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Nedávného slavnostního slibu nového člena řádu Benediktinů, bratra Bruna, se zúčastnilo mnoho far-
níků a hostů. Ne po každé však mají příležitost vidět našeho pana arciopata Petra Siostrzonka s mit-
rou na hlavě. 

U nás jsou dnes samé novoty. U příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře a vzpomínkové akce u mohyly 
dne 8. listopadu byl v ulici v Aleji bělohorských exulantů vztyčen monumentální kříž usmíření, jehož au-
torem jest benediktinský mnich a umělecký kovář Abraham Fischer, na snímku. Každá barva kříže má 
svůj symbolický význam a na poklep má jiný zvuk.                       Foto: Praha 6

V novém parku Marie Terezie u Pražského Hradu byl v těchto dnech oficiálně odhalen velký pomník 
české královně Marii Terezii ku 280. výročí převzetí vlády nad habsburskou říší. Pomník odhalili před-
stavitelé Prahy 6, starosta Mgr. Ondřej Kolář, místostarosta Mgr. Jakub Stárek, místostarosta Mgr. 
Jan Lacina, sochař Jan Kovařík a architekt Jan Proksa. Je to významný a odvážný čin.     Foto: Praha 6

131

Uzávěrka příštího čísla jest  Uzávěrka příštího čísla jest  
v pátek 17. ledna 2021v pátek 17. ledna 2021

Lístek z archívu

Hrabě Jáchym Ondřej Šlik zatčen! Rodák z Ostro-
va nad Ohří, absolvent university v Jeně, později 
její rektor. Byl luteránem, stoupencem česko – 
saského spojenectví a jeden z hlavních odpůrců 
císaře Ferdinanda Habsburského. Po prohrané 
bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 se ukryl na zám-
ku ve Frýdlantu, kde byl zadržen a převezen do 
Drážďan. 8. března 1621 předán císařským, 21. 
června 1621 se šestadvaceti českými pány po-
praven. Soudy tenkrát pracovaly rychle. Na kres-
bě pražské malířky Zdenky Landové je uprostřed 
davu na koni s kloboukem v ruce, obklopen stráží. 
Ke špalku na Staroměstském náměstí volán jako 
první. Bylo mu 52 let.                     OV
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  Z kláštera. Z kláštera. • • V listopadu 2020. Podzim 
provanul našimi domovy svojí mírností, ba-
revnou krásou stromů, klidem v krajině, kam 
nepronikl dopravní hluk ulice. Našinec ani 
nemusí utéci daleko. V naší blízkosti čeká 
klášterní zahrada, o kousek dál obora Hvěz-
da. Arciť také tiché lavice se slovem kněze  
v bazilice sv. Markéty, anebo v kostele P. Ma-
rie Vítězné na Bílé Hoře. Jenže letos je vše 
jinak. 
Na výzvu biskupů se 2. listopadu konala ven-
ku před bazilikou bohoslužba za zemřelé. Po-
řad bohoslužeb se změnil, stejně jako na jaře 
letošního roku. Nedělní mše jsou slouženy od 
deváté ranní, ovšem jen on line, bez farníků. 
To znamená, kdo má počítač, může se mše 
účastnit, když si otevře Břevnovskou farnost 
a snadno vyhledá probíhající bohoslužbu. 
Průběh se ukáže jako v televizi. Slouží pan 
arciopat P. Siostrzonek, s Paterem Václavem 
Snětinou, Vojtěchem Malinou za doprovodu 
břevnovského varhaníka Marka Čihaře a zpě-
vu manželů Magdaleny a Pavla Salákových.
Pro přijetí svátostí jest bazilika otevřena  
v pondělí až sobotu od 17.30 do 19. hodin.  
V neděli pak od sedmé do osmé ranní, od de-
sáté do půl dvanácté a večer od 17.30 do 19 
hodin. V klášterním infocentru u baziliky je 
denně otevřeno prodejní okénko. Od ponděl-
ka do pátku od 8.30 do 17.30, v sobotu od 9. 
00 do 16 hodin. Je zde k mání široká nabíd-
ka suvenýrů. Pohlednice, magnetky, obráz-
ky, hrnečky, pamětní mince, publikace, také 
něco na zub, benediktinské oplatky, čokolády  
a ovšem produkty břevnovského klášterního 
pivovaru, pivo Benedikt, vína a likéry z bene-
diktinských vinic v Rajhradě u Brna a další. 
• 8. listopadu se konaly na Bílé Hoře u mo-
hyly k 400. výročí bitvy ekumenické nešpory. 
Vedl je olomoucký arcibiskup Jan Graubner 

s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, 
synodním seniorem ČCE Danielem Ženatým 
a dalšími hosty. Všichni s rouškami a roze-
stupy. Následovaly tři zastavení s modlitba-
mi katolickou, protestantskou a židovskou 
za zpěvu Magdaleny a Pavla Salákových. Po 
té byl slavnostně odhalen nový kříž smíření 
v ulici v Aleji bělohorských exulantů, jehož 
autorem jest německý benediktin a umělec-
ký kovář P. Abraham Fischer. • V neděli 22. 
listopadu se v bazilice sv. Markéty konala 
od deváté ranní bohoslužba Krista Krále, 
která uzavírá křesťanský rok před nedělemi 
adventními, které následují a před časem 
Vánočním a Novoročním. I tato mše byla on 
line. V měsíci listopadu minuli jsme několik 
svátků známých církevních osobností. 11. 
listopadu slaví se sv. Martin, který přijížděl 
na bílém koni. K tomuto dni u našich předků 
nezbytně patřila dobře vykrmená „martin-
ská“ husa. K této tradici se už před mnoha 
lety vrátil Břevnovský živnostenský spolek 
pořádáním spolkové večeře: martinskou hu-

sičku s knedlíkem, se zelím a plzeňským pi-
vem. Letos tomu tak není. • 22. listopadu má 
svátek svatá Cecilie, patronka všech umělců, 
muzikantů a zpěváků. S ní bývaly spojeny 
oslavy profesní, literární, koncertní. 25. listo-
padu drží svátek svatá Kateřina, často užíva-
né jméno žen a dívek. V Jídelně U Slávisty 
na Bělohorské 122 peče a vaří jedna Kateřina 
a všem náramně chutná. Na svatou Kateřinu 
bývaly v Čechách poslední taneční zábavy  
v roce, neboť se blížil advent. Specialitou 
Kateřinských zábav bývalo „Ženské právo.“ 
Ženy zcela převzaly roli mužů, nosily jim jíd-
lo, pití, vybíraly si tanečníky, vyplatily muzi-
ku atd. K ránu však již ženské právo neplati-
lo. Tak se naši předkové uměli bavit. 

  Ze živnostenského spolku. /Tomáš Hu-
dera/. Náš spolkový život je vlastně na bodě 
nula, stejně jako společenský život v celé 
zemi. Nemohli jsme uspořádat Břevnovské 
posvícení a Kolotoče bez bariér, víme že ne-
bude novoroční koncert. S čím se nechceme 
smířit, že nebude ozdoben Břevnovský vá-

V dnešním obrázkovém kvartetu ještě připomeneme obálkou knihy nešťastné výročí bitvy v roce 1620, které inspirovalo mnoho malířů a řadu generací. Ale už před 
sto lety český filosof Emanuel Rádl řekl: Hrdý národ nevzpomíná s dojetím na historické okamžiky, kdy dostal nařezáno… Po Břevnovské pláni se můžete dnes dob-
ře rozhlédnouti, vlezete–li u Ladronky do nově osazené rozhledny v podobě kotle a nazvané Šiška od umělce pana Sušky. Dohlédnete možná mj. na historické místo 
Vypich, odkud, jak známo, jede tramvaj na Bělohorskou kolem naší nebohé polikliniky. Její osud je nakloněný jako dopravní označení před ní. Ale nespadne. Pan Ri-
chard Podzemný byl příliš dobrý architekt. Arci kdo je ta dáma ve vajíčku? To se dočtete v závěrečné části Tajemství břevnovského hřbitova na str. 14. 

Zpravodajství 
Břevnovana

Lístek z archívu

PF 2021



4

BŘEVNOVAN

 Nouzovým stavem byla všeobecně ochromena veškerá činnost kulturní, sportovní a spolková. Aby 
nám nesešli z mysli úplně, připomeňme si několik známých tváří ze života spolkového, jak je zachytila 
redakční fotografie. Zleva: předseda živnostenského spolku Tomáš Hudera, pokladník spolku Eduard 
Kučera, prof. Kubík, ruzyňský výrobce loutek Miloš Kasal, paní Hana Kosová a Ing. Červenková, manže-
lé Klierovi, klenotnictví Bělohorská atd. 

noční stromek, jehož zasazení jsme několik 
let iniciovali. Setkání se zpíváním koled ne-
bude, ale připravujeme zdobení stromku tak 
abychom vyhověli, všem přísným a někdy 
nesmyslným předpisům. Chceme do této akce 
zapojit i všechny Břevnováky. Vše najdete na 
facebooku spolku. Zrušili jsme samozřejmě 
i akce pro členy spolku jako Martinská husa 
a výlet na vánoční trhy. Chtěl bych jménem 
spolku poděkovat všem partnerům za spolu-
práci v uplynulém roce a popřát všem klidné 
Vánoční svátky šťastný nový rok a doufám, 
že v roce 2021 se opět budeme moci scházet 
v Břevnově na tradičních akcích. 

  Žádný výlov, žádné zprávy. Jak sdělil 
listu předseda rybářského spolku v Břevnově 
ing. Nachtigal, letos se žádný podzimní výlov 
neuskuteční, nic se neděje, dokonce i spolko-
vá kancelář v ulici Pod Drinopolem jest do-
časně uzavřena. Uvidí se příští rok. Jestli tedy 
v břevnovských rybnících zbyli nějací kapří-
ci, můžou přes zimu klidně spát. 

  Před Vánocemi. Od poloviny listopadu 
probíhá v ulicích Břevnova obvyklá vánoční 
výzdoba na sloupech el. vedení a budou úřed-
ně rozsvíceny, počínaje Adventem, i vybrané 
vánoční smrky v Praze 6. Ovšem bez účasti 
sousedů, dětí a přátel. U nás před klášterem 
roste pěkný smrk pořád, nemusíme čekat, kde 
jaký se ušmikne. Je mladý a krásný, zelený 
po celý rok, zelený jako naděje, jako je barva 
Vánoc. 

  Z významných kulturních událostí 
uplynulého léta v Kaštanu je třeba si povšim-
nouti koncertu Mucha open air se zpěvačkou 
Nikolou Muchovou, za kterou přijel dav fa-
noušků z Prahy. Má to své důvody: Nikola je 
mladá fotogenická žena, dobře hraje a zpívá 
svoje texty, které jinde neuslyšíte. Některé 
jsou vulgární. A to vše spolu s hezkou tváří 
jí činí přitažlivou. Pro mladé kluky povyra-
žení, pro muže koktejl k náklonnosti. Určitě  
v Kaštanu nehrála naposledy.

  Škola v Brixiho ulici. /Věra Dubská/.  
V zahradě za plotem z modrých trubek bli-
zoučko polikliniky Petřiny se skrývá malý 
domek, jakých bylo v poválečné době po-
staveno v Praze jako nouzové stavby určené 
pro školy vícero a některé po rekonstrukci 
věrně slouží dodnes, například knihovna 
na Petřinách.Pamětníci vzpomínají, jak do 
„školičky“ v Brixiho ulici chodili do vícetříd-
ní základní školy. Poté zde sídlila školka, pak 
Lidová škola umění (LŠU), nyní Základní 
umělecká škola (ZUŠ) jako jedno z detašo-
vaných pracovišť ZUŠ Petřiny. Letos sem 
opět nastoupili zájemci o studium „výtvar-
ky“, „dramaťáku“ a „hudebky“. Vernisáž 
výtvarníci měli v náhradním termínu v září  
v pobočce v Šáreckém údolí, místo v tradič-
ním termínu koncem června.

  Pozdrav z Pohořelce. V současné době 
se díky nejrůznějším opatřením proti pan-
demii coronaviru život na Hradčanech příliš 
neliší od života jinde. Poloprázdné náměstí, 
zavřené obchody, z nichž některé již neote-
vřou ani po ukončení omezení. Na Pohořelci 
funguje jen Žabka, nové pekařství a kavár-
na, která prodává přes okénko. Na Loretán-

K mohyle na Bílé Hoře přišli symbolicky i mladí Sokolové z Břevnova se starostkou organizace paní Ma-
rušovou. Starší občané dobře znají slova sokolského pochodu, kde se zpívá o naší domovině: 6. červen-
ce na Strahovských hradbách, stáli sokolíci v dlouhých hustých řadách a dále. Svedli byste to ještě?

Obrázkem do archivu bychom mohli nazvat mši, při které jsou pohromadě členové benediktinského 
řádu v Břevnově. Vlevo v černém bratr Bruno, za křížem u oltáře Pater Václav Snětina, převor Benedikt 
Kolaja z Bílé Hory, pan arciopat P. Siostrzonek, Martin Ševeček co má na starosti ministranty, Pater Voj-
těch Malina a benediktin Pater Michal Špán. 
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ském náměstí restaurace u Ševce Matouše 
dává jídlo i pití sebou. V Loretánské ulici 
jsou ještě také dvě restaurace, které se sna-
ží přes okénka prodávat. Na Hradčanském 
nám. v bývalém klášteře karmelitek, kterou 
nyní mají karmelitáni, nabídli možnost uby-
tování pro osoby, které jsou v karanténě a z 
nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou 
být doma. Na stránkách kláštera na Strahově 
probíhá každou neděli od 10 hod. mše sva-
tá, samozřejmě bez věřících, za doprovodu 
varhan, které rozeznívá strahovský varha-
ník Vladimír Roubal. Stejně jako u nešpor 
od pondělí do soboty od 17 hod. v neděli  
v 19.30. Každý den jest modlitba růžence  
k Božímu milosrdenství, a to o osmé večer-
ní. Také denně v18.30 je možnost v kapli sv. 
Norberta přistoupit ke svatému přijímání.
Těšíme se, až se alespoň trochu vše uvolní 
a budeme se moci sejít, jak při společných 
bohoslužbách, tak při jiných společenských 
akcích. 

Čtenářům vše dobré, zdraví i pohodu přeje 
Marie Bukvicová.

  Zprávy úřední. 
• Květiny a věnec k soše TGM. Zástupci 
Prahy 6 si připomněli výročí založení re-
publiky a položili letošního 28. října květiny  
a věnec u sochy Tomáše G. Masaryka na Ba-
chmačském náměstí. Stalo se tak ke 102. vý-
ročí založení republiky.
• Na Ladronce vyrostla „Šiška“, která na-
bízí posezení a výhled na Prahu. Na Ladron-
ce vyrostlo nové umělecké dílo, které slouží 
jako rozhledna a rovněž jako originální místo 
k posezení na čerstvém vzduchu. Podle svého 
tvaru a zpracování vnějšího pláště nese název 
Šiška a vzniklo z vysloužilých kovových cis-
teren. Celý objekt městské části Praha 6 bez-
platně na rok a půl zapůjčil jeho autor, sochař 
Čestmír Suška.
• Konec reklamních laviček. Hlasujte  
v anketě o jejich nahrazení. V Praze 6 dojde 
k odstranění reklamních laviček. Městská 
část nyní spustila on–line anketu, zda si lidé 
přejí na jednotlivých místech možnost seze-
ní ponechat. Namísto některých reklamních 
laviček by pak Praha 6 instalovala lavičky 
vlastní. Anketa probíhá prostřednictvím Geo-
portálu Prahy 6. 
• Ani v dnešní době není zapomínáno na 
hrdiny a oběti doby válečné. Komorními piet-
ními akty a položením věnců u příležitosti ce-
losvětového Dne veteránů za Prahu 6 uctěno 
hrdinství našich i slovenských vojáků, legio-
nářů, válečných veteránů, vlastenců, kteří ve 
válečných apokalypsách nasazovali životy za 
svobodu vlasti a za obnovení státní suvereni-
ty. Věnce v Praze 6 na pamětní místa položili 
dne 11. listopadu místostarostové Jan Lacina 
a Jiří Lála. 
• Startuje čtvrtý ročník projektu Nápad 
pro Šestku. Městská část Praha 6 vyhlašuje 
čtvrtý ročník participativního projektu Nápad 
pro Šestku.Ten umožňuje veřejnosti, aby svý-
mi návrhy ovlivňovala podobu veřejných pro-
stranství v městské části. Na nápady občanů 
vyčlenila Praha 6 celkem pět milionů korun.

pokračování na straně 6

Na 5 minut s novým benediktinem 
Brunem… 

Který jste ročník, a kde jste se naro-
dil? Sdělte, prosím, celé Vaše občan-
ské jméno a důvody volby jména řá-
dového. Vaši rodiče jsou Češi?

Narodil jsem se ve slovutné metropo-
li všech Hanáků, v Olomouci. Velkou 
úlevou pro mě je, že se tak stalo 4. 4. 
roku 1984, což není obtížné pro paměť. 
Moje občanské jméno je Michal Gia-
cintov, což dává tušit, že pradědeček 
byl Rus. Ten v roce 1917 prchnul před 
nastávajícím bolševismem do tehdejší 
monarchie, pozdějšího Českosloven-
ska, dnešní České Republiky. Rodiče 
už jsou oba Češi, přesněji Moraváci.  
S řádovým jménem Bruno Maria se to 
má tak: Při obláčce, což je obřad přijetí 
do řádového společenství, získáváme 
krom hábitu i svatého patrona, jehož 
jménem jsme následně obdařeni. Před 
obláčkou sdělíme představenému pět 
svých favoritů a on při obřadu jednoho 
vybere. Pannu Marii coby spolupatron-
ku jsem si vyžádal navíc a sv. Bruna mi 
Otec Prokop Siostrzonek vybral s tím, 
že jeho následovníci, Kartuziánští mni-
ši, žili v Olomouci i Praze a světec tak 
spojuje obě moje životní metropole.

Prosím, jaké je Vaše vzdělání?

Coby průměrný žák jsem absolvoval zá-
kladní školu, coby jeden z těch slabších 
klasické gymnázium a coby suverénně 
nejslabší jsem se mezi léty 2003–2010 
doklopýtal k magisterskému titulu na 
teologické fakultě. Tu jsem započal 
v Českých Budějovicích, na rok jsem 
byl na zahraničním studijním pobytu 
na Řeckokatolické teologické fakultě  
v Prešově a dokončil jsem studia v rod-
né Olomouci.

Co Vás přivedlo k tomu, že jste vstou-
pil do řádu benediktinů v Břevnově  
a ne k jinému?

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

5

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.

Michal Giacintov

Věřím, že to byl sám Nejvyšší. Stalo se, 
že při jedné skautské duchovní obnově 
mi mimoděk na mysl padl Břevnovský 
klášter. To mi bylo 16 let a nic jsem  
o něm nevěděl. Tak jsem si něco přečetl, 
přijel se seznámit coby host, a dalších 16 
let bloudil životem, než jsem vstoupil. Re-
spektive vstoupil jsem už dřív, ale neslav-
ně odešel, poté jsem započal formaci 
i u bratří Kapucínů na Loretánském ná-
městí, ale stejně mě nakonec Pán dovedl 
zpět do Břevnova.

Jaké máte záliby – koníčky a jaké jsou 
Vaše cíle v dohledné době?

Mojí životní výhrou je to, že jsem skau-
tem. Díky skautům jsem uvěřil a stal se 
katolíkem, na skautské akci jsem popr-
vé zaslechl i povolání k životu v klášteře  
a na táboře Jelenů jsem letos měl i svoji 
historicky první (a zatím jedinou) boho-
službu slova. Proto jsem moc rád, že jed-
nou z mých úloh v klášteře je duchovní 
asistence oddílu Jelenů při našem kláš-
teře. Co se cílů týče, tím největším je být 
připraven na smrt a dojít do Nebeské-
ho Království jakož i nebýt na překážku  
v tomto druhým, ba naopak se snažit být 
jim majákem. V tom dalším do našich 
snů obecně zasáhl nouzový stav a Covid, 
takže není úplně možné cokoliv pláno-
vat. Nicméně bych rád směřoval své kro-
ky k jáhenské a posléze i kněžské službě.

Co se Vám v Břevnově líbí?

Největším bohatstvím jsou samozřejmě 
lidé. Zatím se nejvíc seznamuji s farní-
ky a lidmi kolem kláštera, ale počítám, 
že časem těch kontaktů bude přibývat. 
Mám rád i okolí, oboru Hvězda, Divokou 
Šárku, prostranství okolo Ladronky i ulič-
ky Střešovic. A taky, ač to bude působit 
morbidně, mám rád náš hřbitov, kam se 
chodím denně modlit.

Před měsícem jste složil slavné sliby. 
Co to znamená? 

Je to definitivní zasvěcení se Bohu  
a potvrzení příslušnosti ke klášteru. Mni-
šský život se tak stává identitou, do které 
bych se měl snažit dorůstat a která by 
mě měla dál formovat a být ze mě cítit. 
Je to zodpovědnost, ale drží mě vědomí, 
že nejdu sám. Že je tu Bůh, který mě na 
tuto cestu pozval, spolubratři, s kterými ji 
sdílím, a množství modliteb našich přátel 
i anonymních lidí, které nás drží a dávají 
nám sílu vytrvat. 

Co byste ještě chtěl sděliti čtenářům?

Na závěr bych čtenářům rád popřál po-
žehnaný a pokojný Advent a stejně tak  
i požehnané a pokojné prožití Vánoc. Kéž 
dokážeme být navzdory virům i jiným 
těžkostem pozorní vůči dobru, které se 
nám i druhým dostává, a naplno vyu-
žijeme své schopnosti pro to, ho šířit.  
A lampičkou do dalších dní nechť nám 
jsou naděje a radost.

Děkuji za rozhovor Pavel Krchov
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Vyvrcholením letní sezóny v Kaštanu byl koncert Mucha open air se zpěvačkou Nikolou Muchovou, 
která přilákala z Prahy stovky ctitelů. Na koncertní dvorek se všichni nevešli a tak oblehli okolí, schody 
a zídku. Byl to rachot. 

Doufejme, že při generální opravě naší polikliniky v Břevnově nebudou natrvalo odstraněny sochy dětí, 
které k budově neodmyslitelně patří, stejně jako socha matky s dítětem proti poliklinice, trvale zarostlá 
v křoví. Leč pozor, na sochy hrajících si dětí začala padat omítka.

Pecku na závěr dnešního obrazového zpravodajství dávají Břevnováci, kteří zde ještě nedávno hrá-
li III. ligu. To už bylo něco! Peckou je to, že budeme mít v Břevnově opět fotbalový manšaft, hřiště, 
žáky a další, včetně tradičních červenobílých dresů, i nový název Union Břevnov. Prostě: Červený 
bílý, to se mi líbí…                   Foto: Václav Rada 

• Sněhová pohotovost 2020/2021.  
V rámci projektu sněhové pohotovosti bude 
v letošním roce zajišťována schůdnost chod-
níků v oblasti Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šá-
reckého údolí a části Ořechovky. Stejně jako 
v loňském roce budou brigádníci vykonávat 
úklid od 1. prosince 2020 do 31. března 2021. 
Nástup do práce musí být nejpozději v 6.30, 
ukončení prací do 10.00 hodin.
• Po krátké pauze jsou Trhy na Kulaťáku 
zpět! Pořadatelé trhů – Městská část Praha 6 
a spolek Farmářské trhy se rozhodli vyslyšet 
přání mnoha prodejců i našich návštěvníků 
nejen z Prahy 6 a opět obnovit provoz našich 
trhů.

Světlička a letošní výročí bitvy  
na Bílé hoře

Zvláštní název – „Světlička“ má roklinka ji-
hozápadně od obory Hvězdy, bezprostředně 
u její zdi. Tento místní název zůstal zachován 
rovněž v pojmenování sousední ulice v roce 
1962. Světlička má pozoruhodnou souvislost 
s bělohorskou bitvou 8. listopadu 1620. Zde 
se totiž nacházelo stanoviště oddílu legendár-
ních Moravanů. Historická pravda je ovšem 
zcela odlišná od vlastenecko-romantických 
tradic. Dnes již dobře víme, že tito „Morava-
né“ byli žoldnéři různých národností, najatí 
za peníze moravských evangelických stavů. 
Jejich stanoviště v roklince se jim v bitvě 
stalo osudným. Za nimi vysoká ohradní zeď 
obory, po stranách strmé svahy prolákliny, 
před nimi útočící císařští vojáci. Nebylo kam 
ustoupit. Bojovali, ne však do posledního 
muže, jak vypráví tradice. Ostatně, kdo by 
to také na nájemních žoldnéřích mohl chtít?  
A jejich velitel – hrabě Jindřich Šlik? /Vzdá-
lený příbuzný později popraveného Šlika/. 
Ani ten ve skutečnosti u zdi obory nepadl. Ba 
naopak, přešel z tábora evangelických stavů 
do služeb císaře Ferdinanda Habsburského  
a to velmi rychle. Vždyť už v roce 1621, 
pouhý rok (!) po bitvě na Bílé hoře, byl veli-
telem pluku císařských německých knechtů. 
Již roku 1623 se dočkal povýšení, byl jme-
nován generálem zbrojmistrem. V císařských 
službách úspěšně válčil pod velením genera-
lissima Valdštejna, od roku 1627 jako polní 
maršálek. Později byl přijat do stavu říšských 
hrabat a domohl se velkého majetku, řady 
panství v Čechách i na Moravě. Zemřel roku 
1650 a byl pohřben na Strahově. V druhé 
polovině 19. století, pod vlivem vlastenec-
kých a pozdně romantických nálad, vznikla  
v Ruzyni a okolí zajímavá tradice – Světlička. 
Na začátku šedesátých let jsem ještě hovořil  
s pamětníky z Ruzyně, kteří se této vzpomín-
ky jako děti zúčastnili ještě ve dvacátých le-
tech minulého století. Poté zřejmě zvyk upadl 
v zapomenutí, takže dnes nám ho může při-
pomenout jenom název Světlička.
Místní obyvatelé v předvečer bělohorské 
bitvy přicházeli do míst stanoviště Morava-
nů a ve svazích prolákliny zapalovali světla  
a svíčky, jako vzpomínku na padlé bojovníky. 
Odtud tedy místní název Světlička.

Historik PhDr. Michal Flegl v časopise Břev-
novan 2001
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Milí Břevnovští,
události letošního roku nás nutí mě-
nit naše zvyklosti a zavedené pořád-
ky. Místo do kin a divadel chodíme 
na procházky, ale bohužel spíš každý 
sám. Zrušit jsme na čas museli i to-
lik oblíbené procházky s průvodkyní 
Hedvikou Čenkovou. Než se zase 
vrátíme k běžnému životu, mám pro 
vás dva tipy. Určitě si nesmíte nechat 
ujít výhled ze Šišky na Ladronce. Jde 
o rozhlednu a současně umělecké 
dílo uznávaného sochaře Čestmíra 
Sušky, který je známý tím, že nepotřebným věcem vdechuje nový 
život. Jako této původní cisterně. Rozhledna i ležící objekt nazva-
ný Kavárna, kde je možné i na chvíli posedět, nám autor na rok  
a půl zdarma zapůjčil. A pak se uvidí. Jestli třeba na Ladronce ne-
zůstane. Pokud na to máte nějaký názor, neváhejte mi ho napsat.
Druhý tip je také na procházku, s průvodcem na Bílou horu. Jde 
ale o průvodce virtuálního. Pokud si stáhnete do chytrých tele-
fonů aplikaci Prague Histories, můžete se vypravit na komento-
vanou procházku od konečné tramvaje na Bílé hoře přes území 
bojiště slavné bitvy, od které letos uplynulo 400 let, až k letohrád-
ku Hvězda. Průvodce vám vše hezky popíše a poskytne zajímavý 
výklad. A cestou zpátky na pláni u Vypichu si povšimněte, jak vy-
šlapané blátivé cestičky od vchodu obory proměňujeme v pěkné 
mlatové cesty. A podél Ankarské bude vysazeno ještě přes dva-
cet javorů.
Před necelým měsícem opět zasedala pracovní skupina pro 
Ladronku, která má za cíl postupně naplňovat výsledky v mi-
nulosti proběhlé participace. Shodli jsme se na tom, že obnova 
břevnovského fotbalu má podporu radnice i místních spolků  
a budeme žádat hlavní město o svěření pozemků za tímto úče-
lem. Plánujeme také vytvořit atraktivní sportovní zázemí na be-
tonové ploše vedle tenisových kurtů – zda to budou workoutové 
sestavy na cvičení nebo spíš malé multifunkční hřiště, se budeme 
radit se spolky nebo místním Sokolem. In-lineový areál rozšiřovat 
nechystáme, a pokud by se měl někde rozvíjet, tak za Kukulovou 
ulicí směrem ke Kauflandu.
Možná jste zaznamenali vydané územní rozhodnutí na stavbu 
rezidence Radimova, bytový objekt, který má vyrůst v místě bý-
valého břevnovského mrakodrapu. Novou výstavbu v území osob-
ně vnímám jako jakýsi příslib rozvoje této části Břevnova. Aby se 
„území nikoho“ stalo podobně atraktivní, jako je sousední park 
Kajetánka, aby se vyřešilo nekonečné chátrání zpustlé usedlosti 
Petynka, aby se okolí stalo místem, kam rádi zajdeme do parku  
a nebudeme se mu s obavami vyhýbat.
Část obyvatel Břevnova z oblasti Tejnky se minulý měsíc zapoji-
la do ankety, která měla řešit situaci s tranzitní dopravou. Zájem  
o anketu byl velký. Z nabízených variant, které měly omezit prů-
jezd touto oblastí, ale žádná neměla masivní podporu. V těsných 
výsledcích se naopak nejvíce lidí se nakonec vyslovilo pro zacho-
vání stávajícího stavu. Všechny připomínky a výsledky hlasování 
projedná komise dopravy, která rozhodne o tom, zda se bude do-
pravní režim upravovat. Pokud vše šlo podle plánu, ve chvíli, kdy 
čtete tyto řádky, už konečně skončily uzavírky na Patočkově a do-
pravně se nám trochu ulevilo. Navíc přibyl spojovací pruh, který 
nám dovolí odbočit z tunelu na Strahov a do Břevnova. Doufám, 
že teď bude chvíli klid a další rozkopání Patočkovy přijde zase až 
s jejím zahloubením.

Přeji všem krásné prožití Adventu, ve zdraví a s optimismem

 
Jakub Stárek

… s paní radní  
Ing. Marií Kubíkovou? 

JAK SI VEDOU ŠKOLY  
A ŠKOLKY V PRAZE 6?
Podzimní období nám po krátkém 
letním odpočinutí opět přineslo řadu 
nesnází, se kterými se musíme vy-
rovnat. Na radnici jsme s nastupující 
druhou vlnou Covid–19 počítali.

Nošení roušek ve společných pro-
storách jsme ve většině škol zavedli 
hned 1. 9. a ani další opatření jsme nepodcenili. I proto jsme, bo-
hudíky, dokázali udržet nemocnost mezi pedagogickým sborem 
a personálem škol a školek na hranici nepřesahující 5 %. Mezi 
žáky a dětmi byla tato hranice dokonce pouze 0,5 %. Vše se po-
dařilo i díky respirátorům, rouškám a desinfekci, kterou školám 
pravidelně dodáváme. I proto nás mrzelo plošné uzavření škol. 
Naskočili jsme samozřejmě ihned na on–line výuku. Mám radost, 
že většina škol na systému výuky přes prázdniny hodně zapra-
covala. Sjednotil se systém komunikace a učitelé sami udělali 
obrovský posun vpřed. Za to jim patří veliký dík. Nyní už všichni 
netrpělivě čekáme na znovuotevření škol.

Školky jsme naštěstí mohli udržet otevřené bez přerušení, dokon-
ce ani na podzimní prázdniny jsme docházku dětí nepřerušili, sa-
mozřejmě to nebylo jednoduché, paní učitelky často mají samy 
děti školou povinné nebo procházely nemocí, uzavírali jsme pře-
chodně některé kuchyně, protože se nám nakazily paní kuchařky. 
I proto jsme přechodně žádali rodiče, kteří měli tu možnost, aby 
docházku svých dětí do školek omezili. Díky tomu jsme zvládli  
i toto personálně napjaté období a rodičům za vstřícnost moc 
děkujeme.

Chod radnice není ale nyní jen o řešení epidemie koronaviru. Daří 
se nám udržet i tempo investičních příprav. Jedna z největších 
akcí se týká školy J. A. Komenského v Břevnově, která bude od 
poloviny příštího roku procházet velkou stavební úpravou, navýší-
me kapacitu školy díky využití podkrovních prostor a díky nástav-
bě, škola získá i potřebné zázemí pro kantory a rozšíří se školní 
jídelna. Stejně budeme přestavovat i ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. 
Svobody. Další přestavba právě probíhá v ulici Starostřešovická, 
kde bude na jaře otevřena první dětská skupina Prahy 6, na kte-
rou se podařilo získat dotaci. Do několika škol a školek chystáme 
doplnění venkovních žaluzií do oken, aby přímé slunce nerušilo 
výuku. Z malých oprav chci zmínit novou vzduchotechniku v MŠ 
Mládeže. Dokončujeme také kompletní obnovu hřiště u ZŠ Bílá.

V Praze 6 také pokračuje projekt Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání Praha 6 – II, který je financovaný z Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Díky němu jsme na jaře dokázali 
jako první v Praze proškolit všechny učitele na komunikační plat-
formy online vzdělávání a nyní pokračujeme v dalším vzdělávání 
učitelů i ředitelů škol. Ve školách také začínají působit psycho-
logové, kteří budou poskytovat supervizi. Tento moderní nástroj 
nám pomůže udržet i v těžkých dobách u našich učitelů uspokoje-
ní z práce, zvýšení její kvality a efektivity. Ve školkách pracujeme 
na posouzení dřevin v zahradách a jejich plánu odborné péče, 
chystáme již předběžný plán letního provozu i zápisy 2021.

Nezapomínáme ani na seniory, zdravotníky a vojáky, o tom ale 
příště. Přeji všem čtenářům Břevnovanu klidné prožití Adventu, 
mnoho zdraví, sil a optimismu v posledním měsíci složitého roku 
2020.

Vaše Marie Kubíková

Místostarosta pro Břevnov O čem se mluví 
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zajištěn prakticky celý současný provoz polikliniky. Uvolněná zajištěn prakticky celý současný provoz polikliniky. Uvolněná 
hlavní patrová budova by byla následně zrekonstruována v tzv. hlavní patrová budova by byla následně zrekonstruována v tzv. 
„jednom kroku“.„jednom kroku“.
Tím nastává situace, kdy je zapotřebí naplnit patřičnými zdra-Tím nastává situace, kdy je zapotřebí naplnit patřičnými zdra-
votnickými provozy i hlavní budovu. I kdyby se chtěli někteří lé-votnickými provozy i hlavní budovu. I kdyby se chtěli někteří lé-
kaři vrátit, zůstane potom po nich volný prostor zase v nově vy-kaři vrátit, zůstane potom po nich volný prostor zase v nově vy-
budované části. Hlavní budova bude zaplněna pouze ze 30%.budované části. Hlavní budova bude zaplněna pouze ze 30%.
V případě tohoto řešení je nutné logisticky sestavit výsledný V případě tohoto řešení je nutné logisticky sestavit výsledný 
stavební program, který by měl obsahovat veškeré potřebné stavební program, který by měl obsahovat veškeré potřebné 
zdravotnické provozy /Rehabilitační bazén s vířivkou veškeré zdravotnické provozy /Rehabilitační bazén s vířivkou veškeré 
rehabilitace, dětská oddělení, jídelna pro lékaře i seniory, sta-rehabilitace, dětská oddělení, jídelna pro lékaře i seniory, sta-
cionář, jesle atd. atd./.cionář, jesle atd. atd./.
Zároveň vzhledem k významu a důležitosti celého projektu by Zároveň vzhledem k významu a důležitosti celého projektu by 
bylo vhodné vypsat pro konečné řešení architektonickou sou-bylo vhodné vypsat pro konečné řešení architektonickou sou-
těž, která by zaručila výběr nejvhodnějšího konečného řešení.těž, která by zaručila výběr nejvhodnějšího konečného řešení.
Neméně důležité je ekonomické posouzení celé rekonstrukce Neméně důležité je ekonomické posouzení celé rekonstrukce 
a přístavby. Protože při tomto postupu se prakticky vybuduje a přístavby. Protože při tomto postupu se prakticky vybuduje 
skoro nová poliklinika v přístavbě a pak zrekonstruuje hlavní skoro nová poliklinika v přístavbě a pak zrekonstruuje hlavní 
objekt. objekt. 

V Praze 10. 11. 2020 akad. arch. ing. Petr K r e j č íV Praze 10. 11. 2020 akad. arch. ing. Petr K r e j č í

VRTĚTI POLIKLINIKOUVRTĚTI POLIKLINIKOU
Vážení čtenáři Břevnovanu, i my Vážení čtenáři Břevnovanu, i my 
jsme zde v tomto skvělém časopi-jsme zde v tomto skvělém časopi-
se, jako nejsilnější opoziční strana se, jako nejsilnější opoziční strana 
v současném zastupitelstvu Prahy v současném zastupitelstvu Prahy 
6, dostali poprvé možnost přispí-6, dostali poprvé možnost přispí-
vat svými komentáři, díky za to! vat svými komentáři, díky za to! 
Rád bych okomentoval nejnověj-Rád bych okomentoval nejnověj-
ší dění kolem naší Polikliniky pod ší dění kolem naší Polikliniky pod 
Marjánkou, protože to vnímám Marjánkou, protože to vnímám 
jako jeden z nejpalčivějších pro-jako jeden z nejpalčivějších pro-
blémů Břevnova vůbec. Po dese-blémů Břevnova vůbec. Po dese-
tiletích nekompetentních řešení tiletích nekompetentních řešení 
našich radničních politiků – tedy našich radničních politiků – tedy 
chátrání, špatných smluv a necitli-chátrání, špatných smluv a necitli-
vých rekonstrukcí – se může zdát, vých rekonstrukcí – se může zdát, 
že se věci začaly hýbat k lepšímu. Paní radní Smutná v sou-že se věci začaly hýbat k lepšímu. Paní radní Smutná v sou-
časné době prezentuje nový směr a plánovanou rekonstrukci časné době prezentuje nový směr a plánovanou rekonstrukci 
jako hotovou věc, zapomínajíc ovšem úmyslně na bouřlivou jako hotovou věc, zapomínajíc ovšem úmyslně na bouřlivou 
minulost, kdy po extrémně nevýhodné smlouvě s Comitia minulost, kdy po extrémně nevýhodné smlouvě s Comitia 
Medical, starosta Kolář prosadil stejně nevýhodné odstupné  Medical, starosta Kolář prosadil stejně nevýhodné odstupné  
v hodnotě téměř 40 mil. (připomínám, že to byly naše peníze, v hodnotě téměř 40 mil. (připomínám, že to byly naše peníze, 
tedy peníze daňových poplatníků Prahy 6). Minulost má však tedy peníze daňových poplatníků Prahy 6). Minulost má však 
mnoho a mnoho konsekvencí do současnosti a na ty se ve vše-mnoho a mnoho konsekvencí do současnosti a na ty se ve vše-
obecném nadšení, které manipulativně prezentuje radní Smut-obecném nadšení, které manipulativně prezentuje radní Smut-
ná, zapomíná. To, co této radniční koalici nešlo uplynulých 6 ná, zapomíná. To, co této radniční koalici nešlo uplynulých 6 
let, má najednou jít za 14 dní – tedy to je doslova přesný počet let, má najednou jít za 14 dní – tedy to je doslova přesný počet 
dní, které jsme dostali jako zastupitelé k posouzení a SCHVÁ-dní, které jsme dostali jako zastupitelé k posouzení a SCHVÁ-
LENÍ nové a definitivní varianty, tedy přístavby tzv. klepet a LENÍ nové a definitivní varianty, tedy přístavby tzv. klepet a 
rekonstrukce výškové budovy. V principu se nám nový návrh rekonstrukce výškové budovy. V principu se nám nový návrh 
líbí, máme k němu však několik zásadních připomínek, které líbí, máme k němu však několik zásadních připomínek, které 
nebyly zcela, resp. vůbec, reflektovány. A rozhodně nehodlá-nebyly zcela, resp. vůbec, reflektovány. A rozhodně nehodlá-
me ustupovat, místy až nevybíravému, nátlaku okamžitě „od-me ustupovat, místy až nevybíravému, nátlaku okamžitě „od-
mávat“ to, co nám koalice předloží. Máme totiž paměť a histo-mávat“ to, co nám koalice předloží. Máme totiž paměť a histo-
rickou zkušenost. Rychlých a jedině správných řešení jsme už rickou zkušenost. Rychlých a jedině správných řešení jsme už 
tu viděli celou řadu, počínaje zmíněným nájmem neprůhledné tu viděli celou řadu, počínaje zmíněným nájmem neprůhledné 
firmě, konče iniciativou okamžitě z polikliniky udělat nelogic-firmě, konče iniciativou okamžitě z polikliniky udělat nelogic-
ky a nekoncepčně LDN, což výrazně prosazovala paní radní ky a nekoncepčně LDN, což výrazně prosazovala paní radní 
Smutná se starostou Kolářem v minulém volebním období. Smutná se starostou Kolářem v minulém volebním období. 
Teď je najednou vše jinak a pokud možno to máme schválit Teď je najednou vše jinak a pokud možno to máme schválit 
co nejrychleji, opět. Také si pamatujeme, jak z počátku roku co nejrychleji, opět. Také si pamatujeme, jak z počátku roku 
2016 naše radnice, prostřednictvím správcovské firmy SNEO 2016 naše radnice, prostřednictvím správcovské firmy SNEO 
a za přítomnosti statika, přebírala polikliniku s konstatováním, a za přítomnosti statika, přebírala polikliniku s konstatováním, 
že nebyly zjištěny závažné stavebně–technické závady. To bylo že nebyly zjištěny závažné stavebně–technické závady. To bylo 
následováno posudkem jiného statika, tentokrát v roce 2018, následováno posudkem jiného statika, tentokrát v roce 2018, 
který prohlásil, že budova nám padá na doslova na hlavu a který prohlásil, že budova nám padá na doslova na hlavu a 
že za to může mimo jiné i nekompetentní správa z minulých že za to může mimo jiné i nekompetentní správa z minulých 

Vážení čtenáři Břevnovanu,Vážení čtenáři Břevnovanu,
blížící se Vánoce a tomu předchá-blížící se Vánoce a tomu předchá-
zející advent nám připomínají, jak zející advent nám připomínají, jak 
je to letos proti jiným rokům jinak. je to letos proti jiným rokům jinak. 
Obvykle již přemýšlíme o vhodném Obvykle již přemýšlíme o vhodném 
dárku pro naše blízké, často vpad-dárku pro naše blízké, často vpad-
neme do nákupního kolotoče nebo neme do nákupního kolotoče nebo 
se obtížně vyhýbáme naleštěným  se obtížně vyhýbáme naleštěným  
a vemlouvavým nabídkám ze všech a vemlouvavým nabídkám ze všech 
stran. Předvánoční nákupní byznys stran. Předvánoční nákupní byznys 
v nás vytváří pocit nových a no-v nás vytváří pocit nových a no-
vých potřeb, bez kterých se určitě vých potřeb, bez kterých se určitě 
nemůžeme obejít. Všudypřítomné nemůžeme obejít. Všudypřítomné 
koledy mnoho týdnů před skutečnými svátky nám jaksi de-koledy mnoho týdnů před skutečnými svátky nám jaksi de-
valvují ten správný okamžik, kdy mají zaznít naplno a radost-valvují ten správný okamžik, kdy mají zaznít naplno a radost-
ně. Doba přípravy se redukuje na zajištění dostatku na stole  ně. Doba přípravy se redukuje na zajištění dostatku na stole  
a pod stromečkem a s úlevou se nakonec sejdeme a slaví-a pod stromečkem a s úlevou se nakonec sejdeme a slaví-
me. To všechno dnes není ani samozřejmé, ani úplně možné. me. To všechno dnes není ani samozřejmé, ani úplně možné. 
Můžeme podlehnout depresi, že se nám nepodaří všechno Můžeme podlehnout depresi, že se nám nepodaří všechno 
opatřit, pošta nedoručí nebo poškodí dárky, netrefíme přes opatřit, pošta nedoručí nebo poškodí dárky, netrefíme přes 
internet správnou míru nebo velikost a dokonce hrozí, že nám internet správnou míru nebo velikost a dokonce hrozí, že nám 
semafor neumožní sejít se se všemi blízkými. Je ale také dru-semafor neumožní sejít se se všemi blízkými. Je ale také dru-
há možnost. Zpomalit rychlost, zastavit se a zamyslet se nad há možnost. Zpomalit rychlost, zastavit se a zamyslet se nad 
skutečným poselstvím těchto svátků. Nejenom pro křesťany skutečným poselstvím těchto svátků. Nejenom pro křesťany 
jsou to svátky pokoje, rodiny a naděje. V této náročné době jsou to svátky pokoje, rodiny a naděje. V této náročné době 
myslíme právě na ty potřebnější a mezi ně patří především myslíme právě na ty potřebnější a mezi ně patří především 
senioři, kteří v době omezeného setkávání mají největší deficit senioři, kteří v době omezeného setkávání mají největší deficit 
kontaktů a z obavy z ohrožení nemocí jsou ohroženi samotou kontaktů a z obavy z ohrožení nemocí jsou ohroženi samotou 
a izolací. Hledejme v této době způsob, jak jim dát najevo, že a izolací. Hledejme v této době způsob, jak jim dát najevo, že 
jsou pro nás důležití a že mohou od nás vždy očekávat pomoc.  jsou pro nás důležití a že mohou od nás vždy očekávat pomoc.  
V rámci městské části se snažíme tuto podporu vyjádřit ma-V rámci městské části se snažíme tuto podporu vyjádřit ma-
lým dárkem v DPS, LDN a dalším seniorům, kterým bohužel lým dárkem v DPS, LDN a dalším seniorům, kterým bohužel 
nemůžeme osobně popřát ani k jubileu. Snažíme se reagovat nemůžeme osobně popřát ani k jubileu. Snažíme se reagovat 
na akutní potřeby, pokud se na nás obrátí oni nebo jejich okolí, na akutní potřeby, pokud se na nás obrátí oni nebo jejich okolí, 
ale to podstatné očekávají od svých nejbližších nebo přátel. Je ale to podstatné očekávají od svých nejbližších nebo přátel. Je 
to také šance pro mladou generaci uvědomit si sounáležitost to také šance pro mladou generaci uvědomit si sounáležitost 
a rozhlédnout se po těch ve svém okolí, kteří se ocitli na okraji. a rozhlédnout se po těch ve svém okolí, kteří se ocitli na okraji. 
Doba koronavirová nás nutí se omezovat, často přes naší míru, Doba koronavirová nás nutí se omezovat, často přes naší míru, 
vnáší do budoucna nejistoty jak ekonomické, tak sociální. Če-vnáší do budoucna nejistoty jak ekonomické, tak sociální. Če-
kají nás hlubší změny a záleží na nás všech, jestli se uzavřeme kají nás hlubší změny a záleží na nás všech, jestli se uzavřeme 
do svých ulit nebo budeme hledat společný užitek. Letošní do svých ulit nebo budeme hledat společný užitek. Letošní 
advent a vánoční svátky by mohly být příležitostí změnit jejich advent a vánoční svátky by mohly být příležitostí změnit jejich 
obvyklý kolorit a zamyslet se nad tím, čím můžeme přispět do obvyklý kolorit a zamyslet se nad tím, čím můžeme přispět do 
společného prostoru. společného prostoru. 

MUDr. Marián Hošek MUDr. Marián Hošek 
Radní za KDU–ČSL pro sociální a zdravotní oblastRadní za KDU–ČSL pro sociální a zdravotní oblast

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU  POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU  
– JAK DÁL?– JAK DÁL?

16. 9. 2020 proběhlo na Poliklinice 16. 9. 2020 proběhlo na Poliklinice 
setkání za účasti zástupců radnice, setkání za účasti zástupců radnice, 
odborníků z Fakulty architektury odborníků z Fakulty architektury 
ČVUT, občanů i lékařů, které mělo ČVUT, občanů i lékařů, které mělo 
za úkol seznámit veřejnost a zú-za úkol seznámit veřejnost a zú-
častněné s dalším postupem při častněné s dalším postupem při 
rekonstrukci a obnově tohoto archi-rekonstrukci a obnově tohoto archi-
tektonicky i obsahově významného tektonicky i obsahově významného 
areálu.areálu.
Veřejnost byla postavena před „ho-Veřejnost byla postavena před „ho-
tovou věc“. Architekt Michal Juha tovou věc“. Architekt Michal Juha 
představil prakticky jen jednu ze představil prakticky jen jednu ze 
zpracovaných cca sedmi variant, zpracovaných cca sedmi variant, 
která spočívá ve výstavbě nových která spočívá ve výstavbě nových 
křídel v místě současné nižší budovy. Sem by se měli přestě-křídel v místě současné nižší budovy. Sem by se měli přestě-
hovat ordinace lékařů. To znamená, že by v této nové části byl hovat ordinace lékařů. To znamená, že by v této nové části byl 

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

V letošním roce, kdy se vzpomínalo na významné čtyřsetleté V letošním roce, kdy se vzpomínalo na významné čtyřsetleté 
výročí bitvy na Bílé hoře, se neplánovala žádná samostatná výročí bitvy na Bílé hoře, se neplánovala žádná samostatná 
výstava v Letohrádku Hvězda, vždyť součástí stálé expozice výstava v Letohrádku Hvězda, vždyť součástí stálé expozice 
je v prostorách Letohrádku umístěna maketa této významné je v prostorách Letohrádku umístěna maketa této významné 
bitvy, spolu s vysvětlivkami a historickými údaji. Tomuto vý-bitvy, spolu s vysvětlivkami a historickými údaji. Tomuto vý-
ročí se s doprovodnými pořady věnovaly ještě více nežli ob-ročí se s doprovodnými pořady věnovaly ještě více nežli ob-
vykle šermířské spolky, které každoročně v půli září provádějí vykle šermířské spolky, které každoročně v půli září provádějí 
rekonstrukci této bitvy na prostorách u Vypichu. Také Česká rekonstrukci této bitvy na prostorách u Vypichu. Také Česká 
televize uváděla několik dokumentů, kde historikové popiso-televize uváděla několik dokumentů, kde historikové popiso-
vali a rozebírali události jak před touto bitvou, tak i po jejím vali a rozebírali události jak před touto bitvou, tak i po jejím 
skončení. Tento námět byl rovněž zpracován a uváděn formou skončení. Tento námět byl rovněž zpracován a uváděn formou 
malé výstavy v prostorách kláštera benediktinek na Bílé Hoře. malé výstavy v prostorách kláštera benediktinek na Bílé Hoře. 
Co však stojí za zdůraznění, je událost, která se konala přímo Co však stojí za zdůraznění, je událost, která se konala přímo 
v den výročí bitvy. V Aleji českých exulantů, nedaleko od mo-v den výročí bitvy. V Aleji českých exulantů, nedaleko od mo-
hyly bitvy na Bílé Hoře, byl slavnostně odhalen Kříž smíření. hyly bitvy na Bílé Hoře, byl slavnostně odhalen Kříž smíření. 
Dílo, které už zdálky zaujme svojí výraznou modrou barvou, Dílo, které už zdálky zaujme svojí výraznou modrou barvou, 
symbolizující nebe, vytvořil umělecký kovář a páter P. Abra-symbolizující nebe, vytvořil umělecký kovář a páter P. Abra-
ham Fischer z opatství Kőnigsműnster nedaleko Dortmundu. ham Fischer z opatství Kőnigsműnster nedaleko Dortmundu. 
Před slavnostním odhalením kříže byly z iniciativy České bis-Před slavnostním odhalením kříže byly z iniciativy České bis-
kupské konference uspořádány ekumenické nešpory za účasti kupské konference uspořádány ekumenické nešpory za účasti 
zástupců církevních představitelů katolických a evangelických zástupců církevních představitelů katolických a evangelických 
církví a židovských obcí, přímo u mohyly bitvy na Bílé Hoře. církví a židovských obcí, přímo u mohyly bitvy na Bílé Hoře. 
Po nešporách se průvod účastníků přesunul ke Kříži smíření, Po nešporách se průvod účastníků přesunul ke Kříži smíření, 
kde zástupci církví zdůraznili symboliku kříže. Autorovi nešlo  kde zástupci církví zdůraznili symboliku kříže. Autorovi nešlo  
o zkoumání křivdy, porážky či vítězství. Dolní dvě hnědá re-o zkoumání křivdy, porážky či vítězství. Dolní dvě hnědá re-
zavá ramena představují válku dvou znesvářených stran, třetí zavá ramena představují válku dvou znesvářených stran, třetí 
rameno – modré – značí cestu míru, po které bychom měli rameno – modré – značí cestu míru, po které bychom měli 
kráčet a usilovat o smíření. Tato myšlenka je aktuální stále,  kráčet a usilovat o smíření. Tato myšlenka je aktuální stále,  
v současné době pak ještě více by se každý z nás měl zamyslet v současné době pak ještě více by se každý z nás měl zamyslet 
nad sebou a měl by tak svými činy a postoji se aspoň pokusit nad sebou a měl by tak svými činy a postoji se aspoň pokusit 
odstranit nebo rozpustit různá nedorozumění, která vůči své-odstranit nebo rozpustit různá nedorozumění, která vůči své-
mu okolí více či méně všichni nějak máme.mu okolí více či méně všichni nějak máme.

H. StankováH. Stanková

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

let. U konstatování, že budova je na spadnutí, se již zůstalo  let. U konstatování, že budova je na spadnutí, se již zůstalo  
a v současné době je připravena zmiňovaná rekonstrukce  a v současné době je připravena zmiňovaná rekonstrukce  
a přístavba klepet. I to je však zahaleno, podobně jako v minu-a přístavba klepet. I to je však zahaleno, podobně jako v minu-
losti, nejasnostmi ohledně zájmů a cílů vládnoucí koalice – co losti, nejasnostmi ohledně zájmů a cílů vládnoucí koalice – co 
bude ve stávající budově Polikliniky? Co se stane, až se lékaři bude ve stávající budově Polikliniky? Co se stane, až se lékaři 
přesunou do nově vystavěné budovy klepet? Nedojde náho-přesunou do nově vystavěné budovy klepet? Nedojde náho-
dou k prodeji výškové budovy neznámému kupci, který dlou-dou k prodeji výškové budovy neznámému kupci, který dlou-
hodobě projevuje zájem a lobuje naše radniční představitele? hodobě projevuje zájem a lobuje naše radniční představitele? 
Co by ten pak v současné budově provozoval? Samé otázky, Co by ten pak v současné budově provozoval? Samé otázky, 
na které nemáme odpovědi. Slibuji, že se budu ptát, důrazně na které nemáme odpovědi. Slibuji, že se budu ptát, důrazně 
ptát. Záměry musí být průhledné a před začátkem rekonstruk-ptát. Záměry musí být průhledné a před začátkem rekonstruk-
ce musí být jasno, co a jak bude ve výškové budově fungovat. ce musí být jasno, co a jak bude ve výškové budově fungovat. 
Bez toho se nelze do žádné rekonstrukce pustit. Tento postup Bez toho se nelze do žádné rekonstrukce pustit. Tento postup 
jsme navrhovali na posledním zastupitelstvu, ale byli jsme od-jsme navrhovali na posledním zastupitelstvu, ale byli jsme od-
mítnuti, radnice si prosadila rychlý a nejistý postup. Nevzdává-mítnuti, radnice si prosadila rychlý a nejistý postup. Nevzdává-
me to, budeme se i nadále důrazně všech odpovědných ptát me to, budeme se i nadále důrazně všech odpovědných ptát 
a zasadíme se o to, aby Poliklinika zůstala i nadále, se vší sou-a zasadíme se o to, aby Poliklinika zůstala i nadále, se vší sou-
časnou funkčností, součástí Břevnovského života. Je to místo, časnou funkčností, součástí Břevnovského života. Je to místo, 
které k němu neodmyslitelně patří. Nepřipustíme, jako se již které k němu neodmyslitelně patří. Nepřipustíme, jako se již 
stalo v minulosti, nejisté experimenty.stalo v minulosti, nejisté experimenty.

Mgr. Ondřej ChrástMgr. Ondřej Chrást
předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6

tel.: 606 914 916tel.: 606 914 916

Patočkova ulice funguje díky kři-Patočkova ulice funguje díky kři-
žovatce Malovanka jako přivaděč žovatce Malovanka jako přivaděč 
městského okruhu a pro odjezd městského okruhu a pro odjezd 
z Prahy, ale dokonce i jako tran-z Prahy, ale dokonce i jako tran-
sit přes Prahu. Intenzita dopravy sit přes Prahu. Intenzita dopravy 
po otevření naší části městského po otevření naší části městského 
okruhu stoupla k 50 000 aut den-okruhu stoupla k 50 000 aut den-
ně, což je dvojnásobek předcháze-ně, což je dvojnásobek předcháze-
jícího stavu. Dopravní kolapsy dale-jícího stavu. Dopravní kolapsy dale-
ko před příjezdem ke křižovatce se ko před příjezdem ke křižovatce se 
staly běžnými nejen v odpoledních staly běžnými nejen v odpoledních 
a ranních špičkách. Navíc v jižním a ranních špičkách. Navíc v jižním 
dvojpruhu probíhaly dlouhodobé dvojpruhu probíhaly dlouhodobé 
opravy podzemních sítí a doprava byla směrem do města opravy podzemních sítí a doprava byla směrem do města 
zredukována jen do jednoho pruhu a to přes dlouhé měsíce  zredukována jen do jednoho pruhu a to přes dlouhé měsíce  
a celé léto. Tyto opravy mají být po prodloužení termínu TSK a celé léto. Tyto opravy mají být po prodloužení termínu TSK 
snad ukončeny do konce listopadu. Tichý asfalt by pak měl být snad ukončeny do konce listopadu. Tichý asfalt by pak měl být 
položen až na jaře na jižním dvojpruhu, v severním je již léta položen až na jaře na jižním dvojpruhu, v severním je již léta 
s dobrým snížením hlučnosti. Výsadba zeleně by měla spo-s dobrým snížením hlučnosti. Výsadba zeleně by měla spo-
čívat v doplnění stávající, dříve vysazené bobkovišně špatně čívat v doplnění stávající, dříve vysazené bobkovišně špatně 
snášejí zimní chemické ošetřování silnice. Další osázení okolí snášejí zimní chemické ošetřování silnice. Další osázení okolí 
komunikace prý není možní kvůli podzemním sítím. Výsadby komunikace prý není možní kvůli podzemním sítím. Výsadby 
by měly také proběhnout v březovém háji severně od ulice, by měly také proběhnout v březovém háji severně od ulice, 
který by neměl už neměl být čistou monokulturou. Patočkova který by neměl už neměl být čistou monokulturou. Patočkova 
významně zhoršuje životní prostředí nejen ve svém okolí, ale významně zhoršuje životní prostředí nejen ve svém okolí, ale 
v celém Břevnově. Dopady automobilové dopravy by měly být v celém Břevnově. Dopady automobilové dopravy by měly být 
monitorovány nejen dopravně inženýrsky,ale zejména její vlivy monitorovány nejen dopravně inženýrsky,ale zejména její vlivy 
na životní prostředí lidí a na jejich zdraví.na životní prostředí lidí a na jejich zdraví.

MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel městské části

PODZIMNÍ OHLÉDNUTÍ ZA HVĚZDOUPODZIMNÍ OHLÉDNUTÍ ZA HVĚZDOU
Uplynulá výstava uspořádaná v Letohrádku Hvězda k 55. vý-Uplynulá výstava uspořádaná v Letohrádku Hvězda k 55. vý-
ročí soutěže o Nejkrásnější knihu roku byla přehlídkou nejkrás-ročí soutěže o Nejkrásnější knihu roku byla přehlídkou nejkrás-
nějších knih pěti evropských zemí. K výstavě proběhly také nějších knih pěti evropských zemí. K výstavě proběhly také 
doprovodné programy, konkrétně komentované prohlídky za doprovodné programy, konkrétně komentované prohlídky za 
účasti kurátorky výstavy, a rovněž tak tvůrčí dílny určené pro účasti kurátorky výstavy, a rovněž tak tvůrčí dílny určené pro 
děti, které si mohly samy vyrobit svoji knížku a namalovat ob-děti, které si mohly samy vyrobit svoji knížku a namalovat ob-
rázky či jinak vyzdobit svůj výtvor. Tato činnost se dětem velmi rázky či jinak vyzdobit svůj výtvor. Tato činnost se dětem velmi 
líbila a doufejme splnila svůj záměr – podpořit a vzbudit větší líbila a doufejme splnila svůj záměr – podpořit a vzbudit větší 
zájem dětí o knihy. Bohužel stanovená vládní opatření kvůli zájem dětí o knihy. Bohužel stanovená vládní opatření kvůli 
nákaze se odrazila nepříznivě na návštěvnosti výstavy. nákaze se odrazila nepříznivě na návštěvnosti výstavy. 

Do redakce přišla mailem fotografie velmi pěkné sochy z dalekého Užhoro-
du v bývalé Podkarpatské Rusi. Sokl bude asi novější, ale provedení ales-
poň 150 let staré. Je na ní česká a uherská královna Marie Terezie. A oprav-
du zde vypadá jako panovnice.

Zajímavost
pro vás 136

PATOČKOVA ZDRAVĚJŠÍ?PATOČKOVA ZDRAVĚJŠÍ?
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Producent Vratislav Šlajer z Bílé 
Hory: Je ze mě bělohorský pa-
triot, Bílá Hora figuruje i ve scénáři  
k chystanému filmu.
Vaše profese je filmový producent. Co 
přesně tato profese obnáší? 
Producent je zodpovědný za film jako ce-
lek, často je iniciátorem projektu, stará se 
i o jeho distribuci. Producentství se mylně 
zužuje na investování, tzn. lidé si produ-
centa představují jako byznysmena, který 
do filmu dává peníze a hádá se s režisérem o to, co zaplatí a co už ne. 
Ve skutečnosti producent vůbec nemusí být investorem, je ale tím 
člověkem, který film formuje a ručí za výsledek. Jako producent ovliv-
ňuji výběr látek, scénář, herecké obsazení, finální střih a výslednou 
podobu filmu. Hledám scenáristy, režiséry, vedu kreativu a organizaci 
projektu.

Které vlastnosti člověka předurčují pro to být dobrým filmo-
vým producentem?
Producent musí mít od všeho trochu: být organizátor, psycholog, 
obchodník, dramaturg, marketér. Musí poznat zajímavá témata, od-
hadnout talent tvůrců a vybrat ten správný tým. Film je totiž týmová 
práce. A dobrý film vzniká, když je výsledek lepší, než jeho jednotliví 
tvůrci. Producent musí umět vyhmátnout v projektu to důležité a po-
moci tvůrcům, aby dělali svou práci co nejlépe. A je také garantem 
podmínek, musí tedy vytvořit projektům silné zázemí. A podle mě 
je pro úspěšnou práci producenta důležité i to, že musí mít rád film  
a musí být filmovým divákem.

Jaká byla vaše cesta na vrchol v oboru producentství?
Svoji produkční společnost Bionaut jsem založil v roce 1999, nedáv-
no jsme tedy oslavili dvacet let. Ale pořád si myslím, že to nejlepší 
mám ještě před sebou. 

Na svém kontě máte jak známé seriály, jako například Dáma 
a král, Svět pod hlavou či Doktor Martin v České televizi nebo 
Mamon na HBO a také oceňované filmy Pouta či Vendeta. Jak 
si projekty, do kterých producentsky vstoupíte, vybíráte? 
Snažím se aktivně hledat. Každý producent má trochu jiný přístup  
k hledání látek, někdo spíš čeká na tu nejlepší nabídku, někdo projek-
ty více iniciuje. Já se snažím spíše o to druhé, vymyslet téma, které 
považuji za důležité, a najít k němu tvůrce. Jako producent se sna-
žím myslet na diváka, chci vědět, pro koho film vzniká. A není nutné, 
aby těch diváků byly miliony. Film může být i pro vybranou diváckou 
skupinu, ale musím vědět, že s těmito diváky bude film rezonovat, 
že je někam posune, že při sledování filmu něco prožijí. Vždycky je 
to osobní, nemohl bych dělat film, který mě samotného nebaví, ale 
nechci točit filmy jen pro sebe.

Věnujete se i tvorbě pro děti – důkazem jsou i ve světě úspěš-
né animované Mlsné medvědí příběhy uvedené nedávno v ki-
nech a nyní chystané jako večerníček pro Českou televizi nebo 
film Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství. Co vás na dět-
ské tvorbě baví? 
Děti jsou nejlepší diváci. Na filmy se dívají bez předsudků, často jsou 
vnímavější a chytřejší než dospělí. V Bionautu se ale hlavně snažíme 
dělat takové filmy pro děti, které mohou sledovat společně s rodiči. 
Jde nám o společný zážitek. Důležité je také to, aby dětské filmy a se-
riály měly estetickou kvalitu a aby se z nich děti bez náznaku eduka-
tivnosti něco dozvěděly o světě. Filmová a televizní tvorba dokáže 
lidi ještě pořád sjednocovat. Mluví univerzální řečí – obrazem a emo-
cemi. Jako společnost potřebujeme mít společné příběhy a témata, 
chceme sdílet zážitky a to je právě možné prostřednictvím umění  
a zábavy. Proto je důležité tvorbu pro děti nepodceňovat.

 Sám máte tři dcery. Co podle vás současné děti na poli dětské 
kinematografie zajímá?
Filmy se snažím dělat s vědomím, že se na ně moje dcery budou 
jednou dívat. Třeba za deset nebo dvacet let, až dospějí. Nutí mě to 
přemýšlet o tom, jak vyprávět filmy tak, aby přežily v čase. Aby je 
stálo za to sledovat i v době, kdy moje dcery budou dospělé. 

Stoupnul jste v očích svých dcer, alespoň té nejstarší, když 
jste se svými kolegy 23. listopadu získal za seriálový thriller 
o kyberšikaně s názvem #martyisdead z vaší produkce cenu 
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Emmy? Zvláště, když jde o první český seriál, který se touto 
cenou přezdívanou „televizní oscar“ pyšní? 
Na to se musíte zeptat jich. Ale hodně mi fandí, je to velká věc. Sám 
jsem pořád překvapený, že se nám s kolegy z Mall.tv a Cz.nic podařilo 
v takhle prestižní soutěži uspět. Skvělé je i to, že seriál #martyisdead 
měl na Mall.tv ještě před získáním ceny už skoro milion zhlédnutí  
a další diváci díky našemu ocenění přibývají. A pomůže nám to  
i v zahraničí, aby se seriál mohl vysílat i mimo Českou republiku.

Narodil jste se v Praze a přes deset let žijete na Praze 6. Proč 
jste vlastně nakonec doputoval na „šestku“?
Narodil jsem se na Vinohradech, kde jsem žil do svých třiceti let. S na-
rozením dětí jsme začali hledat klidnější místo, chtěli jsme zahradu. 
Byl jsem dost vinohradský patriot, nikdy by mě nenapadlo žít jinde. 
Ale pak jsme objevili dům na Bílé Hoře a totálně se s manželkou do 
toho místa zamilovali. Teď je ze mě bělohorský patriot. 

Obsadil jste už Prahu 6 do nějakých svých filmových projektů? 
Zatím ne. Ale teď pracujeme na scénáři filmu, který se odehrává po 
bitvě na Bílé hoře. Ale není to jen historický film, bude to i horor. Tro-
chu jiný pohled na notoricky známý moment české historie. Na ten 
projekt se moc těším.

Stojí za to připomenout, že kromě producentství stojíte v čele 
společnosti Asociace producentů v audiovizi (APA), která re-
prezentuje téměř stovku produkcí tvořících 90 procent české-
ho filmového trhu. Jaké je vaše poslání v rámci úlohy předsedy 
společnosti zastupující české filmaře?
Snažíme se vytvářet co nejlepší podmínky pro výrobu audiovizuál-
ních projektů v České republice. Česká audiovize je velmi pestrá, 
vznikají tu nejen původní české televizní a filmové projekty, ale jez-
dí sem natáčet i zahraniční filmaři. Hájíme zájmy nejen producentů  
a producentských společností, ale i členů štábů, tvůrců, úzce spolu-
pracujeme s distributory, kinaři i televizemi. Ale jde nám i to, aby se 
filmaři sami chovali férově a ohleduplně, třeba při natáčení na loka-
cích (místech natáčení, pozn. red.). Máme svůj etický kodex a očeká-
váme, že členové naší asociace ho budou dodržovat. 

 Dne 5. října byl vyhlášen letos již v pořadí druhý nouzový stav 
kvůli koronaviru, který obnáší mimo jiné kompletní zavření kin 
a pro filmaře znamená velká omezení při natáčení. Co toto vše 
znamená pro filmové tvůrce typu producent, režisér, herec či 
zvukař? 
Na jaře byl kulturní sektor spolu s cestovním ruchem a gastronomií 
jednou z nejvíce zasažených oblastí. Ze dne na den se vše zastavilo, 
přestalo se točit, zavřela se kina. To byla obrovská rána. Natáčení se 
pak v létě obnovilo, kina se otevřela. Diváci se vraceli pomalu, na 
konci srpna a v září už to vypadlo nadějně, že se vrátíme k normálu. 
Pak přišla druhá vlna. Točit se teď sice může, ale jen ve ztížených pod-
mínkách. Zavřená kina znamenají velký propad příjmů. Audiovize, to 
nejsou jen producentské společnosti, je to řada konkrétních lidí, kteří 
ze dne na den přišli o práci. Roční obrat audiovizuálního průmyslu je 
asi třicet miliard, šedesát procent z toho se utratí za nefilmové služby 
a profese. Na audiovizi je tedy potřeba se dívat nejen jako na umění, 
ale jako na takzvaný kreativní průmysl, který dává práci spoustě li-
dem a výrazně přispívá do státního rozpočtu a HDP.

Věříte, že se v budoucnu budou diváci do kin rychle vracet?
Pokud se kina otevřou, diváci se vrátí. Samozřejmě jde především  
o zdraví a bezpečnost. Ale ukazuje se, že kina patří mezi bezpečnější 
místa. Pokud se budou dodržovat bezpečnostní opatření a diváci bu-
dou nosit roušky, mezi sedadly budou rozestupy a v sálech se bude 
větrat, možnost nákazy v kinech bude malá. Často se říká, že jde  
o volnočasovou aktivitu a vytváří se pocit, že jde o něco zbytného. 
Ale kultura není zbytná. A hlavně se snažíme upozorňovat, že něčí 
volnočasová aktivita je něčí živobytí. Jak už jsem zmiňoval – audiovi-
ze živí tisíce lidí. 

Co vy osobně nyní na poli kinematografie chystáte?
Od ledna poběží v České televizi náš večerníček Mlsné medvědí pří-
běhy. Připravujeme pokračování seriálu #martyisdead, které by mělo 
být na Mall. TV na jaře příštího roku. Letos jsme také natočili dva 
filmy, které uvedeme do kin příští rok: horor Hrana zlomu a komedii 
Shoky a Morthy: Poslední velká akce s Jakubem Štáfkem a Štěpánem 
Kozubem. Věnujeme se také audio projektům, po úspěšném audio-
dokumentu Pohřešovaná budou mít v prosinci na Audiotéce premié-
ru naše dva nové audioseriály Anatomie strachu a Terapie sdílením: 
Průvodce moderními vztahy. Druhý jmenovaný navazuje na nesmírně 
úspěšný instagramový účet Ester Geislerové a Josefíny Bakošové. 
 Děkuji za rozhovor Klára Bobková

Redakční rozhovor
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Pomůcky ei, 
calmo, koi

Ukazovací 
zájmeno 
stř. rodu

Sibiřská řeka Český 
červený kříž • Policejní vůz  

na přepravu 
vězňů

Kód USA • Hovorově 
pásové 
vozidlo

Značka 
antimonu 
(stibium) • Vyčiněné 

surové kůže Hrdina Hovorově
 Adolf Popěvek • 4. část 

tajenky
Oslí 

citoslovce

Gymnast. 
prvek na 

laně

Citoslovce 
bolesti

Zvýšený 
tón A

Dopisní 
douška

Japonský 
kapr

Ruské pohoří
Německy 

jedna

Značka 
křemíku

1. část 
tajenky

Ona
Značka 
hliníku

• 2. část 
tajenky

Modelářská 
souprava
Nezničit 

zlomením

Značka 
osmia

V hudbě 
klidně

Peruánský 
vládce
Značka 
lutecia

Polní míra
Dětský 
pozdrav

Zpěvný
 pták

Vysoké 
napětí

Znalec
morálky

Zubní povlak
Část 

skotských 
jmen

Puls
Značka 
sodíku
Značka 
palladia

Vyjádření 
poměru

Asijská stolní 
hrač

2. část 
tajenky Přitakání

Jméno 
Destinové
Základní 
měřidlo

Váhavý 
souhlas
Nasávat

Řecký 
bajkář

Zn.desetin. 
logaritmu
Domácky 
Eduard

Dělo
Řecké 

písmeno

Zn. rubidia

Němec
Veřejná nádrž 

na vodu

Iniciály herce 
Lábuse

 Prodejce 
nábytku Monarcha

Fáze 
měsíce

Solmizační 
slabika

Identifikační 
číslo org.

Značka 
kosmetiky
Pražská 

vysoká škola

Slovensky 
jako

Hraniční 
poplatek

Útok 
Typ baterií

Řím. 
číslicemi 

902
Snížený tón

Angl.zkratka 
OSN 

Slov. zvratné 
zájmeno

Řím. 
číslice150 
Zvratné 
zájmeno

České 
město 
Osobní 

zájmeno

Sousední 
stát (zkr.)
Zkratka 
staršího

Německy 
vejce

3. část 
tajenky

Značka
 astatu Symetrála Neonové 

trubice
Korálový 
ostrov

Ve druhé polovině 19. století se v hostinci U Kaštanu scházela řada místních spolků. V roce 1862 zde byla založena společenská organizace, která 
ovlivnila kulturní život v Břevnově a v roce 1878 dokonce jedna strana politická – dodnes celostátně činná. Jejich názvy můžete vyluštit v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Listopad – Prosinec – Leden

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

Ing. Karel Voplakal, Bílá Hora  17. 11. 1936Ing. Karel Voplakal, Bílá Hora  17. 11. 1936
Zdenka Benešová, Břevnov  3. 11. 1939Zdenka Benešová, Břevnov  3. 11. 1939
Miloš Kasal, Ruzyně  13. 11. 1945Miloš Kasal, Ruzyně  13. 11. 1945
Zdeněk Stuchl, Břevnov  2. 1. 1930Zdeněk Stuchl, Břevnov  2. 1. 1930
Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933

Naše gratulace
17. listopadu oslavil náš blízký spolupra-
covník pan Ing. Karel Voplakal z Bílé Hory 
pěkné 84. narozeniny a jsme rádi, že může-
me událost připomenouti v místním tisku. 
Pan Karel Voplakal jest rodákem z Polné na 
Vysočině, kde se narodil v roce 1936. Jeho 
otec byl ředitelem tamní školy, získal po vál-
ce zaměstnání v Praze a celá rodina se pře-
stěhovala na Bílou Horu. V letech 1951 – 
1954 vystudoval gymnázium na Hládkově 
a absolvoval s titulem Inženýr chemie školu 
chemicko technologickou v Dejvicích. Po službě vojenské pracoval  
v Ruzyni ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, kde obhájil disertač-
ní téma „Sorpce a přeměny fosforu v půdě“ a promoval na kandidáta 
zemědělských věd. V té době již publikoval, je autorem 40 vědeckých 

titulů, přednášel, byl oponentem řady výzkumných projektů, získal 
bronzovou medaili České akademie zemědělských věd za významný 
přínos v zemědělském výzkumu. Založil rodinu, s manželkou Marií 
mají tři děti, 8 vnoučat, z nichž polovina už maturovala. Pan Karel 
Voplakal je známý a oblíbený jak v bělohorské, tak v břevnovské far-
nosti. Přejeme Vám, pane Voplakale, stálé zdraví a hodně sil do dal-
ších let.                                   Redakce listu

Tajenka: Občanská beseda v Tejnce a Českoslovanská strana sociálně demokratická

Římská šestka

5. část 
tajenky
Potom

6. část 
tajenky

Pořad koncertů Břevnovského chrámového sboru  
v prosinci 2020 

/Platí za předpokladu uvolnění vládních nařízení/ 

6. 12. 2020 – 9 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov   
L. Vittoria: Missa Dominicalic  (hudební produkce při mši)

19. 12. 2020 – 17 hod – Betlémská kaple Praha 3 – Žižkov   
Koncert duchovní hudby, vánoční repertoár)

20. 12. 2020 – 16, 30 hod – Písecká brána, Praha 6 
Koncert duchovní hudby, vánoční repertoár)

22. 12. 2020  – 17 hod – kostel sv. Rodiny – Domov Řepy 
K Šancím 50/6, Praha 17: 

Koncert duchovní hudby – J. J. Ryba: Česká mše vánoční

24. 12. 2020 – 24 hod (půlnoční) 
– bazilika sv. Markéty, Břevnov  

L. Fišer: Koledy (hudební produkce při mši)

25. 12. 2020 – 10 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov  
I. Reimann: Missa pastoralis  (hudební produkce při mši)

1. 1. 2021 – 10 hod – bazilika sv. Markéty, Břevnov  
J. Gruber: Missa pastoralis  (hudební produkce při mši)
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Mezi námi
v Břevnově 60. 

Ing. Karel Jičínský:  

Vzpomínky z dětství,  
dvanáctá část. 
 Jak bylo v závěru 11. části 
„vzpomínek“ uvedeno, je je-
jich 12.část také částí poslední 
(naznačuje to i její pozměněné 
záhlaví). Na konec mojí „osmi-
letky“ chci nejdřív dokončit vy-
právění na téma „co jsem četl“ 
– výběr čtiva se totiž během tří 
let docházky na „I.střední“ pod-
statně změnil a s tím i ansámbl mých oblíbených hr-
dinů. Také vám dlužím obrázky – dva z nich se na tuto 
stránku snad vejdou. 

Namísto verneovek a rodokapsů nastoupily – též 
fantastické – příběhy postav z české historie (podle 
Aloise Jiráska), na čtvrtkách přibývalo mých kreseb 
husitů mydlících křižáky (podle Mikoláše Alše). Vzpo-
mínám, jak jsme jeden čas chodili o velkých přestáv-
kách na „pánské“ poslouchat „kázání“ pátera Koniáše 
v podání jistého Linharta, začínající vášnivým „TAM! 
– na Bílé Hoře…. atd atd.“Bývalo tam narváno a dozí-
rající kantor nás musel zahánět do tříd. 

Mimoškolních aktivit bylo na vyplnění volného času 
až dost: pokračovaly schůzky dismančat a občasná 
účast na účinkování v rozhlasových pořadech, nějaký 
čas jsem ještě chodil na hodiny angličtiny, semtam 
jsem zabrousil k rodné Markétě do výtvarného krouž-
ku, s partou vrstevníků z „obecňáků“ jsme hrávali 
– kde to šlo – vybíjenou. Na školním hřišti se často 
odehrávala lítá fotbalová „utkání“ mezi partami kluků  

11 let  
v břevnovských 

školách  
1945 – 1956

z různých spádových lokalit našich čtyř středních 
škol. Občas nám balon zaletěl až na staveniště nové 
Ulice pionýrů, kam chodili rodiče na manuální brigá-
dy. 

Nesmím zapomenout na Hochy od Bobří řeky a „Rych-
lé šípy“ – dokonce jsme založili partičku zvanou „Stra-
ight Arrows“: Slávek, Míla, Mirek (byl dlouhodobě 
nemocen s leukemií, na tu přes léčbu v Holandsku ze-
mřel) a já – vyrobil jsem legitimace a tím jsme vlastně 
skončili – nebyla žádná Stínadla, Vontové, Bratrstvo 
kočičí pracky ani Rikitan. S pionýrem se nic zábavné-
ho nepodnikalo, tak jsme si chodili radši začutat nebo 
jsme si vyjeli na bicyklech. Ještě se zmíním o módní 
vlně – pěstování různé havěti doma. Byly to hlavně 
pakobylky – líné a nezábavné potvůrky, zato akvarijní 
rybičky – to bylo něco úplně jiného. Když se rodily 
potomstvo živorodek – to bylo slávy. A opatrovat rost-
linstvo, šneky, čistit písek a chodit na dafnie někam 
k rybníku – to bylo prima. Pohroma přišla, když jsem 
podle návodu v Mladém techniku sestrojil elektrický 
ohřívač vody. Výkon závisel od koncentrace soli ve 
vodní náplni U trubice s elektrodami – k tomu nic ná-
vod neříkal a tak jsem během několika minut ubohé 
rybky uvařil. Hrozně jsem je obrečel a další akvárko 
jsem měl až po mnoha letech. 

Přeji vám co možná hezké vánoce a stálé zdraví. 
Karel Jičínský

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

 
 
Str. 12. Pravý sloupec. Na konec prvního sloupečku zařadit fotku výstavby ulice Pionýrů, 
kterou přikládám nahoře.  
V posledním odstavci: Když se rodilo potomstvo – opravit a chybí čárka mezi slovy Pohroma 
přišla, když jsem podle návodu.   
Dále: Inzerát veterinární ordinace, čtvrtstrana celý dát na str. 16. Změna textu v provozní 
době: 
Místo toho bude zařazena Realitní agentura ze str. 11.  

Str. 13 korektury inzerátů. Železářství vlevo nahoře: změnit text přání: Děkujeme všem  
zákazníkům za stálou přízeň a přejeme hodně zdraví v roce 2021. Vpravo dole Servis Piloun 
opravit letopočet.  

Str. 14. Levý sloupec autorka je bez titulu. Vyškrtnouti PhDr. Na konci druhého sloupce 
doplnit: … manželství zůstalo bezdětné. Na snímku ze 40. let jsou manželé Radoňovi vlevo 
dole.  

Pravý sloupec: chybí čárka mezi slovy: patří k tomu nejlepšímu, co napsala. Dále škrtnout 
čárku za slovem polovině 19. století a poutavě. 

Str. 15. Pravý sloupec, předposlední odstavec poslední věta doplnit ch: v posledních 
desetiletích monarchie. Poslední odstavec opravit: Jeho Veličenstva bitevní křižník Svatý Jiří 
vstoupil… 

Str. 16. Do levého sloupce nahoře zařadit opravený inzerát veterina.  
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

MUDr. Dagmar

JANDÁČKOVÁ

Stomatologick á

ordinace

Břevnovská 1088/5, Praha 6
tel.: 233 353 309

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142,  tel. 233 354 185
Bělohorská 148,  tel. 220 514 901

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

  pneuservis

opravy a údržba
motorových

vozidel

příprava na STK,
emise

včetně zajištění

odtahová služba nonstop

likvidace autovraků

tel.: 603 469 715

Ing. Václav JANDÁČEK
4

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
A INŽENÝRSKÁ

kancelář v Břevnově
4

Přejeme našim
spolupracovníkům, 

zákazníkům a čtenářům listu
vše nejlepší v roce 2014

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za stálou přízeň

a zároveň
si dovolujeme

popřát hodně zdraví
v roce 2015

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Přejeme všem zákazníkům  
vše nejlepší v novém roce 2021

tel. /fax: 233 356 236

Praha 6 • Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul. 

Servis Piloun
spol. s r. o. 

Stálé zdraví  
v nadcházejícím roce 2021 přeje  

svým zákazníkům 
a čtenářům Břevnovana

Ž E L E Z Á Ř S T V Í  V .  O .  S . 

Železářství Mrázek

Bělohorská 142, Praha 6  
602 318 135, 607 744 635

Děkujeme všem  
zákazníkům  

za stálou přízeň 
a přejeme hodně 
zdraví v roce 2021
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Marie Radoňová.Marie Radoňová.
Po první světové válce praco-Po první světové válce praco-
vala na ministerstvu zahranič-vala na ministerstvu zahranič-
ních věcí v Praze jako vrchní ních věcí v Praze jako vrchní 
odborná redaktorka francouz-odborná redaktorka francouz-
ského časopisu Gazette de Pra-ského časopisu Gazette de Pra-
gue. Celý život se však zabý-gue. Celý život se však zabý-
vala hlavně literaturou. Psala vala hlavně literaturou. Psala 
verše, povídky, romány, eseje, verše, povídky, romány, eseje, 
studie, historické články a sta-studie, historické články a sta-
ti, i divadelní hry, překládala ti, i divadelní hry, překládala 
z francouzštiny. Přispívala do z francouzštiny. Přispívala do 
Národních listů, Národní poli-Národních listů, Národní poli-
tiky a do mnoha kulturních ča-tiky a do mnoha kulturních ča-
sopisů. Mezi ně patřil i časopis Moře, který vycházel od sopisů. Mezi ně patřil i časopis Moře, který vycházel od 
ledna 1922 v Praze. Příspěvky do něj psal i Bořivoj Radoň.  ledna 1922 v Praze. Příspěvky do něj psal i Bořivoj Radoň.  
K jeho přednáškám sepsala propagační bulletin. K jeho přednáškám sepsala propagační bulletin. 
Seznam prací Maryši Šárecké je skutečně obsáhlý. K nejzná-Seznam prací Maryši Šárecké je skutečně obsáhlý. K nejzná-
mějším z jejích knih patří román Pod Svatou Horou: Obraz ze mějším z jejích knih patří román Pod Svatou Horou: Obraz ze 
života. Kniha vyšla poprvé za protektorátu (1940) v Ústředním života. Kniha vyšla poprvé za protektorátu (1940) v Ústředním 
dělnickém knihkupectví a nakladatelství v Praze, a po mnoha dělnickém knihkupectví a nakladatelství v Praze, a po mnoha 
letech ji znovu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostel-letech ji znovu vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostel-
ním Vydří (2005). Románová kronika Pod Svatou Horou je ním Vydří (2005). Románová kronika Pod Svatou Horou je 
v autorčině tvorbě přelomová, a patří k tomu nejlepšímu, co v autorčině tvorbě přelomová, a patří k tomu nejlepšímu, co 
napsala. V knize barvitě popisuje život obyvatel Příbrami ve napsala. V knize barvitě popisuje život obyvatel Příbrami ve 
druhé polovině 19. století a poutavé přibližuje jejich osudy. druhé polovině 19. století a poutavé přibližuje jejich osudy. 
Na práci vyzrálé autorky se zřejmě podílely i vzpomínky na Na práci vyzrálé autorky se zřejmě podílely i vzpomínky na 
rodové kořeny známých příbramských Bosáčků. rodové kořeny známých příbramských Bosáčků. 
Marie Radoňová Šárecká zemřela náhle 15. října 1958 v Pra-Marie Radoňová Šárecká zemřela náhle 15. října 1958 v Pra-
ze. Byla pohřbena z neznámých důvodů ne s manželem, ale  ze. Byla pohřbena z neznámých důvodů ne s manželem, ale  
v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech. v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech. 
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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.

176
Jarmila UrbanováJarmila Urbanová  
Tajemství břevnovského hřbitova – II. částTajemství břevnovského hřbitova – II. část
Bořivoj Radoň, kontradmirál rakousko–uherského válečné-Bořivoj Radoň, kontradmirál rakousko–uherského válečné-
ho námořnictva.ho námořnictva.
Narozen v roce 1867 v Truhlářské ulici v Praze – zemřel  Narozen v roce 1867 v Truhlářské ulici v Praze – zemřel  
v roce 1953 v Břevnově.v roce 1953 v Břevnově.
Po pádu monarchie se Radoň přihlásil do služeb Českoslo-Po pádu monarchie se Radoň přihlásil do služeb Českoslo-
venské republiky, ale jeho žádost byla zamítnuta. K 1. lednu venské republiky, ale jeho žádost byla zamítnuta. K 1. lednu 
1919, v 52 letech a po 33 letech služby, byl poslán do penze. 1919, v 52 letech a po 33 letech služby, byl poslán do penze. 
Radoňova kariéra vysokého rakouského námořního důstojní-Radoňova kariéra vysokého rakouského námořního důstojní-
ka byla čestná. Už od počátku, kdy nemohl očekávat žádnou ka byla čestná. Už od počátku, kdy nemohl očekávat žádnou 
podporu či protekci, vynikal pílí a houževnatostí. K českému podporu či protekci, vynikal pílí a houževnatostí. K českému 
původu se vždy hlásil a na rozdíl od některých důstojníků své původu se vždy hlásil a na rozdíl od některých důstojníků své 
jméno neponěmčoval. Byl přísným, ale spravedlivým a lid-jméno neponěmčoval. Byl přísným, ale spravedlivým a lid-
ským velitelem.ským velitelem.
Radoň opustil Vídeň počátkem srpna 1919. Odešel nejprve do Radoň opustil Vídeň počátkem srpna 1919. Odešel nejprve do 
Brna, kde bydlel na Pražské 70 (dnes Štefánikova) v rodině Brna, kde bydlel na Pražské 70 (dnes Štefánikova) v rodině 
svého bratra Jaroslava Radoně, inspektora státních drah. Jeho svého bratra Jaroslava Radoně, inspektora státních drah. Jeho 
další brněnskou adresou byla Radniční 1 (dnes Radnická), další brněnskou adresou byla Radniční 1 (dnes Radnická), 
odkud se na jaře 1920, odstěhoval do Prahy. Zde se 15. září odkud se na jaře 1920, odstěhoval do Prahy. Zde se 15. září 
1921 oženil se spisovatelkou Marií Bosáčkovou, která psala 1921 oženil se spisovatelkou Marií Bosáčkovou, která psala 
pod pseudonymem Maryša Šárecká. Sňatek to byl poněkud pod pseudonymem Maryša Šárecká. Sňatek to byl poněkud 
nerovný, mezi manželi byl rozdíl 23 let a manželství zůstalo nerovný, mezi manželi byl rozdíl 23 let a manželství zůstalo 
bezdětné. Na snímku z pozdějších let jsou vlevo dole manželé bezdětné. Na snímku z pozdějších let jsou vlevo dole manželé 
Radoňovi.Radoňovi.
Paní Marie se narodila 16. prosince 1890 v Praze, v zámožné Paní Marie se narodila 16. prosince 1890 v Praze, v zámožné 
rodině Bosáčků, pocházející z Příbrami. Publikovat začala již rodině Bosáčků, pocházející z Příbrami. Publikovat začala již 
v roce 1908, kdy pod pseudonymem Maryša B. Šárecká vy-v roce 1908, kdy pod pseudonymem Maryša B. Šárecká vy-
šla její první knížka Stín padl na duši. Pseudonym odvodila šla její první knížka Stín padl na duši. Pseudonym odvodila 
z názvu pražského údolí Divoká Šárka a používala jej dále  z názvu pražského údolí Divoká Šárka a používala jej dále  
i v menších obměnách. Po sňatku s Bořivojem Radoněm psa-i v menších obměnách. Po sňatku s Bořivojem Radoněm psa-
la většinou jako Maryša Radoňová Šárecká, nebo Maryša či la většinou jako Maryša Radoňová Šárecká, nebo Maryša či 
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Bořivoj Radoň dosáhl ze všech Čechů Bořivoj Radoň dosáhl ze všech Čechů 
nejvyšší námořní hodnosti v monarchii nejvyšší námořní hodnosti v monarchii 
a žil za I. republiky v ústraní, jako řada a žil za I. republiky v ústraní, jako řada 
z války zkušených českých vyšších dů-z války zkušených českých vyšších dů-
stojníků a generálů. Ve vzpomínkách stojníků a generálů. Ve vzpomínkách 
se vracel k moři, psal příspěvky do se vracel k moři, psal příspěvky do 
časopisů, přednášel. Udržoval také přá-časopisů, přednášel. Udržoval také přá-
telské styky s Čsl. Obcí bývalých ná-telské styky s Čsl. Obcí bývalých ná-
mořníků a účastníků národního odboje mořníků a účastníků národního odboje 
na Jadranu. Spolkový časopis Moře na Jadranu. Spolkový časopis Moře 
Slovanům! Obce námořníků, přinesl  Slovanům! Obce námořníků, přinesl  
k Radoňovým sedmdesátinám vzpo-k Radoňovým sedmdesátinám vzpo-
mínkový příspěvěk Toma Nitky s ži-mínkový příspěvěk Toma Nitky s ži-
votopisem jubilanta. Článek je dodnes votopisem jubilanta. Článek je dodnes 
cenným zdrojem poznatků. V roce cenným zdrojem poznatků. V roce 
1938 vyšla v pražském nakladatelství 1938 vyšla v pražském nakladatelství 
Šolc a Šimáček Radoňova kniha „Přes Šolc a Šimáček Radoňova kniha „Přes 
tři oceány“, zdařile ilustrovaná Františ-tři oceány“, zdařile ilustrovaná Františ-
kem Procházkou. Kniha byla úspěšná kem Procházkou. Kniha byla úspěšná 
a po druhé světové válce vyšla znovu.  a po druhé světové válce vyšla znovu.  
V té době se Radoňovi už začal zhoršovat zrak a následně zce-V té době se Radoňovi už začal zhoršovat zrak a následně zce-
la oslepl. Bývalí námořníci na něj nezapomínali. Stříbrnou pa-la oslepl. Bývalí námořníci na něj nezapomínali. Stříbrnou pa-
mětní medaili za odboj na Jadranu, vydanou v roce 1948 k 30. mětní medaili za odboj na Jadranu, vydanou v roce 1948 k 30. 
výročí vzpoury v boce Kotorské obdržel jako čestný člen jejich výročí vzpoury v boce Kotorské obdržel jako čestný člen jejich 
Obce. Někdejší velitel legendárního křižníku Sankt Georg pro-Obce. Někdejší velitel legendárního křižníku Sankt Georg pro-
žil poslední období života v Břevnově, ve Vodňanského ulici 5. žil poslední období života v Břevnově, ve Vodňanského ulici 5. 
Zde zemřel ve čtvrtek 26. února 1953 navečer. Smuteční obřad Zde zemřel ve čtvrtek 26. února 1953 navečer. Smuteční obřad 
se konal ve středu 4. března 1953 odpoledne v břevnovském se konal ve středu 4. března 1953 odpoledne v břevnovském 
chrámu sv. Markéty. Několik námořníků ve spolkových unifor-chrámu sv. Markéty. Několik námořníků ve spolkových unifor-
mách Obce stálo u Radoňovy rakve čestnou stráž. Rakev poté mách Obce stálo u Radoňovy rakve čestnou stráž. Rakev poté 
odnesli k jeho hrobu na nedalekém hřbitově.odnesli k jeho hrobu na nedalekém hřbitově.
Radoňův hrob v jedenácté řadě oddělení D břevnovského hřbi-Radoňův hrob v jedenácté řadě oddělení D břevnovského hřbi-
tova časem zanikl a místo bylo přiděleno novému nájemci. Na tova časem zanikl a místo bylo přiděleno novému nájemci. Na 
rakvi pana kontradmirála leží hrob jiný. Zdálo by se, že zanikla rakvi pana kontradmirála leží hrob jiný. Zdálo by se, že zanikla 
i vzpomínka na významnou osobnost, narozenou v Praze. Ale i vzpomínka na významnou osobnost, narozenou v Praze. Ale 
opak je pravdou. Osobností Bořivoje Radoně se zabývali a za-opak je pravdou. Osobností Bořivoje Radoně se zabývali a za-
bývají badatelé z řad zájemců o vojenskou historii, zejména  bývají badatelé z řad zájemců o vojenskou historii, zejména  
o události na Jadranu v době 1. světové války, genealogové i ba-o události na Jadranu v době 1. světové války, genealogové i ba-

datelé, upřesňující Radoňovy aktivity po vzniku Českosloven-datelé, upřesňující Radoňovy aktivity po vzniku Českosloven-
ska. Svědčí o tom články v novinách a časopisech, odborné stu-ska. Svědčí o tom články v novinách a časopisech, odborné stu-
die i knižní publikace. Radoňovo jméno v nich bývá nejednou die i knižní publikace. Radoňovo jméno v nich bývá nejednou 
uváděno v souvislosti s křižníkem Sankt Georg. Bývalou chlou-uváděno v souvislosti s křižníkem Sankt Georg. Bývalou chlou-
bu rakouského válečného loďstva dnes představují modely lodi bu rakouského válečného loďstva dnes představují modely lodi 
v muzejních sbírkách. Jeden z nich se nachází ve Vojenském v muzejních sbírkách. Jeden z nich se nachází ve Vojenském 
historickém ústavu Praha, v Armádním muzeu na Žižkově, kde historickém ústavu Praha, v Armádním muzeu na Žižkově, kde 
je vystaven ve stálé expozici věnované 1. světové válce. Mosaz-je vystaven ve stálé expozici věnované 1. světové válce. Mosaz-
ný model v měřítku 1:200 postavil v roce 1938 bývalý námořník ný model v měřítku 1:200 postavil v roce 1938 bývalý námořník 
František Lněnička. Je připomínkou služby českých námořníků František Lněnička. Je připomínkou služby českých námořníků 
na Jadranu v posledních desetiletích monarchie. na Jadranu v posledních desetiletích monarchie. 
Jeho Veličenstva bitevní křižník Svatý Jiří vstoupil do služby Jeho Veličenstva bitevní křižník Svatý Jiří vstoupil do služby 
v červnu 1905. Až do zániku rakousko–uherského válečného v červnu 1905. Až do zániku rakousko–uherského válečného 
loďstva v říjnu 1918 se na velitelském můstku lodi vystřídalo loďstva v říjnu 1918 se na velitelském můstku lodi vystřídalo 
několik vysokých námořních důstojníků. V jejich seznamu na-několik vysokých námořních důstojníků. V jejich seznamu na-
jdeme jen jedno české jméno: Bořivoj Radoň. Jeho ostatky leží jdeme jen jedno české jméno: Bořivoj Radoň. Jeho ostatky leží 
v Břevnově, jméno ani místo spočinutí dosud není označeno. v Břevnově, jméno ani místo spočinutí dosud není označeno. 



Všem čtenářům časopisu Břevnovan  
přejeme hodně zdraví  
i osobní spokojenosti 

v roce 2021 
a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 
děkujeme za projevenou důvěru

Bělohorská 1688/122, Praha 6 Břevnov, tel: 
233 320 466

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

NAŠE
Domácí cukroví 
bramborový salát 
smažený kapr

VAŠE
ŠŤASTNÉ  
A VESELÉ VÁNOCE

21. 12. – 23. 12. 
24. – 27. 12. 
28. 12. – 30. 12.
31. 12. 2019
1. 1. 2021
2. 1. – 3. 1. 2021

8 – 20 
zavřeno

8 – 20
9 – 12

zavřeno 
9 – 12

POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
PŘEJE KOLEKTIV  

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Josef Kubeček
MVDr. Zora Urbanová
Bělohorská 61, Praha 6 – Břevnov
tel. /fax: 233 352 424


