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BŘEVNOVAN

 

Nevídaná a neslýchaná očkovací akce, která probíhá v celém světě, se nemohla vyhnouti ani nám. Na 
chodbě domu seniorů Eliška v Břevnově sestra již připravuje injekční jehly. Prý to nebolí.  Foto Praha 6

Sotva zasněží, objeví se kolem Břevnovského kláštera fotografové. Ve dne i večer. Ať si. Přejme si spo-
lu do příštích měsíců, aby klášter zůstal nám stálou posilou v nehezkém čase zdravotních ohrožení. Zde 
můžeme stanouti k oddychu, modlitbě a zamyšlení nad pomíjivostí života a času. Jak říkali naši před-
kové: Pán Bůh s námi a zlé pryč!

Lístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
ve čtvrtek 25. března 2021ve čtvrtek 25. března 2021

Kdyby paní Františka Hájková na snímku  
z 30. let poslala tuto fotografii s novoročním 
přáním, známí by byli jistě potěšeni. Byla 
kuchařkou ve známé hospodě U Kaštanu  
v Břevnově, kde měli vždy co nabídnouti: 
klidné posezení s výběrem novin, vyhlášenou 
dršťkovou polévku dávanou v kameninových 
hrnečcích za korunu čtyřicet, oběd, dobře 
vyleželé smíchovské pivo a v létě kuželník, 
zahradu, a v neděli s hudbou k tomu. Však se 
pan hostinský Koželský musel starat. V sou-
sedství byl pivovar se zavedenou hospodou  
a sálem, proti klášteru lokál U Křížů, na opač-
né straně hospoda U Sládků. A kupodivu 
všechny tři podniky jsou v provozu.   
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Pro malé Sokolíky v Břevnově je na letošní rok připraven pěkný program. Program je i pro všechny vě-
kové kategorie, ale záleží na zdravotní situaci. Zprávu o činnosti Sokola v Břevnově v roce 2020 a plá-
nech do budoucna pro vás připravila na straně 10 starostka Sokola Vanda Marušová. 
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  Z klášteraZ kláštera •  • 29. 11.29. 11. zahájen byl z Terezián- zahájen byl z Terezián-
ského sálu již 30. ročník I. adventního koncer-ského sálu již 30. ročník I. adventního koncer-
tu České televize z Břevnova. Arciť starý rok tu České televize z Břevnova. Arciť starý rok 
loučil se s námi smutně, bez sborové hudby a loučil se s námi smutně, bez sborové hudby a 
velkých společných mší, které farníci, i ostatní, velkých společných mší, které farníci, i ostatní, 
co chodí na bohoslužby byť jen spoře, vnímají co chodí na bohoslužby byť jen spoře, vnímají 
jako zavedenou součást každého kalendářního jako zavedenou součást každého kalendářního 
roku. Nouzový stav našeho života pokračuje. roku. Nouzový stav našeho života pokračuje. 
Nedělní bohoslužby jsou stále pouze on line Nedělní bohoslužby jsou stále pouze on line 
vždy od 9 hodin. Celebruje pan arciopat Prokop vždy od 9 hodin. Celebruje pan arciopat Prokop 
Siostrzonek se zpěvem M. a P. Salákových a za Siostrzonek se zpěvem M. a P. Salákových a za 
varhanního doprovodu Marka Čihaře. • Od pon-varhanního doprovodu Marka Čihaře. • Od pon-
dělka dělka 21. 12. 21. 12. do do 25. 12. 25. 12. byly mše svaté pro veřej-byly mše svaté pro veřej-
nost dovoleny s účastí max. 50 osob. Tentokrát  nost dovoleny s účastí max. 50 osob. Tentokrát  
o vánocích nebyl vystaven vyřezávaný Betlém o vánocích nebyl vystaven vyřezávaný Betlém 
Metoděje Floriána. Místo něj děti z farnosti sest-Metoděje Floriána. Místo něj děti z farnosti sest-
rojily jesličky papírové. Venku před bazilikou rojily jesličky papírové. Venku před bazilikou 
stály, jako v minulých letech ve zbudované chý-stály, jako v minulých letech ve zbudované chý-
ši, postavy Svaté rodiny v životní velikosti. Bet-ši, postavy Svaté rodiny v životní velikosti. Bet-
lémské světlo břevnovští skauti rozdávali před lémské světlo břevnovští skauti rozdávali před 
bazilikou ve dnech 23. až 26. prosince. • bazilikou ve dnech 23. až 26. prosince. • 24. 12. 24. 12. 
o Štědrém dni byly zpívány poslední adventní o Štědrém dni byly zpívány poslední adventní 
roráty od sedmé ranní, potom bazilika otevřena roráty od sedmé ranní, potom bazilika otevřena 
od jedné odpolední do půl čtvrté a v jedenáct od jedné odpolední do půl čtvrté a v jedenáct 
večer konána neveřejná půlnoční bohoslužba  večer konána neveřejná půlnoční bohoslužba  
a přenášena on line. Stejně tak následná mše Bo-a přenášena on line. Stejně tak následná mše Bo-
žíhodová ráno v devět hodin. O Svatém Štěpánu žíhodová ráno v devět hodin. O Svatém Štěpánu 
byly mše pro veřejnost od 7 a 18 hodin. První byly mše pro veřejnost od 7 a 18 hodin. První 
leden nového kalendářního roku vyšel letos leden nového kalendářního roku vyšel letos 
na pátek. Patří Panně Marii a jí jsou věnovány na pátek. Patří Panně Marii a jí jsou věnovány 
všechny mše křesťanského světa od nepaměti. všechny mše křesťanského světa od nepaměti. 
Arci již v závěru roku minulého lidé myslí na Arci již v závěru roku minulého lidé myslí na 
své bližní a přátele a posílají si vzájemně přání své bližní a přátele a posílají si vzájemně přání 
stálého zdraví, spokojenosti a úspěchů v životě. stálého zdraví, spokojenosti a úspěchů v životě. 
Svátky Vánoční a Novoroční lidi i takto spojuje. Svátky Vánoční a Novoroční lidi i takto spojuje. 
Dříve bývaly domovní kaslíky plné barevných Dříve bývaly domovní kaslíky plné barevných 
pohlednic, nyní tuto službu nahradily internet  pohlednic, nyní tuto službu nahradily internet  
a mobilní telefony. Zdá se, že vše se dá nahra-a mobilní telefony. Zdá se, že vše se dá nahra-
dit. Ale bohoslužba a mluvené slovo se jen tak dit. Ale bohoslužba a mluvené slovo se jen tak 
nahradit nedá. To platí od dob prvních kazatelů.  nahradit nedá. To platí od dob prvních kazatelů.  
V našem klášteře v Břevnově od ledna každé V našem klášteře v Břevnově od ledna každé 
pondělí od sedmé večerní probíhají on line za-pondělí od sedmé večerní probíhají on line za-
jímavé přednášky pana profesora Jana Sokola. jímavé přednášky pana profesora Jana Sokola. 

Jsou určeny pro dospělé a mládež s cílem po-Jsou určeny pro dospělé a mládež s cílem po-
vzbuzení ve víře. S měsícem lednem přichází čas vzbuzení ve víře. S měsícem lednem přichází čas 
významných bohoslužeb. • významných bohoslužeb. • 1. ledna1. ledna 2021 konala  2021 konala 
se od deváté ranní sváteční bohoslužba ku svátku se od deváté ranní sváteční bohoslužba ku svátku 
Panny Marie. Letošní rok byl papežem Františ-Panny Marie. Letošní rok byl papežem Františ-
kem vyhlášen jako Rok Rodiny. • kem vyhlášen jako Rok Rodiny. • 4. ledna4. ledna 2021  2021 
uplynulo 8. výročí úmrtí P. Jana Kohla. • uplynulo 8. výročí úmrtí P. Jana Kohla. • 6. ledna6. ledna  
o svátku Zjevení Páně a příchodu Tří králů byly o svátku Zjevení Páně a příchodu Tří králů byly 
při ranní a večerní mši posvěceny křída, kadidlo při ranní a večerní mši posvěceny křída, kadidlo 
a voda, které si mohli účastníci po skončení vzí-a voda, které si mohli účastníci po skončení vzí-
ti. Letos v koronavirovém omezení nemohly děti  ti. Letos v koronavirovém omezení nemohly děti  
z farnosti přivítat v bráně kláštera hosty z daleka, z farnosti přivítat v bráně kláštera hosty z daleka, 
Tři krále. Arciť v bazilice proběhla od 15.30 do Tři krále. Arciť v bazilice proběhla od 15.30 do 
17.00 aktivita pro děti s tématem „Bůh s námi 17.00 aktivita pro děti s tématem „Bůh s námi 
bydlí.“ • bydlí.“ • 10. ledna10. ledna 2021. Jako každý rok pro  2021. Jako každý rok pro 
dospělé proběhla Tříkrálová sbírka do kasiček dospělé proběhla Tříkrálová sbírka do kasiček 
bezkontaktně i on line. Ve městě již od Tří králů bezkontaktně i on line. Ve městě již od Tří králů 
nesvítily vánoční stromy, ani ozdobné osvětlení nesvítily vánoční stromy, ani ozdobné osvětlení 
na sloupech. Skončil vánoční čas úřední, ale ve na sloupech. Skončil vánoční čas úřední, ale ve 
skutečnosti končí až Svátkem Křtu Páně, což skutečnosti končí až Svátkem Křtu Páně, což 
jest podle dějepravy křest a obřízka malého Je-jest podle dějepravy křest a obřízka malého Je-
žíše Krista. • žíše Krista. • 10. 1. – 14. ledna10. 1. – 14. ledna 2021. Při mších  2021. Při mších 
svatých ráno a večer pro veřejnost připomenuto svatých ráno a večer pro veřejnost připomenuto 
1028. výročí založení kláštera v Břevnově. Od 1028. výročí založení kláštera v Břevnově. Od 
18. do 21. 1. se konal týden modliteb za jedno-18. do 21. 1. se konal týden modliteb za jedno-
tu křesťanů. • tu křesťanů. • 2. února2. února 2021  o Svátku uvedení  2021  o Svátku uvedení 
Páně do chrámu v 7 a 18 hodin byly posvěceny Páně do chrámu v 7 a 18 hodin byly posvěceny 
svíce – hromničky. • svíce – hromničky. • Od 2. 2.Od 2. 2. vždy každé úterý  vždy každé úterý 
od 19.30 přidány mše svaté pro mládež a od 3. 2. od 19.30 přidány mše svaté pro mládež a od 3. 2. 
vždy každou středu od 15 hodin mše pro senio-vždy každou středu od 15 hodin mše pro senio-
ry.  • ry.  • 11. února11. února 11. února 2021 připomenut byl  11. února 2021 připomenut byl 
svátek Panny Marie Lurdské, kdy udílena svátost svátek Panny Marie Lurdské, kdy udílena svátost 
nemocných. • nemocných. • 17. února17. února 2021 o Popeleční stře- 2021 o Popeleční stře-
dě, v den přísného postu, jest udílen popelec. Při dě, v den přísného postu, jest udílen popelec. Při 
mši sv. s magickými slovy „prach jsi a v prach se mši sv. s magickými slovy „prach jsi a v prach se 
obrátíš,“ každému, kdo ke knězi přistoupí, udě-obrátíš,“ každému, kdo ke knězi přistoupí, udě-
lán na čele z popela loňských posvěcených rato-lán na čele z popela loňských posvěcených rato-
lestí, viditelný křížek, jak určuje tradice. Tímto lestí, viditelný křížek, jak určuje tradice. Tímto 
začíná postní období, až do Velikonoc. Pochvá-začíná postní období, až do Velikonoc. Pochvá-
len buď Pan Ježíš Kristus. len buď Pan Ježíš Kristus. 

  Ze živnostenského spolku v Břevnově. Ze živnostenského spolku v Břevnově.   
/Tomáš Hudera/. Jak se blížil konec roku 2020 /Tomáš Hudera/. Jak se blížil konec roku 2020 
všem členům bylo líto, že přicházíme o malé, ale všem členům bylo líto, že přicházíme o malé, ale 
srdcové akce, jako je rozsvícení vánočního stro-srdcové akce, jako je rozsvícení vánočního stro-
mu v Břevnově a Novoroční koncert. Díky opat-mu v Břevnově a Novoroční koncert. Díky opat-
řením, které stále v této zemi panují, jsme přišli řením, které stále v této zemi panují, jsme přišli 
s nápadem ozdobit strom štafetovým způsobem. s nápadem ozdobit strom štafetovým způsobem. 
Členové spolku si předávali tyč, se kterou věšeli Členové spolku si předávali tyč, se kterou věšeli 
ozdoby na vánoční strom. Vše se povedlo! Takže ozdoby na vánoční strom. Vše se povedlo! Takže 
vánoční strom měl první adventní sobotu tradič-vánoční strom měl první adventní sobotu tradič-
ní ozdoby a na facebookovém profilu spolku jste ní ozdoby a na facebookovém profilu spolku jste 

první adventní sobotu v 17 hodin mohli spatřit první adventní sobotu v 17 hodin mohli spatřit 
také video ze slavnostního rozsvícení břevnov-také video ze slavnostního rozsvícení břevnov-
ského stromu, které jsme pro vás tajně natočili ského stromu, které jsme pro vás tajně natočili 
už několik dní předem. Spolek prostě tradice už několik dní předem. Spolek prostě tradice 
chce dodržovat i v této těžké době. V půlce led-chce dodržovat i v této těžké době. V půlce led-
na se představenstvo rozhodlo zrušit masopustní na se představenstvo rozhodlo zrušit masopustní 
maškarní průvod i maškarní bál. Velký otazník maškarní průvod i maškarní bál. Velký otazník 
visí nad pořádáním čarodějnic a nad pořádáním visí nad pořádáním čarodějnic a nad pořádáním 
Prvního pivního máje. Samozřejmě i se všemi Prvního pivního máje. Samozřejmě i se všemi 
opatřeními jsou zrušeny i všechny akce pro čle-opatřeními jsou zrušeny i všechny akce pro čle-
ny spolku. ny spolku. 

  Pozdrav z Pohořelce. Pozdrav z Pohořelce. /Marie Bukvicová/. /Marie Bukvicová/. 
V této době není u nás mnoho událostí, které by V této době není u nás mnoho událostí, které by 
stály za zmínku. Nic se nekoná, všude zavřeno. stály za zmínku. Nic se nekoná, všude zavřeno. 
Přesto bych se s vámi alespoň o jednu událost Přesto bych se s vámi alespoň o jednu událost 
chtěla podělit. Tento rok slaví 900 let od zalo-chtěla podělit. Tento rok slaví 900 let od zalo-
žení druhá největší řeholní komunita v Čechách žení druhá největší řeholní komunita v Čechách 
premonstráti. Ve Strahovské bazilice byla proto premonstráti. Ve Strahovské bazilice byla proto 
před první adventní nedělí slavnostní bohosluž-před první adventní nedělí slavnostní bohosluž-
ba k jejímu zahájení. Byla bohužel, vzhledem ba k jejímu zahájení. Byla bohužel, vzhledem 
k epidemii, nejen bez přítomnost věřících, ale  k epidemii, nejen bez přítomnost věřících, ale  
i premonstrátů ze zahraničí. Díky sociálním sí-i premonstrátů ze zahraničí. Díky sociálním sí-
tím se dala sledovat alespoň na You tube a tele-tím se dala sledovat alespoň na You tube a tele-
vizním kanále Noe. Tuto slavnostní mši sloužil vizním kanále Noe. Tuto slavnostní mši sloužil 
spolu s kardinálem Dominikem Dukou i papež-spolu s kardinálem Dominikem Dukou i papež-
ský nuncius, ostatní opati a řeholníci. Doprová-ský nuncius, ostatní opati a řeholníci. Doprová-
zena byla varhaníkem Vladimírem Roubalem  zena byla varhaníkem Vladimírem Roubalem  
a Strahovským sborem. Zároveň byly vystaveny a Strahovským sborem. Zároveň byly vystaveny 
ostatky sv. Norberta, který má i přes staletí po-ostatky sv. Norberta, který má i přes staletí po-
měrně neporušený chrup a to zemřel ve věku 54 měrně neporušený chrup a to zemřel ve věku 54 
let, což byl na tu dobu vyšší věk. Také byly při let, což byl na tu dobu vyšší věk. Také byly při 
této slavnostní příležitosti posvěceny čtyři nové této slavnostní příležitosti posvěceny čtyři nové 
zvony, které zatím, tak jako ostatky sv. Norberta, zvony, které zatím, tak jako ostatky sv. Norberta, 
v bazilice zůstávají vystaveny. V kostele P. M. v bazilice zůstávají vystaveny. V kostele P. M. 
Andělské u kapucínů nám otec Bonaventura  Andělské u kapucínů nám otec Bonaventura  
v dobé adventu předčítal listy biskupa sv. Cypri-v dobé adventu předčítal listy biskupa sv. Cypri-
ána, který žil v době 200 let po Kristu a bylo to ána, který žil v době 200 let po Kristu a bylo to 
v době moru, na který zemřelo tehdy 60 procent v době moru, na který zemřelo tehdy 60 procent 
obyvatel. To bylo nejen aktuální, ale i poučné. obyvatel. To bylo nejen aktuální, ale i poučné. 
Neboť to, co nyní my prožíváme, není vůbec Neboť to, co nyní my prožíváme, není vůbec 
dobré, ale nedá se to naprosto srovnávat s dobou dobré, ale nedá se to naprosto srovnávat s dobou 
a epidemií o které se tam mnoho dozvídáme. a epidemií o které se tam mnoho dozvídáme. 
Bylo to povzbuzující. Bylo to povzbuzující. 
Ale nyní na závěr ještě něco jiného. Nedá mi to Ale nyní na závěr ještě něco jiného. Nedá mi to 
se s vámi nepodělit se zkušeností s restaurací se s vámi nepodělit se zkušeností s restaurací 
Globus, která sídlí v ulici Za Pohořelcem, sta-Globus, která sídlí v ulici Za Pohořelcem, sta-
nice Malovanka. Mají skvělou kuchyni, bohatý nice Malovanka. Mají skvělou kuchyni, bohatý 
výběr jídla, dovoz zdarma. Kdo si chce pochut-výběr jídla, dovoz zdarma. Kdo si chce pochut-
nat, může si objednat jak přes internet, tak po te-nat, může si objednat jak přes internet, tak po te-

pokračování na straně 4

V dnešním fotografickém Kvartetu jsou sochy a sošky v Břevnově. Kolik jich je a kde je nalezneme? Nejznámějším místem jest náš barokní klášter. So-
chařskou výzdobu zde vytvořil Matěj Jäckel, původem Lužický Srb Matěj Jakula. Však se studenti z Budyšína čas od času do Břevnova na prohlídku 
soch svého krajana vypraví. Všichni známe sochy hrajících si dětí u břevnovské polikliniky. Zhotovila je sochařka Věra Ducháčková – Beránková, sochu 
matky se synem za poliklinikou zas sochař Jan Jiřikovský. Známe kamennou sochu matky s dítětem v křoví před poliklinikou a pomník padlých vedle 
školy Markéty, což je práce sochaře Jana Brůhy. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
lefonu 272 700 889, anebo se zajít podívat osob-lefonu 272 700 889, anebo se zajít podívat osob-
ně. Přeji k tomu dobrou chuť a z vyprázdněných ně. Přeji k tomu dobrou chuť a z vyprázdněných 
Hradčan posílám čtenářům pěkné pozdravení. Hradčan posílám čtenářům pěkné pozdravení. 

  Bílá Hora je v současnosti skutečně bílá.Bílá Hora je v současnosti skutečně bílá.  
/ Karel Voplakal /. Vánoční i povánoční život na / Karel Voplakal /. Vánoční i povánoční život na 
Bílé Hoře stejně jako ve všech pražských obvo-Bílé Hoře stejně jako ve všech pražských obvo-
dech rozhodujícím způsobem ovlivnila součas-dech rozhodujícím způsobem ovlivnila součas-
ná nepříznivá situace, související s opakující se ná nepříznivá situace, související s opakující se 
koronavirovou pandemií. Vládní proticovidová koronavirovou pandemií. Vládní proticovidová 
nařízení striktně omezila možnost setkávání lidí  nařízení striktně omezila možnost setkávání lidí  
a výrazně limitovala možnost účasti na boho-a výrazně limitovala možnost účasti na boho-
službách: účastnit se mohlo pouze minimální po-službách: účastnit se mohlo pouze minimální po-
čet lidí (samozřejmě v rouškách). V našem kos-čet lidí (samozřejmě v rouškách). V našem kos-
tele může nyní být maximálně šest osob – včetně tele může nyní být maximálně šest osob – včetně 
kněze, varhaníka a části zdejší řeholní komunity. kněze, varhaníka a části zdejší řeholní komunity. 
Ostatní (tedy naprostá většina věřících) smí být Ostatní (tedy naprostá většina věřících) smí být 
pouze venku, v prostoru kostelního nádvoří – za pouze venku, v prostoru kostelního nádvoří – za 
předpokladu dostatečných rozestupů – a služby předpokladu dostatečných rozestupů – a služby 
Boží mohou sledovat pouze prostřednictvím Boží mohou sledovat pouze prostřednictvím 
venkovního reproduktoru. Toto omezení pla-venkovního reproduktoru. Toto omezení pla-
tí o nedělích a svátcích i o jediné bohoslužbě tí o nedělích a svátcích i o jediné bohoslužbě 
všedních dnů (ve čtvrtek). Za současného velmi všedních dnů (ve čtvrtek). Za současného velmi 
chladného a větrného počasí je to pro všecky chladného a větrného počasí je to pro všecky 
zúčastněné značná oběť. V období po 10. lednu zúčastněné značná oběť. V období po 10. lednu 
nastalo skutečné mrazivé lednové počasí včetně nastalo skutečné mrazivé lednové počasí včetně 
sněhové pokrývky, takže naše Bílá Hora je v této sněhové pokrývky, takže naše Bílá Hora je v této 
době skutečně bílá, čímž ještě víc vynikne místní době skutečně bílá, čímž ještě víc vynikne místní 
„genius loci“, a tím víc se projeví, jak je zasně-„genius loci“, a tím víc se projeví, jak je zasně-
žená bělohorská svatyně fotogenická a krásná. žená bělohorská svatyně fotogenická a krásná. 
V měsíci listopadu zde proběhly připomínkové V měsíci listopadu zde proběhly připomínkové 
ekumenické akce k loňskému 400. výročí osu-ekumenické akce k loňskému 400. výročí osu-
dové bělohorské bitvy. O tomto tématu se psalo dové bělohorské bitvy. O tomto tématu se psalo 
již v minulém předvánočním čísle Břevnovanu,  již v minulém předvánočním čísle Břevnovanu,  
a tak nyní už jen několik doplňujících poznámek:a tak nyní už jen několik doplňujících poznámek:
Na památku jubilea byl dne 8. listopadu v Aleji Na památku jubilea byl dne 8. listopadu v Aleji 
exulantů za podpory Městské části Praha 6 vzty-exulantů za podpory Městské části Praha 6 vzty-
čen a odhalen Kříž smíření – dílo a dar němec-čen a odhalen Kříž smíření – dílo a dar němec-
kého benediktinského kněze A. Fischera – jako kého benediktinského kněze A. Fischera – jako 
symbol překonání někdejší nedůvěry a dlouho symbol překonání někdejší nedůvěry a dlouho 
trvajících třecích ploch mezi křesťany katolic-trvajících třecích ploch mezi křesťany katolic-
kého a nekatolického vyznání. Této významné kého a nekatolického vyznání. Této významné 
události se na základě úředního rozhodnutí moh-události se na základě úředního rozhodnutí moh-
lo zúčastnit nejvýš sto věřících a přihlížejících lo zúčastnit nejvýš sto věřících a přihlížejících 
včetně iniciátorů této akce: sestry benediktin-včetně iniciátorů této akce: sestry benediktin-
ky, představitelé křesťanských církví, pražské ky, představitelé křesťanských církví, pražské 
židovské obce, městské správy a další oficiální židovské obce, městské správy a další oficiální 
hosté. Mezi čtyřmi, kdo smírčí kříž odhalovali, hosté. Mezi čtyřmi, kdo smírčí kříž odhalovali, 
byla benediktinka sestra Birgitta OSB z bělohor-byla benediktinka sestra Birgitta OSB z bělohor-
ské komunity, zástupce Městské části Praha 6 – ské komunity, zástupce Městské části Praha 6 – 
místostarosta J. Lacina, zástupce Česko-němec-místostarosta J. Lacina, zástupce Česko-němec-
kého fondu budoucnosti T. Jelínek a Historické kého fondu budoucnosti T. Jelínek a Historické 
komise pro 17. století T. Parma. komise pro 17. století T. Parma. 
Také mezi účastníky ekumenických nešpor u bě-Také mezi účastníky ekumenických nešpor u bě-
lohorské mohyly byli přítomni zástupci katolic-lohorské mohyly byli přítomni zástupci katolic-
ké církve (včetně moravského metropolity arci-ké církve (včetně moravského metropolity arci-
biskupa J. Graubera), sestry Anežka a Franceska biskupa J. Graubera), sestry Anežka a Franceska 
z bělohorské komunity a představitelé ekumény z bělohorské komunity a představitelé ekumény 
– několik nekatolických duchovních i zástupce – několik nekatolických duchovních i zástupce 
pražské židovské obce v osobě vrchního zem-pražské židovské obce v osobě vrchního zem-
ského rabína K. Sidona. Homilii na téma „Dá-ského rabína K. Sidona. Homilii na téma „Dá-
vejte císaři, co jeho jest, a co je Božího, Bohu!“ vejte císaři, co jeho jest, a co je Božího, Bohu!“ 
pronesl evangelický duchovní Pavel Pokorný ze pronesl evangelický duchovní Pavel Pokorný ze 
Střešovic. Střešovic. 
V ambitech poutního areálu byla instalována V ambitech poutního areálu byla instalována 
velkolepá výstava zaměřená jednak na vznik  velkolepá výstava zaměřená jednak na vznik  
a třistaletou historii samotného poutního areá-a třistaletou historii samotného poutního areá-
lu, ale především s důrazem na historické, po-lu, ale především s důrazem na historické, po-
litické a náboženské souvislosti o sto let starší-litické a náboženské souvislosti o sto let starší-
mi, spojené se vznikem stavovského povstání,  mi, spojené se vznikem stavovského povstání,  
s pražskou defenestrací a s tehdejším celoevrop-s pražskou defenestrací a s tehdejším celoevrop-
ským mocenským bojem vedoucím k bělohor-ským mocenským bojem vedoucím k bělohor-
ského konfliktu, jenž byl první bitvou zničující ského konfliktu, jenž byl první bitvou zničující 
třicetileté války, se zánikem stavovského odboje třicetileté války, se zánikem stavovského odboje 
po útěku Fridricha Falckého a s důsledky opě-po útěku Fridricha Falckého a s důsledky opě-

Návštěvníky břevnovské baziliky sv. Markéty jistě zaujal neobvyklý z klenby visící kruh. Pater Václav 
Snětina vysvětluje: V adventu jsme společně vytvářeli Věnec adventní naděje. Každou neděli bylo před-
stavené téma k rozjímání. Druhá část byla viditelná, farníci přinášeli krabičky, které sami vytvořili a do 
každé směli dát svoji modlitbu, přání, bolest… Věnec tak postupně narůstal. V bazilice bude až do za-
čátku doby postní. 

O letošních svátcích Vánočních a Novoročních byl provoz kláštera v Břevnově mimořádně omezen. 
Nebyly bohoslužby pro širokou veřejnost, žádné koncerty a sváteční setkávání stovek farníků, kteří se 
zdravili v bazilice, venku, ale i třeba v klášterní Sýpce při občerstvení. Milovníci historických dřevěných 
Betlémů marně ten starý hledali. Pro letošek děti z farnosti zhotovily jesličky nové, papírové. 

V komunitě sester benediktinského řádu v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře jsou slouženy mše ve 
čtvrtek večer a v neděli dopoledne. Jejich představená sestra Franceska Stanislava Šimuniová OSB do-
sáhla významného uznání. 2. ledna 2021 byla zvolena za představenou řádu v Čechách a v Bavorsku. 
Na snímku je první zleva. 
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tovného převzetí moci habsburskou císařskou tovného převzetí moci habsburskou císařskou 
dynastií v osobě Ferdinanda II. pro následný dynastií v osobě Ferdinanda II. pro následný 
staletý vývoj poměrů v našich zemích. Výstava staletý vývoj poměrů v našich zemích. Výstava 
vznikla z iniciativy sester benediktinek; konci-vznikla z iniciativy sester benediktinek; konci-
povala ji sestra Petra OSB a pracovnice 1. odbo-povala ji sestra Petra OSB a pracovnice 1. odbo-
ru Národního archivu Jitka Křížková a architekt ru Národního archivu Jitka Křížková a architekt 
B. Kostohryz. Na velkoplošných panelech byly B. Kostohryz. Na velkoplošných panelech byly 
k vidění fotokopie důležitých listin, dobových k vidění fotokopie důležitých listin, dobových 
rytin, odborné komentáře a další dokumentace. rytin, odborné komentáře a další dokumentace. 
Byl již také vydán podrobný katalog výstavy, Byl již také vydán podrobný katalog výstavy, 
která byla prodloužena přes vánoční svátky až která byla prodloužena přes vánoční svátky až 
do ledna, takže po dobu dvou měsíců byla vol-do ledna, takže po dobu dvou měsíců byla vol-
ně přístupná v arkádách ambitů poutního areálu. ně přístupná v arkádách ambitů poutního areálu. 
Mnoho návštěvníků poutního areálu – věřících  Mnoho návštěvníků poutního areálu – věřících  
i nevěřících – zapálilo svíčku na pietně udržo-i nevěřících – zapálilo svíčku na pietně udržo-
vaném ekumenickém hrobě bojovníků padlých  vaném ekumenickém hrobě bojovníků padlých  
v bělohorské bitvě a prohlédlo si historický bet-v bělohorské bitvě a prohlédlo si historický bet-
lém vystavený v rohové ambitní kapli. lém vystavený v rohové ambitní kapli. 

  Čekání na jaro ve Hvězdě.Čekání na jaro ve Hvězdě. / Hana Stan- / Hana Stan-
ková /. Zimní období nebylo pro kulturu nejen ková /. Zimní období nebylo pro kulturu nejen 
v Praze, ale v celé republice, příliš příznivé. v Praze, ale v celé republice, příliš příznivé. 
Muzea, galerie, divadla, koncertní síně a další Muzea, galerie, divadla, koncertní síně a další 
kulturní stánky čekají na znovuotevření. Také kulturní stánky čekají na znovuotevření. Také 
návštěvníci Obory jistě nahlížejí přes mříže návštěvníci Obory jistě nahlížejí přes mříže 
Letohrádku Hvězda na malé nádvoří a těší se Letohrádku Hvězda na malé nádvoří a těší se 
na otevření Letohrádku a přilehlé malé a útulné na otevření Letohrádku a přilehlé malé a útulné 
kavárny. Pracovníci Památníku národního pí-kavárny. Pracovníci Památníku národního pí-
semnictví rozhodně v zimě nezahálejí,  naopak semnictví rozhodně v zimě nezahálejí,  naopak 
– v tomto roce budou mít hodně napilno. V sou-– v tomto roce budou mít hodně napilno. V sou-
časné době je sice možné nalézt na webu PNP časné době je sice možné nalézt na webu PNP 
virtuální výstavy, ale těžiště prací je zaměřeno virtuální výstavy, ale těžiště prací je zaměřeno 
na otevření nového muzea – Muzea literatury  na otevření nového muzea – Muzea literatury  
v  Petschkově vile v Bubenči. Tam se přestěhuje v  Petschkově vile v Bubenči. Tam se přestěhuje 
také vedení Památníku. Letohrádek Hvězda by také vedení Památníku. Letohrádek Hvězda by 
se měl otevírat tradičně 1. dubna, pokud to bude se měl otevírat tradičně 1. dubna, pokud to bude 
vzhledem k opatřením možné. Zůstane stálá vzhledem k opatřením možné. Zůstane stálá 
expozice v přízemí o Ferdinandovi Tyrolském,  expozice v přízemí o Ferdinandovi Tyrolském,  
v tomto směru se letos nic nezmění. V polo-v tomto směru se letos nic nezmění. V polo-
vině června by se měla otevřít druhá výstava  vině června by se měla otevřít druhá výstava  
s názvem „Setiny – Bohumila Grögerová“, kte-s názvem „Setiny – Bohumila Grögerová“, kte-
rá proběhne u příležitosti stého výročí narození rá proběhne u příležitosti stého výročí narození 
této spisovatelky a básnířky, autorky rozhlaso-této spisovatelky a básnířky, autorky rozhlaso-
vých her pro děti, kterou asi mnozí znají hlavně vých her pro děti, kterou asi mnozí znají hlavně 
jako polovinu autorské dvojice Josef Hiršal – jako polovinu autorské dvojice Josef Hiršal – 
Bohumila Grögerová. Tato připravovaná vý-Bohumila Grögerová. Tato připravovaná vý-
stava je v současné době ve fázi projednávání  stava je v současné době ve fázi projednávání  
a schvalování. Věřme, že s jarem se opět kul-a schvalování. Věřme, že s jarem se opět kul-
turní život probudí a návštěvníci Letohrádku turní život probudí a návštěvníci Letohrádku 
Hvězda budou moci připravované výstavy Hvězda budou moci připravované výstavy 
zhlédnout. Do té doby nám všem nezbývá, nežli zhlédnout. Do té doby nám všem nezbývá, nežli 
se alespoň na ně těšit. se alespoň na ně těšit. 

  Osivo z břevnovské semínkovny  Osivo z břevnovské semínkovny  
v knihovně i pro Vás.v knihovně i pro Vás. / Věra Filipová / V le- / Věra Filipová / V le-
tošním roce začíná semínkovna v Praze 6 Břev-tošním roce začíná semínkovna v Praze 6 Břev-
nově svoji pátou sezónu. Vznikla u nás jako nově svoji pátou sezónu. Vznikla u nás jako 
jedna z prvních a iniciátorkou a zakladatelkou jedna z prvních a iniciátorkou a zakladatelkou 
těchto semínkoven v ČR je paní Klára Hrdá, těchto semínkoven v ČR je paní Klára Hrdá, 
která pobývala v Belgii a Francii a tam se se která pobývala v Belgii a Francii a tam se se 
mínkovnami setkala. Nadchla se pro ně a s ini-mínkovnami setkala. Nadchla se pro ně a s ini-
ciativou začala u nás v roce 2015. Semínkovny ciativou začala u nás v roce 2015. Semínkovny 
fungují na podobném principu jako knihovny, fungují na podobném principu jako knihovny, 
jen místo vypůjčených knih si domů přinesete jen místo vypůjčených knih si domů přinesete 
vámi vybrané osivo se závazkem, že ho po vy-vámi vybrané osivo se závazkem, že ho po vy-
pěstování necháte část na semeno a to vrátíte na pěstování necháte část na semeno a to vrátíte na 
podzim usušené, nasáčkované a popsané zpět podzim usušené, nasáčkované a popsané zpět 
do knihovny. Neurodilo se? Nevadí, můžete do knihovny. Neurodilo se? Nevadí, můžete 
přinést zpět i jiný druh. Důraz klademe na to, přinést zpět i jiný druh. Důraz klademe na to, 
aby byla semínka v bio kvalitě, to znamená che-aby byla semínka v bio kvalitě, to znamená che-
micky neošetřená, hnojená pouze organickými micky neošetřená, hnojená pouze organickými 
hnojivy a nebyla geneticky modifikovaná. Ne-hnojivy a nebyla geneticky modifikovaná. Ne-
najdete zde samozřejmě ani invazivní rostliny  najdete zde samozřejmě ani invazivní rostliny  
a rostliny obsahující návykové látky. Dříve a rostliny obsahující návykové látky. Dříve 
bylo semenaření naprosto běžnou součástí ži-bylo semenaření naprosto běžnou součástí ži-
vota na venkově. Každý pěstitel spoléhal na vota na venkově. Každý pěstitel spoléhal na 
vlastní síly a dbal na to, aby ponechal semena vlastní síly a dbal na to, aby ponechal semena 

Francesca Stanislava Šimuniová OSB 
Nová abatyše opatství Venio sr. 
Dosavadní abatyše Carmen Tatschmu-
rat OSB, dlouholetá představená mni-
chovského opatství Venio (jehož sou-
částí je i bělohorská komunita sester 
benediktinek) dosáhla loni věku sedm-
desáti let a bylo tedy třeba přistoupit ke 
zvolení její nástupkyně. K volbě došlo 
již 2. ledna 2021. Milým překvapením 
– zejména pro bělohorské věřící – bylo 
zvolení české sestry Francescy Stani-
slavy Šimuniové OSB, která tedy po 
dobu dvanáctiletého funkčního období 
bude hlavou smíšené německo – české 
benediktinské ženské komunity Venio 
v Mnichově i v Praze. Stanislava Ši-
muniová se narodila 4. března 1973 v 
Brandýse nad Labem v evangelické ro-
dině; k jejímu křtu i ke konfirmaci proto 
logicky došlo na půdě Českobratrské 
církve evangelické. V letech 1987–91 
absolvovala Střední zdravotnickou ško-
lu s kvalifikací dietní sestra a na Univer-
zitě Karlově pak vystudovala Speciální 
pedagogiku (promovala roku 1997). 
Svoji kvalifikaci i nevšední jazykové 
znalosti uplatnila nejprve při dvoule-
tém pobytu v severoněmeckém Her-
mannsburgu v evangelicko – lutherské 
„Heimvolkshochschule“ a v kurzu pro 
dobrovolníky („Missionsseminar“); poté 
v letech 1999–2000 působila jako dob-
rovolnice v lutherském sboru na Sibiři  
v městě Krasnojarsk, později v dánském 
Helsingoru v International people‘s co-
llege. V roce 2001 přijala zaměstnání 
v Arcidiecézní charitě Praha a od roku 
2003 až do svého letošního zvolení 
působila v organizaci Aktion Sühnezei-
chen Friedendienste (ASF). Od počátku 
měla hluboce ekumenické smýšlení: 
sama prohlásila, že její konverze nebyla 
jednoduchá: podle jejích slov „teprve 
až otevřená a přátelská studentská far-
nost u Nejsvětějšího Salvátora mi po-
mohla zbavit se předsudků vůči katolic-
ké církvi a tradici –a když jsem dospěla 
k přesvědčení, že má cesta povede až 
do kláštera benediktinek na Bílé Hoře, 
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v rámci projektu Leonardo da Vinci. Zahraniční
stáž proběhla v organizaci Albin Group, která
provozuje sociální služby na regionální úrovni.
Mezi hlavní regiony jejich působnosti patří ze−
jména město Ede a Utrecht. Albin Group se řadí
mezi několik organizací v Nizozemí, které po−
skytují sociální služby jako soukromé organiza−
ce. Služby tedy nejsou provozovány pouze
v rámci státního či neziskového sektoru. Tento
způsob poskytování sociálních služeb se zdá být
v posledních letech trendem. Právě Albin Group
byla jednou z prvních organizací, které se touto
cestou vydaly. Klient služby je díky tomu vní−
mán více jako zákazník. Organizaci Albin
Group, která vznikla spojením několika společ−
ností, tvoří celkem pět dceřiných organizací –
UB 2000, Actium, Arta, Atria a Titan. Albin
Group může díky tomuto spojení poskytovat ši−
rokou nabídku sociálních služeb mládeži a mla−
dým dospělým od 12 do 23 let. Klientům nabízí
různé typy služeb sociální rehabilitace a terénní
sociální práce. Stěžejní službou je práce s mláde−
ží formou alternativních trestů – mladiství si tak
mohou trest odpracovat místo toho, aby nastou−
pili výkon trestu ve vězení. Klienti pracují napří−
klad v dílně na opravu jízdních kol, kde se záro−
veň učí i novým sociálním dovednostem. Mohou
se ale naučit i tomu, jak si najít práci a jakým
způsobem komunikovat se zaměstnavatelem.
Další službou, kterou Albin Group nabízí, je
zprostředkování účinného vyřešení konfliktu,
který je spojený s trestnou činností. Albin Group
je ale zaměřena i na širší okruh klientely – pracu−
je totiž také s osobami s autistickou poruchou,
kterým poskytuje pracovní poradenství a pracov−
ní terapii. Pestrou škálu nabízených sociálních
služeb završují poradenské, psychoterapeutické
a psychologické služby, které Albin Group nabízí
svým klientům díky dobré provázanosti všech
svých služeb. Stáž v Nizozemí se tak stala vel−
kou inspirací a nabídla nové možnosti, jakým
způsobem lze pracovat s klienty. Velký důraz je
například kladen na snahu dostat mladé lidi z do−
sahu kriminální subkultury na ulici a zároveň je
udržet i mimo vězení – to se daří hlavně díky
pestré nabídce alternativních trestů spojených
s intenzivními resocializačními programy. Tuto
snahu podtrhuje i fakt, že v Nizozemí platí hrani−
ce trestní odpovědnosti již od 12 let. Většina po−
skytovaných služeb je spolu navíc navzájem pro−
pojena, což usnadňuje poskytovat služby
kvalitněji a co možná nejrychleji. Služby jsou
navíc poskytovány i mladým dospělým – větši−
nou do 23 let. Obdobné organizace s podobným
rozsahem poskytovaných služeb, které by se
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Kníže
a senátor

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Francesca Stanislava Šimuniová

přišlo mi to tak neuvěřitelné a zároveň 
správné, že jsem doufala, že Bůh chce 
toto místo otevřít skutečnému hluboké-
mu ekumenickému přátelství“. 

V roce 2008 byla biřmována a vstou-
pila do mnišského společenství ženské 
komunity Venio, v němž jako novicka 
pod řeholním jménem Francesca slo-
žila v roce 2011 nejprve časné sliby –  
a v roce 2014 i sliby věčné. Již po ce-
lých sedmnáct let působí na poli česko-
-německých vztahů: od roku 2003 se 
angažuje v organizaci ASF, která vysílá 
německé dobrovolníky do zemí pozna-
menaných nacismem a jeho ideologií. 
Mladé Němce doprovázela při jejich 
roční dobrovolné službě v péči o lidi, 
kteří přežili holokaust (Šoa), o lidi s po-
stižením a o příslušníky menšin. Její an-
gažovanost na poli česko-německých 
vztahů pokračovala i po jejím vstupu 
do benediktinského kláštera. Aktivně 
působí i v katolickém projektu Sdružení 
Ackermann-Gemeinde, v jehož před-
sednictvu se angažovala po jedno vo-
lební období. 

Sestra Francesca má pevnou vůli  
a zároveň i výborné předpoklady být 
významnou hybnou silou intenzivního 
ekumenického hnutí; udržuje přátelství 
s bývalým synodním seniorem Českob-
ratrské církve evangelické J. Rumlem 
a bývalým tajemníkem pro ekumenu 
Gerhardem Frey-Reininghausem, které 
znala již ze svého předchozího působe-
ní v ČCE. K představitelům i k věřícím 
nekatolických církví přistupuje velmi 
korektně a citlivě. Za své ekumenické 
krédo přijala zásadu: „jednota v různos-
ti, v respektu k odlišnosti, v úctě ke ka-
ždému člověku“. Z její iniciativy i z úsilí 
ostatních sester byly na Bílé Hoře zahá-
jeny jubilejní ekumenické bohoslužby 
a později i ekumenické nešpory, při 
nichž bělohorská komunita benedikti-
nek navázala přátelský kontakt se stře-
šovickým sborem ČCE a jeho farářem 
Pavlem Pokorným, později i s husitskou 
farářkou M. V. Kopeckou a dalšími ne-
katolickými duchovními. 

Významným mezi-církevním pojítkem 
je ekumenický společný hrob padlých 
bojovníků obou válčících stran, od 
roku 1999 pietně udržovaný v kostel-
ním nádvoří bělohorského poutního 
místa, u nějž se každoročně pořádají 
jubilejní ekumenické bohoslužby –  
a od loňského 400. výročí bitvy symbo-
lizuje ekuménu i nový smírčí kříž v Aleji 
Českých exulantů, jehož autorem je 
německý benediktinský kněz Abraham 
Fischer OSB. 

Sestra Francesca bude určitě ve svém 
smírčím úsilí aktivně pokračovat i nadá-
le – po svém zvolení za představenou 
menšinových českých i většinových 
německých benediktinek. Všichni jí 
přejeme hodně úspěchu v jejím novém 
i dosavadním poslání! 

Pro Břevnovan zapsal Karel Voplakal 
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Sběratelé starých pohlednic se mohou pochlubit bohatou sérii krásných pohledů z Bílé Hory, kostela  
a okolí. Který fotograf v posledních týdnech nezaváhal, mohl si pořídit z těchto míst pohlednice nové. 
Je to nejvýše položené místo v Praze a název vznikl z bílé barvy opukových lomů, které byly vidět už  
z dálky, a také sníh se zde udržel trochu déle. 

Bitva na Bílé hoře pokračuje, hlásí jeden článek v tisku. Jedná se o pozemky, kde skutečně bitva v roce 
1620 probíhala a kde budou možná v šachtách hroby bojovníků. Část těchto parcel jest však soukro-
má a majitel by rád tyto prostory zastavěl a zhodnotil, zatímco obecné mínění jest proti. Jak záležitost 
probíhá, si můžete přečíst v článku Předpolí Hvězdy – otázka stále otevřená. Na snímku jsou parcely, 
o které se jedná. 

Žena Šárka a její epizoda ve hvozdech staré Liboce je známá. Podle pověsti si zde vzbouřené ženy čes-
ké počíhaly na Ctirada, mužného zemana z nedaleké tvrze, která stála snad na místě kostela sv. Matěje. 
Ve 30. letech min. století jeho zajetí pěkně připodobnil známý knižní ilustrátor Věnceslav Černý. A teď, 
v čase koronaviru, popusťme svoji fantazii, jak by taková ilustrace vypadala v dnešní, moderní době. 
Ženy nejspíše zcela nahé, tetované, na nohou kanady, u lýtka para dýku. Přes rameno závěs pro meč a 
kožené pouzdro či mošničku pro kosmetické potřeby. Speciální lesní komando by nepochybně vyslala 
plukovnice Vlasta Čechová, neboť viník omezoval svobodný pohyb žen v okolí. A nebohý Ctirad by byl 
namalován a jat byv právě v nejlepším. Ale možná, že by to bylo podle vás úplně jinak… 

těch nejlepších, největších a nejranějších plodin těch nejlepších, největších a nejranějších plodin 
na vysetí v následujícím roce. Tím odrůdu při-na vysetí v následujícím roce. Tím odrůdu při-
rozeným způsobem šlechtil. Takto vznikly naše rozeným způsobem šlechtil. Takto vznikly naše 
místní krajové a rodinné odrůdy, které se předá-místní krajové a rodinné odrůdy, které se předá-
valy z generace na generaci a semena byla sou-valy z generace na generaci a semena byla sou-
částí věna každé venkovské nevěsty. Tento po částí věna každé venkovské nevěsty. Tento po 
staletí osvědčený způsob jsme opustil i a možná staletí osvědčený způsob jsme opustil i a možná 
si mnozí ani neuvědomují, že semínka většiny si mnozí ani neuvědomují, že semínka většiny 
zeleniny a květin, která běžně nakupujeme  zeleniny a květin, která běžně nakupujeme  
v obchodech, jsou hybridní. Vznikla záměrným v obchodech, jsou hybridní. Vznikla záměrným 
umělým křížením dvou rostlin řízeným opyle-umělým křížením dvou rostlin řízeným opyle-
ním a označují se F1. Když byste ale zasadili ním a označují se F1. Když byste ale zasadili 
semínka potomků těchto rostlin, budou jejich semínka potomků těchto rostlin, budou jejich 
genetické vlastnosti nevyrovnané a degenero-genetické vlastnosti nevyrovnané a degenero-
vané. Budou k opětovnému vysetí nevhodná vané. Budou k opětovnému vysetí nevhodná 
a vy pak musíte každý rok kupovat semínka a vy pak musíte každý rok kupovat semínka 
nová. To se vám u krajových odrůd nestane, nová. To se vám u krajových odrůd nestane, 
ty můžete sami opakovaně semenařit a jejich ty můžete sami opakovaně semenařit a jejich 
vlastnosti zůstanou stejné.vlastnosti zůstanou stejné.
Dnes může semínkovna pomoci zachránit  Dnes může semínkovna pomoci zachránit  
a znovu vrátit do přírody některé vymírající a znovu vrátit do přírody některé vymírající 
druhy planých rostlin, které se kvůli postřiku druhy planých rostlin, které se kvůli postřiku 
pesticidy a nadměrnému hnojení mizí.pesticidy a nadměrnému hnojení mizí.
V seznamu najdete veliké množství rostlin V seznamu najdete veliké množství rostlin 
vhodných pro květnatou louku, mnohé z nich se vhodných pro květnatou louku, mnohé z nich se 
vyskytují vzácně. Vyberte si z nabídky a objed-vyskytují vzácně. Vyberte si z nabídky a objed-
nejte na mail adrese filipovv@mlp.cz. Pokud nejte na mail adrese filipovv@mlp.cz. Pokud 
bude otevřeno alespoň knihokénko na výdej re-bude otevřeno alespoň knihokénko na výdej re-
zervací, budeme moci vydávat i semínka v rám-zervací, budeme moci vydávat i semínka v rám-
ci otevírací doby knihovny tzn. po, stř, čtvr.:  ci otevírací doby knihovny tzn. po, stř, čtvr.:  
13 – 15, 16 – 19. Út, pá. 9 – 12, 13 – 16 hod.  13 – 15, 16 – 19. Út, pá. 9 – 12, 13 – 16 hod.  

Zajímavost
pro vás 137. 

Mladý sloupek

Martin ŠalekMartin Šalek

MARNOSTMARNOST
Nejlepší je návrat ke starému zlozvyku Nejlepší je návrat ke starému zlozvyku 
Co pro nic vyvolá hned mnoho povyku Co pro nic vyvolá hned mnoho povyku 
Kabáti, Nokie, zbytečné otázky jak mi je Kabáti, Nokie, zbytečné otázky jak mi je 
Když přecházím na druhou stranu chodníku.Když přecházím na druhou stranu chodníku.

Lidé se tu jen pletou sami sobě pod nohy Lidé se tu jen pletou sami sobě pod nohy 
Pohledem ďábla se spalují při hraní si na bohy Pohledem ďábla se spalují při hraní si na bohy 
Migrace, fobie, zbytečné otázky jak mi je Migrace, fobie, zbytečné otázky jak mi je 
Zažívat něco jinak už vystrkuje své rohy.Zažívat něco jinak už vystrkuje své rohy.

Neštěstí pro všechny a slast pro pár lidí Neštěstí pro všechny a slast pro pár lidí 
Bere už za kliku, za dveřmi se i ďábel stydí Bere už za kliku, za dveřmi se i ďábel stydí 
Dotace, unie, zbytečné otázky jak mi je Dotace, unie, zbytečné otázky jak mi je 
A ztracená generace, která prý pravdu vidí.A ztracená generace, která prý pravdu vidí.

MARGARÍNOVÁ SYMFONIEMARGARÍNOVÁ SYMFONIE
Světový mír – věc obtížná a nadmíru krásná Světový mír – věc obtížná a nadmíru krásná 
slibuje snad každý, hlavně ta princezna jasná slibuje snad každý, hlavně ta princezna jasná 
ladné křivky, podmanivý úsměv, ideální míry ladné křivky, podmanivý úsměv, ideální míry 
před vrnící kamerou ve finále soutěží krásy před vrnící kamerou ve finále soutěží krásy 
a lačných pohledech na přehlídku naší spásy a lačných pohledech na přehlídku naší spásy 
testuje v každém dokonalost naší víry.testuje v každém dokonalost naší víry.
Navíc margarín se za přítele mého srdce nabízí Navíc margarín se za přítele mého srdce nabízí 
s tou žoviálností chtivé francouzské markýzy s tou žoviálností chtivé francouzské markýzy 
k lepšímu světu však stačí jeden úsměv denně k lepšímu světu však stačí jeden úsměv denně 
znějící jako ta nejslavnější věta závěrečné suity znějící jako ta nejslavnější věta závěrečné suity 
k radosti druhých, aby pomohl mi coby ženě k radosti druhých, aby pomohl mi coby ženě 
zbavit se té věčné margarínové promiskuity.zbavit se té věčné margarínové promiskuity.
Jak nekonečná symfonie zní mi odsání tuků Jak nekonečná symfonie zní mi odsání tuků 
margarín rozpouští se zlostí při vnímání zvuků margarín rozpouští se zlostí při vnímání zvuků 
kašle na mě, přitom kabinka křičí obscénností kašle na mě, přitom kabinka křičí obscénností 
nechce pryč, tak nabízí, smlouvá, vyhrožuje nechce pryč, tak nabízí, smlouvá, vyhrožuje 
a nepomáhá mu amfetamin, puká zlostí a nepomáhá mu amfetamin, puká zlostí 
zachraňuji však svět a tohle je moje symfonie.zachraňuji však svět a tohle je moje symfonie.

mladý sloupek
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Vážení a milí čtenáři, 

dovolte mi nejprve popřát vám 
do nového roku 2021 zejména 
hodně zdraví, spokojenosti, ale 
také optimismu a víry, se kterou 
snad o něco lépe projdeme tou-
to složitou dobou. I v roce 2021 
jsem v případě vašeho zájmu jak 
na radnici, tak na telefonu stále 
pro vás a vaše dotazy k dispozici. 
Na začátku roku bych vás ráda 
informovala o aktuálním dění ve věci polikliniky Pod Mar-
jánkou. Na prosincovém jednání pracovní skupiny jsem, na 
základě usnesení zářijového zastupitelstva, předložila k ře-
šení dvě základní témata. Byl doporučen rozsah plánované 
participace s lékaři a veřejností a dále členové podpořili 
návrh přípravy veřejné architektonické soutěže. Následně 
byl v průběhu prosince doporučený postup a forma parti-
cipace, z důvodů zajištění společného a nekonfliktního po-
stupu, předložen k připomínkám všem politickým klubům. 
Tak předejdeme případným následným politickým disku-
zím. Samotná participace byla zahájena a probíhá od 18. 
ledna 2021 do 18. února 2021. Profesionálně zpracované 
otázky pro proces participace se dotýkají nejen služeb, kte-
ré vám dnes chybí a které byste v budoucnu v poliklinice 
uvítali, ale i vzhledu bezprostředního okolí a její dopravní 
dostupnosti. Veškeré informace o participaci, včetně vlast-
ních dotazníků, najdete na web stránkách radnice „Polikli-
nika Pod Marjánkou“. Všechny vaše názory budou vyhod-
noceny a následně využity při vypracovávání zadání pro 
vlastní architektonickou soutěž. 

Pracovní skupina se rovněž zabývala samotnou přípravou 
a formou veřejné architektonické soutěže, která je nezbyt-
ná pro zajištění plnohodnotné rekonstrukce a budoucího 
provozu polikliniky na další desítky let. Hlavním cílem této 
architektonické soutěže je získat návrh, který architek-
tonicky i provozně zkoordinuje hlavní výškovou budovu  
s nově navrženou nízkopodlažní budovou, a to s respektem 
k architekto–urbanistické hodnotě místa. Toto komplexní 
pojetí stávající i nové části budovy je nutné pro zachová-
ní polikliniky jako jednoho provázaného provozního celku. 
Zároveň je nutno prověřit, jaké další veřejné funkce, včetně 
požadovaných kapacit, bude možno ve zrekonstruované 
poliklinice a především v její výškové budově v konečné 
fázi zajistit. Zadání architektonické soutěže musí zároveň 
respektovat platný územní plán, rozsah zastavitelného úze-
mí i navazující plochy zeleně. Veškeré informace o postup-
né přípravě soutěže i o expertním posudku, který zpracoval 
odborný tým Fakulty architektury ČVÚT, najdete rovněž na 
web stránkách radnice „Poliklinika Pod Marjánkou“. Vím, 
že je osud polikliniky pro mnohé z vás rovněž důležitým té-
matem, a proto vás hodlám o vývoji pravidelně informovat 
a za vaše zapojení do probíhající participace velmi děkuji. 

Pro zájemce budu v době participace, každou středu 
odpoledne v přízemí polikliniky čekat na vaši návštěvu,  
a to od 13. 00. do 15. 00 hodin. 

Eva Smutná

Milí sousedé, 

upřímně vám přiznám, že ke konci 
loňského roku už bylo hodně nároč-
né udržet si optimistickou mysl, sna-
žit se posouvat dopředu slibované 
projekty a říkat si, že nás pandemie 
nezlomí. A asi jsem nebyl sám. Do 
nového roku ale vstupuji s nadějí,  
a to mimo jiné nadějí zhmotněnou  
v očkovací vakcínu. Na začátku led-
na se nám v Praze 6 díky spolupráci  
s Ústřední vojenskou nemocnicí a 
jejímu mobilnímu očkovacímu týmu 
podařilo zajistit očkování pro seniory v domovech s pečovatel-
skou službou a pro pracovníky pečovatelské služby. Jejich nadě-
je, že se život v zařízeních vrátí do normálu a budou se moci opět 
potkávat v jídelnách a na chodbách, byla velká. A to bych přál 
nám všem, aby rok 2021 byl tím, kdy se opět začneme znovu 
beze strachu potkávat a společně žít. 

A přeji hlavně dětem, aby se mohly vrátit do škol a mezi své ka-
marády. Za radnici vás mohu ujistit, že pečlivě sledujeme kapaci-
ty a systematicky pracujeme na navyšování míst. Mezi klíčové zá-
měry v Břevnově patří úvaha o přesunu Základní umělecké školy 
J. Hanuše do objektu, ve kterém nyní sídlí soukromá Anglo–ame-
rická střední škola. Tato budova na Bělohorské ulici patří hlavní-
mu městu, které ji pronajímá. Město je ale zároveň zřizovatelem 
umělecké školy, pro kterou si od Prahy 6 pronajímá prostory v ZŠ 
J. A. Komenského. 

Stěhování by proto bylo ze strany města logickým krokem. Umě-
lecká škola, která má mimochodem řadu let vynikající pověst by 
zůstala na Břevnově. ZŠ J. A. Komenského by uvolněním prostor 
získala bez velkých investic stovky míst, neboť umělecká škola 
nyní zabírá téměř polovinu objektu. Než k tomu ale dojde, pracu-
jeme alespoň na půdní vestavbě. 

Komise územního rozvoje také podpořila projekt nástavby u ob-
jektu, který dlouhodobě pronajímáme soukromé škole Duhovka. 
Duhovka si postaví další patro a v něm čtyři nové třídy. Než je na-
plní, dle dohody bychom je v případě velké poptávky mohli využít 
pro naše potřeby, protože škola těsně sousedí s naší ZŠ Pod Mar-
jánkou. Ani na ZŠ Marjánka nezapomínáme, tam se dlouhodobě 
projednává přístavba tělocvičny a dalších tříd. 

S kapacitou škol na Břevnově souvisí i dostavba krytého bazénu 
na Petynce. Nevěříte? Za Prahu 6 nesouhlasíme s návrhem po-
lyfunkčního bytového domu v těsném sousedství koupaliště, jak 
nám jej předložila společnost Geosan. Obrovský dům by přivedl 
nové obyvatele, zahustil dopravu, vytvořil požadavek na místa ve 
školách. My si to uvědomujeme, ale Geosanu se to nelíbí. A „na 
oplátku“ se odvolal se do záměru dostavby Petynky. I to nás letos 
čeká, abychom vyřešili, a věřím, že se to povede. 

Řada z vás byla, stejně jako já, v lednu na Ladronce sáňkovat 
nebo lyžovat s dětmi. Nezapomeňte, že už za pár měsíců se bu-
deme rozhodovat, jestli si rozhlednu naproti usedlosti necháme 
na stálo. Tak mi na jstarek@praha6.cz klidně už teď napište, co si 
o tom myslíte. 

Na závěr mi dovolte poděkovat, že využíváte naši aplikaci Lepší 
6. Díky vašim hlášením se tak o problémech dozvídáme tou nej-
rychlejší možnou cestou a máme možnost je buď vyřešit, nebo 
postoupit kompetentním osobám. Jen za poslední tři měsíce jste 
nám zaslali 565 tiketů, z nichž jsme již čtvrtinu vyřešili a uzavřeli. 
Další podněty aktivně řešíme s dalšími městskými organizace-
mi. Nejvíce vás trápí závady na dopravním značení a chodnících  
a potom také nepořádek na stanovištích odpadu. Značky se TSK 
snaží opravit co nejrychleji, u chodníků je většinou nutné počkat 
na příznivější klimatické podmínky. Problematická stanoviště od-
padu monitorujeme a dle potřeby se snažíme na magistrátu vy-
jednat navýšení frekvence svozů. 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ 
…s paní radní Ing. arch. Evou Smutnou 
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Milí sousedé,
začátek roku 2021 přinesl ve škol-
ství Prahy 6 opět novou situaci, se 
kterou jsme se ještě nesetkali. Tou-
to dobou se rodiče obvykle zamýšlí 
nad tím, do které školy či školky za 
pár týdnů či měsíců podají přihlášky 
svých dětí. Součástí jejich rozhodo-
vání byla vždy návštěva škol v rámci 
dnů otevřených dveří. Návštěvy škol 
však za současných epidemických 
podmínek zorganizovat nemůžeme. 
Chystáme se vám proto představit 
školy a školky co nejlépe prostřed-
nictvím jejich webů. Přehled o škol-
ství na území Prahy 6 naleznete 
na novém Geoportálu Prahy 6 https://gis.praha6.cz/, kde si 
lze navolit vrstvu „vzdělání“. Zobrazí se mapa se všemi školami  
a školkami, ZUŠkami i středními školami na Praze 6 a nevynechá-
váme ani soukromé školy. Z této stránky lze rovnou navštěvovat 
weby jednotlivých organizací podle vzdálenosti od bydliště. Do 
budoucna chystáme i zobrazení spádových oblastí. 
O školství Prahy 6 informují i dva weby – www.jakdoskoly.cz  
a www.jakdoskolky.cz. Zde naleznete základní informace o ško-
lách, odpovědi na nejčastější dotazy rodičů i termíny virtuálních 
dnů otevřených dveří, kdy bude možné se se školou elektronicky 
spojit prostřednictvím aplikací Zoom, Google meet a podobně. 
Rodiče tam najdou aktualizované informace o zápisech, které le-
tos opět umožní elektronickou rezervaci termínu a času odevzdá-
ní přihlášek, i plán provozu školek o letních prázdninách. 
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem učitelům, rodičům 
i dětem za to, jak statečně zvládli uplynulý složitý rok. Mrzí mne, 
že zatím nesmíme otevřít školy pro všechny školáky, kteří by si 
jistě návrat do školních lavic přáli. Jsme připraveni pomoci s orga-
nizací dobrovolného očkování učitelů, které je slíbeno v prioritní 
skupině po dokončení očkování seniorů. Snad nám jaro přinese 
tolik potřebné zlepšení situace a normální provoz našich škol, 
moc bych si to přála. 
Zápisy do ZŠ: 7. 4. a 8. 4. 2021
Zápisy do MŠ: 4. 5. 2021 (MŠ Waldorfská a fakultní – mají zá-
pis dvoudenní)

Vaše Marie Kubíková

RADNICE PRO OBČANY
Vážení čtenáři Břevnovanu,
v poslední době se zdá, jakoby se 
svět přestal točit a zastavil ho ne-
patrný a protivný virus pod jménem 
Covid–19. Určuje, jestli můžeme 
volně večer vycházet z domova, na-
vštívit oblíbenou restauraci nebo 
jestli děti půjdou do školy. Kryjeme 
se rouškou, není vidět úsměv nebo 
smutek na našich tvářích a hlavním 
tématem hovorů je testování nebo 
v poslední době i očkování. Přes 
všechny tyto okolnosti věřím, že přes 
nevšední dobu žijeme naše všední 
životy, okořeněné nejasnou budouc-
ností a nadějí, že to již brzy skončí  
a život se vrátí do normálu. Někdy před rokem jsem do Vašeho 
listu psal o době koronavirové a postkoronavirové a netušil jsem, 
jak dlouho budeme na tu druhou čekat. Ale tak, jak se nezasta-
vily naše osobní životy, nestojí ani dění na radnici. Připravuje se 
rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou a právě probíhající parti-
cipace s občany a lékaři je důkazem toho, že názor veřejnosti na 
její podobu nás skutečně zajímá. Pokud to bude možné a reálné, 
budou tyto návrhy respektovány. Stejně tak se chystá výstavba 
nové LDN v Ruzyni na Drnovské ulici, která je těsně před architek-
tonickou soutěží a konečně se tento důležitý projekt dostane do 
pohybu. Je diskutovaná výstavba na Petřinách, na Hradčanské 
nebo na Vítězném náměstí, tunelové spojení na letiště snad do-

spělo k jednoznačnému určení trasy, připravil se kvalitní rozpočet 
Městské části Prahy 6. Přesto pro mne nejdůležitější věci řešíme 
v rámci pomoci našim občanům při zahájení očkování. První fází 
bylo proočkování seniorů a personálu v přímé péči v LDN, Do-
mech s pečovatelskou službou a v samotné Pečovatelské službě. 
Využili jsme vstřícné nabídky vedení ÚVN ve Střešovicích, která 
pomocí svých mobilních týmů očkovala také Domov pro senio-
ry Elišky Purkyňové, další seniorské domovy včetně Domova sv. 
Karla Boromejského v Řepích a lékaře první linie. V době psaní 
tohoto příspěvku prožíváme malé drama při registraci lidí 80+ 
do pořadníku na vakcinaci a zmatky, které způsobila jeho nepře-
hlednost a složitost nejenom pro generaci, které je určený. Zá-
roveň se z vyšších míst dovídáme, že příslušná firma dodávající 
vakcínu snížila výrazně přísun očkovací látky a rychlost očkování 
se zpomalí. Bohužel se proto zatím nepodařilo zajistit přislíbenou 
vakcínu pro praktické lékaře, kteří byli připraveni očkovat starší 
generaci a tím umožnit dostupnost zejména nemohoucím senio-
rům. Přesto je jejich pomoc významná a vážím si jejich ochoty. Na 
radnici jsme zavedli informační linku, na kterou se občané mohou 
obracet o pomoc, pro zcela nepohyblivé a osamělé seniory hle-
dáme pomoc u mobilního týmu ÚVN, ale všechno bohužel závisí 
na dodávkách vakcíny. Znásobila se činnost sociálních pracovnic 
přes složitou situaci při omezené činnosti úřadu. Vnímám, jak se 
mobilizují rodiny a snaží se svým starším předkům napomáhat  
v tomto nerovném boji. Je v tom vidina naděje a úcty k těm, kteří 
jsou potřební. Pokud semknutá rodina, přátelé a blízká i širší ko-
munita přetrvá i v období postkoronavirové, může i tento neřád 
přinášet dobré plody. „

Marián Hošek, radní za KDU-ČSL pro sociální a zdravotní oblast

BŘEVNOVSKÁ POŠTA, ČSSD A MIN. VNITRA. 
Po mém dřívějším článku o poště v 
Břevnově jsem se obrátil dopisem na 
ministra vnitra Jana Hamáčka. Stav 
břevnovské pošty je totiž podle mne 
i vizitkou současné ČSSD, která byla 
založena 7. 4. 1878 v nedalekém 
hostinci U Kaštanu, jako Českoslo-
vanská sociálně demokratická stra-
na. 
Dostalo se mi odpovědi od ředitele 
kanceláře prvního náměstka mi-
nistra vnitra. Pošta poskytuje své 
služby podle zákona č. 29/200 
Sb., o poštovních službách. Na sou-
časné adrese Břevnovská 1696/6 se pobočka nachází od roku 
1959, kdy ale byla v přízemí i v prvním patře. Bývalo zde pět 
přepážek. S ohledem na komfort zákazníků došlo na přelomu 
let 2017–2018 k celkové rekonstrukci pošty. Dispozice podle 
ministerstva odpovídá aktuálním požadavkům na poskytování 
poštovních služeb s možností odbavení v jednom podlaží pro-
střednictvím pěti přepážek. Ohledně zkrácené pracovní doby 
ministerstvo uvádí, že otevírací doba byla zkrácena loni na jaře  
a pak opětovně od října. Ministerstvo dokonce uvádí, že poptávka 
po poštovních službách je klesající, což kontrastuje s realitou na 
této i na jiných poštách v Praze 6. Pozornost ministerstva je snad 
věnována dynamicky se rozvíjejícímu trhu balíkových zásilek  
a Balíkovně – tady ale České poště již vlak poněkud odjel, protože 
ji z velké části zastoupily prosperující Zásilkovna a další platformy. 
Ohledně čekajících klientů v hale i mimo ni uvádí ministerstvo, 
že je nutné dodržovat nařízení vlády. Čekací doba klienta prý zde 
byla jen 5:21 minuty a není třeba delších otevírací doby. K pro-
blematice břevnovské pošty jsem se vrátil i na interpelaci rady 
městské části na jednání zastupitelstva. S potěšením jsem se 
dozvěděl, že se Praha 6 kvůli šetřenému incidentu již obrátila na 
vedení pošty a podařilo se prozatím vyjednat sobotní odpolední 
otevírací hodiny balíkové přepážky. 
Problematice se budu dál věnovat – přijde mi ale smutné, že  
v současné situaci, kdy mohla pošta a její pracovníci získat léty 
poztrácenou prestiž, tak kráčí vedení pošty opačným směrem. 

MUDr. Antonín Nechvátal,  
zastupitel městské části, anechvatal@praha6.cz

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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zorovatele „nic nestalo“, zdá se, že politické strany Prahy 6 koneč-
ně dosáhly konsenzu ohledně jejího dalšího osudu. Zastupitelstvo 
Prahy 6 schválilo, že během roku 2021 bude vypsána architekto-
nická soutěž na objekt jako celek, tedy stávající výškovou budovu 
i plánovanou přístavbu. Úvahy některých politiků o tom, že by se 
mohl celý architektonicky cenný objekt zbourat, snad vzaly už de-
finitivně zasvé. 
Jsou ale jiná témata, o kterých, jak se zdá, definitivně rozhodnu-
to ani zdaleka není. Největším příkladem může být osud pozemků  
u jižního předpolí Obory Hvězda. 
Louky mezi zástavbou při ulici Moravanů a ohradní zdí jsou v územ-
ním plánu vedeny jako přírodní rekreační plochy, neboli „plochy 
s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, 
poznávacím a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně ne-
narušují přírodní charakter území a jejichž hlavní součástí je zeleň“. 
Nicméně snahy o jejich zástavbu se datují již od devadesátých let 
a vynoří se vždy minimálně jednou za volební období. Roku 2017 
zamítlo hlavní město návrh na zástavbu pozemků ležících bezpro-
středně u ohradní zdi. Ačkoli bylo v roce 2019 hlavním městem 
zamítnuto další zadání změny územního plánu, které by z louky uči-
nilo stavební pozemky, dostal se jen o několik měsíců později na 
stůl návrh nový, byť v poněkud redukované verzi. Ten předpokládal 
zástavbu části louky několika bytovými domy. Komise územního 
rozvoje Prahy 6, která o návrhu jednala jako první, ho nepodpořila. 
Nicméně část politiků i úředníků začala veřejně i neveřejně prohla-
šovat, že s omezenou zástavbou dosavadní louky souhlasí. Padaly 
zhruba dvojí argumenty – soukromý vlastník pozemku by s ním 
měl nakládat, jak chce, a veřejná správa by mu tedy neměla bránit 
dosáhnout přiměřeného zisku. K tomu se připojoval argument mo-
rální – pozemky (přesněji řečeno jejich část) byly získány v restitu-
ci, přičemž část někdejšího pozemkového majetku navrácena být 
nemohla, protože na ní vyrostla zástavba při ulici Moravanů. Sou-
hlasem se zástavbou by podle tohoto argumentu Praha 6 napra-
vila křivdy komunismu a naopak obyvatelé přilehlých domů, kteří 
s výstavbou nesouhlasí, údajně nemají na svůj nesouhlas morální 
nárok. 
Jenže důvody proti eventuální zástavbě pozemků jsou značné. 
Dané pozemky se nacházejí v ochranném pásmu zvláště chráně-
ného území obory Hvězda a lesoparku, a mají i svůj jednoznačný 
historický význam s ohledem na bitvu na Bílé Hoře. Jak navíc soudí 
např. historička Marie Koldinská, právě na místě stávající louky by 
se mohly nacházet kosti vojáků zabitých během bělohorské bitvy, 
především hromadné hroby padlých příslušníků tzv. moravského 
pluku, po kterých ostatně nese své jméno přilehlá ulice. 
I přes nesouhlasný postoj Komise pro územní rozvoj ke změně 
územního plánu byl na Radu městské části předložen návrh usne-
sení, který se zástavbou předpolí obory vyjadřoval podmínečný 
souhlas. Komise pro územní rozvoj je pouze poradním orgánem 
Rady městské části, obdobné rozdíly mezi stanoviskem komise  
a rady ovšem bývají velmi řídkou záležitostí. Po mohutné vlně od-
poru ze strany místních občanů nicméně Rada městské části svůj 
postoj v únoru 2020 přehodnotila a podmínečně kladný souhlas 
se zástavbou stáhla. 
Když se k nesouhlasu Rady městské části připojil i magistrátní 
Výbor pro územní rozvoj, mohlo by se zdát, že je vyhráno. Zastu-
pitelstvo hlavního města navíc schvá-
lilo, že město od soukromého vlastní-
ka vykoupí sousední pozemky, ležící 
bezprostředně při ohradní zdi obory. 
Nicméně celá věc, jak se zdá, rozhod-
nuta stále není. Otázka možné zástav-
by byla na podzim znovu zařazena na 
jednání Komise územního rozvoje a 
někteří politici městské části i magis-
trátu změnu územního plánu i nadále 
podporují. 
Teprve s odstupem několika let tak 
budeme vědět, zda bylo úsilí o zacho-
vání zeleného předpolí Obory Hvězda 
úspěšné, nebo nikoli. 

Pavel Weber, zastupitel Prahy 6 za Stranu zelených

MALÉ PROBLÉMY SE DAŘÍ  
ODSTRAŇOVAT, TY VELKÉ ZŮSTÁVAJÍ

Během trápení s koronavirem ude-
řila v polovině ledna nefalšovaná 
zima, teplota ovzduší klesla pod bod 
mrazu a opakovaně s přestávkami 
napadlo několik centimetrů sněhu. 
Dětem se to líbí, nám starším to ně-
kdy dělá problémy. S výjimkou čas-
ného rána se odstraňování sněhu  
z chodníků zatím daří, občas to klou-
že, ale kalamitním situacím jsme se 
dosud naštěstí vyhnuli. Všichni vítá-
me, když nemáme zbytečné starosti 
a samospráva včas plní veškeré po-
vinnosti. Během jednání zastupitel-
stva 27. listopadu 2020 jsem rozšířil 
dříve vznesené podněty k opravám 
poškozené infrastruktury a požádal 
o upřesnění, kdy dojde k rekonstrukcím zanedbaných staveb  
v majetku obce. Přes v odpovědi uvedené důvody zdržení, po-
važuji mnohaleté odklady oprav a rekonstrukcí budov Šatovka  
a komplexu v Šolínově ulici za vážnou chybu, neboť již mohly 
dávno sloužit občanům k provozu např. sociálních služeb, kte-
rých je trvale velký nedostatek. S potěšením ale musím přiznat, 
že na některá upozornění radnice reagovala rychle. Již se poda-
řilo odstranit např. hlubokou, několik měsíců, zvětšující se díru 
uprostřed komunikace před mateřskou školkou v ulici Mládeže. 
Obnoven byl také nástřik barvou, před časem výkopem zničené-
ho, pozemního vodorovného dopravního značení přechodu pro 
chodce v prostoru vyústění Junácká–Kolátorova do Patočkovy 
ulice. Bylo zprovozněno osvětlení veřejných hodin u kolejí Ka-
jetánka, které týdny nefungovalo. V písemné odpovědi starosty 
Mgr. Koláře jsem rovněž také dostal příslib, že během letošního 
roku budou stavebně stabilizovány rozestupující se schody pod 
dětskými hřišti u Junácké ulice. Byl jsem rovněž informován, že 
MČ znovu upozornila správce komunikace Patočkova, že došlo 
k dalšímu poškození a částečnému odstranění přízemního zá-
bradlí, které je určeno k ochraně přiléhajícího zeleného pruhu. 
V prostoru Patočkovy ulice má být také připravena náhrada za 
poškozené keřové porosty výsadbou odolnějších dřevin. Na po-
loženou otázku, kde mohou občané Břevnova dostat informace 
o životním prostředí kolem Patočkovy ulice, o stavu prašnosti, 
hluku a stavu ovzduší mi starosta odpověděl, že tato data jsou 
veřejně dostupná na https://www.tunelblanka.info. Zmíněnou 
adresu samozřejmě velmi dobře znám, protože její zřízení jsem 
před časem jako zastupitel HMP inicioval. Lituji, ale žádná ak-
tuální data měření stavu prašnosti, hluku a stavu ovzduší, která 
by probíhala v roce 2020, jsem na této webové adrese nenašel. 
Budu tedy pátrat dál, protože mám za to, že zejména my, obča-
né Břevnova máme právo na informace o prostředí, ve kterém 
žijeme. Pokud měření neprobíhají, bylo by dle mého názoru po-
třebné je čas od času opakovat. Ale dost možná, že jde o další 
ze vzájemných nepochopení nebo nedorozumění, které mám  
s vedením radnice. Jiné vzešlo z nedávného vyjádření pana sta-
rosty v lednovém čísle novin MČ Praha 6, kde je na straně 11 
uvedeno doslova, že v minulých letech Praha 6 vydělávala a na 
účtech má bratru dvě miliardy korun. Potěšilo by mě, kdyby pan 
starosta onen úspěch blíže upřesnil a zveřejnil, na čem naše MČ 
Praha 6 vydělávala. Postačovalo by publikování výše příjmů inka-
sovaných MČ Prahou 6 za prodej obecního majetku za jednotlivé 
roky během posledních 30 let. 

JUDr. Ivan Hrůza, 18. ledna 2021 

PŘEDPOLÍ OBORY HVĚZDA – OTÁZKA 
STÁLE OTEVŘENÁ? 

Až budeme s odstupem několika let hodnotit, co přinesl Břev-
novu rok 2020, bude situace jasná. Koronavirová pandemie 
převrátila dosavadní chod společnosti, přerušila tradici mnoha 
podniků a živností a bohužel připravila o život některé z našich 
blízkých. Svět po roce 2020 již nebude zcela stejný jako ten před 
pandemií. Při trochu podrobnějším pohledu možná zjistíme, že 
rok 2020 byl zlomový i v otázce jedné z nejdůležitějších budov 
Břevnova, budovy polikliniky. Jakkoli se z pohledu vnějšího po-
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BŘEVNOVSKÝ SOKOL SE V PLNÉ SÍLE 
PŘIPRAVIL NA ROK 2021 

Z břevnovského Sokola zdravíme všechny čtenáře Břevnovanu 
sokolským NAZDAR! Břevnovský Sokol oslavil v říjnu loňského 
roku 135 let od svého založení. Bohužel oslava založení jedno-
ty se díky pandemii Covid–19 a opatření Vlády ČR (uzavření so-
kolovny 9. 10. – 2. 12. 2020, dále omezení účastníků sportovní 
aktivity na 10 osob) nemohla konat. Tak jsme si datum založení 
našeho Sokola alespoň připomněli na webu a FB jednoty. 

V úvodu stručně zhodnotím činnost naší jednoty v loňském roce. 
Již citovaná pandemie Covid–19 silně ovlivnila na jaře i na pod-
zim (asi 1/3 roku) činnost nejen našich oddílů, ale i škol a spor-
tovních klubů, které naše dvě tělocvičny využívají pro své sportov-
ní aktivity. V daném období bylo v naší sokolovně prázdno, velice 
smutno. Přesto jsme vzniklou situaci nejen ekonomicky ustáli, 
díky dotacím institucionálních partnerů, včetně MČ P6, za což 
všem velice děkujeme. 

V době zrušení provozu sportovišť jsme nelenili a řešili nutnou 
údržbu objektu (výmalba tělocvičen, zázemí, výmalba vstupní 
chodby, nátěr plechové střechy nad tělocvičnami, oprava vlh-
kého zdiva v suterénní části chodby u šaten, atd.). V době, kdy 
jsme mohli sportovat (začátek roku, červen, září, prosinec), jsme 
činnost našich oddílů vedli naplno a v souladu s opatřením Vlády 
ČR. Za to bych chtěla na tomto místě poděkovat všem cvičitelům 
a členům Výboru jednoty, že činnost i provoz podrželi! V loňském 
roce jsme stihli podvakrát obnovit činnost oddílů, uspořádat naše 
tradiční akce. Některé jsme museli z jara přesunout na podzim:

1) T–Mobile olympijský běh jsme vloni pořádali v parku Královka 1) T–Mobile olympijský běh jsme vloni pořádali v parku Královka 
po čtvrté. Tradičně nad během převzal záštitu Mgr. Ondřej Ko-po čtvrté. Tradičně nad během převzal záštitu Mgr. Ondřej Ko-
lář. Pro vítěze jednotlivých kategorií nám MČ P6 věnovala upo-lář. Pro vítěze jednotlivých kategorií nám MČ P6 věnovala upo-
mínkové předměty. MČ P6 a starostovi za pomoc a spolupráci mínkové předměty. MČ P6 a starostovi za pomoc a spolupráci 
děkujeme. děkujeme. 

2) V září jsme se zapojili do akce Měsíc zdravé šestky. Tuto akci 2) V září jsme se zapojili do akce Měsíc zdravé šestky. Tuto akci 
pořádá MČ P6. V rámci dnů otevřených dveří jednoty si ná-pořádá MČ P6. V rámci dnů otevřených dveří jednoty si ná-
vštěvníci akce mohli vyzkoušet sportovní aktivity v oddílech, vštěvníci akce mohli vyzkoušet sportovní aktivity v oddílech, 
převážně sportovní všestrannosti všech věkových kategorií od převážně sportovní všestrannosti všech věkových kategorií od 
3letých dětí s rodiči až po seniory. Vstup je po celou dobu ko-3letých dětí s rodiči až po seniory. Vstup je po celou dobu ko-
nání akce v naší jednotě zdarma. nání akce v naší jednotě zdarma. 

3) Jsme zapojeni do projektu MČ P6 Aktivní město, kdy MČ P6 3) Jsme zapojeni do projektu MČ P6 Aktivní město, kdy MČ P6 
přispívá dětem a mládeži na pravidelnou sportovní činnost přispívá dětem a mládeži na pravidelnou sportovní činnost 
600 Kč za rok. Rodiče dětí, členů T. J. , se naučili tuto nabídku 600 Kč za rok. Rodiče dětí, členů T. J. , se naučili tuto nabídku 
využívat a MČ P6 za finanční podporu děkují. využívat a MČ P6 za finanční podporu děkují. 

4) Na podzim jsme ještě v rámci akce Sokol spolu v pohybu uspo-4) Na podzim jsme ještě v rámci akce Sokol spolu v pohybu uspo-
řádali:řádali:

•   24. 9. 2020 Sportovní odpoledne pro děti,•   24. 9. 2020 Sportovní odpoledne pro děti,

•   26. 9. 2020 turnaje ve stolním tenisu hráčů neregistrova-•   26. 9. 2020 turnaje ve stolním tenisu hráčů neregistrova-
ných a registrovaných ve svazu stolního tenisu,ných a registrovaných ve svazu stolního tenisu,

•  27. 9. 2020 turnaj v nohejbalu trojic hráčů neregistrovaných •  27. 9. 2020 turnaj v nohejbalu trojic hráčů neregistrovaných 
ve svazu nohejbalu. ve svazu nohejbalu. 

Uvedené akce proběhly úspěšně, ke spokojenosti všech účast-
níků. Sdělili nám, že k nám rádi zase někdy přijdou. Pořadatelům  
z řad cvičitelů jednoty děkujeme za vzornou organizaci uspořá-
daných akcí. 

Co plánujeme na rok 2021?

Určitě bychom chtěli udržet členskou základnu jako v roce 2020, 
tj. cca 450 členů. Chceme věřit, že pandemie nezasáhne naše 
pravidelné cvičení tolik jako vloni a že cvičení našich oddílů bude 
i nadále probíhat převážně dvakrát týdně. Jsme rádi, že o pro-
nájem našich dvou tělocvičen je velký zájem. Možná i z důvodu 
vzorné čistoty, dodržování hygieny prostředí a moderně vybave-
né nářaďovny, kterou doplňujeme novým, současnému trendu 
odpovídajícím nářadím a náčiním. To se nám daří hlavně díky 
finančním dotacím a příspěvkům MČ Praha 6, také Magistrátu 
hl. m. Praha, ČOS a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Všem jmenovaným subjektům děkujeme za finanční podpo-

Známe se?

ru sportovní činnosti, hlavně naší sokolské mládeže a seniorů. 
Připravujeme se na uspořádání stejných akcí jako v roce 2020. 
Vloni se nám nepodařilo uspořádat oblíbený Seniorský sportovní 
víkend. Věříme, že nám to letos vyjde. Držme si pěsti!

Zaujala–li vás alespoň trochu činnost oddílů našeho břevnovské-
ho Sokola, přijďte si na zkoušku mezi nás zasportovat nebo se 
podívat, jak to u nás chodí. Malí, velcí, mladí, staří, všichni jste  
u nás vítáni. Pokud nejsou oddíly plně obsazeny, přijímáme nové 
členy po dohodě celoročně. 

Bližší informace o činnosti našich oddílů, termínech cvičení jed-
notlivých oddílů, připravovaných akcích, kontakty na všechny 
naše kvalifikované cvičitele a trenéry, také info o výši členských 
a oddílových příspěvků (díky dotacím MČP6, MHMP a MŠMT je 
máme ve skutečně příznivé výši) a mnoho dalšího se dozvíte na 
webových stránkách a Facebooku a Instagramu jednoty: www.
sokolbrevnov.cz                   

Kde nás najdete? Na adrese: Heleny Malířové 279/14, Praha 
6 – Břevnov. 

Na stávající i nové členy břevnovského Sokola se v nově započa-
tém roce 2021 těší cvičitelé a trenéři. 

Za Výbor jednoty    
Vanda Marušová, starostka T. J. Sokol Praha – Břevnov 
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

Bělohorská 61 (Drinopol) – MVDr. Josef Kubeček
Tel.: 233 352 424 – MVDr. Zora Urbanová

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

24. 12. až 28. 12. 2008 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

31. 12. 2008 až 1. 1. 2009 …… 9 – 12 hod.
(s pohotovostním příplatkem)

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí v novém roce 2009 vám přeje kolektiv 

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

Nabízí kromě pletacích přízí také pánské a dámské
prádlo, kapesníky, punčochové zboží, dále široký
sortiment kojeneckého a dětského zboží a velký
výběr ložního prádla. Dále nabízíme prošívané pro−
tialergické deky a polštáře Klinmam. V obchodě je
zavedena čistírna a katalogový prodej Quelle.

Otevřeno:  Po – Pá  900 – 1230, 1300 – 1730 hod.

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

mobil: 602 361 733, 602 611 205
e–mail: info@solork.cz • internet: www.solork.cz
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Nebudeme zakrývat, že jste dcerou břevnovského 
rodáka, zpěváka a architekta Pavla Bobka. Žila jste  
v Břevnově odmalička?

Ano, v Břevnově jsem se narodila a žila zde až do svých dva-
ceti let. Ačkoli skoro stejně dlouho žiji na Letné, kde mám 
rodinu, z Břevnova pro mě i nadále sálá „teplo domova“, do 
kterého se velice ráda vracím. Jezdím sem za svou maminkou, 
bydlí stále ve stejném domě v ulici 8. listopadu, kde jsem se 
narodila já, můj o šest let mladší bratr Pavel a kde se v roce 
1937 narodil i můj otec. 

Máte v Břevnově nějaké oblíbené místo?

Těch míst je víc. Spoustu z nich mi ukázal táta. Odmalička 
jsem s ním jezdila na kole po Břevnově, nejdřív jako spolujez-
dec na dětském sedátku, později už jako plnohodnotný parťák 
na svém vlastním kole. Bral mě na projížďky na Ladronku, do 
Hvězdy, kde jsme jezdili takovými bočními dobrodružnými 
stezkami mezi stromy, nebo ke klášteru, tam jsme jeli zase ko-
lem hřbitova nahoru až skoro na Petřiny. Bral mě ale i na méně 
obvyklá místa, ukázal mi například tajemnou Zeyerovu alej, 
která vede podél Patočkovy ulice až na Vypich, nebo Hospodu 
na Bídě pod Ladronkou, kde tehdy byly takové polorozpadlé 
domy, přišlo mi to trochu strašidelné. Prochodili jsme Kajetán-
ku, Královku, od něj vím, že „na Marjánce, tam se tancuje…“. 
Objevovali jsme zkrátka různé kouty 
čtvrti a díky tomu mohu říct, že Břev-
nov znám opravdu dobře. 

Podědila jste vy nebo váš bratr 
hudební geny? 

No, oba jsme hráli na piáno, ale u mě 
to bylo vydřené, teď jsem ale za to 
ráda. Oba známe noty a máme hu-
dební sluch. Ale jinak jsme se vydali 
jiným směrem – já jsem vystudova-
la žurnalistiku a s kolegyní se coby 
4PRESS věnujeme Public Relations 
pro filmy a kulturní akce a projekty, 
můj bratr zase studuje postgradu-
ál v Londýně v oboru pedagogika  
a učí tam žáky na prvním stupni. Ale 
co máme společné a po tátovi je, že 
oba milujeme muziku. 

Jak si pamatujete tatínka?

Byl to skvělý táta, kterého jsem milo-
vala a se kterým jsem zažila spoustu 
dobrodružství. Byl strašně inspira-
tivní ve všech možných oblastech. 
Byl vzděláním architekt, ale zajímal 
se od svých teenagerovských let  
o muziku. Přestože začal zpívat až ve 
dvaceti letech, tak v ní něco dokázal, 
protože si šel za svým snem. Lidé ho 
měli rádi, měl velké srdce i charakter 

Známe se?

Klára Bobková:  
BŘEVNOV JE PRO MĚ TEPLO DOMOVA

a nikdy nezpychnul, i když byl uznávaný a – s pokorou říkám – 
slavný. Strašně to obdivuji. Moc mi chybí, ale to je život. 

Jaké bylo vaše dětství? Přece jen byl slavný zpěvák. 

Moje dětství bylo velmi přirozené. Tátovi nejlepší kamarádi 
byli jeho spolužáci z vysoké školy. Samozřejmě měl i profesní 
přátele a znal se s mnoha osobnostmi z řad zpěváků, muzi-
kantů a herců, které jsem potkávala, když mě vzal s sebou do 
divadla nebo na nějaký koncert, ale nebylo mi to podáváno ni-
jak výjimečně ani neobvykle. Oba rodiče byli / a jsou /skvělí, 
máma byla tátovi celý život velkou oporou. 

Jaké jeho songy jsou vaše nejoblíbenější?

Samozřejmě klasiky jako Veď mě dál, cesto má, anebo S tím 
bláznem si nic nezačínej, kterou nazpíval s Marií Rottrovou. 
Mojí osobní oblíbenou písničkou je ale Já ti zpívám, která byla 
napsaná přímo pro mě a otextovaná Karlem Zichem. Výborný 
je jeho cover Bruce Springsteena Můj rodný dům. Z posled-
ního období pak mám ráda Kanadskou noc, kterou původně 
zpíval Dean Martin. 

Jak na tátu vzpomínáte?

Na tátu se zapomenout nedá, je přítomen jakoby všude, ať již 
u mě doma na Letné, kde mi coby architekt radil s úpravami 
bytu, nebo právě v Břevnově. Poslední roky se vracím k jeho 
písničkám a snažím se v nich najít pro sebe nějaký význam 
– proč si vybral zrovna tenhle song nebo proč ho takhle otex-
toval, co tím chtěl říci a co ho k tomu vedlo. Největší luxus je 
ale pro mě to, že díky jeho písničkám můžu slyšet jeho hlas. 

Ptala se: Martina Chvojka Reková
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s nově nastudova-s nově nastudova-
nou hrou. nou hrou. 
Další známá scé-Další známá scé-
na se nacházela na se nacházela 
v hostinci U No-v hostinci U No-
váků, Bělohorská váků, Bělohorská 
113, majitelem byl 113, majitelem byl 
Jaroslav Novák, Jaroslav Novák, 
objekt byl navrá-objekt byl navrá-
cen, stejně jako  cen, stejně jako  
u Marjánky, rodině u Marjánky, rodině 
původních majite-původních majite-
lů. Hlediště tvořilo lů. Hlediště tvořilo 
9x9 m. pro stov-9x9 m. pro stov-
ku sedadel, opona ku sedadel, opona 
4x3 metry, jeviště 4x3 metry, jeviště 
5x4 metry, napětí  5x4 metry, napětí  
220 V, dolní a hor-220 V, dolní a hor-
ní rampa, herecká ní rampa, herecká 
šatna. Hrálo se zde šatna. Hrálo se zde 
ještě v padesátých ještě v padesátých 
letech, kdy byl klášterní pivovar již zbořen. Hostinec U No-letech, kdy byl klášterní pivovar již zbořen. Hostinec U No-
váků, později hospoda Slávie, dnes čínská restaurace, byl po-váků, později hospoda Slávie, dnes čínská restaurace, byl po-
slední scénou zanikající a úžasné éry břevnovského ochotnic-slední scénou zanikající a úžasné éry břevnovského ochotnic-
kého divadla. kého divadla. 
V Malém Břevnově lidé chodili do divadla do sálu Velké hos-V Malém Břevnově lidé chodili do divadla do sálu Velké hos-
pody na Bílé Hoře nebo do hospody Na Rychtě, který měla pody na Bílé Hoře nebo do hospody Na Rychtě, který měla 
Anna Bernhardtová. Hlediště bylo 28 metrů dlouhé, 7 met-Anna Bernhardtová. Hlediště bylo 28 metrů dlouhé, 7 met-
rů široké, 180 míst k dispozici. Jeviště mělo rozměry 7x4 m. rů široké, 180 míst k dispozici. Jeviště mělo rozměry 7x4 m. 
, dolní a horní rampu, reostat. Hrál zde soubor místní, Ma-, dolní a horní rampu, reostat. Hrál zde soubor místní, Ma-
lobřevnováci měli soubor svůj, jako měli i jiné zavedené spol-lobřevnováci měli soubor svůj, jako měli i jiné zavedené spol-
ky. Řepští zase více hráli ve Velké hospodě. A tak bychom ky. Řepští zase více hráli ve Velké hospodě. A tak bychom 
mohli jít dál, obejít jeviště a sály v Liboci, zaklepat na mís-mohli jít dál, obejít jeviště a sály v Liboci, zaklepat na mís-
topisnou historii v Dejvicích, Veleslavíně, Vokovicích, prostě  topisnou historii v Dejvicích, Veleslavíně, Vokovicích, prostě  
v našem okolí, kde žijeme. v našem okolí, kde žijeme. 
Teď, když jsou různá omezení, leckdo najde chvilku usednout  Teď, když jsou různá omezení, leckdo najde chvilku usednout  
a podívat se v klidu do rodinných archiválií. A možná, že máte a podívat se v klidu do rodinných archiválií. A možná, že máte 
někde v šuplíku starý lístek z divadla v Břevnově, kam tenkrát někde v šuplíku starý lístek z divadla v Břevnově, kam tenkrát 
vaši spěchali, aby nepřišli pozdě, zatímco jste v posteli čekali vaši spěchali, aby nepřišli pozdě, zatímco jste v posteli čekali 
se sourozenci, až se maminka s tatínkem zase vrátí domů.  se sourozenci, až se maminka s tatínkem zase vrátí domů.  

Pavel KrchovPavel Krchov
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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.

177
Do divadla v BřevnověDo divadla v Břevnově
Starší lidé si jistě rádi vzpomenou, jak za dlouhých zimních Starší lidé si jistě rádi vzpomenou, jak za dlouhých zimních 
večerů navštěvovali divadelní představení v Břevnově. Hrály večerů navštěvovali divadelní představení v Břevnově. Hrály 
je ochotnické soubory, kterých působilo v Břevnově hned ně-je ochotnické soubory, kterých působilo v Břevnově hned ně-
kolik, a stávalo se, že někteří herci hráli ve dvou souborech, kolik, a stávalo se, že někteří herci hráli ve dvou souborech, 
třeba u sousedů ve Střešovicích, podle zájmu a potřeby. Ná-třeba u sousedů ve Střešovicích, podle zájmu a potřeby. Ná-
vštěvy byly, a byla především neuvěřitelná obětavost ochotní-vštěvy byly, a byla především neuvěřitelná obětavost ochotní-
ků nastudovat rychle další hru, připravit kulisy, scénu, zajistit ků nastudovat rychle další hru, připravit kulisy, scénu, zajistit 
kostýmy, propagaci. Hrálo se často, protože ochotnické diva-kostýmy, propagaci. Hrálo se často, protože ochotnické diva-
dlo býval v Čechách kulturní podnik číslo jedna a v Břevnově dlo býval v Čechách kulturní podnik číslo jedna a v Břevnově 
se v dobách císaře pána a I. republiky lítalo z divadla do diva-se v dobách císaře pána a I. republiky lítalo z divadla do diva-
dla. Zavedené divadelní scény byly na sklonku 40. let u nás už dla. Zavedené divadelní scény byly na sklonku 40. let u nás už 
jen tři, čtyři, nepočítaje jiné hospodské sály, kde se z různých jen tři, čtyři, nepočítaje jiné hospodské sály, kde se z různých 
důvodů divadla přestala hrát: U Kaclů, Na Bídě, Na Hrádku aj. důvodů divadla přestala hrát: U Kaclů, Na Bídě, Na Hrádku aj. 
Ve vzácné dvoudílné publikaci z roku 1949: Divadla a diva-Ve vzácné dvoudílné publikaci z roku 1949: Divadla a diva-
delní sály v českých krajích se popisují podrobně všechny teh-delní sály v českých krajích se popisují podrobně všechny teh-
dejší budovy, kde se divadelní představení pravidelně konala.  dejší budovy, kde se divadelní představení pravidelně konala.  
V Břevnově to byl známý podnik U Tellingerů – Na Marjánce. V Břevnově to byl známý podnik U Tellingerů – Na Marjánce. 
Hlediště bylo 24 m. dlouhé, 9 m. široké, 6 m. vysoké, 400 sedadel. Hlediště bylo 24 m. dlouhé, 9 m. široké, 6 m. vysoké, 400 sedadel. 
Portál 6x4 metry, jeviště 10 m. široké, 9 m. hluboké, napětí 220  Portál 6x4 metry, jeviště 10 m. široké, 9 m. hluboké, napětí 220  
V, 2 reflektory, horní rampa, 2 herecké šatny po stranách je-V, 2 reflektory, horní rampa, 2 herecké šatny po stranách je-
viště. Za války zde občas hostovali herci z pražských diva-viště. Za války zde občas hostovali herci z pražských diva-
del, zajížděl sem Josef Skupa se svými loutkami Hurvínkem  del, zajížděl sem Josef Skupa se svými loutkami Hurvínkem  
a Spejblem. Ostatně, příčná ulice od Marjánky jest právě Sku-a Spejblem. Ostatně, příčná ulice od Marjánky jest právě Sku-
pova. Domovskou scénu zde měl několik let divadelní odbor pova. Domovskou scénu zde měl několik let divadelní odbor 
Občanské besedy v Břevnově, který patřil k nejlepším v oko-Občanské besedy v Břevnově, který patřil k nejlepším v oko-
lí. Např. v roce 1947 se stal ve své kategorii vítězem soutěže lí. Např. v roce 1947 se stal ve své kategorii vítězem soutěže 
pražských ochotnických souborů. V roce 1944 se Na Marján-pražských ochotnických souborů. V roce 1944 se Na Marján-
ce podařil Občanské besedě pod vedením doktora Miroslava ce podařil Občanské besedě pod vedením doktora Miroslava 
Bláhy majstrštyk, kdy byla nastudována a dávána opakovaně Bláhy majstrštyk, kdy byla nastudována a dávána opakovaně 
vlastenecká hra Strakonický dudák. V Tylově známém dra-vlastenecká hra Strakonický dudák. V Tylově známém dra-
matu se zpěvy, hudbou a tanci účinkovaly desítky ochotníků, matu se zpěvy, hudbou a tanci účinkovaly desítky ochotníků, 
tanečníků a muzikantů, kteří hráli na sále pod jevištěm. To už tanečníků a muzikantů, kteří hráli na sále pod jevištěm. To už 
se nikdy nepodařilo zopakovat. se nikdy nepodařilo zopakovat. 
Jinou významnou divadelní scénou v Břevnově byl sál v býva-Jinou významnou divadelní scénou v Břevnově byl sál v býva-
lém klášterním pivovaře. Na jeho místě je dnes park přibližně lém klášterním pivovaře. Na jeho místě je dnes park přibližně 
na styku ulic Bělohorská – Patočkova. Majitelem byl klášter, na styku ulic Bělohorská – Patočkova. Majitelem byl klášter, 
který prostory pronajímal. Po válce se stala nájemcem KSČ. který prostory pronajímal. Po válce se stala nájemcem KSČ. 
Hlediště zde bylo 18 m. dlouhé, 15 m. široké, 6 m. vysoké a vešlo Hlediště zde bylo 18 m. dlouhé, 15 m. široké, 6 m. vysoké a vešlo 
se tam 200 sedadel. Jeviště měřilo 9 x 8 m. , byl zde reostat, dolní  se tam 200 sedadel. Jeviště měřilo 9 x 8 m. , byl zde reostat, dolní  
a horní rampa, herecká šatna a 8 reflektorů, na každé straně a horní rampa, herecká šatna a 8 reflektorů, na každé straně 
čtyři světla. To už bylo něco. Účinkovali zde členové souboru čtyři světla. To už bylo něco. Účinkovali zde členové souboru 
Tylova družina, Lidová scéna a Svato josefská jednota, které Tylova družina, Lidová scéna a Svato josefská jednota, které 
se později sloučily. Činnost Tylovy družiny a Lidové scény se později sloučily. Činnost Tylovy družiny a Lidové scény 
ve dvacátých a třicátých letech byla ohromující. Soubory se ve dvacátých a třicátých letech byla ohromující. Soubory se 
střídaly, hrálo se v sezóně od září do dubna téměř každý týden  střídaly, hrálo se v sezóně od září do dubna téměř každý týden  

Fotografie divadelního odboru Občanské besedy ze 40. let. Režisér a duše 
divadla JUDr. Miroslav Bláha v maskérně Na Marjánce před uvedením hu-
dební veselohry Tabu a snímek souboru je ze zájezdu na II. Železnobrod-
ských ochotnických hrách, kde podle dobového tisku Břevnováci sklidili 
velký úspěch. JUDr. M. Bláha stojí v první řadě první zprava.

Fota archiv listu. 
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Únor – Březen

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pomůcky
druid, nimrod,

 NSU, Uve
Pár Běloveská 

minerálka
Značka 

cínu • Ale Obyvatel 
Indie

Ludolfovo 
číslo • Protiklad Tes Značka 

hliníku • Druh sovy Část 
chrámu 

Značka 
lithia

Sázková 
otázka

Herec  
v 

pantomimě 

Zvýšený 
tón D

Významná 
osoba

Vymílání 
Symetrála Poškození 

lesa

1. část 
tajenky

Květní 
prášek
Podfuk 

Typ 
tužkových 

baterií

Značka 
radiánu

Přístavní hráze

Potom
Záporka 

Citoslovce 
tišení

Značka 
vápníku

Řeka  
v Omsku

Sójový sýr

• Část 
mnohoúhel. 

Dobrý nápoj
Práva 
odporu

Polévkový 
knedlíček

Vodní šelma

Doslovný 
výrok

Řím. 1001

Výstavný 
dům

Omamná 
látka

Cesta 
zaříznutá do 

terénu

Pohled knižně
Lovec ze 

záliby

3. část 
tajenky

Obce 
Oslí hýkání

Zn. českých 
aerolinií

Elektrody

Zdravotně  
v pořádku

Rodový svaz

Značka 
elektro–
přístrojů

Slabomyslný 
člověk

Chemické 
sloučeniny

Značka 
astatu

Sibiřský 
veletok

Karetní barva
Kvašený 

nápoj

Popěvek
Zápach

Býv. něm. 
automobilka

Ten 
Zájmeno
 ženského 

rodu

Býv. SPZ 
Kladna

Severské 
muž. Jméno 

Polní míra
Podnos

• České 
dráhy

Doupě zvěře 
Brit 

slovensky

Ruský 
souhlas

Navlékat  
boty

Značka radia
Značka 
chloru Ono

5. část 
tajenky  6. část 

tajenky

Keltský 
kněz

Název 
autobazaru

Anglický 
souhlas

Celní 
poplatek

„ Pošta, tady pošta“, tak se hlásívali staří poštmistři do telefonu a jsou pamětníci, kteří si pamatují ještě starší vybavení venkovských pošt se spojovacími 
konektory na stolech. V Břevnově zaveden byl poštovní úřad v roce 1896 jako pošta Teynka, od roku 1907, kdy jsme byli již městem, prostě – Pošta 
Břevnov. Kde však ta původní pošta sídlila? Odpověď naleznete v tajence. 

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: V dnešní ulici Heleny Malířové číslo dvanáct. 

Zdeněk Vágner, Břevnov 28. 2. 1924Zdeněk Vágner, Břevnov 28. 2. 1924
Ing. Leoš Grimm, Břevnov 14. 2. 1934Ing. Leoš Grimm, Břevnov 14. 2. 1934
Miroslav Beneš, Břevnov 12. 2. 1936Miroslav Beneš, Břevnov 12. 2. 1936
Ing. Karel Jičínský. Břevnov 7. 2. 1939Ing. Karel Jičínský. Břevnov 7. 2. 1939
Bohuslav Novák, Břevnov 16. 2. 1940Bohuslav Novák, Břevnov 16. 2. 1940
Ivan Konečný, Břevnov  24. 2. 1940Ivan Konečný, Břevnov  24. 2. 1940
Kamil Rokos, Břevnov   5. 2. 1941Kamil Rokos, Břevnov   5. 2. 1941
Marek Čihař, Břevnov 23. 2. 1950Marek Čihař, Břevnov 23. 2. 1950
Růžena Čánová, Břevnov 12. 3. 1928Růžena Čánová, Břevnov 12. 3. 1928
Miloš Opatrný, Břevnov 8. 3. 1934Miloš Opatrný, Břevnov 8. 3. 1934
Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov 31. 3. 1934Prof. Dagmar Štěpánková, Břevnov 31. 3. 1934
Jiří Odvárka, Břevnov 2. 3. 1948Jiří Odvárka, Břevnov 2. 3. 1948

Za panem profesorem 
Luďkem Löblem
Na sv. Štěpána, o svátku Vánočním, ze-
mřel ve Vojenské nemocnici profesor Lu-
děk Löbl z Břevnova, ročník 1933. Osobnost 
pana profesora je v kulturních a uměleckých 

kruzích velmi dobře známa. Profesor Löbl byl operním zpěvákem  
a dlouholetým pedagogem Pražské konzervatoře a Akademie múzic-
kých umění. Vyučoval prakticky až do posledních měsíců a odučil gene-
race zpěváků a muzikantů. Také při posledním rozloučení v bazilice sv. 
Markéty v Břevnově mu zazpívali jeho žáci Adam Plachetka, Kateřina 
Kněžíková, Jan Baťa a jiní. Ale rozloučit by se s ním chtěly nepochybně 
stovky jeho žáků a přátel, neboť byl velmi oblíben. Možné to však neby-
lo. Poslední rozloučení konalo se v Břevnově 11. ledna 2021, uložení sta-
lo se téhož dne do země, do hrobky rodinné na hřbitově Vinohradském.               
Za redakci Mgr. Pavel Krchov

Za panem doktorem Janem Hrubešem
V sobotu 23. ledna 2021 naši veřejnost zaskočila zpráva, že PaedDr. 
Jan Hrubeš, vedoucí Odboru kultury, sportu a volného času v Úřadu MČ 
Praha 6 náhle zemřel. Bylo mu 69 let. Zpráva to byla velmi zarmucující, 
neboť dr. Jan Hrubeš byl známou osobností úřadu, kterou znali všichni, 
kdo se zajímali o dění v Praze 6. Znali ho sportovci, kantoři, znali ho pra-
covníci v kultuře, fandové historie a místopisu, protože dr. Jan Hrubeš 
byl srdcař, byl místní, a takoví lidé se nemůžou minouti. Byl vždy ocho-
ten pomoci, což potvrdí všichni, kdo s ním kdy spolupracovali na akcích, 
v komisích MČ a jeho invenci naleznete při velkých pořadech Prahy 6 
jako je např. Pražská Padesátka, Čarodějnice na Ladronce a mnohé jiné, 
neboť jeho práce za více jak dvacetileté působení v úřadu Praze 6 při-
nesla stálé hodnoty. Dr. Jan Hrubeš byl hodný člověk, na kterého bude-
me rádi vzpomínat.     Za redakci Mgr. Pavel Krchov

Za panem architektem Petrem Krejčím
Smutných zpráv jako by letos nebyl konec. V neděli 24. ledna 2021 ze-
mřel po krátké těžké nemoci ak. arch. Ing. Petr Krejčí z Břevnova ve věku 
82 let. Břevnováci a obec architektů pana Krejčího dobře znali. Patřil k 
těm, kteří se nebáli prát se právě za Břevnov, při prosazování či obraně 
zájmů místních občanů. Můžeme připomenouti dlouhý boj o naši poli-
kliniku, která div nebyla zbořena. Můžeme připomenouti jeho zkušenost 
a vysokou odbornost, o kterou se občané opírali proti různým názorům. 
Pan architekt za svoji práci pro Břevnov zaslouží poděkování. Bude nám 
velmi chybět.                       Za redakci Mgr. Pavel Krchov

Letec 

2. část  
tajenky

4. část  
tajenky
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Mezi námi
v Břevnově 61. 
Petr Podpěra: 

Pár poznámek…
V Břevnovanu vzpomínal břevnovský rodák, pan ing. Karel Jičín-
ský na svá školní léta. Dává na vědomí, že byl vždy slušně vycho-
vaný chlapec z dobré rodiny. Jeho vzpomínání se mě dotýká, na 
školních fotografiích jsem se poznal. Je to spolužák. Mohu jen 
potvrdit, že to byl vždy slušný chlapec, který se nepral, jeho po-
věst bezproblémového, dobrého žáka jej provázela od první třídy. 
Také to dotáhnul na vysokou metu. Když bylo zapotřebí dát zase 
do provozu fontánu u Národního muzea, museli se obrátit na dů-
chodce. Kdo jiný by to také jaksepatří uměl? Ze samého obdi-
vu jej zpovídali i v televizi, v pořadu „Z metropole“, což je zajisté 
vyznamenáním. Většině lidí připadá být slušným jaksi normální. 
Ano, tak by to mělo být. Celý vesmír je však organizován hierar-
chicky a ke každé záležitosti existuje protiklad. Ne sice ke každé-
mu svatému, že by existoval na rubu nějaký lotr, nicméně musíme 
připustit, že existuje jakási rovnováha. Statisticky bude svatých  
a vrahů asi tak stejný počet, mezi tím bude ten vyrovnaný průměr. 
Ovšem každá záležitost, kterou si dokážeme jen představit, ukáže 
se být v závěru mnohem komplikovanější, než to na začátku vy-
padalo. Některý, zpočátku nicotný bod může být nakonec bodem 
orientačním. 

Potkal jsem v životě hodně lidí, kterých si musím vážit, i kdybych 
se tomu třeba i vzpíral. Jednou takhle, když jsem již nemusel 
kvapně vstávat, sestavil jsem si pomyslný žebříček lidí, z kterých 
jsem si mohl vzít příklad. Zvítězil převor Aleš z Břevnovského 
kláštera, náš katecheta nepovinného náboženství. Na jeho hodi-
ny však chodili všichni bez rozdílu vyznání. Prostě to s námi uměl. 
Jeho metoda byla jednoduchá: Já vám dnes něco vyložím, bu-
dete pozorně naslouchat. Pak si vás vyzkouším. Když to budete 
umět, jdeme hrát fotbal. Samozřejmě jsme to všichni okamžitě 
pochopili na jedničku a hrál se na louce před klášterem fotbal. 
Převor Aleš hrál také a jeho kličky v sutaně vypadaly kouzelně. 
Nikdy nesurověl, to se musí uznat, zatímco my jsme se kopali  

Vzpomínání 
na klukovská 

léta

o sto šest. Klášter vedený v těch časech mladým opatem Opas-
kem bral výchovu tak nějak po americku. Jak se již zmínil pan ing. 
Karel Jičínský, promítaly se v hospodářské budově kláštera filmy. 
Vstupné se neplatilo, avšak něco za něco. Muselo se jít na mši. Po 
skončení mše dostal každý kluk, který se jí zúčastnil, při odcho-
du z kostela kartičku s razítkem. Třeba hořící srdce. Každý týden 
jinou. Ta platila jako vstupenka do kina. Můžete si domyslet, že 
bývalo nabito. Nikde jinde Chaplina vynálezcem nedávali. Také 
dostali všichni z kláštera doživotí za to, že kazí mládež. Klášter bý-
val přirozeným shromaždištěm všech slušných dospělých, pokud 
se týká dětí, pak všech. I těch s horší pověstí. 

Druhým takovým přirozeným shromaždištěm břevnovských kluků 
býval stoh slámy, který stával v opukovém lomu v dnešní Toma-
nově ulici. Tenkrát to ovšem bývala ulice Pod Ladronkou a vedla 
od Bělohorské ulice, kousek pod Vypichem, směrem na východ. 
Tak jako dnes Tomanova. Ulice pod Ladronkou končila v místech 
dnešní křižovatky s ulicí Rozýnovou. Dál nepokračovala, protože 
tam byl další lom na opuku. My jsme byli poslední dům v té ulici 
a tak si to všichni pamatují. Vloni, takhle ve čtvrtek, jsem seděl  
s obvyklou stolní společností v pivnici U černého vola, když tu se 
objevil jeden rodák z Břevnova, který pak dělal starostu až támhle 
v Šeberově. Kde se tady bereš? No, on je tady Míla Horáček a tak 
jsme se sešli U zavěšenýho kafe. Toho bych rád viděl. Je to ten 
jak měli cukrářství na Náměstíčku? Jo, tak já mu zavolám. Víš, 
kdo jsem? Jo, ten barák naproti stohu. Nejdřív malé vysvětlení.  
V místech, kde se kříží ulice Dvořeckého s ulicí Říčanovou je tako-
vý jako plácek. Malé náměstí, všeobecně známé širokému okolí 
jako Náměstíčko. Jinak tomu místu nikdo neřekl. Bývalo to ob-
chodní centrum vilové čtvrti Břevnova. Na jeho jižní straně bylo 
několik obchodů. Trafika, řeznictví, cukrárna, mlékárna. Na protěj-
ší straně pak byla věhlasná hospoda U Lankašů a koloniál nebo-
li potraviny. Zánik té hospody je všeobecně pokládán za velkou 
škodu Břevnova, tam to následující generace nějak nezvládla. Prý 
byli spíš do počítačů než do kšeftu. Tu cukrárnu provozoval pan 
Horáček, který bydlel naproti krámu a také tam měl dílnu. Slad-
kosti byly v létech po válce dobrá živnost. Nebyla žádná čokoláda 
ani další, dnes tak samozřejmé běžné věci. Jednou nesl cukrář-
ský učedník přes Náměstíčko tác kremrolí, který držel profesio-
nálně na jedné ruce, nad hlavou. Zafoukal však vítr, tác mu obrátil  
a kremrole ležely volně na asfaltu. Zděšený učedník běžel pro 
pana Horáčka, kterému se naskytl nevšední obraz. Pět kluků 
klečelo na asfaltu okolo poničených kremrolí, ruce za zády, měli 
jsme je špinavé a hltalo ty kremrole přímo se země. Pro jistotu 
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jsme utekli, ale dnes si myslím, že pan Horáček se tomu spíš smál. 
No a ten pan Horáček měl syna, kterému se následně vždy říkalo 
Míla Horáček. Byl o něco mladší jak já, do třídy se mnou nechodil. 
Myslím, že byl chemik a v každém případě to nebyl hlupák, což se 
pozná již podle toho, že dnes je z něho Kanaďan. Upozornil mě, 
že dneska je již zase Milan. Stejně pro všechny, co zůstali na téhle 
straně velké louže, zůstal Mílou. Pro něho pak stoh slámy orien-
tačním bodem. Kterému městskému klukovi se také naskytne ta-
ková příležitost k různým alotriím, jako je stoh slámy? 

Ten stoh slámy se skutečně vztahuje i k dalším událostem, kte-
ré dokonce měly vliv i na můj život. Někdy kladný, jindy záporný. 
Stoh byl stavěn do lomu, který ležel pod dnešními tenisovými kur-
ty. Před lomem byl takový menší travnatý plácek, který se neoral. 
Tam postavili lokomobilu, která poháněla mlátičku. Za mlátičkou 
byl lis na slámu, která se posouvala po kládách směrem k lomu. 
Dolů padající sláma musela být dole rovnoměrně ukládána ješ-
tě ručně vidlemi. Po skončení těchto žňových prací stál v lomu 
úhledně zarovnaný stoh slámy. To netrvalo příliš dlouho, protože 
spojené břevnovské klukovské party se daly okamžitě do práce. 
Je zajímavé, že okolo stohu se nekonaly žádné války nebo bitvy. 
Stoh byl prostě všech Břevnováků. Sice se tam chodit nesmělo, 
a asi proto jsme tam byli pořád. A dělali jsme chodby. Stoh byl 
provrtán skrz naskrz tajnými chodbami. Jedna z nejfikanějších 
byla postavena jako past na mamuty. Nahoře na stohu, jehož vr-
chol byl v úrovni okolního terénu, byla díra, lehce zakrytá slámou. 
Pokračovala dolů propadem asi dvěma zatáčkami, takže to byl 
vlastně tobogan. Dole to pokračovalo rovně a východ byl asi dva 
metry nad zemí. Chycená oběť proletěla stohem a vyplivlo ji to na 
zem, kde přistála na zádech. Ovšem zase na vrstvu slámy. Jed-
nou se ovšem chytil policajt. To mohlo mít nedozírné následky, 
na štěstí to dopadlo dobře a dokonce jsem získal i jakousi náklo-
nost. Místní pochůzkář viděl to hemžení na stohu již z dálky, proto 
nás šel vyhnat. Nebyli jsme slepí, zpozorovali blížící se nebezpečí 
a pomocí stezek, které jsme znali jen my, udržovali bezpečnou 
vzdálenost. Jenže policajt se chytil do pasti na mamuty a proletěl 
stohem. Všichni okamžitě utekli, já jsem udržoval jen bezpečnou 
únikovou vzdálenost. On mě stejně znal. Jak proletěl tím stohem, 
zůstala mu někde uvnitř čepice. Tak na mě volal, abych mu ji při-
nesl, že je všechno v pořádku. Tomu se mě zase nechtělo až tak 
do puntíku věřit, takže nastala složitá mírová jednání, vedená na 
dálku, aby mě nemohl dohonit. Dopadlo to dobře, břevnovská mí-
rová smlouva byla naplněna. Policajt stál na jedné straně lomu, já 
proletěl stohem, čepici jsem držel v ruce a položil na druhou stra-
nu lomu. Pak jsem pro jistotu zmizel. S tím pochůzkářem jsme se 
samozřejmě potkávali dál různě po ulicích Břevnova. Vždy jsem 
zdravil: Dobrý den, ale pro jistotu také pokaždé přešel na druhý 
chodník. Čas běžel a byl ze mě již výrostek. V místech, kde dnes 
stojí v Břevnově Billa, u dnešní školy, které se stále ještě říká ma-
gistrát, končily koleje vedoucí prostředkem ulice. Dělalo to v těch 
místech zatáčku tvaru S. Tam tramvaj musela zpomalit, proto se 
tam obecně vyskakovalo za jízdy. To se nesmělo. Hojně tam čí-
hali policajti, aby splnili plán udělených pokut. Asi jsem měl „vlčí 
mlhu“, protože vyskočím a vrazím přímo do policajta. Stál, smál 
se, díval se do nebe a hlasitě si hvízdal. Pozdravil jsem a rychle 
zmizel. Splatil svůj dluh. Musím uznat, že to byl slušnej člověk. 

Ten stoh nakonec shořel. Jenže hořel dlouho. Nejdřív šlehaly pla-
meny vysoko, to hasiči polili vodou a odjeli. Mokrá sláma se zapa-
řila a chytlo to znovu. Tak to zase prolili vodou a kolotoč se opa-
koval. Nakonec tam jedno auto hasičů hlídalo napořád. A docela 
dlouhou dobu, možná déle než měsíc. Většinou pak ta směna se-
děla u nás na verandě, matka jim vařila čaj, byl sychravý podzim. 
Jeden z řidičů byl známý, pan Rambousek z Motola, se strýcem 
pálili slivovici. To se netýká Břevnova, pálili v Holešovicích. Smě-
ny se střídaly vždy v poledne, nakonec mě vozili hasiči ze školy 
domů. To jsem byl pán, jezdil jsem ze školy s hasiči. Obvykle se 
jezdilo sentinelem za hlasitého pokřiku za vozem, těch, na které 
nezbylo místo. Parní vozy Sentinel měli v Praze popeláři a ti jez-
dili nahoru Dvořeckého ulicí, nakonec doleva ulicí Pod Ladronkou 
a vyklápěli to do lomu pod dnešní Tomanovou. Seskakoval jsem 
přímo před domem. Dokonalý servis. Jenže. Pak sloučili chlapec-
ké školy dohromady s dívčími. To někdy nedělalo dobře. Takhle  

v parku, hned nad školou, si mě vzala parta holek na paškál a 
jejich chór na mě vřeštěl: „ponurý hasič, ponurý hasič. Nejvíc ně-
jaká Fučíková. Tak jsem vzal takový docela malý křemílek a trefil 
se. Dodnes vidím, jak ten kamínek odskočil od její hlavy. Žádná 
krev, ale řev ohromný. A hned šla žalovat. Protože žádné zranění 
patrné nebylo a obviněný svůj čin popřel, nic se prozatím nedělo. 
Avšak asi za dva roky potom se všichni hlásili do pionýra. Od-
mítnout tehdá rudý šátek, v časech kdy právě popravili Slánské-
ho, se jaksi nedalo. Hlásil jsem se, avšak přijat nebyl. Ona, kdysi 
mnou potrefená, získala skupinu svých blízkých a hlasovaly proti 
přijetí. Inu politika. Takže jsem nebyl nikdy členem pionýra a dal-
ších mládežnických organizací jako ČSM nebo SSM. Ovšem ma-
turovat jsem stejně musel ve vypůjčené modré košili, na nátlak 
kolektivu, abych nekazil partu. Nebo snad lépe řečeno kádrový 
dojem. Také jsme byli se školou na exkurzi v právě otevřeném 
domě pionýrů v Karlíně, kde se mně ve výtvarném ateliéru oprav-
du líbilo. Nějaká akademická malířka postavila přede mnou bus-
tu Josefa Mánesa, abych nakreslil jeho profil. Mánes měl natolik 
výrazný, nezaměnitelný obličej, že to byla brnkačka. Potom mě 
nepřestávala uhánět, abych navštěvoval její kroužek. Dokonce 
přišla k nám domů, možná až po roce a pořád měla tutéž myš-
lenku. Tvrdila tátovi, že ta kresba vyhrála prý něco až v Londýně, 
ale doma jsem nijak nucen nebyl. Já tam prostě chodit nemohl, 
nebyl jsem členem pionýra a basta. Ten vítr musel foukat odji-
nud a táta věděl svoje. Před dětmi se tenkrát zásadně nemluvilo, 
proto o tom ani nemusím přemýšlet nyní. Přiživit se malováním, 
grafikou, psaním, fotografováním, příležitostně, když vás to právě 
baví, to jde. Ovšem uživit se tím, je něco zcela jiného a já vím 
dobře, že tohle bych nedokázal. Proto jsem přiměřeně spokojen. 
(pokračování příště)                   . 



TO NEJLEPŠÍ NAKONEC
Může se 
stát, že se budete někde podivovat nad obrázkem 
staré Prahy a kresba je vlastně z blízkosti vašeho 
domu, anebo namalované místo dobře znáte. Jejím 
autorem bývá proslulý krajinář Vincenc Morstadt, 
který v rubrice povolání má na stránkách uvedeno: 
malíř a soudce. Narodil se v roce 1802 v Kolíně, kde 
se jeho dědeček, původem Němec, usadil po službě 
vojenského chirurga v armádě císařovny Marie Terezie. 
Vzdělání patřilo k samozřejmosti v rodině a tak budou-
cí malíř zahájil svoji kariéru na piaristickém gymnáziu  
v Praze. Odtud pokračoval studiem na Právnické fakultě 
University Karlovy a jako absolvent začal praxi u krajské-
ho soudu v Lokti. Zde začíná malovat první obrazy krajiny  
a kresbě se pak věnoval až do konce života. Vystřídal soudy 
v Trutnově, Hradci Králové a na konec v Praze, kde zemřel 
v roce 1875. Maloval život, veřejná místa s postavami lidí, 
maloval Prahu z mnoha stran, ulice, stavby, řeku. Z našeho 
okolí jsou známé kresby tužkou – Břevnov od Strahovské brá-
ny, kostel P. Marie Vítězné a Hvězda, mistrovská díla: Můstek  
v Chotkových sadech z roku 1835, Pohled na Prahu z Petřína  
a mnoho dalších: tak, jak vypadala Praha v polovině 19. století. 

Pavel Krchov 


