Na Ladronce pan profesor Kor-
nalík za pomoci manželky a syna. Prý to byly výlučně 
zmije, jimž odebíral jed pro potřeby výrobců séra proti 
uštknutí. 

Dodavatelé myší byli odměněni návštěvou stanice  
s poutavým výkladem pana profesora nebo jeho zástup-
ce o hadím plemeni – hned jsem si tenkrát vzpomněl na 
moudrého hada Kaa z Knihy džunglí. Víckrát jsem se ale 
tohoto podniku nezúčastnil, protože mi bylo myšek líto. 
U klášterních rybníků a u Brusnice jsme na jaře chodili 
pozorovat žáby či pulce nebo čolky – za těmi jsme se 
vydávali až na Panenskou, to ale byl rajon cizích kluků – 
stejně tak jsme se jen mihli u Libočáku – nebylo radno 
dráždit místní ani snahou si v zimě zabruslit, když už to 
na klášterním rybníce kvůli přípravám na výstavbu bu-
doucí komunikace Pionýrů nešlo. 

Poznámka: klukovských „bitev“ jsem se nezúčastňoval – 
nebavilo mě házet po jiných kamení, nadávat jim, prát 
se a nechat si  
v zajetí naban-
čit, poničit si 
oblečení a pod-
stoupit „muče-
ní“, atd. Zkrát-
ka – byl jsem 
„srab“ a kluci, 
se kterými jsem 
opravdu kama-
rádil, mi v tom 
byli podobní. 
Měli jsme zkrát-
ka jiné zájmy. 

Sportování: 
O cvičení v So-
kole jsem už 
psal. Se spolu-
žákem a kama-
rádem Slávkem Jelínkem jsme chodili do Hvězdy, kde 
jsme hned za branou u Vypichu měli plácek pro naši 
variantu tenisu – místo antuky či trávníku nám postačil 
písčitý povrch, lajny vyryté kouskem větve, síť jsme vy-
nechali, místo raket jsme měli dřevěné pálky a míček byl 
obyčejný gumák. 

Když začalo pršet, tak jsme se uchýlili k Jelínkovům (Na 
klášterním 1), kde mně a jedináčkovi Slávkovi jeho milá 
maminka dala něco zub. Slávek měl několik prima stol-
ních her, a tak nám čas rychle uběhl a já metelil domů. 
Ve Hvězdě jsme taky se Slávkem trénovali běhy na delší 
tratě, aby se z nás případně stali Zátopkové, v zimě jsme 
pak brouzdali sněhem na lyžích. Dalším zimním spor-
tem bylo bruslení na Markeťáku. 
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Co za filmy hráli? Do kina Radost (do roku 1945 to bylo 
BIO IDEAL pana Jandáčka) jsem občas chodil, až když 
jsem byl středoškolákem. Než jsem změnil ústav a také 
než byl církvi odňat klášter, konala se (myslím, že to bylo 
na faře) filmová představení pro mládež. Barevné filmy 
byly především americké, např. Kniha džunglí, Ali Baba 
a 40 loupežníků, Čtyři péra, Zloděj z Bagdadu, z černo-
bílých mě moc dojal příběh „Lassie se vrací“ – moji psí 
družku Lukinku si vzala sebou naše (teď už bývalá) paní 
domácí, když ji kamsi vystěhovávali z bytu nad námi. 
„Lukiči“ se ke mně nevrátila.

Pro nás mláďata byly určeny hlavně hrané či animova-
né grotesky, byly většinou černobílé a seznámili jsme se 

Pomůcky 
AA, acer Vadnout

Chráněná 
oblast  

u Mikulova

Botanický 
název 
javoru 

Psovitá 
šelma

Druh 
tužkových 

baterií • Uhrazovat Hmoty Běloveská 
kyselka

Značka 
tantalu •

Zbytek 
stromu po 

kácení
Tamti Poté •

Elektrický 
úkaz v 

atmosféře

Gymnas-
tické 

výkony 

Slezské 
město

Hmitnutí  
Tahat

Pravoslav- 
ný kněz

Zkratka 
titulu

1. část 
tajenky

Souhlas 
Oblečení 

Řím. 55
Zeleninové 

pokrmy

Domácky 
Alexandr

Provazy se 
smyčkou

Poškozená

Básnicky 
koně

Druh obilí

Rumunská 
měna
Lupen 

Pozornost
Náhlá 
klesání
Souhrn 

Od knižně
Lidský zvuk

Třpyt 
Dvojzpěv

Zkr. 
akademie 

věd

Černomoř- 
ský přístav

Značka 
bromu 

2. část 
tajenky

Nízká 
čalouněná 
sedačka

Kočkovitá 
šelma

Anglicky šéf

Zámořská 
velmoc

Asijský vozík
Ovařená 
masa Pobývání

• Listnatý 
strom

Kal 
Mládě 
slepice

Mužský hlas
Hony

Část úst
Hovorový 
souhlas

Primát 
Západo-

asijský stát
Býv. SPZ 
Hradce 
Králové

Západočes.  
město
Puls 

Severské 
zvíře

12 měsíců

Vlákno 
Medika-

ment

Mužské 
jméno

Zn. 1000 
voltů

Zámezí
ve sportu

Řecký bůh 
lásky

Citoslovce 
vrčení

Hlt 
Boxerská 
zkratka

Mořský 
korýš

Vyjádření 
poměru

3. část 
tajenky

4. část 
tajenky

Repro-
duktory 
(slang.)

Značka 
českých 
aerolinií

Značka 
zlata Tmel

Před téměř dvaceti lety vyšla u nás kniha o břevnovském fotbale, který tehdy byl na výsluní a před netušeným tragickým koncem. Hrála se tu divize, 
pak třetí liga a to už bylo něco. Nastupovaly zde zálohy ligových manšaftů Slávie, Teplic, Jablonce a jiných a leckdo si myslel, že v Břevnově vyhraje. 
Byly to velmi tvrdé zápasy. Jak se však jmenuje zmíněná knížka, kde jsou představeni bývalí hráči a kdo ji napsal? Odpověď naleznete v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Václav Rada:  Hvězdičky břevnovské škváry
tak s řadou amerických herců–komiků, jakými byli třeba 
duo Laurel+Hardy, Frigo,atd. Zamilovali jsme si ovšem 
kreslené příhody řady postaviček z produkce Walta Dis-
neyho – Myšáky Mickyho s Minnií, Kačera Donalda, Psy 
Pluta a Goofyho i Pepka Námořníka s jeho družkou Oli-
vií. 

Z pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících se nám za-
psala do paměti svižná melodie „Pochodu trpaslíků“  
s jejich veselým „Hej hou, hej hou, to trpaslíci jdou…“ 

Příště budu muset ještě probrat zbývající témata. 

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
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tam změť různého zeleného porostu. Tak jak si každý druh tam změť různého zeleného porostu. Tak jak si každý druh 
vydobyl svůj prostor. Nebyla to žádná udržovaná a parkově vydobyl svůj prostor. Nebyla to žádná udržovaná a parkově 
upravovaná zahrada. Prostě normální venkovská džungle. upravovaná zahrada. Prostě normální venkovská džungle. 
Díky Bohu, žádná sekačka, žádný nakrátko udržovaný tráv-Díky Bohu, žádná sekačka, žádný nakrátko udržovaný tráv-
ník. Nikdo si s tím prostě nelámal hlavu. Takřka volná příroda. ník. Nikdo si s tím prostě nelámal hlavu. Takřka volná příroda. 
Na druhé straně přístu-Na druhé straně přístu-
pového placu, u plotu se pového placu, u plotu se 
zeleninovou zahradou zeleninovou zahradou 
stával veliký jasan, kte-stával veliký jasan, kte-
rý místu poskytoval tro-rý místu poskytoval tro-
chu stínu. To bylo místo chu stínu. To bylo místo 
mého pradědečka, pana mého pradědečka, pana 
Josefa Červenky, který Josefa Červenky, který 
za takového hezkého za takového hezkého 
počasí pod ním občas počasí pod ním občas 
postával či posedácal, postával či posedácal, 
pobafával ze své lulky  pobafával ze své lulky  
a sledoval líný ruch  a sledoval líný ruch  
v ulici. Ta tehdy byla v ulici. Ta tehdy byla 
hlavní tepnou z Bělo-hlavní tepnou z Bělo-
horské ulice na Břev-horské ulice na Břev-
novskou náves. Občas novskou náves. Občas 
prohodil pár slov se zná-prohodil pár slov se zná-
mými kolemjdoucími, mými kolemjdoucími, 
dozvěděl se, co je nové-dozvěděl se, co je nové-
ho, smekl svou placatou ho, smekl svou placatou 
čepici a popřál svůj ob-čepici a popřál svůj ob-
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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.

174
Filomena Jičínská: Filomena Jičínská:   
Břevnovské domácí zahradyBřevnovské domácí zahrady
Venku už pěkně hřeje sluníčko, kosák vříská na větvi právě Venku už pěkně hřeje sluníčko, kosák vříská na větvi právě 
odkvetlé třešně, čmeláček doráží na mé pootevřené okno a já odkvetlé třešně, čmeláček doráží na mé pootevřené okno a já 
si vychutnávám – tak jako každý rok – krásu podletí. Od té si vychutnávám – tak jako každý rok – krásu podletí. Od té 
doby, kdy jsem začala rozum brát je to už víc než 70 let. – Do doby, kdy jsem začala rozum brát je to už víc než 70 let. – Do 
této nádherné pohody se ale z ničeho nic ozve zvuk motorové této nádherné pohody se ale z ničeho nic ozve zvuk motorové 
sekačky. Čert, aby ji vzal! Veškerá romantika je pryč!sekačky. Čert, aby ji vzal! Veškerá romantika je pryč!
A najednou se mi zatoulají vzpomínky do mého dětství  A najednou se mi zatoulají vzpomínky do mého dětství  
v Břevnově a jasně vidím klidnou, trochu starosvětskou praž-v Břevnově a jasně vidím klidnou, trochu starosvětskou praž-
skou čtvrť za takového slunného květnového rána před sebou. skou čtvrť za takového slunného květnového rána před sebou. 
Nejranější vzpomínky se mi vybavují ve starém Břevnově,  Nejranější vzpomínky se mi vybavují ve starém Břevnově,  
v Břevnovské – tehdy Tomkově ulici č. 19, kde bydlela moje v Břevnovské – tehdy Tomkově ulici č. 19, kde bydlela moje 
prateta s manželem, s mou prababičkou a pradědečkem, včet-prateta s manželem, s mou prababičkou a pradědečkem, včet-
ně dalších příbuzných. Tam jsem prožila většinu svého raného ně dalších příbuzných. Tam jsem prožila většinu svého raného 
dětství, tj. do doby, než jsem šla do školy. Obvykle mě budilo dětství, tj. do doby, než jsem šla do školy. Obvykle mě budilo 
ranní sluníčko, které se dobývalo do bytu přes množství květi-ranní sluníčko, které se dobývalo do bytu přes množství květi-
náčů s pelargoniemi, které již začínaly kvést. Protože byt byl v náčů s pelargoniemi, které již začínaly kvést. Protože byt byl v 
přízemí, měla jsem možnost hned po snídani vyběhnout před přízemí, měla jsem možnost hned po snídani vyběhnout před 
dům, kde na volném písčitém place, na který se z jeho okrajů dům, kde na volném písčitém place, na který se z jeho okrajů 
draly pampelišky, rmen a jiný plevel, jsem si hrávala. Přístup draly pampelišky, rmen a jiný plevel, jsem si hrávala. Přístup 
byl volný z ulice, z obou stran však byla oplocená zahrada. byl volný z ulice, z obou stran však byla oplocená zahrada. 
Na jedné se pěstovala jakási zelenina a za druhým plotem dá Na jedné se pěstovala jakási zelenina a za druhým plotem dá 
se říci, že byla džungle. Mezi stromy kvetly kosatce, pivoňky, se říci, že byla džungle. Mezi stromy kvetly kosatce, pivoňky, 
srdíčka, denivky a později v létě floxy. A pokud nekvetly, byla srdíčka, denivky a později v létě floxy. A pokud nekvetly, byla 

Červenec – Srpen

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

Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942Marie Klausová, Břevnov 11. 7. 1942
Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974Tomáš Chalupa, Břevnov 3. 7. 1974
Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934Roman Pýcha, Břevnov 23. 8. 1934

Za paní Kateřinou Dvořákovou
V pondělí dne 4. května odpoledne ve 
výjimečném věku 92 let v řepském Do-
mově pro seniory u sester Boromejek 
zesnula tichá, nenápadná paní Kateřina 
Dvořáková, skromná, dobrosrdečná a vel-
mi sympatická usměvavá dáma. Zemřela 
v době koronavirové epidemie, v podmín-
kách všeobecné karantény, bez možnosti 
návštěv svých přátel. Až do konce minu-
lého roku den co den s hůlkou chodívala 
ke sv. Markétě na ranní mši svatou. Se-
dávala vždy ve stejné lavici vpravo – co 
nejblíže oltáři. Pro každého měla milý úsměv, i když měla velké 
pohybové potíže. Byla ráda, když později ji jeden obětavý farník 
brával do kostela autem. Nakonec po lehké mrtvici už nebyla 
schopna chodit vůbec – a zbytek života zůstala odkázána na in-
validní vozík; byla přijata do Domova u Boromejek; i tam – díky 
své přívětivé povaze– se brzy stala oblíbenou klientkou; navzdo-
ry své fyzické nemohoucnost tam byla velmi spokojená a nikdy 

si na nic nestěžovala. Pokojně zemřela při odpoledním spánku… 
Třebaže naprostá většina jejích vrstevníků a vrstevnic už dávno 
spí věčným spánkem, přesto se i nyní, v době doznívající karan-
tény, našlo ještě hodně přátel, kteří se po částečném uvolnění 
krizových opatření přišli s ní rozloučit na smuteční obřad v břev-
novské bazilice. Otec arciopat ve své pohřební promluvě zmínil 
věrnost, trpělivost a laskavost zesnulé paní Kateřiny – a v závěru 
připomněl dávnou historii, podle které –kdykoli v jednom kláš-
teře zemřel některý mnich, představený shromáždil do kapitulní 
síně všechny zbývající a postupně přečítal jejich jména; pokaždé 
se ozvalo: „Přítomen!“– pouze po přečtení jména zemřelého na-
stalo tíživá truchlivá pomlka… představený pak pokračoval pře-
čtením jména Kristova – a na odpověď zaznělo unisono všech 
shromážděných mnichů: „Přítomen!“ Vyjádřil tak pevnou naději, 
že až v den Soudu bude čteno jméno paní Kateřiny, zazní jasně  
a šťastně její hlas: „Přítomna!“ Věřím, že vzpomínka na ni nebude 
zapomenuta.
Paní Kateřina Dvořáková se narodila v roce 1928; pocházela 
z městečka Velim u Kolína, kde měla domek, kam pokud ještě 
mohla, občas ráda jezdívala. Podle parte byla nejen maminkou 
a babičkou, ale i prababičkou. Po značnou část života chodívala 
denně na mši svatou ke svaté Markétě; v posledních několika le-
tech už by tam sama nedošla, ale ochotně ji tam vozíval autem 
jeden z farníků. Po dlouhou dobu i přes vysoký věk byla téměř 
zcela samostatná, ale loni na podzim po prudkém zhoršení její-
ho zdravotního stavu musela být hospitalizována a po propuštění 
z nemocnice byla přijata na doléčení a rehabilitaci do řepského 
Domova sv. Karla Boromejského. Tam se téměř do konce života 
ráda zúčastňovala bohoslužeb sloužených pro nemocné klienty 
Domova. To jí bylo posilou a útěchou zvlášť v době, kdy v dů-
sledku nekonečné koronavirové karantény nemohla přijímat žád-
né návštěvy; podle sdělení personálu však byla velmi trpělivá, 
nenáročná a stále přívětivá. Dne 4. května klidně a tiše zemřela  
v době odpoledního spánku. Na jejím pohřbu, resp. zádušní mši 
svaté dne 14. května bylo kromě několika rodinných příslušníků 
poměrně mnoho (několik desítek) občanů Břevnova a Bílé Hory; 
requiem celebroval Otec arciopat Prokop Siostrzonek a s ním 
břevnovský farář Otec Václav Snětina OSB.         Karel Voplakal
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vyklý pozdrav „Pán Bůh zdraví!“ Velmi často vedl hovory s pa-vyklý pozdrav „Pán Bůh zdraví!“ Velmi často vedl hovory s pa-
nem Václavem Kutinou, známou břevnovskou osobností, velmi nem Václavem Kutinou, známou břevnovskou osobností, velmi 
sečtělým a sebevzdělaným člověkem. Pan Kutina míval na hlavě sečtělým a sebevzdělaným člověkem. Pan Kutina míval na hlavě 
také placatou čepici, ovšem na rozdíl od dědečka Červenky mu pod také placatou čepici, ovšem na rozdíl od dědečka Červenky mu pod 
ní vlály dlouhé bílé vlasy. Nosil velkou zástěru a kalhoty zastrče-ní vlály dlouhé bílé vlasy. Nosil velkou zástěru a kalhoty zastrče-
né do holínek. Postavy byl střední, stále jakoby někam pospíchal  né do holínek. Postavy byl střední, stále jakoby někam pospíchal  
a nezbytným jeho doplňkem byly dvě nákupní tašky. Jeho spě-a nezbytným jeho doplňkem byly dvě nákupní tašky. Jeho spě-
chu nasvědčoval i jeho hlas, jeho řeč byla velmi rychlá, dá se říci, chu nasvědčoval i jeho hlas, jeho řeč byla velmi rychlá, dá se říci, 
že skoro drmolil. že skoro drmolil. 
Další nezbytnou osobou tohoto místa byl trafikant Kotouč, který Další nezbytnou osobou tohoto místa byl trafikant Kotouč, který 
chodil o berlích, protože v První světové válce přišel o nohu.  chodil o berlích, protože v První světové válce přišel o nohu.  
K tomu jsem chodívala tetě File pro čtyři Starky (Star – americké K tomu jsem chodívala tetě File pro čtyři Starky (Star – americké 
cigarety), většinou proto, abych se naučila přecházet ulici. Tehdy cigarety), většinou proto, abych se naučila přecházet ulici. Tehdy 
jsem sotva dosáhla k trafikantově okénku, důležitě jsem položila jsem sotva dosáhla k trafikantově okénku, důležitě jsem položila 
něco mincí, a převzala čtyři cigarety částečně zabalené do kous-něco mincí, a převzala čtyři cigarety částečně zabalené do kous-
ku novin. Teta stávala na druhém chodníku a sledovala, jak si ku novin. Teta stávala na druhém chodníku a sledovala, jak si 
vedu. Pak na mě čekal před domem u primitivní dřevěné lavičky vedu. Pak na mě čekal před domem u primitivní dřevěné lavičky 
můj malý dřevěný kočárek s panenkou, a kde mi občas vyprávěl můj malý dřevěný kočárek s panenkou, a kde mi občas vyprávěl 
můj pradědeček různé pohádky a příběhy.  Když tento dům, kde můj pradědeček různé pohádky a příběhy.  Když tento dům, kde 
bylo všem nádherně a žili v něm společně několik desetiletí, při-bylo všem nádherně a žili v něm společně několik desetiletí, při-
šel ke zbourání, protože tudy měla vést ulice Pionýrů, později šel ke zbourání, protože tudy měla vést ulice Pionýrů, později 
Patočkova, přestěhovala se teta s rodinou do Štefkovy ulice č. 5 Patočkova, přestěhovala se teta s rodinou do Štefkovy ulice č. 5 
, kde bylo hned po válce zestátněno pro kolaboraci, přízemí ro-, kde bylo hned po válce zestátněno pro kolaboraci, přízemí ro-
dinné vily. Teta se pro toto bydlení rozhodla proto, že pro jejího dinné vily. Teta se pro toto bydlení rozhodla proto, že pro jejího 
starého, víc jak 80letého otce, to bylo přístupnější bydlení. To jí starého, víc jak 80letého otce, to bylo přístupnější bydlení. To jí 
ovšem později původní majitel dost znepříjemnil. ovšem později původní majitel dost znepříjemnil. 
Dvojvila v tzv. Malém Vatikánu byla posazená v zahradě, kte-Dvojvila v tzv. Malém Vatikánu byla posazená v zahradě, kte-
rou jsme mohli také užívat. Tato zahrada byla částečně okrasná rou jsme mohli také užívat. Tato zahrada byla částečně okrasná 
a částečně ovocná. Ale ani tady se žádné trávníkové žací orgie a částečně ovocná. Ale ani tady se žádné trávníkové žací orgie 
nekonaly. Dvakrát za léto přišel pán, který posekal trávník, trávu, nekonaly. Dvakrát za léto přišel pán, který posekal trávník, trávu, 
případně usušené seno si odnesl a to bylo vše. Nebyla to sice již případně usušené seno si odnesl a to bylo vše. Nebyla to sice již 
taková džungle, ale rozhodně se nedalo říci, že by tu panovala taková džungle, ale rozhodně se nedalo říci, že by tu panovala 
parková úprava. Pár ozdobných keřů nad brankou do zahrady, parková úprava. Pár ozdobných keřů nad brankou do zahrady, 
velká krásná jedle stála jako stráž mezi ovocnou a okrasnou velká krásná jedle stála jako stráž mezi ovocnou a okrasnou 
zahradou. Takřka u plotu byla kovová konstrukce besídky, po zahradou. Takřka u plotu byla kovová konstrukce besídky, po 
které se pnul loubinec. Pod oknem menšího pokoje byl jediný které se pnul loubinec. Pod oknem menšího pokoje byl jediný 
okrasný záhon s pivoňkami a růží. V zadní části zahrady rost-okrasný záhon s pivoňkami a růží. V zadní části zahrady rost-
ly ve vzájemném pohodovém kontaktu jabloně a hrušně a jedna ly ve vzájemném pohodovém kontaktu jabloně a hrušně a jedna 
slíva. Opět to byla zahrada, která měla svůj vlastní život nijak slíva. Opět to byla zahrada, která měla svůj vlastní život nijak 
neznásilňovaný člověkem. Ta slunečná rána mezi jarem a létem, neznásilňovaný člověkem. Ta slunečná rána mezi jarem a létem, 
kdy nebylo ještě vedro, bývala moc krásná. Sluníčko se prodíra-kdy nebylo ještě vedro, bývala moc krásná. Sluníčko se prodíra-
lo stromy, na protějším domě na střeše vrkaly hrdličky a květy lo stromy, na protějším domě na střeše vrkaly hrdličky a květy 
plané růže nad garáží se otevíraly ke slunci. Na střeše garáže, do plané růže nad garáží se otevíraly ke slunci. Na střeše garáže, do 
které byl přístup pouze z ulice, bývala zahradní lavička a pro-které byl přístup pouze z ulice, bývala zahradní lavička a pro-
ti ní dvě dřevěná křesla. Ta bývala oblíbeným místem dědečka ti ní dvě dřevěná křesla. Ta bývala oblíbeným místem dědečka 
Červenky. Jeho placatá čepice s mírným pokývnutím hlavy se Červenky. Jeho placatá čepice s mírným pokývnutím hlavy se 
čas od času smekla do výše hrudi a dědeček právě procházejí-čas od času smekla do výše hrudi a dědeček právě procházejí-
címu známému nebo sousedu pronesl svůj pozdrav. A byla–li címu známému nebo sousedu pronesl svůj pozdrav. A byla–li 
to dáma, tak samozřejmě pozdrav zněl: „Rukulíbám, milostivá to dáma, tak samozřejmě pozdrav zněl: „Rukulíbám, milostivá 
paní!“ – pradědeček měl dobré vychování, vhodné do prostře-paní!“ – pradědeček měl dobré vychování, vhodné do prostře-
dí Malého Vatikánu. A tak jako zahrada u našeho domu, tak  dí Malého Vatikánu. A tak jako zahrada u našeho domu, tak  

i ostatní zahrady žily svým vol-i ostatní zahrady žily svým vol-
ným nenásilným přirozeným způ-ným nenásilným přirozeným způ-
sobem. Betonový bazén v zahra-sobem. Betonový bazén v zahra-
dě měl málokdo, a pokud ho měl, dě měl málokdo, a pokud ho měl, 
rozhodně nebyl trvale napuštěný, rozhodně nebyl trvale napuštěný, 
jak je dnes zvykem, ale napouštěl jak je dnes zvykem, ale napouštěl 
se jen ve velkých vedrech. Větši-se jen ve velkých vedrech. Větši-
nou to byly zahrady stinné, kdy se nou to byly zahrady stinné, kdy se 
několik květin na záhoně v největ-několik květin na záhoně v největ-
ších vedrech zalilo zahradní konví. ších vedrech zalilo zahradní konví. 
Že by se denně zalévaly trávníky, Že by se denně zalévaly trávníky, 
to vůbec nepamatuji, i když každá to vůbec nepamatuji, i když každá 
vila měla vyveden zahradní kohou-vila měla vyveden zahradní kohou-
tek. Ten jsme využívaly hlavně my, tek. Ten jsme využívaly hlavně my, 
děti, když jsme měly žízeň. O krátce střihaném trávníku, seče-děti, když jsme měly žízeň. O krátce střihaném trávníku, seče-
ném mnohokrát za sezónu se dalo dočíst leda tak v anglických ném mnohokrát za sezónu se dalo dočíst leda tak v anglických 
detektivkách. detektivkách. 

Ve starém Břevnově bydlela moje matka a já trvale od svých 12 Ve starém Břevnově bydlela moje matka a já trvale od svých 12 
let, kdy už jsem byla dostatečně velká, abych se mohla sama ráno let, kdy už jsem byla dostatečně velká, abych se mohla sama ráno 
vypravit do školy. Dům, ve kterém jsme bydlely, sousedil rohem vypravit do školy. Dům, ve kterém jsme bydlely, sousedil rohem 
se zdí klášterní zahrady a zahrada jeho byla v mírném svahu. se zdí klášterní zahrady a zahrada jeho byla v mírném svahu. 
Byla zakládána jako okrasná zahrada těsně před první světovou Byla zakládána jako okrasná zahrada těsně před první světovou 
válkou v secesním stylu. Zahrada měla dokonce umělou jeskyni válkou v secesním stylu. Zahrada měla dokonce umělou jeskyni 
kolem níž obloukem stoupaly schody z umělých kamenů a paře-kolem níž obloukem stoupaly schody z umělých kamenů a paře-
zů, které sloužily zároveň jako prostor pro zasazené květiny. Já zů, které sloužily zároveň jako prostor pro zasazené květiny. Já 
už si z květin pamatuji pouze na jeden keř nádherných růžových už si z květin pamatuji pouze na jeden keř nádherných růžových 
růží, který rost poblíž u domu. Jinak rostla zahrada bujně a různě růží, který rost poblíž u domu. Jinak rostla zahrada bujně a různě 
se vzácné keře prolínaly s náletovými dřevinami. Nejkrásnější se vzácné keře prolínaly s náletovými dřevinami. Nejkrásnější 
však bylo, když rozkvetla stráňka u jeskyně. Tady si volně rostl však bylo, když rozkvetla stráňka u jeskyně. Tady si volně rostl 
planý bílý šeřík a překrásně voněl. Těsně po jeho odkvětu vy-planý bílý šeřík a překrásně voněl. Těsně po jeho odkvětu vy-
kvetly tři druhy štědřence a nakonec obrovský keř bílého pus-kvetly tři druhy štědřence a nakonec obrovský keř bílého pus-
toprylu. Ten spolu se zimolezem omamně voněl po celé zahradě toprylu. Ten spolu se zimolezem omamně voněl po celé zahradě 
zejména navečer. Zahrada byla ve svahu stočeném k jihu, proto zejména navečer. Zahrada byla ve svahu stočeném k jihu, proto 
bývala od rána do večera zalita sluncem. Ale i tady, stejně jako bývala od rána do večera zalita sluncem. Ale i tady, stejně jako 
v ostatních zahradách, se sekaly trávníky jen dvakrát, nejvýše v ostatních zahradách, se sekaly trávníky jen dvakrát, nejvýše 
třikrát do roka. A nedá mi nezmínit nejvyšší bod sousední Hart-třikrát do roka. A nedá mi nezmínit nejvyšší bod sousední Hart-
lovy zahrady (těsně nad vstupem do Jeptišky), který korunovala lovy zahrady (těsně nad vstupem do Jeptišky), který korunovala 
obrovská třešeň, která když kvetla, bývala vidět z tramvaje už obrovská třešeň, která když kvetla, bývala vidět z tramvaje už 
od Dlabačova. Stejně tak nádherně kvetl sad v bývalé zahradě od Dlabačova. Stejně tak nádherně kvetl sad v bývalé zahradě 
rodiny Ryšavých. Byla to bujná krása dobře plodících a většinou rodiny Ryšavých. Byla to bujná krása dobře plodících a většinou 
nijak neošetřovaných stromů. nijak neošetřovaných stromů. 

Tehdy nebyl majitel zahrady jejím otrokem, jak je to v mno-Tehdy nebyl majitel zahrady jejím otrokem, jak je to v mno-
hých případech dnes, žádné stříhané živé ploty, ty jsme znali jen  hých případech dnes, žádné stříhané živé ploty, ty jsme znali jen  
z klášterní zahrady. Kolem plotů rostly krásné, bujně rostoucí  z klášterní zahrady. Kolem plotů rostly krásné, bujně rostoucí  
a kvetoucí keře, které se stříhaly jen v případě proschnutí nebo a kvetoucí keře, které se stříhaly jen v případě proschnutí nebo 
nežádoucího vyššího vzrůstu. Příroda si žila v Břevnově po nežádoucího vyššího vzrůstu. Příroda si žila v Břevnově po 
svém, lépe než dnes. svém, lépe než dnes. 



Malíř Karel Holan

Pány Karla Holana a Miloslava Holého, vrstevníky z konce 
devatenáctého století, si může leckdo splést. Podobná jmé-
na, oba z Prahy – Karlína, kamarádi a ještě k tomu malíři. 
Oba také absolventi pražské akademie umění, kteří přinesli 
na česká plátna nový malířský směr – sociální malbu, je-
jímž motivem byly obrázky z předměstí Prahy, jejich zákou-
tí a uličky. Starší Karel Holan, ročník 1893, v jehož tvorbě 
se Břevnov více objevuje, se k profesionální malbě dostal 
později. Nejprve studoval na karlínské reálce a svůj talent 
uplatňoval v soukromých školách známých malířů Vincen-
ce Beneše a Otakara Nejedlého. Po maturitě šel studovat 
architekturu, ale byl povolán do války světové a na frontě 
utrpěl těžké zranění. Už v roce 1915 byl propuštěn z armá-
dy. Až po tom se přihlásil na Akademii výtvarných umění  
a v roce 1925 založil s Miloslavem Holým, Pravoslavem Ko-
tíkem a sochařem Karlem Kotrbou tvůrčí skupinu Ho Ho Ko 
Ko, pro kterou byla sociální tématika společná. Karel Holan 
se později stal členem spolku Mánes a Myslbek. Zemřel  
v roce 1953. Jeho dílo jest především věnováno Praze, což 
jest, věru, krásný program na celý život. 

 Pavel Krchov

Z malířovy palety:  
vlevo: Klášterní zahrada a kaple Josefka, 
vpravo skála U Jeptišky  
a silnice Na Panenské.

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC


