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 Co nového v živnostenském spolku Co nového v živnostenském spolku
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Podle biblické dějepravy přicházejí Tři králové do Betléma poklonit se narozenému dítěti Ježíši Kristu. 
Tato tradice je v Břevnově udržována po léta. Děti – Tři králové, vstoupí do bran kláštera, pozdraví se 
s králem Herodem, ale na jeho otázky, kde že je ten Ježíš, děti mlčí, neodpoví. Se zpěvy velkého davu 
přítomných dojdou do Betléma, Svaté Rodině přinesou dary a zazpívají. Tak to chodí o Třech králích  
v Břevnově. 

Po svátcích Vánočních a Novoročních je významná bohoslužba v kostelích na Tři krále, odkud jest 
dnešní snímek. Kdo si chce poslechnouti sílu mluveného slova, ví, kam zamířit: do baziliky sv. Markéty  
v Břevnově, kde každou neděli od půl osmé káže pan arciopat Petr Siostrzonek, ale můžete ho zastih-
nouti i na některé ze mší všedního dne. 

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest: Uzávěrka příštího čísla jest: 
ve čtvrtek 25. března 2022ve čtvrtek 25. března 2022

Dříve s blížící se zimou leckdo schraňoval dříví  
a uhlí, aby měl dostatečnou forotu, než začnou mra-
zy. Kouřívalo se z každého komína, ale nájemníci  
v domech činžovních tak velké skladovací možnos-
ti neměli. Mnozí si jistě pamatují, že kolem domů 
bývaly chlívky právě pro uschování uhlí a dříví, kde 
byl i nezbytný špalek s ostrou sekyrkou. Chlívky se 
později změnily v úschovny kol, motorek a všeho 
možného. Pamětník pan Karel Bažant, ročník 1924, 
vzpomíná: „Jo, uhlí, to byl vždy problém v penězích. 
Na břevnovské návsi uhlíř Douša roznášel uhlí v put-
nách, ale mohl si každý k němu zajít s kýblem a po-
brat třeba 5 kg. Kdo na to měl, mohl si objednat uhlí 
rovnou i s dovozem u větších uhlířů, kteří měli své 
uhelné sklady v železničních stanicích Veleslavíně 
nebo v Dejvicích. Uhlíř Kotva z Dejvic rozvážel uhlí 
po fůrách a měl k tomu několik párů tažných koní. 
Časem si pořídil náklaďák se zásobníky“. Celá de-
setiletí se uhlí v Praze rozváželo v sešlapaných put-
nách, kde mělo býti účtovaných 50 kg., ale nebylo. 
Postupně se domy vyhřívaly přes teplárny a nako-
nec se změnil způsob vytápění vůbec. Topí se ply-
nem a dnes bez plynu ani ránu. Zmizeli tak tradiční 
popeláři, popelnice s popelem a kus staré živnosti. 

 Ilustrace Fr. Horník, text Pavel Krchov
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Takové velebné ticho, jako bývalo v Břevnově, když napadl sníh, už věru nezažijeme. Na snímku z po-
čátku 30. let min. století jest Boleslavova, nyní Radimova ulice, vpravo Kolátorova zahrada – Kajetánka, 
která se táhne dál, až ke Klausovic Stodole. Stříbrné topoly u plotu Jan Kolátor později nepěkně pose-
kal. A vlevo? Je vidět jen kousek ohrady, za kterým hrával fotbal nedoceněný Břevnovský SK. Dnes tu 
hlomozí vozovka Patočkovy ulice posílaná daleko, až ke všem čertům. /Foto archiv listu/

Zajímavost
pro vás 142
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  Z klášteraZ kláštera • Ani o posledním Silvestru nebyl  • Ani o posledním Silvestru nebyl 
klid, ačkoliv se mluvilo o potřebě omezení růz-klid, ačkoliv se mluvilo o potřebě omezení růz-
ných petard v přírodě. Nad zahradami klášter-ných petard v přírodě. Nad zahradami klášter-
ními zbavovali se údajně prodejci těchto krámů ními zbavovali se údajně prodejci těchto krámů 
tak, že je hromadně a drahnou dobu odpalovali tak, že je hromadně a drahnou dobu odpalovali 
salvami, dokud neměli dost. Kdo nebyl zvědavý salvami, dokud neměli dost. Kdo nebyl zvědavý 
na takový příchod Nového roku a šel spát, stej-na takový příchod Nového roku a šel spát, stej-
ně si nepomohl a neusnul. • ně si nepomohl a neusnul. • V sobotu 1. lednaV sobotu 1. ledna  
2022 v Novém roce v bazilice sv. Markéty slou-2022 v Novém roce v bazilice sv. Markéty slou-
ženy byly mše od osmé hodiny ranní a v deset ženy byly mše od osmé hodiny ranní a v deset 
se zpěvem chrámového sboru a orchestru pod se zpěvem chrámového sboru a orchestru pod 
vedením Adolfa Melichara. Přednesena Česká vedením Adolfa Melichara. Přednesena Česká 
mše vánoční E. Marhuly. Též konány mše ve-mše vánoční E. Marhuly. Též konány mše ve-
černí v šest a v sedm hodin. • V neděličerní v šest a v sedm hodin. • V neděli 2. ledna 2. ledna  
po narození Páně byly opět slouženy vánoční po narození Páně byly opět slouženy vánoční 
mše, jako obvykle od 7.30, 9.00 a v 18 hodin. mše, jako obvykle od 7.30, 9.00 a v 18 hodin. 
• • 4. 1.4. 1. Vzpomenuto při bohoslužbách na 9. vý- Vzpomenuto při bohoslužbách na 9. vý-
ročí úmrtí Patera Jana Kohla. V 15 hodin byla ročí úmrtí Patera Jana Kohla. V 15 hodin byla 
jako každé úterý sloužena mše sv. pro seniory. •jako každé úterý sloužena mše sv. pro seniory. •    
6. ledna6. ledna na Slavnost Zjevení Páně – Tří králů, se  na Slavnost Zjevení Páně – Tří králů, se 
konaly bohoslužby od 7 a 18 hodin se svěcením konaly bohoslužby od 7 a 18 hodin se svěcením 
vody, kadidla a křídy. Týž den, jako každoročně, vody, kadidla a křídy. Týž den, jako každoročně, 
od 17.30 hod. rodiče s dětmi připravili biblic-od 17.30 hod. rodiče s dětmi připravili biblic-
ký příběh Tří králů se zpěvem vánočních koled  ký příběh Tří králů se zpěvem vánočních koled  
a nechyběl ani živý Betlém. Též se uskutečnilaa nechyběl ani živý Betlém. Též se uskutečnila  
od 6. 1. do 9. 1.od 6. 1. do 9. 1. Tříkrálová sbírka do kasiček   Tříkrálová sbírka do kasiček  
a také bezkontaktně – on line. • a také bezkontaktně – on line. • 7. ledna7. ledna o I. pát- o I. pát-
ku v měsíci, jako již každý měsíc po večerní mši ku v měsíci, jako již každý měsíc po večerní mši 
konána adorace před Nejsvětější svátostí oltářní konána adorace před Nejsvětější svátostí oltářní 
do půl deváté večerní. – 9. ledna na Svátek Křtu do půl deváté večerní. – 9. ledna na Svátek Křtu 
Páně byla při bohoslužbách zakončena doba vá-Páně byla při bohoslužbách zakončena doba vá-
noční. Účinkovala břevnovská schola pod vede-noční. Účinkovala břevnovská schola pod vede-
ním Magdy a Pavla Salákových se čtyřhlasými ním Magdy a Pavla Salákových se čtyřhlasými 
koledami. • koledami. • 14. ledna 202214. ledna 2022 uplynulo 1029 let  uplynulo 1029 let 
od existence Břevnovského kláštera. Slavnost-od existence Břevnovského kláštera. Slavnost-
ní mši od 18 hodin sloužil pan arciopat Prokop ní mši od 18 hodin sloužil pan arciopat Prokop 
Siostrzonek. • Siostrzonek. • 16. 1.16. 1. při mši svaté opět zpívala  při mši svaté opět zpívala 
břevnovská schola. Od 18 hodin byl započat tý-břevnovská schola. Od 18 hodin byl započat tý-
den modliteb za jednotu křesťanů. • den modliteb za jednotu křesťanů. • 23. ledna23. ledna  
3. neděle v mezidobí byla nedělí Božího slova. 3. neděle v mezidobí byla nedělí Božího slova. 
• • 30. 1.30. 1. při mši svaté zaznělo při kázání pozvání  při mši svaté zaznělo při kázání pozvání 
papeže Františka k synodální cestě, vyjadřující papeže Františka k synodální cestě, vyjadřující 
příležitost k hlubšímu přístupu do společenské-příležitost k hlubšímu přístupu do společenské-
ho života a aktivní činnosti v církvi. • ho života a aktivní činnosti v církvi. • 1. 2. 1. 2. 2022. 2022. 
se v bazilice od 19. 30 konalo další Setkání se v bazilice od 19. 30 konalo další Setkání 

Taize s modlitbami a zpěvem. • Taize s modlitbami a zpěvem. • 2. února 2. února 2022  2022  
o Svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ o Svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ 
při mších sv. v 7 a 18 hodin byly posvěceny sví-při mších sv. v 7 a 18 hodin byly posvěceny sví-
ce, hromničky. • ce, hromničky. • 8. 2.8. 2. v 15.00 a  v 15.00 a 13. 2.13. 2. v 7.30   v 7.30  
a v 18. 00 udíleny svátosti nemocných. • a v 18. 00 udíleny svátosti nemocných. • 11. 2.11. 2.  
Od 10 hodin konal se v bazilice pohřeb bratra Od 10 hodin konal se v bazilice pohřeb bratra 
Josefa Šulce dlouholetého zdejšího kostelníka. Josefa Šulce dlouholetého zdejšího kostelníka. 
Zemřel v 54 letech. • Zemřel v 54 letech. • 13. 2. 13. 2. v 9 hodin při mši v 9 hodin při mši 
svaté zazněla v podání Chrámového sboru Mi-svaté zazněla v podání Chrámového sboru Mi-
ssa Quinta V. E. Horáka. Dirigoval Adolf Me-ssa Quinta V. E. Horáka. Dirigoval Adolf Me-
lichar. • lichar. • 20. 2.20. 2. Po mši svaté v 9 hodin se koná  Po mši svaté v 9 hodin se koná 
setkání farníků k aktivním činnostem v církvi. setkání farníků k aktivním činnostem v církvi. 

  Co nového v Břevnovském živnosten-Co nového v Břevnovském živnosten-
ském spolku.ském spolku. /Tomáš Hudera/ Tak tu máme za- /Tomáš Hudera/ Tak tu máme za-
čátek nového roku a jako spolek doufáme, že se čátek nového roku a jako spolek doufáme, že se 
vše začne vracet do normálu. Už na konci roku vše začne vracet do normálu. Už na konci roku 
jsme začali s přípravami všech tradičních akcí jsme začali s přípravami všech tradičních akcí 
jako v době před Covidem. Děkujeme Praze 6 jako v době před Covidem. Děkujeme Praze 6 
za finanční podporu na Břevnovský masopustní za finanční podporu na Břevnovský masopustní 
průvod a maškarní bál a na Břevnovské čaroděj-průvod a maškarní bál a na Břevnovské čaroděj-
nice. Maškarní průvod projde ulici Bělohorskou, nice. Maškarní průvod projde ulici Bělohorskou, 
v úterý 1. března a jeho začátek bude tradičně  v úterý 1. března a jeho začátek bude tradičně  
v 16.00 dole před prodejnou Moje kredenc. v 16.00 dole před prodejnou Moje kredenc. 
Průvod bude zakončen veselicí a občerstvením  Průvod bude zakončen veselicí a občerstvením  
v areálu Břevnovského kláštera. Pokud vše v areálu Břevnovského kláštera. Pokud vše 
bude v normálu, budete se moci těšit na sobotu bude v normálu, budete se moci těšit na sobotu 
5. března, kdy se v hotelu Pyramida uskuteční 5. března, kdy se v hotelu Pyramida uskuteční 
maškarní bál s bohatou tombolou. Letošní ma-maškarní bál s bohatou tombolou. Letošní ma-
sopust má téma: Léto. Pracujeme na přípravách sopust má téma: Léto. Pracujeme na přípravách 
břevnovského pálení čarodějnic a Prvního piv-břevnovského pálení čarodějnic a Prvního piv-
ního máje. Budeme se těšit na setkání s vámi.ního máje. Budeme se těšit na setkání s vámi.

  Zpravodajství z Bílé Hory.Zpravodajství z Bílé Hory. /Karel Vopla- /Karel Vopla-
kal/ Na rozdíl od mnoha úspěšných kulturních  kal/ Na rozdíl od mnoha úspěšných kulturních  
a osvětových akcí uskutečněných v minulém a osvětových akcí uskutečněných v minulém 
období, zaměřených především k 401. výročí období, zaměřených především k 401. výročí 
bělohorské bitvy, o nichž bylo podrobně refero-bělohorské bitvy, o nichž bylo podrobně refero-
váno na stránkách předešlého čísla Břevnovana, váno na stránkách předešlého čísla Břevnovana, 
nebylo nyní možné kvůli opět stoupající vlně nebylo nyní možné kvůli opět stoupající vlně 
Covidové pandemie uskutečnit některé plánova-Covidové pandemie uskutečnit některé plánova-
né akce. Z toho, co se uskutečnit podařilo, stojí né akce. Z toho, co se uskutečnit podařilo, stojí 
za zmínku především vánoční a novoroční bo-za zmínku především vánoční a novoroční bo-
hoslužby v kostele Panny Marie Vítězné. Neby-hoslužby v kostele Panny Marie Vítězné. Neby-
lo by správné nepřipomenout rovněž přípravné lo by správné nepřipomenout rovněž přípravné 
a úklidové předvánoční práce: úklid svatyně, je-a úklidové předvánoční práce: úklid svatyně, je-
hož se zúčastnila řada farníků a farnic – a stavě-hož se zúčastnila řada farníků a farnic – a stavě-
ní stromků a nového kostelního betléma v jižní ní stromků a nového kostelního betléma v jižní 
kostelní lodi – a také úprava a zpřístupnění his-kostelní lodi – a také úprava a zpřístupnění his-
torického betléma s krajinou a s postavičkami torického betléma s krajinou a s postavičkami 
svaté Rodiny, mnoha pastýřů, andělů a dalších svaté Rodiny, mnoha pastýřů, andělů a dalších 
figurek v rohové ambitní kapli sv. Václava. Na figurek v rohové ambitní kapli sv. Václava. Na 
Štědrý den odpoledne se konala první vánoční Štědrý den odpoledne se konala první vánoční 

mše svatá již v 16.00 hodin, aby účastníci bo-mše svatá již v 16.00 hodin, aby účastníci bo-
hoslužeb mohli včas doma zasednout k štědro-hoslužeb mohli včas doma zasednout k štědro-
večerní večeři. Přesně v půlnoci byla zahájena večerní večeři. Přesně v půlnoci byla zahájena 
slavnostní půlnoční bohoslužba slova, kterou slavnostní půlnoční bohoslužba slova, kterou 
připravily bělohorské sestry benediktinky, pře-připravily bělohorské sestry benediktinky, pře-
devším emeritní představená komunity sestra devším emeritní představená komunity sestra 
Anežka Najmanová OSB. Mše svaté na Hod Anežka Najmanová OSB. Mše svaté na Hod 
Boží vánoční i na „Prostřední svátek“ sv. Ště-Boží vánoční i na „Prostřední svátek“ sv. Ště-
pána byly v obvyklém nedělním pořádku v 11 pána byly v obvyklém nedělním pořádku v 11 
hodin; celebroval rektor bělohorského kostela- hodin; celebroval rektor bělohorského kostela- 
břevnovský převor P. Benedikt Vojtěch Kolaja břevnovský převor P. Benedikt Vojtěch Kolaja 
OSB. Na bělohorském kůru se vystřídali oba ob-OSB. Na bělohorském kůru se vystřídali oba ob-
líbení varhaníci Ing. Marek Čihař a Pavel Salák. líbení varhaníci Ing. Marek Čihař a Pavel Salák. 
Na svátek sv. Silvestra – poslední den občan-Na svátek sv. Silvestra – poslední den občan-
ského roku – byla odpoledne rovněž mše svatá  ského roku – byla odpoledne rovněž mše svatá  
s poděkováním za Boží ochranu v uplynulém s poděkováním za Boží ochranu v uplynulém 
roce 2021. Duchovní správce pak poděkoval roce 2021. Duchovní správce pak poděkoval 
sestře Petře Pavlíčkové OSB a celé řeholní ko-sestře Petře Pavlíčkové OSB a celé řeholní ko-
munitě i všem ostatním, kteří v minulém roce munitě i všem ostatním, kteří v minulém roce 
pomáhali ve farnosti. Po mši svaté farníkům pomáhali ve farnosti. Po mši svaté farníkům 
krásně zahrála i zazpívala sestra Magdalena Ma-krásně zahrála i zazpívala sestra Magdalena Ma-
rie Fuxová OSB několik klasických, ale i popu-rie Fuxová OSB několik klasických, ale i popu-
lárních skladeb – od árie „Měsíčku na nebi hlu-lárních skladeb – od árie „Měsíčku na nebi hlu-
bokém“ až po známé filmové melodie. A hned bokém“ až po známé filmové melodie. A hned 
po Novém roce (již 2. ledna) vystoupili její žáci po Novém roce (již 2. ledna) vystoupili její žáci 
z hudebního gymnázia (GMHS) ve věku od šesti z hudebního gymnázia (GMHS) ve věku od šesti 
do osmnácti let; ti mladší zahráli koledy, ti starší do osmnácti let; ti mladší zahráli koledy, ti starší 
náročné skladby Wieniawského a Vieuxtempse. náročné skladby Wieniawského a Vieuxtempse. 
Značný podíl věřících se navzdory zimnímu Značný podíl věřících se navzdory zimnímu 
počasí kvůli rozestupům pravidelně zúčastňuje počasí kvůli rozestupům pravidelně zúčastňuje 
bohoslužeb mimo kostel- v ambitním nádvoří. bohoslužeb mimo kostel- v ambitním nádvoří. 
Na svátek Tří králů byla jako obvykle při boho-Na svátek Tří králů byla jako obvykle při boho-
službách posvěcena tříkrálová voda, sůl, purpu-službách posvěcena tříkrálová voda, sůl, purpu-
ra a křída. Jednotlivé balíčky těchto svátostin si ra a křída. Jednotlivé balíčky těchto svátostin si 
účastníci bohoslužeb mohli rozebrat.účastníci bohoslužeb mohli rozebrat.
Také v našem kostele byla umístěna kasička na Také v našem kostele byla umístěna kasička na 
Tříkrálovou sbírku pro Charitu; sbírka vynesla Tříkrálovou sbírku pro Charitu; sbírka vynesla 
více než tři tisíce korun. Na neděli 9. ledna 2022 více než tři tisíce korun. Na neděli 9. ledna 2022 
byli bělohorští farníci i další hosté – stejně tak, byli bělohorští farníci i další hosté – stejně tak, 
jako před dvěma roky – pozváni na povánoční jako před dvěma roky – pozváni na povánoční 
koncert dětského pěveckého a hudebního sdru-koncert dětského pěveckého a hudebního sdru-
žení „Musica Marcato“ do někdejšího refektáře žení „Musica Marcato“ do někdejšího refektáře 
bývalého jezuitského učiliště při malostranském bývalého jezuitského učiliště při malostranském 
chrámu svatého Mikuláše, nynějšího sídla Ma-chrámu svatého Mikuláše, nynějšího sídla Ma-
tematicko-fyzikální fakulty UK. Na programu tematicko-fyzikální fakulty UK. Na programu 
byla řada klasických děl (K. Svoboda- Popelka, byla řada klasických děl (K. Svoboda- Popelka, 
J. V. Stich – Andante un poco Adagio, A. Core-J. V. Stich – Andante un poco Adagio, A. Core-
lli- Concerto Grosso op. 6, č. 8, J. Rutter – Vá-lli- Concerto Grosso op. 6, č. 8, J. Rutter – Vá-
noční ukolébavka, J. J. Ryba – Credo z České noční ukolébavka, J. J. Ryba – Credo z České 
mše vánoční) a pásmo lidových koled. Mladí in-mše vánoční) a pásmo lidových koled. Mladí in-

pokračování na straně 4

V dnešním Kvartetu se už jen letmým povzdechem dotkneme uplynulých vánoc a všech těch dobrot, co jsme s chutí snědli. Na snímku jest prostřeno 
pro labužníky v jídelně U Slávisty Milana Bartůňka na Bělohorské 122, kam mnozí chodí denně. Dveře se tu netrhnou. Za to pustou chodbou stalo se 
nyní jedno křídlo ve 4. patře Úřadu MČ Praha 6. Odbor kultury, sporu a volného času zde vyklidil své kanceláře a přestěhoval se do nového v Dejvické 
4. A ještě, na Vypichu objevilo se umělecké dílo nazvané ocelový či železný běžec. Ale někomu to může  připadat spíše jako cesta do pravěku. A ti, kte-
ří se zajímají o ptactvo, by neměli vynechat slovo odborníka Petra Podpěry na str. 14. Řekli byste, že u nás také sídlí na rybníku v Kajetánce i volavka? 

Zpravodajství 
Břevnovana
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pokračování ze strany 3
terpreti zpívali a hráli s nadšením, velmi krásně- terpreti zpívali a hráli s nadšením, velmi krásně- 
pod vedením sbormistryně Veroniky Kopecké, pod vedením sbormistryně Veroniky Kopecké, 
která podstatnou část interpretovaných skladeb která podstatnou část interpretovaných skladeb 
sama aranžovala – a jejíž děti, synovci a nete-sama aranžovala – a jejíž děti, synovci a nete-
ře spolu s dalšími dětmi zpívají a hrají v tomto ře spolu s dalšími dětmi zpívají a hrají v tomto 
souboru. Zdá se až neuvěřitelné, že převážná souboru. Zdá se až neuvěřitelné, že převážná 
většina mladých členů souboru Musica Marcato většina mladých členů souboru Musica Marcato 
(Miriam, Vojtěch, Kristina, Antonín, Magda-(Miriam, Vojtěch, Kristina, Antonín, Magda-
lena, Markéta, Eliška, Jonáš, Štěpán, Barbora, lena, Markéta, Eliška, Jonáš, Štěpán, Barbora, 
Hana, Vít, a Klára) má příjmení Kopecký; jsou Hana, Vít, a Klára) má příjmení Kopecký; jsou 
to totiž vnoučata bělohorských farníků Anny  to totiž vnoučata bělohorských farníků Anny  
a Františka Kopeckých.a Františka Kopeckých.
Do doby uzávěrky tohoto čísla bylo oznámeno, Do doby uzávěrky tohoto čísla bylo oznámeno, 
že dne 30. ledna – pokud to aktuální zdravotní že dne 30. ledna – pokud to aktuální zdravotní 
situace dovolí, se bude konat komorní koncert situace dovolí, se bude konat komorní koncert 
převážně barokní hudby; hrát bude Pražské převážně barokní hudby; hrát bude Pražské 
kvarteto, jehož členkou je i bělohorská benedik-kvarteto, jehož členkou je i bělohorská benedik-
tinka, světoznámá houslistka sestra Magdalena tinka, světoznámá houslistka sestra Magdalena 
M. Fuxová. Počet účastníků bude omezen ka-M. Fuxová. Počet účastníků bude omezen ka-
pacitou místnosti a je tedy třeba si účast předem pacitou místnosti a je tedy třeba si účast předem 
rezervovat.rezervovat.

  A jak si vede břevnovský spolek divadel-A jak si vede břevnovský spolek divadel-
ní? ní? Na to odpoví Monika Kočendová, režisérka Na to odpoví Monika Kočendová, režisérka 
souboru: Co se divadla týká, máme odpočin-souboru: Co se divadla týká, máme odpočin-
kové období. Představení „Sherlock Holmes  kové období. Představení „Sherlock Holmes  
v podezření“ budeme hrát až v úterý 26. KVĚT-v podezření“ budeme hrát až v úterý 26. KVĚT-
NA navečer. Zkoušet tedy zase začneme až  NA navečer. Zkoušet tedy zase začneme až  
v polovině února. Dříve by to nemělo smy-v polovině února. Dříve by to nemělo smy-
sl. Není dobré, když se představení takzvaně sl. Není dobré, když se představení takzvaně 
přezkouší. přezkouší. 
Jsme pouze divadelní zálibníci, tedy nechceme, Jsme pouze divadelní zálibníci, tedy nechceme, 
aby nás hra přestala bavit ještě před jejím uve-aby nás hra přestala bavit ještě před jejím uve-
dením. A navíc, máme všichni „nějaké zaměst-dením. A navíc, máme všichni „nějaké zaměst-
nání“. Ale den před letošním Halloweenem, 30. nání“. Ale den před letošním Halloweenem, 30. 
ŘÍJNA v 15.00 se bude u Kaštanu strašit. Bude ŘÍJNA v 15.00 se bude u Kaštanu strašit. Bude 
to sice den předem, ale dětská představení bý-to sice den předem, ale dětská představení bý-
vají v neděli. vají v neděli. 

  Výstava mých obrazů začne U KaštanuVýstava mých obrazů začne U Kaštanu  
dva dny poté a bude probíhat po celý listopad. dva dny poté a bude probíhat po celý listopad. 
O jaké téma a techniku tentokrát půjde? Nechte O jaké téma a techniku tentokrát půjde? Nechte 
se překvapit.se překvapit.

  Zimní pozdravení z Pohořelce.Zimní pozdravení z Pohořelce. /Marie Bukvi- /Marie Bukvi-
cová/ Zdravím všechny čtenáře Břevnovanu v roce cová/ Zdravím všechny čtenáře Břevnovanu v roce 
2022, který doufám, bude již konečně příznivější  2022, který doufám, bude již konečně příznivější  
A co nového u nás? Jednak proběhlo opět mnoho A co nového u nás? Jednak proběhlo opět mnoho 
zajímavých přednášek p Josefa Pepsona Snětivého, zajímavých přednášek p Josefa Pepsona Snětivého, 
zaměřující se na jednotlivé kláštery a jejich historii zaměřující se na jednotlivé kláštery a jejich historii 
o kterých píše ve své knize „Tajemství klášterů na o kterých píše ve své knize „Tajemství klášterů na 
Hradčanech“ jako první byla tedy bazilika sv. Jiří Hradčanech“ jako první byla tedy bazilika sv. Jiří 
s klášterem, pak následoval klášter Karmelitek na s klášterem, pak následoval klášter Karmelitek na 
Hradčanském nám. které se přestěhovaly do Drast, Hradčanském nám. které se přestěhovaly do Drast, 
kde si klášter nový nyní budují. Je tam ještě mno-kde si klášter nový nyní budují. Je tam ještě mno-
ho práce, ale naštěstí se jim hlásí i různí brigádníci. ho práce, ale naštěstí se jim hlásí i různí brigádníci. 
Zatím poslední z přednášek byl klášter Kapucínů Zatím poslední z přednášek byl klášter Kapucínů 
P. M. Andělské na Loretánském nám. Čeká nás P. M. Andělské na Loretánském nám. Čeká nás 
však 16. 2. ještě přednáška o Loretě A tuto sérii však 16. 2. ještě přednáška o Loretě A tuto sérii 
přednášek uzavře kostel sv. Jana Nepomuckého,  přednášek uzavře kostel sv. Jana Nepomuckého,  
v současnosti vojenský kostel. V květnu nás pak v současnosti vojenský kostel. V květnu nás pak 
čeká procházka po těchto klášterech, ale to nebu-čeká procházka po těchto klášterech, ale to nebu-
du předcházet. Také se uskutečnily obvyklé dílny  du předcházet. Také se uskutečnily obvyklé dílny  
s různými předvánočními tématy /vizitky, hvěz-s různými předvánočními tématy /vizitky, hvěz-
dičky ap./ dičky ap./ 

  Ve Strahovské bazilice probíhalVe Strahovské bazilice probíhal od 28. 11.  od 28. 11. 
2020 jubilejní rok 900 let od založení řádu pre-2020 jubilejní rok 900 let od založení řádu pre-
monstrátů, který byl zakončen začátkem ledna monstrátů, který byl zakončen začátkem ledna 
letošního roku. Během té doby probíhalo mnoho letošního roku. Během té doby probíhalo mnoho 
koncertů a jiných akcí a hlavně byly pořízeny koncertů a jiných akcí a hlavně byly pořízeny 
nové 4 zvony, které posvětil pan kardinál Duka nové 4 zvony, které posvětil pan kardinál Duka 
a které byly vyzvednuty na věž baziliky. Musely a které byly vyzvednuty na věž baziliky. Musely 
se naladit a zvoní krásně. Rozhodně stojí při ně-se naladit a zvoní krásně. Rozhodně stojí při ně-
jaké procházce si je poslechnout.jaké procházce si je poslechnout.

  Obraz je na světě, ale kam s ním?Obraz je na světě, ale kam s ním? Známý  Známý 
motiv z bývalé cukrárny U Lexů v Břevnově, motiv z bývalé cukrárny U Lexů v Břevnově, 
který představuje malé cukráře a velký dort, který představuje malé cukráře a velký dort, 

6. ledna po Tříkrálové mši měli účastníci možnost vzít si dary s tímto svátkem spojené. V balíčku bylo 
kadidlo, posvěcená bílá křída, se kterou se právě píší na dveře domů počáteční písmena králů: K + M 
+ B. A také si nabrat s sebou na celý rok k užitku skleničku svěcené vody. I to patří k našim tradicím. 

Na vystoupení břevnovských ochotníků na sklonku minulého roku v Kaštanu dávána hra Pavouci ve 
službách Sherlocka Holmese. Výkony herců sympatické, spolehlivé. Na scéně je Pavla Svobodová jako 
sl. Liptonová, Z. Vytlačil s knihou jako dr. Watson, Josef Kott je mladý sir David a Evžen Kočenda před-
stavuje uhlazeného Sherlocka Holmese, vždy nad věcí. 

Dramatická chvíle, při níž v Kaštanu vysychá v krku: Sherlock Holmes odhaluje ve hře hlavního zlodu-
cha. Zleva E. Kočenda, Jaroslav Hrubý jako sir Artur, Rebeka Šimková, Pavla Svobodová a Zdeněk Vyt-
lačil v roli dr. Watsona. Pěkný večer diváci odměnili opakovaným potleskem. 
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nezmizel do světa, ale je uložen na Bílé Hoře. nezmizel do světa, ale je uložen na Bílé Hoře. 
Hledá se jeho nové uplatnění, a to je dnes větší Hledá se jeho nové uplatnění, a to je dnes větší 
problém, než by se zdálo. Za I. republiky ote-problém, než by se zdálo. Za I. republiky ote-
vřel pan Josef Lexa v Bělohorské 131 svoji cuk-vřel pan Josef Lexa v Bělohorské 131 svoji cuk-
rárnu a jednu stěnu cukrárny nechal vymalovat rárnu a jednu stěnu cukrárny nechal vymalovat 
tímto velkým obrazem. Nejenže byla cukrárna tímto velkým obrazem. Nejenže byla cukrárna 
vyhlášená svými výrobky, ale i tímto motivem, vyhlášená svými výrobky, ale i tímto motivem, 
který zůstal v paměti mnoha generací. Když se který zůstal v paměti mnoha generací. Když se 
pak podnik stěhoval do protějšího obchodu, byl pak podnik stěhoval do protějšího obchodu, byl 
obraz přemalován a na novém místě zůstal k vi-obraz přemalován a na novém místě zůstal k vi-
dění pro všechny. Změnou majitelů zmizel i ob-dění pro všechny. Změnou majitelů zmizel i ob-
raz. Naštěstí ne daleko, zachoval se, a hledá se raz. Naštěstí ne daleko, zachoval se, a hledá se 
vhodné umístění, nejlépe ovšem zase v cukrárně vhodné umístění, nejlépe ovšem zase v cukrárně 
na Bělohorské v Břevnově. na Bělohorské v Břevnově. 

  Z Liboce.Z Liboce. /Ing. Emil Morys/ V ulici Sestup- /Ing. Emil Morys/ V ulici Sestup-
ná 17 vyrostl rozlehlý dvouposchoďový dům. ná 17 vyrostl rozlehlý dvouposchoďový dům. 
Všechny velké stavební práce byly vykonány  Všechny velké stavební práce byly vykonány  
a nyní se dělají jemnější příslušenství stavby. a nyní se dělají jemnější příslušenství stavby. 
Nedaleko tohoto ve Sbíhavé II dokončuje hru-Nedaleko tohoto ve Sbíhavé II dokončuje hru-
bou stavbu další velký bytový dům. Zimní po-bou stavbu další velký bytový dům. Zimní po-
časí obě stavby poněkud zpomaluje.časí obě stavby poněkud zpomaluje.
• • V ulici V domcích 9 ukončil činnostV ulici V domcích 9 ukončil činnost ubyto- ubyto-
vacího zařízení PENSION VALÁŠEK. Z domu vacího zařízení PENSION VALÁŠEK. Z domu 
byly odstraněny v prosinci firemní tabule.byly odstraněny v prosinci firemní tabule.
• • V Libocké ulici 40V Libocké ulici 40 již delší dobu sídlí Národ- již delší dobu sídlí Národ-
ní ústav pro autismus pod zkratkou NAUTIS. ní ústav pro autismus pod zkratkou NAUTIS. 
Málokdo si umí vysvětlit, o jakou organizaci Málokdo si umí vysvětlit, o jakou organizaci 
jde. Je to nezisková nestátní firma, která posky-jde. Je to nezisková nestátní firma, která posky-
tuje širokou nabídku služeb lidem s autismem. tuje širokou nabídku služeb lidem s autismem. 
Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování 
mozku. Výskyt lidí zasažených autismem činí mozku. Výskyt lidí zasažených autismem činí 
asi 1,5–2% populace.asi 1,5–2% populace.
• • S odstupem času můžeme nahlédnoutS odstupem času můžeme nahlédnout  
do života Libockého rybníka. V první polovi-do života Libockého rybníka. V první polovi-
ně loňského roku se stala na rybníce nečekaná ně loňského roku se stala na rybníce nečekaná 
událost, která měla za následek velký úhyn ryb. událost, která měla za následek velký úhyn ryb. 
Bylo vytaženo z vody okolo stovky ryb (veli-Bylo vytaženo z vody okolo stovky ryb (veli-
kost kolem 40 cm asi padesát kusů a malých kost kolem 40 cm asi padesát kusů a malých 
ryb, polovičních také kolem padesáti kusů). Do ryb, polovičních také kolem padesáti kusů). Do 
rybníka zatékala jen trochu zapěněná voda. Stav rybníka zatékala jen trochu zapěněná voda. Stav 
byl nahlášen na Odbor ochrany prostředí HMP byl nahlášen na Odbor ochrany prostředí HMP 
(p. Ing. Karnecki). Pracovníci odboru se ihned (p. Ing. Karnecki). Pracovníci odboru se ihned 
situací zabývali a zřejmě znečišťovatele trefili, situací zabývali a zřejmě znečišťovatele trefili, 
nebot´od července neuhynula ani jedna ryba. nebot´od července neuhynula ani jedna ryba. 
Stav vydržel po celý zbytek roku (i v součas-Stav vydržel po celý zbytek roku (i v součas-
nosti). Tímto chceme ukázat, že jsou-li oslove-nosti). Tímto chceme ukázat, že jsou-li oslove-
ny úřady, vykazují dobrou práci. ny úřady, vykazují dobrou práci. 

  Zprávy úředníZprávy úřední
Program Šestka kulturní I. podpoří 33 projektůProgram Šestka kulturní I. podpoří 33 projektů
Několik milionů korun je v letošním rozpočtu Několik milionů korun je v letošním rozpočtu 
vyhrazeno na dotace spolkům, školám a dalším vyhrazeno na dotace spolkům, školám a dalším 
institucím na pořádání kulturních, společen-institucím na pořádání kulturních, společen-
ských a volnočasových aktivit. Doplňují tak ských a volnočasových aktivit. Doplňují tak 
nabídku akcí, které pořádá přímo radnice. A vý-nabídku akcí, které pořádá přímo radnice. A vý-
razně ji rozšiřují.razně ji rozšiřují.

JEDNOLETÉ PROJEKTYJEDNOLETÉ PROJEKTY
1. Hurá do opery v Písecké bráně 20221. Hurá do opery v Písecké bráně 2022
Celkové náklady: 80 000 Kč,Celkové náklady: 80 000 Kč,
dotace: 61 200 Kčdotace: 61 200 Kč
Projekt se zabývá popularizací opery a vážné Projekt se zabývá popularizací opery a vážné 
hudby, byl prvotně určen pro školy, postupně  hudby, byl prvotně určen pro školy, postupně  
i pro dospělé. Hodinové představení v kostý-i pro dospělé. Hodinové představení v kostý-
mech a kulisách doprovází klavír. Letos by se mech a kulisách doprovází klavír. Letos by se 
měla konat tři představení v Písecké bráně.měla konat tři představení v Písecké bráně.
2. Domov Sedlec – divadelní kroužek s drama-2. Domov Sedlec – divadelní kroužek s drama-
terapiíterapií
Celkové náklady: 23 500 Kč,Celkové náklady: 23 500 Kč,
dotace: 16 800 Kčdotace: 16 800 Kč
Na divadelním kroužku s dramaterapií lidé  Na divadelním kroužku s dramaterapií lidé  
s mentálním a kombinovaným postižením při-s mentálním a kombinovaným postižením při-
pravují a nacvičují divadelní představení, spolu-pravují a nacvičují divadelní představení, spolu-
pracují s divadly, včetně toho Dejvického.pracují s divadly, včetně toho Dejvického.

3. Strahov OpenAir Band Contest 20223. Strahov OpenAir Band Contest 2022
Celkové náklady: 80 000 Kč,Celkové náklady: 80 000 Kč,
dotace: 22 400 Kčdotace: 22 400 Kč
Už po 25. proběhne 21. září v areálu Strahov-Už po 25. proběhne 21. září v areálu Strahov-
ských kolejí festival zahajující akademický rok ských kolejí festival zahajující akademický rok 
na ČVUT s více i méně známými kapelami  na ČVUT s více i méně známými kapelami  
a doprovodným programem. Vstup je zdarma.a doprovodným programem. Vstup je zdarma.
4. Praha žije hudbou4. Praha žije hudbou
Celkové náklady: 538 500 Kč,Celkové náklady: 538 500 Kč,
dotace: 116 300 Kčdotace: 116 300 Kč
Festival pouličního umění Praha žije hudbou Festival pouličního umění Praha žije hudbou 
proběhne první červnový víkend. V jeho ¬rám-proběhne první červnový víkend. V jeho ¬rám-
ci vznikne i v Praze 6 síť stanovišť – například ci vznikne i v Praze 6 síť stanovišť – například 
na Vítězném náměstí, u vstupu do stanice metra na Vítězném náměstí, u vstupu do stanice metra 
Hradčanská či před Café Záhorský –, na kterých Hradčanská či před Café Záhorský –, na kterých 
akusticky či s minimální technikou zahrají de-akusticky či s minimální technikou zahrají de-
sítky umělců. Akce je pro všechny zdarma.sítky umělců. Akce je pro všechny zdarma.
5. Klubová a komunitní činnost centra Fokus 5. Klubová a komunitní činnost centra Fokus 
PrahaPraha
Celkové náklady: 56 000 Kč,Celkové náklady: 56 000 Kč,
dotace: 18 800 Kčdotace: 18 800 Kč
Peníze podpoří výtvarnou a literární dílnu, Peníze podpoří výtvarnou a literární dílnu, 
doplňkovou aktivitu odehrávající se v Centru doplňkovou aktivitu odehrávající se v Centru 
Břevnov, které nabízí širokou škálu služeb pro Břevnov, které nabízí širokou škálu služeb pro 
lidi s duševním onemocněním. Jde o uzavřenou lidi s duševním onemocněním. Jde o uzavřenou 
akci, není určena pro veřejnost.akci, není určena pro veřejnost.
6. NAUTIS FEST6. NAUTIS FEST
Celkové náklady: 210 000 Kč,Celkové náklady: 210 000 Kč,
dotace: 30 000 Kčdotace: 30 000 Kč
Letos podeváté proběhne multižánrový festival Letos podeváté proběhne multižánrový festival 
nejen pro lidi s autismem, ti se na programu nejen pro lidi s autismem, ti se na programu 
podílejí autorskými projekty, vystupují v hu-podílejí autorskými projekty, vystupují v hu-
debních a divadelních skupinách. Akce, která se debních a divadelních skupinách. Akce, která se 
bude konat v červnu v Písecké bráně, je přístup-bude konat v červnu v Písecké bráně, je přístup-
ná veřejnosti za dobrovolné vstupné.ná veřejnosti za dobrovolné vstupné.
7. Taneční soubor Caramelka7. Taneční soubor Caramelka
Celkové náklady: 195 000 Kč,Celkové náklady: 195 000 Kč,
dotace: 48 800 Kčdotace: 48 800 Kč
Caramelka je soubor mladých tanečníků, kte-Caramelka je soubor mladých tanečníků, kte-
ří se věnují kombinaci tradičních a moderních ří se věnují kombinaci tradičních a moderních 
country tanců, děti naučí clogging – americký country tanců, děti naučí clogging – americký 
stepový tanec, cheerleaders nebo kankán.stepový tanec, cheerleaders nebo kankán.
8. Pražské dupání8. Pražské dupání
Celkové náklady: 130 000 Kč,Celkové náklady: 130 000 Kč,
dotace: 28 000 Kčdotace: 28 000 Kč
Jde o původní projekt tanečního souboru Cara-Jde o původní projekt tanečního souboru Cara-
melka z Prahy 6, který by rád v květnu pozval melka z Prahy 6, který by rád v květnu pozval 
do kinosálu Dlabačov ostatní taneční soubory  do kinosálu Dlabačov ostatní taneční soubory  
z Prahy, pomohl jejich zviditelnění a motivoval z Prahy, pomohl jejich zviditelnění a motivoval 
je k další činnosti.je k další činnosti.
9. Vokovické vrkočení9. Vokovické vrkočení
Celkové náklady: 48 000 Kč,Celkové náklady: 48 000 Kč,
dotace: 30 100 Kčdotace: 30 100 Kč
Sousedské kulturní odpoledne spolku Vokoví-Sousedské kulturní odpoledne spolku Vokoví-
nek naplní kreativní dílny pro dospělé i děti, nek naplní kreativní dílny pro dospělé i děti, 
hudební vystoupení, výstava, sportovní aktivity hudební vystoupení, výstava, sportovní aktivity 
a tvořením. Mělo by proběhnout jako zahradní a tvořením. Mělo by proběhnout jako zahradní 
slavnost v areálu MŠ Vokovická, a to poslední slavnost v areálu MŠ Vokovická, a to poslední 
víkend v červnu.víkend v červnu.
10. Paměť národa na Praze 6 v roce 202210. Paměť národa na Praze 6 v roce 2022
Celkové náklady: 6 265 608 Kč,Celkové náklady: 6 265 608 Kč,
dotace: 400 000 Kčdotace: 400 000 Kč
Post Bellum požádalo o dotaci na podporu vzni-Post Bellum požádalo o dotaci na podporu vzni-
ku a následného provozu nově vznikajícího In-ku a následného provozu nově vznikajícího In-
stitutu Paměti národa v prostorách jižní tribuny stitutu Paměti národa v prostorách jižní tribuny 
Strahovského stadionu a další veřejné aktivity, Strahovského stadionu a další veřejné aktivity, 
výstavy, představení.výstavy, představení.
11. Zahradní slavnost v Domově Sedlec11. Zahradní slavnost v Domově Sedlec
Celkové náklady: 18 000 Kč,Celkové náklady: 18 000 Kč,
dotace: 10 400 Kčdotace: 10 400 Kč
Zahradní slavnost, která by se měla konat  Zahradní slavnost, která by se měla konat  
v červnu v areálu Domova Sedlec, nabídne v červnu v areálu Domova Sedlec, nabídne 

společné neformální setkání lidí s mentálním  společné neformální setkání lidí s mentálním  
a kombinovaným hendikepem a jejich rodin.a kombinovaným hendikepem a jejich rodin.
12. Studentský jamík12. Studentský jamík
Celkové náklady: 50 800 Kč,Celkové náklady: 50 800 Kč,
dotace: 28 400 Kčdotace: 28 400 Kč
Projekt je věnován mladým začínajícím ama-Projekt je věnován mladým začínajícím ama-
térským hudebníkům. Jde o čtyři koncerty, térským hudebníkům. Jde o čtyři koncerty, 
pravděpodobně v kavárně kina Dlabačov, kde pravděpodobně v kavárně kina Dlabačov, kde 
mají možnost hrát, improvizovat, vyměňovat si mají možnost hrát, improvizovat, vyměňovat si 
zkušenosti praktické i teoretické a poznávat lidi zkušenosti praktické i teoretické a poznávat lidi 
podobného zaměření.podobného zaměření.
13. Adventní koncert Pěveckého sdružení praž-13. Adventní koncert Pěveckého sdružení praž-
ských učitelekských učitelek
Celkové náklady: 26 500 Kč,Celkové náklady: 26 500 Kč,
dotace: 14 000 Kčdotace: 14 000 Kč
Adventní koncert se uskuteční v sále Na Mar-Adventní koncert se uskuteční v sále Na Mar-
jánce 9. prosince. Organizuje ho Pěvecké sdru-jánce 9. prosince. Organizuje ho Pěvecké sdru-
žení pražských učitelek a dotaci použije na žení pražských učitelek a dotaci použije na 
úhradu honorářů pro spoluúčinkující umělce.úhradu honorářů pro spoluúčinkující umělce.
14. NOC 6 – Klubová noc Prahy 614. NOC 6 – Klubová noc Prahy 6
Celkové náklady: 256 700 Kč,Celkové náklady: 256 700 Kč,
dotace: 78 000 Kčdotace: 78 000 Kč
Na šesti místech najednou, v Klubovně, Kašta-Na šesti místech najednou, v Klubovně, Kašta-
nu, 007, Potrvá, Baladě a Na Slamníku pro-nu, 007, Potrvá, Baladě a Na Slamníku pro-
běhnou v jeden večer koncerty pod hlavičkou běhnou v jeden večer koncerty pod hlavičkou 
NOC6. Vznikne tak jakýsi klubový festival, do NOC6. Vznikne tak jakýsi klubový festival, do 
nějž se zapojí scény s různým žánrovým zamě-nějž se zapojí scény s různým žánrovým zamě-
řením, pravděpodobně už v únoru.řením, pravděpodobně už v únoru.
15. Výstava studentských prací v knihovně15. Výstava studentských prací v knihovně
Celkové náklady: 35 300 Kč,Celkové náklady: 35 300 Kč,
dotace: 18 500 Kčdotace: 18 500 Kč
Atelier Kaštan navštěvuje 30 až 40 studen-Atelier Kaštan navštěvuje 30 až 40 studen-
tů připravujících se na umělecké školy. Často tů připravujících se na umělecké školy. Často 
vznikají při této činnosti obdivuhodná díla, kte-vznikají při této činnosti obdivuhodná díla, kte-
rá si zaslouží pozornost. K vidění by měla být  rá si zaslouží pozornost. K vidění by měla být  
v břevnovské knihovně v květnu.v břevnovské knihovně v květnu.
16. Kulturní sezona v LIBÓZE 2022 - Liboc16. Kulturní sezona v LIBÓZE 2022 - Liboc
Celkové náklady: 347 500 Kč,Celkové náklady: 347 500 Kč,
dotace: 178 200 Kčdotace: 178 200 Kč
Jde o umělecký program nabízející koncerty, Jde o umělecký program nabízející koncerty, 
divadelní improvizace i představení pro děti  divadelní improvizace i představení pro děti  
v komunitní zahradě LIBÓZA. Reaguje tak na v komunitní zahradě LIBÓZA. Reaguje tak na 
nedostatek kulturního vyžití v západním cípu nedostatek kulturního vyžití v západním cípu 
Prahy 6. Program je rozložen průběžně mezi Prahy 6. Program je rozložen průběžně mezi 
jarní a letní měsíce.jarní a letní měsíce.
17. Paměť krajiny – exteriérová výstava – Zá-17. Paměť krajiny – exteriérová výstava – Zá-
mek Veleslavínmek Veleslavín
Celkové náklady: 193 250 Kč,Celkové náklady: 193 250 Kč,
dotace: 80 000 Kčdotace: 80 000 Kč
Projekt již přes osm let soustavně mapuje loka-Projekt již přes osm let soustavně mapuje loka-
litu kolem uzavřeného areálu zámku. Výstavu je litu kolem uzavřeného areálu zámku. Výstavu je 
možné vidět jen na jeden den v roce během Dne možné vidět jen na jeden den v roce během Dne 
architektury na Zámku Veleslavín a jeden den  architektury na Zámku Veleslavín a jeden den  
v drobné verzi během Zažít město jinak. Soubor v drobné verzi během Zažít město jinak. Soubor 
v současnosti obsahuje 150 kopií A3 historic-v současnosti obsahuje 150 kopií A3 historic-
kých fotografií.kých fotografií.
18. Celoroční činnost galerie Entrance v roce 18. Celoroční činnost galerie Entrance v roce 
20222022
Celkové náklady: 1 061 760 Kč,Celkové náklady: 1 061 760 Kč,
dotace: 288 800 Kčdotace: 288 800 Kč
Dotace podpoří celoroční činnost galerie Ent-Dotace podpoří celoroční činnost galerie Ent-
rance, kde se v roce 2022 uskuteční čtyři výsta-rance, kde se v roce 2022 uskuteční čtyři výsta-
vy a ke každé z nich také série doprovodných  vy a ke každé z nich také série doprovodných  
a edukativních akcí včetně diskusí či dílen.a edukativních akcí včetně diskusí či dílen.
19. Festival Ve Stopách Strun II.19. Festival Ve Stopách Strun II.
Celkové náklady: 67 000 Kč,Celkové náklady: 67 000 Kč,
dotace: 13 800 Kčdotace: 13 800 Kč
Festival Ve Stopách Strun má za cíl podpořit mladé Festival Ve Stopách Strun má za cíl podpořit mladé 
a talentované hudebníky v jejich rozvoji. Může se a talentované hudebníky v jejich rozvoji. Může se 
na něm setkat jak veřejnost, tak i odborníci a hu-na něm setkat jak veřejnost, tak i odborníci a hu-
debníci z branže. Akce by se měla uskutečnit začát-debníci z branže. Akce by se měla uskutečnit začát-
kem června, buď v Kaštanu, nebo v Písecké bráně.kem června, buď v Kaštanu, nebo v Písecké bráně.
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 Do kolekce zimních motivů z Břevnova a širokého okolí patří zasněžené domy, zahrady a zákoutí, která 
se pod sněhem vyjeví v nečekané kráse. Na snímcích se můžeme potěšit obrázkem Kajetánky a ces-
ty od kaple Josefky ku Vojtěšce v Břevnovském klášteře. Obzvláště zde, mohou fotografové fotit ve 
všech ročních obdobích, den co den.                                                                                          Foto: Martin Novák

20. Vektor Technická20. Vektor Technická
Celkové náklady: 990 000 Kč,Celkové náklady: 990 000 Kč,
dotace: 137 500 Kčdotace: 137 500 Kč
Vektor Technická chce proměnit Technickou Vektor Technická chce proměnit Technickou 
ulici z tranzitní tepny a parkoviště na veřejný ulici z tranzitní tepny a parkoviště na veřejný 
prostor pro trávení volného času nejen pro stu-prostor pro trávení volného času nejen pro stu-
denty. Do ulice by se měl umístit nový dočasný denty. Do ulice by se měl umístit nový dočasný 
mobiliář, malý stánek s občerstvením.mobiliář, malý stánek s občerstvením.
21. Rozšířená Matějská poutní tradice21. Rozšířená Matějská poutní tradice
Celkové náklady: 300 000 Kč,Celkové náklady: 300 000 Kč,
dotace: 50 000 Kčdotace: 50 000 Kč
Tradiční Staromatějská pouť proběhne v roce Tradiční Staromatějská pouť proběhne v roce 
2022 přesně 250 let poté, co zde byla založe-2022 přesně 250 let poté, co zde byla založe-
na nová farnost. Z té doby se dochovalo znění na nová farnost. Z té doby se dochovalo znění 
slavnostních kázání i chvalozpěvy, které chtějí slavnostních kázání i chvalozpěvy, které chtějí 
organizátoři znovu publikovat.organizátoři znovu publikovat.
22. Krajino malířský plenér – Veleslavín – zá-22. Krajino malířský plenér – Veleslavín – zá-
mek a okolímek a okolí
Celkové náklady: 123 000 Kč,Celkové náklady: 123 000 Kč,
dotace: 49 500 Kčdotace: 49 500 Kč
Deset výrazných současných umělců během Deset výrazných současných umělců během 
dvou jarních měsíců svými realistickými mal-dvou jarních měsíců svými realistickými mal-
bami zaznamená téma místní rozvojové krajiny  bami zaznamená téma místní rozvojové krajiny  
s tisíciletou historií.s tisíciletou historií.

DVOU- A VÍCELETÉ DOTACEDVOU- A VÍCELETÉ DOTACE
23. Letní kino Klubovna 2022–202323. Letní kino Klubovna 2022–2023
Celkové náklady/rok: 164 800 Kč,Celkové náklady/rok: 164 800 Kč,
dotace/rok: 50 000 Kčdotace/rok: 50 000 Kč
Letní kino na zahradě Klubovny již několik let Letní kino na zahradě Klubovny již několik let 
nabízí 1 až 2x týdně od května do září promítání nabízí 1 až 2x týdně od května do září promítání 
kvalitních filmů, a to jak aktuálních, tak osvěd-kvalitních filmů, a to jak aktuálních, tak osvěd-
čených kultovních snímků.čených kultovních snímků.
24. Břevnovská hudební setkání 2022–202424. Břevnovská hudební setkání 2022–2024
Celkové náklady/rok: 838 500  Kč,Celkové náklady/rok: 838 500  Kč,
dotace/rok: 319 500 Kčdotace/rok: 319 500 Kč
Břevnovská hudební setkání se konají od září Břevnovská hudební setkání se konají od září 
2015 a byla připravena pro kulturní obohacení 2015 a byla připravena pro kulturní obohacení 
především seniorů a také mládeže. V rámci se-především seniorů a také mládeže. V rámci se-
tkání se uskuteční 9 koncertů, střídavě v Terezi-tkání se uskuteční 9 koncertů, střídavě v Terezi-
ánském sále Břevnovského kláštera a v kostele ánském sále Břevnovského kláštera a v kostele 
Církve československé husitské.Církve československé husitské.
25. Zažít město jinak 2022–2023 v Praze 625. Zažít město jinak 2022–2023 v Praze 6
Celkové náklady/rok: 1 563 993 Kč,Celkové náklady/rok: 1 563 993 Kč,
dotace/rok: 42 000 Kčdotace/rok: 42 000 Kč
Jde o tradiční sousedské slavnosti, které se ko-Jde o tradiční sousedské slavnosti, které se ko-
nají každý rok třetí sobotu v září. Na slavnos-nají každý rok třetí sobotu v září. Na slavnos-
tech dostávají hlavní prostor místní obyvatelé, tech dostávají hlavní prostor místní obyvatelé, 
jejich nápady, um, dílny a hry. V roce 2021 bylo jejich nápady, um, dílny a hry. V roce 2021 bylo 
v Praze 6 přihlášených devět lokalit.v Praze 6 přihlášených devět lokalit.

26. MOTOL MOTOLICE 2022–202326. MOTOL MOTOLICE 2022–2023
Celkové náklady/rok: 616 500 Kč,Celkové náklady/rok: 616 500 Kč,
dotace/rok: 175 800 Kčdotace/rok: 175 800 Kč
Jde o sérii charitativních koncertů a kulturních Jde o sérii charitativních koncertů a kulturních 
akcí, které se konají vždy na jaře. Výtěžek pu-akcí, které se konají vždy na jaře. Výtěžek pu-
tuje na podporu studií v oblasti dětské hema-tuje na podporu studií v oblasti dětské hema-
tologické-onkologie, které zkvalitňují léčbu  tologické-onkologie, které zkvalitňují léčbu  
a snižují následky léčby.a snižují následky léčby.
27. Čtyřletý provoz galerie Villa Pellé27. Čtyřletý provoz galerie Villa Pellé
Celkové náklady/rok: 5 714 000 Kč,Celkové náklady/rok: 5 714 000 Kč,
dotace/rok: 1 000 000 Kčdotace/rok: 1 000 000 Kč
Galerie s celoročním provozem se ve svém pro-Galerie s celoročním provozem se ve svém pro-
gramu orientuje především na prezentaci sou-gramu orientuje především na prezentaci sou-
časného českého umění s důrazem na bohatý časného českého umění s důrazem na bohatý 
doprovodný program, který je určen převážně doprovodný program, který je určen převážně 
dětem.dětem.
28. Břevnovský masopust 2022 28. Břevnovský masopust 2022   
Celkové náklady: 318 000 Kč,  Celkové náklady: 318 000 Kč,  
dotace: 50 000  Kč dotace: 50 000  Kč 
Břevnovský průvod a bál patří k nejstarším  Břevnovský průvod a bál patří k nejstarším  
v Praze. Průvod projde ulicí Bělohorská v úterý v Praze. Průvod projde ulicí Bělohorská v úterý 
1. března a ukončí ho veselice v areálu Břev-1. března a ukončí ho veselice v areálu Břev-
novského kláštera. 5. března se v Pyramidě koná novského kláštera. 5. března se v Pyramidě koná 
maškarní bál.maškarní bál.
29. Koncerty na Šesťáku 29. Koncerty na Šesťáku   
Celkové náklady: 375 600 Kč,  Celkové náklady: 375 600 Kč,  
dotace: 140 400 Kč dotace: 140 400 Kč 
Pravidelné koncerty na Šesťáku v dubnu odstar-Pravidelné koncerty na Šesťáku v dubnu odstar-
tují svou 7. sezonu. Konat se budou každý pátek tují svou 7. sezonu. Konat se budou každý pátek 
od 18 do 21 hodin. Do října by se jich mělo ode-od 18 do 21 hodin. Do října by se jich mělo ode-
hrát 31. Nabídnou řadu hudebních žánrů, vstup hrát 31. Nabídnou řadu hudebních žánrů, vstup 
je zdarma.je zdarma.
30. JAZZ GATE 1 30. JAZZ GATE 1   
Celkové náklady: 320 000 Kč,  Celkové náklady: 320 000 Kč,  
dotace: 129 200 Kč dotace: 129 200 Kč 
JAZZ GATE je zavedený projekt v Písecké brá-JAZZ GATE je zavedený projekt v Písecké brá-
ně, zaměřený na nabídku kvalitních a žánrově ně, zaměřený na nabídku kvalitních a žánrově 
pestrých koncertů pro široké publikum, včetně pestrých koncertů pro široké publikum, včetně 
seniorů. Na první pololetí má připravených pět seniorů. Na první pololetí má připravených pět 
vystoupení.vystoupení.
31. Podpora keramického atelieru 31. Podpora keramického atelieru   
Celkové náklady: 136 000 Kč,  Celkové náklady: 136 000 Kč,  
dotace: 60 000 Kč dotace: 60 000 Kč 
Keramické oddělení v Kaštanu rozšířilo nabíd-Keramické oddělení v Kaštanu rozšířilo nabíd-
ku kurzů pro děti i dospělé a z dotace by chtělo ku kurzů pro děti i dospělé a z dotace by chtělo 
opravit keramickou pec a nakoupit nové kera-opravit keramickou pec a nakoupit nové kera-
mické kruhy i materiál, který poskytuje účast-mické kruhy i materiál, který poskytuje účast-
níkům zdarma.níkům zdarma.
32. Břevnovské čarodějnice 32. Břevnovské čarodějnice   
Celkové náklady: 172 000 Kč,  Celkové náklady: 172 000 Kč,  
dotace: 39 800 Kč dotace: 39 800 Kč 
Břevnovské pálení čarodějnic na louce u Břev-Břevnovské pálení čarodějnic na louce u Břev-
novského kláštera kde si lidé si mohou u živé novského kláštera kde si lidé si mohou u živé 
hudby zatančit a zazpívat. Patří k nim oheň  hudby zatančit a zazpívat. Patří k nim oheň  
a soutěž masek.a soutěž masek.
33. Hanami 2022 33. Hanami 2022   
Celkové náklady: 83 000 Kč,  Celkové náklady: 83 000 Kč,  
dotace: 23 400 Kč dotace: 23 400 Kč 
Jde o akci upozorňující na tradiční japonský Jde o akci upozorňující na tradiční japonský 
svátek oslavující příchod jara, konec zimy  svátek oslavující příchod jara, konec zimy  
a pomíjivost přírodní krásy. Je to piknik pod a pomíjivost přírodní krásy. Je to piknik pod 
rozkvetlými sakurami, který se uskuteční v dub-rozkvetlými sakurami, který se uskuteční v dub-
nu nebo květnu.nu nebo květnu.
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Co nového po svátcích ve ško-
lách a školkách Prahy 6? 

Primárně chystáme dny otevře-
ných dveří, zápisy do škol a let-
ní provoz školek. Naší prioritou 
je, aby se dny otevřených dveří 
mohly odehrát fyzicky, nikoli  
v rovině virtuální, ale uvidíme, 
jaký bude vývoj kolem Covidu. 
V těchto dnech nám počty dětí, 
které jsou v karanténách stoupa-
jí. Stále poctivě každou třídu, kuchyni i šatnu, kde se Covid 
vyskytl, dezinfikujeme. Ve školách se pravidelně testuje 
a ve školkách, kde se dohodnou rodiče a vedení školky  
a najdou se volné kapacity laboratoří, testujeme dobrovol-
ně také. Stále se raduji z toho, že jsme před 4 lety zavedli 
náš elektronický rezervační systém zápisů. Nyní v době 
nestabilní epidemiologické situace je to naše pevná opora  
a jistota, že celý proces zvládneme i v dobách, kdy se situ-
ace zhoupne k horšímu. Chystáme i příručky, jak zvládnout 
zápisy s přehledem a jejich anglickou verzi. To už se také 
na šestce stalo tradicí, dodáme jich několik do každé ško-
ly i školky a ostatní si je budou moci stáhnout na našich 
webech www.jakdoskoly.cz a www.jakdoskolky.cz.

Daří se nám rozvíjet projekt našeho školního stravovaní, 
před vánoci jsme vydali kuchařku s názvem „Hravě a zdra-
vě“ a chceme ji v březnu slavnostně pokřtít, budeme však 
muset udělat její dotisk. Šla doslova na dračku.

Letos se také chystáme na dotazníkové šetření s názvem 
Mapa školy, tentokrát proběhne nejen ve školách, ale i ve 
školkách. Těším se na názory a nápady na zlepšení, se kte-
rými přijdou nejen naši učitelé, ředitelé a rodiče, ale i děti, 
které nás často velmi překvapí.

Mám ještě mnoho dalších plánů na rozvoj spolupráce  
s vysokými školami a Letištěm Praha, ale o tom zase příště.

Nemálo vrásek mně osobně dělají stavby, které jsme doká-
zali zahájit i přes komplikace s karanténami a lockdowny. 
Hrubá stavba tříd, kabinetů a odborných učeben je téměř 
u konce na ZŠ Emy Destinnové a náměstí Svobody. V ter-
mínech běží i kompletní rekonstrukce MŠ Tychonova na 
Hradčanech a konečně se rozjela i stavba tříd na ZŠ J. A. 
Komenského. Moc se těším na letošní rok, kdy zahájíme 
další projekty - navýšení kapacity MŠ Libocká, Janákova, 
ZŠ T. G. Masaryka i MŠ Šmolíkova, kde chystáme zároveň 
nové prostory pro tolik potřebné speciálně pedagogické 
centrum. Projektově pracujeme na přístavbě ZŠ Dědina 
a nové výstavbě školní budovy při ZŠ Bílá v ulici Na Ko-
cínce. Není toho málo, navíc chceme využívat různé druhy 
investičních dotací. Požádáme i o další etapu skvělého pro-
jektu MAP III., v rámci kterého budeme moci opět vzdě-
lávat všechny naše učitele, ředitele, metodiky prevence  
i kariérové poradce ve školách. Tento projekt nám dal totiž 
na začátku „doby covidové“ tu skvělou možnost proškolit 
a naučit naše školy velmi rychle reagovat na potřebu dis-
tanční výuky. Mé veliké přání pro rok 2022 je, abychom již 
tuto formu výuky moc nepotřebovali. Je to totiž stejně, jako 
v případě ohně, dobrý sluha, ale zlý pán.

Milí Břevnovští, 

zdravím vás v prvním vydání le-
tošního Břevnovanu a doufám, 
že jste započali nový rok úspěšně  
a pokud možno ve zdraví. 

U nás na radnici jsme letošní 
rok zahájili pokračováním úspěš-
ně nastartovaných projektů. Již  
v minulosti jsem vás informoval  
o tom, že máme v plánu rekon-
struovat a rozšířit oblíbené kulturní centrum Kaštan, aby  
z něj vzniklo skutečně důstojné společenské centrum Břev-
nova s řadou komunitních aktivit, ale také třeba jako místo 
pro farmářské trhy.

Podkladem pro naše plány byl historický průzkum místa, 
opírající se o původní zástavbu, která v minulosti musela 
ustoupit stavbě Patočkovy i Bělohorské ulice. Proto jsme 
nejprve v komisi územního rozvoje a nyní také v radě měst-
ské části schválili žádost o změnu územního plánu, díky 
níž by se pozemky kolem Kaštanu změnily na veřejnou vy-
bavenost. Tím bychom tento prostor zakonzervovali a do 
budoucna zavázali využít pouze pro veřejnou funkci, a tedy 
dostavbu ve směru k cípu mezi Patočkovou a Bělohorskou. 
To vše s maximálním respektem ke stávajícímu objektu, 
který je kulturní památkou, a se zachováním zeleně včetně 
letitých kaštanů. Architektonická soutěž na podobu roz-
šířeného centra bude pak dalším krokem. Pokud k tomu 
máte nějaké připomínky a postřehy, určitě mi napište. 

K úspěšnému konci také dospěla jednání kolegy Jiřího Lály, 
místostarosty pro dopravu, který se dohodl s magistrátem, 
že tranzitní kamiony budou mít v Praze 6 definitivní stop-
ku. Dohoda o nových opatřeních by měla zásadně zlepšit 
dopravní situaci v Břevnově. Zákaz bude platit pro nákladní 
auta nad 12 tun, které nebudou mít cíl cesty v Praze 6. Úpl-
ný zákaz nad 12 tun nově vznikne u vjezdu do Strahovské-
ho tunelu. Na druhý břeh Vltavy se tedy tranzitní kamiony 
nedostanou jinou cestou, než trasou přes Pražský okruh. 
Zákaz má začít platit ještě v prvním pololetí roku. 

My, co máme malé děti, se pořád ještě těšíme, že se ko-
nečně dočkáme sněhové nadílky a budeme moc využít 
břevnovské stráně pro sáňkování a bobování. Ne každý ale 
zimu miluje a radši vyhlíží jaro. Pokud to tak máte, můžete 
se těšit na novou květinovou výsadbu, kterou připravuje-
me podél Patočkovy před odbočkou do Radimovy, a další 
na Vypichu. Připravený záhon na jaře osejeme květinou 
směsí, která bude hrát všemi barvami. U křižovatky s Bě-
lohorskou zase zahradníci vytvořili nový záhon, na kterém 
vykvetou levandule. 

Těším se vámi na setkání v masopustním průvodu, který se 
letos opět koná po roční pauze, 

Jakub Stárek

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ S 
Ing. Marií Kubíkovou radní MČ pro oblast školství
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Vážené a milé dámy, vážení pánové, 
sousedé, 
doufám, že jste čas vánoční i novo-
roční prožili podle svých představ  
a ve zdraví. Prosím, přijměte mé 
upřímné přání Vám i Vašim blízkým 
všeho dobrého a hodně zdraví po 
celý rok 2022. Letošní rok bude tro-
chu výjimečný, budeme si připomí-
nat – a věřím, že i společně oslavo-
vat – dvě významné události našeho 
města. Již nyní v lednu slaví hlavní 
město Praha stoleté výročí vytvoření 
tzv. Velké Prahy, kdy v roce 1922 bylo k pražským čtvrtím Hrad-
čany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Josefov, Vyšehrad 
a Holešovice-Bubny připojeno dalších 37 obcí širšího centra. 
Druhou neméně významnou událostí je třicáté výročí zapsání 
historicky i architektonicky nejcennější části Prahy na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Stalo se tak dne 4. 12. 1992 na 
16. zasedáni Výboru světového dědictví v Santa Fe ve Spojených 
státech amerických. 
Velká část Prahy 6 do obou výročí významně promlouvá, a proto 
každý měsíc už od roku 2019 pro Vás chystám do Šestky rubriku 
Genius loci, kde Vám přibližuji historii architektonických skvostů 
na území naší městské části. Jednotlivé texty jsou také uvedeny 
na radničních stránkách pod heslem „památková péče“. Letoš-
ní únorové číslo bude věnováno břevnovské Šlajferce, která se 
řadí mezi významné hospodářské usedlosti, spolu s např. krásně 
opravenou Kajetánkou nebo Ladronkou. Samotný Břevnov patří 
k velmi starým pražským čtvrtím, ves je v písemných pramenech 
zmiňována již v roce 993 v souvislosti se založením Benediktin-
ského kláštera. Doufám, že se nám po měsících práce podaří  
v druhé polovině roku k těmto oslavám přispět získáním hodnot-
ného architektonického návrhu naší polikliniky, která rozhodně 
patří k dominantám Břevnova. V rámci svých omezených kom-
petencí věnuji spolu s některými kolegy památkové péči mnoho 
úsilí, včetně důkladného studia návrhů k udělení každoročních 
dotací majitelům památkových objektů. Program je vyhlášen 
i pro letošní rok a přihlášky lze podat do 15. února. Bohužel si 
zde musím i povzdechnout, že jsou stále majitelé památkových 
staveb, kteří je záměrně neudržují, úřadům se vysmívají a stavby 
nechají chátrat, aby se jich zbavili a uvolněný pozemek výhodně 
zhodnotili. Snad se jednou zákony naší země přiblíží těm švýcar-
ským či nizozemským a tito majitelé budou muset své chování 
změnit. Podněty na úpravu zákona podávám v této záležitosti na 
příslušné vládní instituce mnohdy i opakovaně, popř. je stále do-
plňuji o další poznatky, takže nezbývá než doufat v brzkou změnu. 
Bohužel úleva od dopravní zátěže Břevnova i dalších čtvrtí, kte-
rou nám slibovalo již od počátku tohoto roku hlavní město, se 
zatím nedostavila. Nadále jezdí kamiony a auta nad 12 tun po 
ulicích naší městské části, a to mnohdy přímo pod okny obytných 
domů. Termín město posunulo až na konec června, tak doufejme, 
že po čtyřech letech proseb radních Prahy 6 a více jak roční de-
klarované snaze hlavního města situaci řešit, se odklon kamionů 
mimo území Prahy 6 podaří. Musím říci, že je to pro mě velké 
zklamání, protože vyřešení dopravní obsluhy města považuji za 
zásadní krok, pokud se mají chodci a cyklisti cítit v ulicích bez-
pečně. Udivuje mne, že město řeší přednostně lávky a mosty přes 
Vltavu a zdraví a bezpečnost obyvatel Prahy není, jak se zdá, pro 
radní města prioritou. V souvislosti s dopravou je asi dobré ještě 
zmínit, že město hodlá do konce roku 2023 dokončit a zprovoznit 
Operační středisko na Malovance. To bude prý rovněž záložním 
centrem krizového štábu pro operativní řízení složek IZS, měst-
ské policie, dopravního podniku, dopravní policie, TSK Praha  
a dalších. Osobně mám již roky s umístěním této stavby na území 
Prahy 6 velký problém, tak doufejme, že její provoz bude skuteč-
ným přínosem a nebude příliš obtěžovat okolí, když nám vlastní 
stavba vzala zeleň pro park. V souvislosti s touto stavbou opako-
vaně žádám hlavní město o zakrytí nefunkčního protipožárního 
otvoru nad Strahovským tunelem, který je zdrojem velkého hluku 

a emisí přímo pod okny bytů. Zde bohužel nedochází k žádnému 
posunu, prý z důvodu spojení této akce s plánovanou „opravou“ 
celého Strahovského tunelu. Stejný osud čeká i na ozelenění kři-
žovatky Malovanka, které bylo kdysi deklarováno městem jako 
společná akce s výstavbou onoho Operačního střediska. Ozeleně-
ní je dnes ve fázi opakovaného prodlužování stavebního povolení. 
Lze tedy říci, že město alibisticky vyčkává, až najde odvahu pro 
tyto akce připravit staveniště, a tím uzavřít tuto část Městského 
okruhu. 

S přáním klidných a optimistických dnů Eva Smutná

Milí čtenáři Břevnovanu,

jsou to již dva roky, co se svět díky 
pandemii covidu vykolejil a světlo na 
konci tunelu, které se v létě mihotalo 
v dáli, byla jenom fatamorgána. Při-
jde mi to jako televizní seriál, který 
zpočátku zaujal svou dramatičností, 
ale postupně se zápletky opakovaly, 
hlavní aktéři se měnili jako apošto-
lové na orloji. Díky nesrozumitelným 
dějovým zápletkám se diváci rozdělili 
na většinu, která porozuměla hlavní-
mu vzkazu hry, část ovšem přestala 
sdílet kladný postoj k hrdinům ins-
cenace a jakoby z trucu halasně pokřikuje z publika, respektive 
ze sociálních sítí. Seriál nicméně nezadržitelně pokračuje a nikdo 
neví, co scenárista a dramaturg v jedné osobě (Covid) připravuje 
v budoucím díle. Přes určitou skepsi předchozích vět doufám, že 
se tento příběh postupně vytratí z preferovaných vysílacích časů 
a budeme prožívat a řešit další věci, které jsou důležité a potřeb-
né.

Platí to samozřejmě i pro radnici Prahy 6. Ani v této době se čas 
nezastavil, i když zásah karantén a covidových pozitivit se nevy-
hýbá ani této instituci. Do této situace prudce vstoupilo téma 
krachu některých dodavatelů energií a zároveň celkové zdražení 
těchto životně důležitých komodit. V kontextu narůstající inflace 
je část rodin, seniorů nebo samoživitelek ohrožena chudobou. 
Snažíme se nejenom situaci mapovat, ale také účinně pomáhat. 
Zřídili jsme pravidelnou poradnu ve „Skleňáku „ každé úterý od-
poledne, a to ve spolupráci s organizací dTest, která se zabývá 
ochranou zákazníků a pomáhá našim občanům orientovat se  
v situaci, radí správný postup a spolu se sociálním odborem řeší 
jednotlivé klienty. Také mám dobrý pocit ze spolupráce se spol-
ky, v Břevnově zejména s „Nesedím, sousedím“, se kterými pravi-
delně komunikujeme, jak může radnice pomáhat jejich aktivitám  
a zároveň hledáme společný postup. Osvědčilo se to nejenom  
v rámci očkování, propagaci „ Milostivého léta „na oddlužení lidí 
v exekucích, podporou seniorských aktivit anebo mapování po-
třeb v jednotlivých lokalitách. Jsem rád, že jsme mohli společně 
konstatovat, že od lidí často slyšíme, že na Břevnově (ale i obecně 
v Praze 6) se dobře žije. Je to pro nás kromě povzbuzení také 
odpovědnost, aby tomu tak bylo i nadále.

Jsem rád, že úspěšně pokračuje příprava dvou zásadních projek-
tů – nová LDN v Ruzyni a rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou. 
U obou se vyhodnocuje architektonická soutěž a po jejich uzavře-
ní se posuneme do příprav realizačního projektu. Veřejnost určitě 
bude podrobně informována . 

Na závěr si dovolím konstatovat, že po podzimních volbách 
máme novou vládu a naději, že se krizové situace budou lépe 
zvládat. Podstatné však pro naši spokojenost ovšem vždy bude 
to, jak dokážeme žít ve svém bezprostředním okolí, ve svých rodi-
nách nebo mezi přáteli a sousedy. Přeji vám k tomu dobrou mysl 
a dobré lidi kolem sebe. 

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

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

SLOVO Z RADNICE
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Do začátku listopadu bylo možné využívat trávník na hřišti Unionu 
pod Televizní věží, poté jsme se přestěhovali do dvou tělocvičen 
a na umělku mezi strahovskými kolejemi. Tréninkovými dny jsou 
úterý a čtvrtek, skupiny jsou rozděleny podle věku, k dispozici jsou 
tři licencovaní trenéři a několik dobrovolníků.

V průběhu podzimu se podařilo uspořádat veřejnou sbírku: v rám-
ci kampaně ,,Union spojuje aneb Břevnováci vracejí fotbal do své 
čtvrti“ se 125 fanoušků složilo na celkovou částku 210 800 korun. 
Vybrané prostředky budou použity především na údržbu trávníku 
a vylepšení tréninkového zázemí. Na hřišti, které bylo téměř dvacet 
let odsouzeno k zániku, momentálně chybí šatny, přípojky elektřiny 
a vody, záchody. V nejbližší době bychom rádi klukům a holkám  
z Unionu dopřáli alespoň stavební buňky na převlékání.

Dalšímu vylepšování areálu nyní brání zchrátralé a rozpadající se 
objekty (vyhořelé bezdomovecké kolonie) po obou stranách hřiště, 
které jsou stejně jako příslušné pozemky ve vlastnictví Českého vy-
sokého učení technického. Vedení univerzity přislíbilo demolici do 
konce roku 2021, doufejme tedy, že alespoň jarní sezonu budeme 
moci zahájit bez obav z toho, že se cesty pro zakopnutý míč mohou 
proměnit v nepříjemné dobrodružství. 

Chceme dělat fotbal pro radost a dopřát sportovní zážitky dětem 
bez rozdílu dovedností. Vzhledem k tomu, jaké vidíme u některých 
fotbalistů a fotbalistek pokroky, však plánujeme i přihlášení do sou-
těží (zpočátku půjde o jednorázové turnaje). Důraz budeme nadále 
klást na sousedský a komunitní rozměr klubové činnosti. V té sou-
vislosti stojí za zmínku spolupráce s místní pobočkou Sokola nebo 
s Břevnovským klášterním pivovarem sv. Vojtěcha, který uvařil  
v rámci svých 10. narozenin benefiční speciál se znakem klubu.

Práce je před námi dost, přivítáme proto v našich řadách trenérské 
pomocníky i další zájemce o obnovu fotbalu v Břevnově!

Michal Chylík, Marek Šálek a Radovan Vrba 
SK Union Břevnov

Rok 2022, čas bilancí a komunálních voleb 
Na prahu roku náš život opět zvýše-
nou měrou ovlivňují opatření proti 
pandemii, jejichž podstatou jsou růz-
ná omezení a specifické povinnosti. 
Chci věřit, že nynější těžkosti společ-
ně zvládneme a naplní se naděje, že 
přijdou lepší časy. Pravděpodobně 
v říjnu se budou konat komunální 
volby. Vstupujeme do období, kdy 
předvolební sliby z roku 2018 bu-
dou předmětem bilancování. Oče-
kávám, že ve snaze zajistit si volič-
skou přízeň a podporu budou politici 
vstřícnější k podnětům občanů. To 
nám dává příležitost, aby naše přání 
a oprávněné požadavky byly koneč-
ně nejen vyslyšeny, ale pokud možno i rychle naplněny, případně 
vtěleny do programů kandidujících subjektů v podzimních obec-
ních volbách. Existuje řada příkladů, které dokládají, že se naše 
podněty poměrně často těžce prosazují. Do této skupiny lze řadit 
i výstavbu nových vstupních můstků pro chodce z ulice Pod Mar-
jánkou na polikliniku. Ty původní byly dlouhá léta v havarijním 
stavu. Proti destrukci a za účelem zajištění bezpečnosti musely 
být před několika roky stavebně podepřeny a zpevněny dřevěnou 
konstrukcí. Vstupní schody do prostor bývalé pohotovosti dokon-
ce samovolně spadly a byly tehdy pořízeny nové. Když jsem před 
lety na zastupitelstvu MČ žádal urychlené vybudování nových 
vstupních můstků, nepochodil jsem. Podobné odklady předchá-
zely i opravu havarijního stavu západní stěny budovy polikliniky, 
kam zatékala voda. Veřejnost se přitom většinově shoduje v tom, 
že by rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou měla proběhnout 
co nejdříve. Nynější stavbu nových mostků lze i přes prodlení za-
řadit k těm lepším zprávám. Potěšilo rovněž vyčlenění 68 milionů 
korun v rozpočtu MČ na rok 2022 na zhotovení nástavby ZŠ J. A. 
Komenského. Za vážnou chybu naopak považuji dlouhodobé od-
kládání obecní bytové výstavby a dostupného bydlení v Praze 6. 
Volné a poměrně značné finanční prostředky MČ, které byly zís-
kány často prodejem nemovitého obecního majetku, jsou přitom 
znehodnocovány vysokou inflací. Pokud jde o životní prostředí 
kolem Patočkovy ulice, lze konstatovat, že v červnu 2021 koneč-
ně došlo k položení tzv. tichého asfaltu na komunikaci směrem 
do centra a byla tak částečně snížena hluková hladina a zátěž 
přenášená do okolí. To byl ale pouze jediný posun k lepšímu. 
Sliby o budoucím zákazu vjezdu velkých a těžkých nákladních 
aut do této přetížené lokality dosud splněny nebyly. Trvají i jiné 
problémy. Stále nedošlo k obnovení dříve zničeného ochranného 
přízemního zábradlí, které mělo zamezit najíždění aut do zeleně 
mezi domy Patočkova 63 až 67. Opakovaně dochází k poruchám 
hodin ve veřejném prostoru, nyní se opět zastavily hodiny na 
Bělohorské ulici nad schody u stanice tramvaje Drinopol. Jiným 
problémem, který nás na jaře asi znovu čeká, je obtěžování přem-
noženými holuby. V posledním období se projevuje také nedosta-
tečná péče o stromy, a tak pády uschlých větví častěji ohrožují 
obyvatele a jejich majetek. Přinejmenším od května 2020 upo-
zorňuji na potřebu opravy pamětních desek na rohovém domě 
ulic Na Malovance a Parléřova, které mají být vzpomínkou na 
padlé během povstaleckých májových dnů roku 1945, a kde text 
již dlouho nelze přečíst. A tak by se dalo pokračovat…Těším se na 
dobu, kdy budou oprávněné podněty občanů urychleně a důraz-
ně řešeny, bez ohledu na to, zda jsou v samostatné kompetenci 
HMP nebo MČ Prahy 6, či podléhají součinnosti s příslušnými 
orgány a institucemi. 

JUDr. Ivan Hrůza

SK UNION BŘEVNOV
JAK VÁLÍ UNION V ZIMĚ?

Šest desítek dětí ve věku 6-12 let začalo trénovat pod hlavičkou 
fotbalového klubu SK Union Břevnov, téměř třetinu tvoří dívky. 

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

JAK SE ŽIJE V „REZIDENCI HVĚZDA“

Klienti, kteří si pro podzim svého života zvolili ubytování v „Reziden-
ci Hvězda“ v Praze 6, mají k dispozici samostatné byty o velikosti 
1+ kk o velikosti od 20 m2 do 57 m2. Všechny byty mají balkon 
nebo terásku, odkud je výhled do upravené zahrady s rybníčkem 
a zahradními lavičkami. Je zde jídelna s možností výběru ze dvou 
jídel. Výhodou je blízkost konečné stanice tramvaje č. 22 a 25. 
O ubytované klienty se starají zdravotní sestry a pečovatelky. Lékař 
dochází 1x za 14 dní a léky zajišťuje a přináší zdravotní personál. 
Očkování proti Covid 19 provedl zdravotní personál ÚVN Střešo-
vice, který do „Rezidence Hvězda“ dojíždí. Pestrý je i kulturní pro-
gram – umělecká vystoupení, koncerty, besedy a milá spolupráce 
s dětmi z MŠ Libocká a z DMM Bílá Hora. Radost klientům dělají 
i pejskové, kteří „Rezidenci Hvězda“ pravidelně navštěvují v rámci 
canisterapie. 
Do „Rezidence Hvězda“ se můžete kdykoliv přijít podívat, schůzku 
si domluvíte na telefonu 235 091 711 nebo se podívejte na web 
www.rezidencehvezda.cz
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je srdečné poděkování manželům Stankovým ze Švýcarska, kteří 
odeslali k potřebám redakčním kopírku, která sloužila spolehlivě 
ještě řadu let. 

Byly zahájeny rekonstrukční práce Břevnovského kláštera, aby se 
stihlo udělat co nevíce k blížícímu se miléniu v roce 1993. Břev-
novan začal otiskovat první seriál, a to práci historika Lubora Poka 
Kosmas a břevnovský mnich. Povšimnuto, že kdysi zcela opomíje-
né pouliční nástěnky stojí již jistou dobu opět v centru pozornos-
ti občanů, kteří chtějí být informováni o dění v místě. Zatím jest  
v chodu pouze jedna vedle finského Tuzexu na Drinopolu. 10. 
prosince 1990 vrátil se z exilu natrvalo pan opat Anastáz Opasek  
a s ním přibyli do Břevnova další dva členové řádu. Závěrem dnešní 
vzpomínky můžeme ještě připomenouti oblíbené policejní zprávy:

Drama slaměného vdovce. Po odjezdu manželky do lázní si 
chtěl v těchto dnech zařádit jeden muž z Břevnova. Navštívil vinár-
nu Narcis a přivedl si domů hned dvě ženy tmavší pleti. Zatímco  
s jednou se uchýlil do ložnice, druhá provedla vizitaci bytu. Když se 
pak dotyčný ráno probudil, zjistil ztrátu řady věcí a honem kvačil 
na oddělení VB. Příslušníci provedli bleskovou akci. Ještě během 
dopoledne zajistili ukradené předměty, podařenou žínku, a slaměný 
vdovec se s úlevou vrátil domů.

/pokračování/ Pavel Krchov

BŘEVNOVAN

O ČEM PSAL BŘEVNOVAN PŘED 33. LETY 
Jak náš čas vezdejší utíká, běží, pádí, letí či plyne, nemusíme žád-
nému čtenáři povídat. Otevřeli jsme právě třicátý třetí ročník časo-
pisu Břevnovan, jehož kořeny sahají do roku 1888, kdy vznikl pod 
vedením redaktora Karla Sezemského, /1860 – 1936/, rodáka  
z rakouského Mariazellu. Rodiče zakladatele se po několika letech 
vrátili s rodinou zpět do jižních Čech, do Veselí nad Lužnicí. A mladý 
Karel Sezemský hledal uplatnění v Praze. 

Zkusme si nyní připomenouti místní události našich posledních de-
setiletí, na které už leckdo pozapomněl. A kdo má rád místopisnou 
historii a je třeba narozen ve znamení Raka, který leze dopředu po-
zpátku, ať přistoupí blíže…

Ročník I. číslo 1. dne 4. března 1990. První obálku listu tvoří 
pěkná pérovka baziliky sv. Markéty od pana výpravčího z Hostivi-
ce Vladimíra Stanislava, řečeného Sandokan. Maloval celý život, 
ilustroval časopisy Lokálka, Hostivický měsíčník aj., inspirací mu 
byla hlavně dráha a krajina. Byl známou osobností mezi trampy, 
bohužel už nežije. 

V úvodníku stanoveno heslo: Břevnov je náš program a na straně 
tři je otištěna první stálá rubrika Zpravodajství Břevnovana. Jsou 
zde mj. drobničky z činnosti Občanského fóra a 

z Klubu Za starý Břevnov, představeni kandidáti OF Drinopol: Ing. 
arch. Pavel Bobek, Ing. Marta Čerbačeská, Ing. Leoš Grimm a Ing. 
Roman Pýcha. OF Drinopol mělo podporu jednoho tisíce stou-
penců, nebylo rozděleno na různé ulice a domy, ale vystupovalo 
jako celek – Břevnov. Jméno dostalo podle místa prvních schůzek  
v kanceláři Sazka –Sportka, Bělohorská 69, tedy na Drinopolu.  
Bylo tak nejsilnější v Praze 6. S jeho podporou a pod značkou 0F 
jsem obnovil historický list Břevnovan a ihned získal vítané dopiso-
vatele: prof. Jana Sokola, kaplana Aloise Kánského, PhDr. Lubora 
Poka, Ing. Jana Zahradila a postupně mnohé další. Byly zavedeny 
stálé rubriky a po několika týdnech se OF Drinopol, které začalo 
více používat zkratku OF Břevnov, přestěhovalo do bývalého Agi-
tačního střediska v Břevnovské ulici nad poštou, kde působilo až 
do roku 1991, než se rozdělilo na Občanské hnutí a Občanskou 
demokratickou stranu. Po volbách začala jiná kapitola.  Vraťme se 
však k Břevnovanu. 

V č. 2. 1990 bylo oznámeno, že květnová vojenská přehlídka 
na Letné nebude, proslulý vojenský tábor na Vypichu se nebude 
stavěti více, a že nebude ani spartakiáda, přestože už probíhaly 
okresní a obvodní secvičné. Občanský výbor č. 38 v Břevnově se 
zasadil o otevření prodejny potravin na Dvořeckého náměstíčku. 
Podařilo se. Předsedou byl Mirek Kövešlygety a členové byli místní 
lidé z okolí Kaštanu. Do Břevnova se vrátili benediktini. Klášter však 
nebyl do té doby ještě uvolněn a předán a členové řádu bydleli za-
tím na faře ve Stodůlkách. 10. března 1990 proběhla první veřejná 
schůze Klubu Za starý Břevnov, a to v kině Radost. Předsedkyní 
byla Lucie Váchová. Později se klub snažil zachránit Fastrovu ulici, 
ale marně. Jižní strana šla k zemi, jak je u nás zvykem a dodnes je 
tam jen natažené drátěné pletivo. 13. května sloužena v klášteře 
po 40. letech pontifikální mše svatá, sloužil pan opat Anastáz Opa-
sek. Další čísla otiskují seriál Břevnovské obchody do dražby, kdy 
se redakce zajímá u prodavačů, kdo do toho půjde. Většinou uspěli 
v Břevnově ti, kteří zde už pracovali. Časopis Břevnovan ohlásil sbír-
ku knih pro děti a dospělé do českých vesnic v rumunském Banátě. 
Vybráno 70 knih, které byly odeslány poštou, no, něco to stálo. 
V rubrice Zpravodajství jsme si notovali, že břevnovská poliklini-
ka slouží dobře již třicet let a je zde všechno. Na jedné ze stránek 

FAMU SLAVÍ 75. VÝROČÍ VZNIKU SPUŠTĚNÍM  

VLASTNÍHO FILMOVÉHO PORTÁLU

NOVÁ STREAMOVACÍ PLATFORMA FAMU FILMS NABÍZÍ 

SNÍMKY CHYTILOVÉ, SVĚRÁKA I PRUŠINOVSKÉHO

Text: Klára Bobková

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

Pražská FAMU spustila, jako první filmová škola v Evropě, vlast-
ní VOD platformu nazvanou FAMU Films, kde zpřístupnila ve-
řejnosti filmy svých absolventů a studentů od počátku vzniku 
po současnost. Stalo se tak u příležitosti 75. výročí od založení 
školy. V nejvyšší kvalitě a na jednom místě na www.famufil-
ms.cz je možné zhlédnout studentské či absolventské snímky 
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OBEC PUCHVERK, HRÁDEK,
OKR. KLATOVY
Prodej stavebního pozemku 4 156 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

INVESTICE MIMO PRAHU 
Prodej areálu dvou rodinných domů,
Suš (Lipno). Pozemek cca 6 336 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 724 200 900

INVESTICE MIMO PRAHU 
Prodej stavebního pozemku 1 062 m2,
Chocerady.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

PRAHA 5 – MOTOL,
UL. JEŽOVSKÁ
Prodej bytu 2+1/L, DV, 64 m2.
Lodžie, sklep.
Pob. Bělohorská Tel.: 602 614 440

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. BĚLOHORSKÁ
Prodej bytu 1+1, OV, 44 m2.
3. patro cihlového domu.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

REZERVACE

PRAHA 10 – STRAŠNICE,
UL. U KOMBINÁTU
Prodej bytu 3+1/Terasa, DV, 87,5 m2.
Sklepní kóje, klidná část obce.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

REZERVACE

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. BĚLOHORSKÁ
Prodej mezonetového bytu 4+1
+galerie+balkón (pavlač), OV, 94 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

REZERVACE

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6       po–pá 10.00–18.00

Bělohorská 85, Praha 6

belohorska@chirs.cz

CHIRŠ Bělohorská, Praha

Tel.: 299 144 444

jsme tu

pro vás již 

18 let

PRAHA 4 – CHODOV,
UL. ZLEŠICKÁ
Prodej bytu 3+kk/L, OV, 69 m2. Lodžie,
sklep, výtah.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

Pro našeho klienta
hledáme ke koupi
VELKÝ BYT

4+KK NEBO 4+1
na Břevnově nebo

Petřinách, financování
z vlastních zdrojů.

Více info tel. 737 780 071

PRAHA 2 – VINOHRADY,
UL. MÁNESOVA
Pronájem bytu 3+kk, OV, 67,3 m2.
Zvyšené přízemí (1. NP).
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

tvůrců, jako jsou Věra Chytilová, Jan Němec, Jan Svěrák, Jan 
Hřebejk, Helena Třeštíková nebo Jan Prušinovský. FAMU Films 
nabízí i nejaktuálnější filmy, mezi nimi studentským Oscarem 
oceněnou Dceru nebo krátké snímky Rudé boty (uvedeno na 
festivalu v Cannes) či Příběh hrůzostrašné Eliz, oba právě no-
minované na Ceny filmové kritiky a na Českého lva. 

„Studentské filmy z FAMU, v zahraničí často oceňované, 
se k divákům mnohdy dostávají obtížně. FAMU Films nabízí 
možnost prezentace filmařů a jejich tvorby směrem k veřej-
nosti, pedagogům či uchazečům o studium. Postupně bude-
me přidávat snímky veškerých studentů a profilovat se jako 
další distribuční kanál,“ říká Alexandra Hroncová, vedoucí 
distribučního oddělení FAMU a autorka koncepce filmového 
portálu, na jehož realizaci se podíleli také studující několika 
kateder. FAMU je jednou z významných institucí v rámci čes-
ké audiovize, co do počtu jsou její filmy nejvíce zastoupené 
a oceňované i na mezinárodních festivalech, statisticky je tak 
nejúspěšnějším filmovým producentem v České republice. Od 
počátku je FAMU otevřená i studentům ze zahraničí, vystu-
dovali ji například světově proslulí režiséři Agniezska Holland 
nebo Emir Kusturica. Tři čeští absolventi Miloš Forman, Jiří 
Menzel a Jan Svěrák získali Oscara. Rozvoj online distribuce, 
digitalizace a zpřístupňovaní starších snímků, a to například  
i z 60. až 70. let, je tak logickým trendem ve vývoji této filmové 
školy, která vstoupila do 75. roku existence. 

FAMU Films představuje nejen studentské filmy napříč žán-
rovým spektrem od hraných filmů přes dokumenty a animaci 
po experimentální filmy, ale nabízí i videa shrnující principy 
studia, v nichž vystupují například Petr Jarchovský, pedagog 
katedry scenáristiky a dramaturgie, nebo vedoucí katedry 
režie Bohdan Sláma. V současné době portál nabízí více než 
200 filmů, mezi nimi například snímky členů divadla Sklep, 
jako jsou Tomáš Vorel, Ondřej Trojan nebo Milan Šteindler, 
přes rané snímky Věry Chytilové či Drahomíry Vihanové, ale 

i Karla Vachka, Karla Kachyni, Filipa Renče, Juraje Jakubiska, 
Jiřího Menzela, Dušana Kleina či Vojtěcha Jasného. Nechy-
bí ani snímky zahraničních absolventů, škála filmů sahá až  
k současné generaci tvůrců, jejímiž zástupci zde jsou například 
Olmo Omerzu, Jakub Jirásek, Terézia Halamová, Kateř Tureč-
ek, David Semler, Nora Štrbová, Kateřina Karhánková, Eliška 
Cílková či Adam Martinec. Některé z filmů, jako například stu-
dentské snímky Heleny Třeštíkové, budou k vidění historicky 
zcela poprvé. K vidění zde budou i snímky Ještě nespíš? Davi-
da Paynea a Postup práce Luna Sevnika aktuálně nominované 
v rámci Českého lva na Cenu Magnesia za nejlepší studentský 
film. Už v tomto roce FAMU Films nabídne tematické filmo-
vé kolekce, a to například k výročím jednotlivých osobností či 
kurátorské výběry od tuzemských osobností z filmového prů-
myslu. Nyní je portál přístupný jen divákům v České republice  
s českým obsahem a s možností zapnutí anglických titulků,  
v budoucnu bude spuštěna anglická verze. Předplatné lze 
zvolit buď ve výši 80 korun za měsíc nebo 800 korun za rok, 
poplatek zahrnuje náklady na digitalizaci a licence k uveřejně-
ným dílům a další náklady spojené s autorskými právy. 

Existenci a rozvoj jedinečného evropského VOD portálu zamě-
řeného na studentskou tvorbu lze podpořit v rámci donátorství 
a stát se tak členem klubu I Love FAMU Films. Součástí člen-
ství může být předplatné zdarma, čestná vstupenka na FAMU 
Fest či přehlídku FAMU v kině a další. 

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Pra-
ze (FAMU) byla založena 28. listopadu 1946, vedle DAMU  
a HAMU je jednou ze tří fakult Akademie múzických umění. 
Aktuálně na FAMU studuje 435 českých a 94 zahraničních 
studentek a studentů. Za 75 let existence chodbami prošly 
tisíce studujících z více než sedmdesáti zemí světa. Portál 
FAMU Films vznikl za podpory Ministerstva kultury České re-
publiky.
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Mezi námi
v Břevnově 66. 
Karel Kastner: 

Cesta vzpomínek…
Jako rodák z Břevnova ži-
jící již 49 let mimo Prahu 
se dostávám do bývalé-
ho svého rodiště zřídka  
a tedy hlavně na dušič-
ky. Na hřbitově Na Mar-
kétě jsou pohřbeni moji 
rodiče, prarodiče, další 
příbuzní a to je hlavní dů-
vod a cíl, proč Břevnov 
navštěvuji. Vystoupím  
z tramvaje č. 22 u kláš-
tera a v mé mysli započ-
ne tok vzpomínek z mi-
nulosti. Dnes to začalo, 
kde jsou ty časy, kdy 
nás vozily 3 tramvajové 
linky 2,8 a 22 a rychlá 
autobusová linka číslo 
134. Dvojka a osmička 
byly uzavřené tramvaje, ale dvaadvacítka měla otevřené nástup-
ní prostory, takže při pomalé jízdě nebyl problém naskočit nebo 
vyskočit za jízdy z vozu. Po přejití Patočkovy ulice sestupuji ces-
tičkou ve svahu směrem ke klášteru. Tehdy zde nebyly vzrost-
lé ořechy a v zimě sloužil kopec jako středisko zimních sportů, 
kde se lyžovalo i sáňkovalo a vedle na rybníku bruslilo. Dále při 
cestě U Vojtěšky si vzpomenu na dobu, kdy jsem u svaté Mar-
kéty ministroval. Vždy zde bývaly hezké májové slavnosti za 
hojné účasti věřících. Také mi utkvěl obrázek r roku 1966, kdy  
k nám přijel udílet svátost biřmování tehdy světící pražský biskup 
František Tomášek. Byla to velká sláva a všichni ho netrpělivě 
očekávali před bazilikou, až se konečně objevila černá Volha, ze 
které pan biskup vystoupil a vkročil do našeho chrámu. Pokračuji 
na hřbitov k hrobu svých rodičů, kde se pomodlím, zapálím svíčku 
(hrob je vedle místa, kde odpočívá pan profesor Patočka) a vra-
cím se zpět ulicí U Vojtěšky. Dole za bránou, za plotem u sýpky si 
vzpomenu, jak jsme zde měli s kamarádem Vladimírem Fidlerem 
postavený bunkr. Pozorovali jsme odtud pohyb lidí a prováděli 
různé lotroviny. Dále jdu podél rybníka Markétskou ulicí kolem 
spodní části kláštera, kde měli podnik OPBH Prahy 6 dříve sklad 
materiálu. Zde jsem si vzpomněl, jak zde bylo ohromné množství 
sutě ze zbořené cihlové zdi pod alejí, co vedla ke kapli svatého 
Lazara. Tudy jsme si zkracovali cestu do Klášterky, do doby, než 
tento prostor provizorně oplotili a pak tudy již chodit nešlo. Dnes 
je zeď znova zřízena a dána do původního stavu. Také jsme s klu-
kama stavěli na rybníku vory, které jsme zhotovili z desek a trámů 
ukořistěných ze stavby družstevních domů na tehdejší Pionýrské 
ulici. Dále pokračuji Markétskou ulicí a vzpomínám na školní po-
zemky, které byly po pravé straně a zasahovaly až k horní cestě, 
co vede dolů Ryšavkou. Tam jsme ze školy chodili v hodinách po-
zemků sázet, okopávat a provádět různé práce. Byl tam i skleník, 
který měl později pronajatý pan Hejtmánek a pěstoval zde kaktu-
sy. Dále u stěny pod kaplí svatého Lazara byl dříve dřevěný sloup 
veřejného osvětlení, po kterém jsme lezli do Klášterní zahrady. 
Tam jsme s kamarády Jirkou Jílkem, klukama Svobodovými a dal-
šími prováděli útoky na třešňovou alej, kdy nás většinou hlídač 
odhalil a honil. Dále v Markétské byl činžovní dům, kde bydleli 
Hlavovi a Stronovi. Pan Hlava byl sklářský výtvarník a se synem  
a dcerou jsme chodili do školy na Bělohorské 182. Jdu do Ryšav-
ky kolem barokního patrového domu nyní v neutěšeném stavu.  
K domu mám příjemnou vzpomínku, kdy jsem jako student pra-

coval brigádně na poště. Zde bydlel pan režisér Zeno Dostál, poz-
dější předseda pražské Židovské obce, a vždy při doručení zásilky 
mne obdaroval na tehdejší dobu tučným tuzérem. Dále pokračuji 
dolů Ryšavkou a vzpomínám, jak na místě dnešního hřiště stával 
altán (viz. přiložené foto). 

Za ním směrem k návsi stával větší dům, kde bydlela rodina Paš-
kova. Než přejdu Patočkovu ulici, dívám se vlevo na 21. školu 
Hviezdoslavova na dobu, kdy jsem zde 2 roky toto zařízení na-
vštěvoval. Měli jsme tehdy vyučování na dvě směny a to týden 
ranní a týden odpolední. Vzpomínám rád na své tehdejší spolužá-
ky profesora Vladimíra Beneše, hudebníka Edu Parmu, Tondu My-
slivce z děvčat Jitku Jakešovou, Lídu Meckelovou a další. Dodnes 
si vzpomínám, jak bylo přerušeno vyučování a pan ředitel nám   
s radostí oznámil novinu, že sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič 
Gagarin právě obletěl zeměkouli. Když poprvé přiletěl do Prahy, 
byli jsme ho vítat. Rovněž si vzpomínám, jak nás místo vyučování 
postavili na chodník na Velvarské a mávátky jsme zdravili sovět-
ského vůdce Nikitu Sergejeviče Chruščova na jeho poslední ces-
tě do Prahy, než ho sesadili. Konečná část mé cesty vede Břev-
novskou ulicí, kde jsem žil do doby, než jsem se oženil. Jdu kolem 
domu, kde bývalo řeznictví a prodával zde pan Paťha. V prvním 
patře nad prodejnou bydlel zasloužilý umělec Jan Vala. A zde 
vzpomínám, jak jsem se svým bratrem, kluky Buchtovými (jejich 
rodiče pracovali v kině Radost) Hněvkovským, Jardou Kosařem 
a dalšími prováděli různé bojové akce v prostoru za domem Jan-
dáčkových. Tam se bouraly dílny, na jejich místě vyrostly později 
řadové garáže. Dnes mi vadí, když čtu nebo slyším na Břevnově 
místo v Břevnově. Hned vím, že to není rodák. Ten by věděl, že 
na Břevnově se jednalo vždy o Bílou Horu a to znamenalo Malý 
Břevnov. Přicházím na tramvajovou zastávku U Sládků, nastupuji 
na tramvaj č. 22, a tím má cesta vzpomínek dnes končí.
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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

 

Mezi námi v Břevnově 66. 

 

Karel Kastner:   Cesta vzpomínek 

 

Jako  rodák  z Břevnova  žijící  již 49  let mimo Prahu  se dostávám do bývalého  svého  rodiště 
zřídka  a  tedy  hlavně  na  dušičky.  Na  hřbitově  Na  Markétě  jsou  pohřbeni  moji  rodiče, 
prarodiče,  další  příbuzní  a  to  je  hlavní  důvod  a  cíl  proč  Břevnov  navštěvuji.  Vystoupím 
z tramvaje č. 22 u Kláštera a v mé mysli započne tok vzpomínek z minulosti. Dnes to začalo, 
kde  jsou ty  časy, kdy nás vozily 3 tramvajové  linky 2,8 a 22 a rychlá autobusová  linka  číslo 
134. Dvojka  a  osmička  byly  uzavřené  tramvaje,  ale  dvaadvacítka měla  otevřené  nástupní 
prostory,  takže při pomalé  jízdě nebyl problém naskočit nebo  vyskočit  za  jízdy  z vozu. Po 
přejití Patočkovy ulice  sestupuji cestičkou ve  svahu  směrem ke klášteru. Tehdy  zde nebyly 
vzrostlé  ořechy  a  v zimě  sloužil  kopec  jako  středisko  zimních  sportů,  kde  se  lyžovalo  i 
sáňkovalo a vedle na rybníku bruslilo. Dále při cestě U Vojtěšky si vzpomenu na dobu, kdy 

jsem u  svaté Markéty ministroval. Vždy  zde bývaly hezké májové 
slavnosti  za  hojné  účasti  věřících.  Také mi  utkvěl  obrázek  r  roku 
1966,  kdy  k nám  přijel  udílet  svátost  biřmování  tehdy  světící 
pražský biskup František Tomášek. Byla to velká sláva a všichni ho 
netrpělivě  očekávali  před  bazilikou,  až  se  konečně  objevila  černá 
Volha,  ze které pan biskup  vystoupil  a  vkročil do našeho  chrámu. 
Pokračuji  na  hřbitov  k  hrobu  svých  rodičů,  kde  se  pomodlím, 
zapálím  svíčku  (hrob  je  vedle místa,  kde  odpočívá  pan  profesor 
Patočka)  a  vracím  se  zpět  ulicí  U  Vojtěšky.  Dole  za  bránou  za 
plotem  u  sýpky  si  vzpomenu,  jak  jsme  zde  měli  s kamarádem 
Vladimírem  Fidlerem  postavený  bunkr.  Pozorovali  jsme  odtud 

pohyb lidí a prováděli různé lotroviny. Dále jdu podél rybníka Markétskou ulicí kolem spodní 
části kláštera, kde měli podnik OPBH Prahy 6 dříve sklad materiálu. Zde jsem si vzpomněl, jak 
zde bylo ohromné množství sutě ze zbořené cihlové zdi pod alejí, co vedla ke kapli svatého 
Lazara.  Tudy  jsme  si  zkracovali  cestu  do  Klášterky  do  doby  než  tento  prostor  provizorně 
oplotili a pak  tudy  již chodit nešlo. Dnes  je  zeď  znova  zřízena a dána do původního  stavu. 
Také  jsme  s klukama  stavěli  na  rybníku  vory,  které  jsme  zhotovili  z desek  a  trámů 
ukořistěných  ze  stavby  družstevních  domů  na  tehdejší  Pionýrské  ulici.  Dále  pokračuji 
Markétskou ulicí a vzpomínám na školní pozemky, které byly po pravé straně a zasahovaly až 
k horní  cestě  co  vede  Ryšavkou.  Tam  jsme  ze  školy  chodili  v hodinách  pozemků  sázet, 
okopávat  a  provádět  různé  práce.  Byl  tam  i  skleník,  který  měl  později  pronajatý  pan 
Hejtmánek a pěstoval zde kaktusy. Dále u stěny pod kaplí svatého Lazara byl dříve dřevěný 
sloup veřejného osvětlení, po kterém  jsme  lezli do Klášterní zahrady. Tam  jsme s kamarády 
Jirkou  Jílkem,  klukama  Svobodovými  a  dalšími  prováděli útoky  na  třešňovou  alej,  kdy  nás 
většinou  hlídač  odhalil  a  honil. Dále  v Markétské  byl  činžovní  dům,  kde  bydleli Hlavovi  a 
Stronovi.  Pan Hlava  byl  sklářský  výtvarník  a  se  synem  a  dcerou  jsme  chodili  do  školy  na 

Bělohorské 182. Jdu do Ryšavky kolem barokního patrového domu nyní v neutěšeném stavu. 
K domu mám  

 

příjemnou  vzpomínku,  kdy  jsem  jako  student  pracoval  brigádně  na  poště.  Zde  bydlel  pan 
režisér Zeno Dostál pozdější předseda pražské Židovské obce a vždy při doručení zásilky mne 
obdaroval na tehdejší dobu tučným tuzérem. Dále pokračuji dolu Ryšavkou a vzpomínám jak 
na místě dnešního hřiště stával altán (viz. přiložené foto).  

Za  ním  směrem  k návsi  stával  větší  dům,  kde  bydlela 
rodina  Paškova.  Než  přejdu  Patočkovu  ulici  dívám  se 
vlevo na 21. školu Hviezdoslavova na dobu kdy jsem zde 
2  roky  toto  zařízení  navštěvoval.  Měli  jsme  tehdy 
vyučování  na  dvě  směny  a  to  týden  ranní  a  týden 
odpolední.  Vzpomínám  rád  na  své  tehdejší  spolužáky 
profesora  Vladimíra  Beneše,  hudebníka  Edu  Parmu, 
Tondu  Myslivce  z děvčat  Jitku  Jakešovou,  Lídu 

Meckelovou a další. Dodnes si vzpomínám, jak bylo přerušeno vyučování a pan ředitel nám 
s radostí  oznámil  novinu,  že  sovětský  kosmonaut  Jurij  Alexejevič  Gagarin  právě  obletěl 
zeměkouli. Když poprvé přiletěl do Prahy, byli  jsme ho vítat. Rovněž si vzpomínám,  jak nás 
místo vyučování postavili na chodník na Velvarské a mávátky jsme zdravili sovětského vůdce 
Nikitu Sergejeviče Chruščova na  jeho poslední cestě do Prahy než ho sesadili. Konečná část 
mé cesty vede Břevnovskou ulicí, kde jsem žil do doby než jsem se oženil. Jdu kolem domu, 
kde  bývalo  řeznictví  a  prodával  zde  pan  Paťha.  V prvním  patře  nad  prodejnou  bydlel 
zasloužilý umělec Jan Vala. A zde vzpomínám,  jak  jsem se svým bratrem, kluky Buchtovými 
(jejich  rodiče  pracovali  v kině  Radost)  Hněvkovským,  Jardou  Kosařem  a  dalšími  prováděli 
různé bojové akce v prostoru za domem Jandáčkových. Tam se bouraly dílny na jejich místě 
vyrostli  později  řadové  garáže.  Dnes  mi  vadí,  když  čtu  nebo  slyším  na  Břevnově  místo 
v Břevnově. Hned vím, že to není rodák. Ten by věděl, že na Břevnově se jednalo vždy o Bílou 
Horu a to znamenalo Malý Břevnov. Přicházím na tramvajovou zastávku U Sládků, nastupuji 
na tramvaj č. 22 a tím má cesta vzpomínek dnes končí. 
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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
and, Mazda Anglicky a Hrob • Nádoba na 

zalévání Nadšení Prázdno • Evropská 
komise Obr Arabské 

jméno
Tlakový 

stroj Výrazně Značka 
galia • 

Listnatý 
strom

České 
město

Značka  
niklu 

Polní míra
Druh 

panenky 
Barbie

Odborník 
v ekologii

Stupeň 
výkonnosti 

v judu

Hovorový 
souhlas

Domácky 
Olga

Český malíř

Žertovnost 
Vytápění 

 Nástroje 
sluchu

Zn. japon-
ských aut

1. část 
tajenky

Potřeby 
kovbojů
Strana 

 Býv. typ 
škodovky
Značka 

vysavačů

Patřící 
Simonovi Povzdech

• Ovanutí
Textilní 
rostlina

Ruské vesnice

Odvětví 
Základ 

Čajová růže
Výměšek 

kůže

Zvratné 
zájmeno

Vojenský pakt

Osetí 
Epopej 
Rána 

Vlasový 
cizopasník

Uleknutí 
Portugalské 

ostrovy

Boxerská 
zkratka

Šicí vlákno

První  muž
Značka zlata 

Srkat

Značka 
hliníku

Jemenský 
přístav

Neobdělaný 
pozemek

Hudební 
značka

Korálový 
ostrov

Vodič tepla

3. část 
tajenky

Římsky 49
Psovitá 
šelma

Pražská 
univerzita

Poblíž 

Zájm. stř. rodu
Spodek 
nádoby

• Ačkoli
Slovensky 

nahoru
Moje 

Žert 
Brit 

Ode 
Snížený tón

Zn. čs. 
aerolinií

Primát (kniž.)

Bůh  lásky Africký 
veletok

4. část 
tajenky

Kouzla Trknutí Zvýšený 
tón A

Předsta-
vený 

kláštera

Územím Břevnova prochází směrem od východu na západ poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku. Cesta byla lemována dvaceti  kapličkami 
z let 1720 –1726. Dodnes se jich dochovalo…viz tajenka.

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

Tajenka: Dvanáct, pět z nich na území Břevnova

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
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

Břevnovský chrámový sbor
začal po vánocích opět nacvičovat a připravovat zajímavá hudební 
díla, aby obohatil mše v chrámu sv. Markéty či zpestřil velikonoční 

atmosféru svými již tradičním koncerty v Domově Řepích  
a v Písecké bráně.  

Do plánu jsou zařazeny: 
13. 2. 2022  – 9 hod – bazilika sv. Markéty v Břevnově 

V. E. Horák: Missa quinta  (hudební produkce při mši)

13. 3. 2022 – 9 hod – bazilika sv. Markéty v Břevnově  
C. Monteverdi: Missa  4 voce  (hudební produkce při mši)

13. 3. 2022  –  20. 30 hod – kostel sv. Mikuláše,  
Praha, Malá Strana  

C.  Monteverdi: Missa 4 voce  (hudební produkce při mši)

10. 4. 2022 – 9 hod – bazilika sv. Markéty v Břevnově    
Pašije, I.Reimann: Missa choralis  (hudební produkce při mši)

10. 4. 2022  – 17 hod – Písecká brána, Praha 6   
Koncert duchovní hudby – velikonoční repertoár 

17. 4. 2022 – 10 hod. – bazilika sv. Markéty v Břevnově     
Missa de Angelis (hudební produkce při mši)

18. 4. 2022  – 17 hod – kostel sv. Rodiny - Domov Řepy 
K Šancím 50/6, Praha 17: 

Koncert duchovní hudby – velikonoční repertoár

15. 5. 2022 – 9 hod  – bazilika sv. Markéty v Břevnově  
A. Dvořák:  Mše D-dur  (hudební produkce při mši)

5. 6. 2022  – 9 hod – bazilika sv. Markéty v Břevnově  
Ch. Gounod : Missa Sc. Cecilie (hudební produkce při mši)

12. 6. 2022 – 9 hod – bazilika sv. Markéty v Břevnově  
F. Picka: Missa in B  (hudební produkce při mši)

24. 6. 2022 – 18 hod – bazilika sv. Markéty v Břevnově  
A. Říhovský: Missa  brevis  (hudební produkce při mši)

Praha 24. ledna 2022       

 Hana Stanková

V neděli 30. ledna 2022 zemřel po dlouhé 
nemoci br. Josef Šulc O.S.B., náš dlouholetý 
kostelník baziliky sv. Markéty v Břevnově. Bohu 
díky za jeho život a službu farnosti, kde zasvě-
til svůj život Pánu pod ochranou Panny Marie.  
S bratrem Josefem Šulcem O. S. B. rozloučila 
se farnost břevnovská a stovky účastníků v pá-
tek dne 11. února 2022 a uložen byl do hrobu 
v oddělení benediktinů břevnovského hřbitova.

Oznámení.

2 část  
tajenky
Salaš 
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ptáci jsou dnes vzácnými na celém našem území. Ornitologic-ptáci jsou dnes vzácnými na celém našem území. Ornitologic-
ké tabulky z roku 2003 uvádí počet hnízdících bělořitů u nás ké tabulky z roku 2003 uvádí počet hnízdících bělořitů u nás 
na 500 až 1000 párů. Jsou to zajímaví ptáci, kteří si libují spíše  na 500 až 1000 párů. Jsou to zajímaví ptáci, kteří si libují spíše  
v nehostinném prostředí. Bělořit šedý hnízdí až na vysokém se-v nehostinném prostředí. Bělořit šedý hnízdí až na vysokém se-
veru, třeba až v Grónsku, našimi kraji ptáci spíše protahují. Jiné veru, třeba až v Grónsku, našimi kraji ptáci spíše protahují. Jiné 
druhy bělořitů jsou typické pro pouštní krajiny. Proto jim vyho-druhy bělořitů jsou typické pro pouštní krajiny. Proto jim vyho-
voval řídký suchý porost na odvalech opukových lomů. Botanic-voval řídký suchý porost na odvalech opukových lomů. Botanic-
ky to nejspíš zpracováno vůbec nebude, proto nám také mohou ky to nejspíš zpracováno vůbec nebude, proto nám také mohou 
unikat i některé důležité souvislosti. Vezměte si to třeba takhle. unikat i některé důležité souvislosti. Vezměte si to třeba takhle. 
Od Vypichu až po Malý Břevnov býval od Rakouska vojenský Od Vypichu až po Malý Břevnov býval od Rakouska vojenský 
prostor, porostlý trávou. Ty travní porosty bývaly nízké, nikdy prostor, porostlý trávou. Ty travní porosty bývaly nízké, nikdy 
sekané. Sem tam byl nějaký ten zákop. V místním názvosloví byl sekané. Sem tam byl nějaký ten zákop. V místním názvosloví byl 
znám jako Execírák. Byl domovem koroptví, skřivanů polních znám jako Execírák. Byl domovem koroptví, skřivanů polních 
a chocholoušů. Hojným tady byl třeba i sysel, který je dnes úz-a chocholoušů. Hojným tady byl třeba i sysel, který je dnes úz-
kostlivě chráněn. Co to bylo za druhy trav, že se to vůbec nemu-kostlivě chráněn. Co to bylo za druhy trav, že se to vůbec nemu-
selo sekat? Vždycky mě to přijde na mysl, když jedu někam přes selo sekat? Vždycky mě to přijde na mysl, když jedu někam přes 
Vypich a vidím tam rejdit ty sekací stroje. Na mě to nechtějte, já Vypich a vidím tam rejdit ty sekací stroje. Na mě to nechtějte, já 
jsem tenkrát na trávy ve škole chyběl a dostal je jen za tři. jsem tenkrát na trávy ve škole chyběl a dostal je jen za tři. 
To tedy byla lehká zmínka o ptácích, kteří byli v Břevnově do-To tedy byla lehká zmínka o ptácích, kteří byli v Břevnově do-
movem, bohužel však již nejsou. Časy se mění a lidé si změn vší-movem, bohužel však již nejsou. Časy se mění a lidé si změn vší-
mají až s určitým odstupem. Mnohdy potom činí z toho, čeho si mají až s určitým odstupem. Mnohdy potom činí z toho, čeho si 
následně všimnou, i chybné závěry. Většinou to má dlouhodobý následně všimnou, i chybné závěry. Většinou to má dlouhodobý 
dozvuk. Za ta léta, kdy mě ten zájem o ptáky přepadl, proběhly dozvuk. Za ta léta, kdy mě ten zájem o ptáky přepadl, proběhly 
nějaké cykly, kdy třeba se některých druhů ptáků objevilo větší nějaké cykly, kdy třeba se některých druhů ptáků objevilo větší 
množství, aby zase opětně zmizeli nebo naopak zůstali. Dnes je množství, aby zase opětně zmizeli nebo naopak zůstali. Dnes je 
v Břevnově stálým obyvatelem hrdlička zahradní, takový jako v Břevnově stálým obyvatelem hrdlička zahradní, takový jako 
menší holub, celý krémově zbarvený pták, s černou páskou za menší holub, celý krémově zbarvený pták, s černou páskou za 
krkem. Původně se česky jmenovala hrdlička balkánská, která krkem. Původně se česky jmenovala hrdlička balkánská, která 
se najednou začala šířit z Balkánu po celé Evropě. V Praze byla se najednou začala šířit z Balkánu po celé Evropě. V Praze byla 
poprvé pozorována v roce 1946, aby se zakrátko stala běžným poprvé pozorována v roce 1946, aby se zakrátko stala běžným 
ptákem. Když tak okolo roku 1950 působil na škole u Markéty ptákem. Když tak okolo roku 1950 působil na škole u Markéty 
recitační soubor Rudé čapky, imitovali dva kluci houkání těchto recitační soubor Rudé čapky, imitovali dva kluci houkání těchto 
hrdliček foukáním do složených dlaní téměř dokonale. Měli to hrdliček foukáním do složených dlaní téměř dokonale. Měli to 
odposlechnuté. Dnes mají tyto hrdličky svůj populační vrchol již odposlechnuté. Dnes mají tyto hrdličky svůj populační vrchol již 
za sebou, ale stále se v Břevnově drží. za sebou, ale stále se v Břevnově drží. 
Mezi zimními hosty v Břevnově můžeme někdy zaznamenat  Mezi zimními hosty v Břevnově můžeme někdy zaznamenat  
i spíše severské drozdovité ptáky kvíčaly obecné. Ty se objevují i spíše severské drozdovité ptáky kvíčaly obecné. Ty se objevují 
občasně ve velkých hejnech, kdy spásají různé bobule, nejradě-občasně ve velkých hejnech, kdy spásají různé bobule, nejradě-
ji jeřabiny, ale i šípky a hlohyně nebo i spadaná jablka. Pokud ji jeřabiny, ale i šípky a hlohyně nebo i spadaná jablka. Pokud 
není sněhová pokrývka, pasou se na zemi jako kosové nebo tře-není sněhová pokrývka, pasou se na zemi jako kosové nebo tře-
ba havrani. V invazních létech se odvažují hlouběji do zástavby  ba havrani. V invazních létech se odvažují hlouběji do zástavby  

15

BŘEVNOVAN

Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

Tenkrát v šedesátém osmém
Ještě po mnoha desítkách let nachází obyvatelé Prahy 6 –
Břevnova ve svých filmových archívech doposud nevyvola−
né černobílé filmy z osudového srpna 1968.
Aniž by si to uvědomovali, skryti za záclonami, stali se mi−
moděk účastníky neblahých událostí, které tak významně
ovlivnily vývoj Československa na dlouhou řadu let.
Celou noc, jež předcházela onomu osudovému dni, lidé
rozčilením nemohli spát. Nevysvětlitelný, nepřetržitý hukot
letadel, který se nesl z nedalekého ruzyňského letiště, vydě−
sil všechny obyvatele. Teprve ranní rozbřesk přinesl – při
prvním pohledu na ulici – překvapivé vysvětlení. Po Bělo−
horské ulici se směrem od Bílé Hory pohybovaly s hrozi−
vým hukotem sovětské tanky. Rozhlas nepřestával přinášet
informace o náhlé okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
U obchodů s potravinami (např. v místech, kde je v současné
době Komerční banka) se začali srocovat ti, kteří mysleli pře−
devším na svůj žaludek. Ostatní vytáhli československé pra−
pory a rozhodli se, stejně jako tomu bylo tenkrát v pětačtyři−
cátém, vyrazit dolů do Prahy. Ulice, kde v současné době
parkuje jedno luxusnější auto vedle druhého, zela prázdnotou
a všichni strnuli v napjatém očekávání, jakým směrem se
bude situace vyvíjet. Čekala nás neblahá léta, v nichž se tříbily
lidské charaktery a je na co vzpomínat. Zaplať pánbůh, že je
to všechno už dávno za námi. Sjednocená Evropa je snad zá−
rukou, že už se tyto chvíle nebudou opakovat! L. K.

182
Petr Podpěra: Petr Podpěra: BŘEVNOV A PTÁCIBŘEVNOV A PTÁCI
Když jsem byl ještě tak malý, že si Když jsem byl ještě tak malý, že si 
to ani pamatovat nemohu, měli jsme to ani pamatovat nemohu, měli jsme 
prý na zahradě větší betonový bazén. prý na zahradě větší betonový bazén. 
Jak jsem se naučil chodit, měl jsem Jak jsem se naučil chodit, měl jsem 
snahu do něho padat, proto jej radě-snahu do něho padat, proto jej radě-
ji zasypali. Ponechali však takovou ji zasypali. Ponechali však takovou 
malou betonovou loužičku, ve které malou betonovou loužičku, ve které 
se již, kromě žížal, nikdo utopit ne-se již, kromě žížal, nikdo utopit ne-
mohl. Voda se musela docela často mohl. Voda se musela docela často 
v takovém brouzdališti měnit, někdy v takovém brouzdališti měnit, někdy 
to i klouzalo tak, až jsem si jednou to i klouzalo tak, až jsem si jednou 
při pádu i dech vyrazil, ale bylo to při pádu i dech vyrazil, ale bylo to 
také ideální napajedlo pro ptáky. Právě tady to začalo, že mi také ideální napajedlo pro ptáky. Právě tady to začalo, že mi 
o něco později začali říkat ptáčník. Hráli jsme si tenkrát na o něco později začali říkat ptáčník. Hráli jsme si tenkrát na 
indiány a já ležel v roli zvěda nehybně pod keřem vedle toho indiány a já ležel v roli zvěda nehybně pod keřem vedle toho 
bazénku, napajedla, když v tom přistál hned vedle mne malý, bazénku, napajedla, když v tom přistál hned vedle mne malý, 
krásně vybarvený ptáček. Byl jsem z toho natolik okouzlen, že krásně vybarvený ptáček. Byl jsem z toho natolik okouzlen, že 
jsem okamžitě běžel domů, do knihovny, kde jsme měli knížku jsem okamžitě běžel domů, do knihovny, kde jsme měli knížku 
s nedostižnými ilustracemi Karla Svolinského, Naše ptactvo. s nedostižnými ilustracemi Karla Svolinského, Naše ptactvo. 
Ten ptáček tam nakreslený byl a mě zájem o ptáky již neopustil. Ten ptáček tam nakreslený byl a mě zájem o ptáky již neopustil. 
Když jsme měli v přírodopisu, asi tak v šesté, nebo sedmé třídě Když jsme měli v přírodopisu, asi tak v šesté, nebo sedmé třídě 
ptáky, horlivě jsem se hlásil, avšak nikdy jsem vyvolán nebyl. ptáky, horlivě jsem se hlásil, avšak nikdy jsem vyvolán nebyl. 
Ale při následném vyvolání na trávy, hned v první hodině po ne-Ale při následném vyvolání na trávy, hned v první hodině po ne-
moci, jsem vyvolán byl a dostal za tři. Měl jsem se je naučit pil-moci, jsem vyvolán byl a dostal za tři. Měl jsem se je naučit pil-
ně doma sám. Když si na to vzpomenu, žere mě to dodnes a také ně doma sám. Když si na to vzpomenu, žere mě to dodnes a také 
ty trávy dodnes neumím, i když jsem se jim několikrát i věnoval. ty trávy dodnes neumím, i když jsem se jim několikrát i věnoval. 
Vždycky to zase nějak z hlavy vyšumí. To ptáci nikdy. Dodnes Vždycky to zase nějak z hlavy vyšumí. To ptáci nikdy. Dodnes 
si dobře pamatuji, kde jsem kdy našel nějaké hnízdo a kde jsem si dobře pamatuji, kde jsem kdy našel nějaké hnízdo a kde jsem 
kdy něco chytil. Až v dospělosti jsem si začal uvědomovat, jak kdy něco chytil. Až v dospělosti jsem si začal uvědomovat, jak 
důležitá je škola, kde získáte vědomosti zcela nenásilně, skoro důležitá je škola, kde získáte vědomosti zcela nenásilně, skoro 
mimochodem a slyšené slovo se vám uloží do paměti navždy, mimochodem a slyšené slovo se vám uloží do paměti navždy, 
zatímco jiným způsobem to nemá tu správnou účinnost. Budou-zatímco jiným způsobem to nemá tu správnou účinnost. Budou-
cí badatelé si jistojistě všimnou, tak po dvaceti létech, že byla cí badatelé si jistojistě všimnou, tak po dvaceti létech, že byla 
nějaká ta doba covidová, kdy škola jaksi vynechávala a ročníky nějaká ta doba covidová, kdy škola jaksi vynechávala a ročníky 
žáků z té doby se budou projevovat odlišně. Bůh s nimi. žáků z té doby se budou projevovat odlišně. Bůh s nimi. 
Ten krásně barevný ptáček, který ze mne tenkrát udělal ptáčníka, Ten krásně barevný ptáček, který ze mne tenkrát udělal ptáčníka, 
byl samec konopky obecné. Tento druh pěnkavovitých ptáků byl byl samec konopky obecné. Tento druh pěnkavovitých ptáků byl 
v časech minulých, v oblastech okolo vilové čtvrti Břevnova, v časech minulých, v oblastech okolo vilové čtvrti Břevnova, 
zcela běžným. Dnes jej tady nejspíš vůbec neuvidíte, i když to zcela běžným. Dnes jej tady nejspíš vůbec neuvidíte, i když to 
nemohu zcela vyloučit. Jeho způsob života vyžaduje zcela jiné nemohu zcela vyloučit. Jeho způsob života vyžaduje zcela jiné 
okolí, prostředí, než jaké tady najdeme dnes. I když příroda od-okolí, prostředí, než jaké tady najdeme dnes. I když příroda od-
tud nezmizela, je jiná. Byl to tenkrát, řekněme, poloviční ven-tud nezmizela, je jiná. Byl to tenkrát, řekněme, poloviční ven-
kov. Od Spiritky až po Vypich, respektive Malý Břevnov, nebyl kov. Od Spiritky až po Vypich, respektive Malý Břevnov, nebyl 
ani jeden strom, jen pole a opukové lomy. Až na malé výjimky, ani jeden strom, jen pole a opukové lomy. Až na malé výjimky, 
jakou je dožívající modřínový lesík v dolíku pod Ladronkou jakou je dožívající modřínový lesík v dolíku pod Ladronkou 
nebo alej ovocných stromů podél Podbělohorské silnice. Ta bý-nebo alej ovocných stromů podél Podbělohorské silnice. Ta bý-
valá silnice je dnes jen pěší cestou. Jinak vše byl zcela polní, valá silnice je dnes jen pěší cestou. Jinak vše byl zcela polní, 
venkovský biotop. V takovém prostředí žili také zcela jiní ptá-venkovský biotop. V takovém prostředí žili také zcela jiní ptá-
ci, než jaké tady můžete vidět dnes. Nejnápadnějšími ptáky polí ci, než jaké tady můžete vidět dnes. Nejnápadnějšími ptáky polí 
okolo Tomanovy ulice byli skřivan polní a koroptve. Obrázek okolo Tomanovy ulice byli skřivan polní a koroptve. Obrázek 
hejnka koroptví, zahrabaných ve sněhu, býval typickým obráz-hejnka koroptví, zahrabaných ve sněhu, býval typickým obráz-
kem české zimní krajiny. Koroptve jsou dnes vzácným zjevem kem české zimní krajiny. Koroptve jsou dnes vzácným zjevem 
po celém Česku. Je to připisováno hlavně změnám hospodaření po celém Česku. Je to připisováno hlavně změnám hospodaření 
v zemědělství, zvláště pak jeho chemizaci a ztrátě diverzifikace, v zemědělství, zvláště pak jeho chemizaci a ztrátě diverzifikace, 
neboli různorodosti. Ovšem v oblasti Břevnova se tedy žádná neboli různorodosti. Ovšem v oblasti Břevnova se tedy žádná 
chemizace zemědělství nikdy nekonala, ale prostředí nějakou tu chemizace zemědělství nikdy nekonala, ale prostředí nějakou tu 
svojí různorodost opravdu ztratilo, když zmizely porosty na od-svojí různorodost opravdu ztratilo, když zmizely porosty na od-
valech opukových lomů. Celá pláň se stala téměř lesním prostře-valech opukových lomů. Celá pláň se stala téměř lesním prostře-
dím, které se nám lidem zdá být přírodnějším, ale pro koroptve dím, které se nám lidem zdá být přírodnějším, ale pro koroptve 
a skřivany to již není. a skřivany to již není. 
Jedním z nejvíce zajímavých ptáků v oblasti břevnovských Jedním z nejvíce zajímavých ptáků v oblasti břevnovských 
opukových lomů býval bělořit šedý. Naposledy jsem jej pozoro-opukových lomů býval bělořit šedý. Naposledy jsem jej pozoro-
val v roce 1970, kdy hnízdil v hrubé stavbě podél východní části val v roce 1970, kdy hnízdil v hrubé stavbě podél východní části 
Tomanovy ulice, kdy naproti byla ještě holá pláň neporostlá ani Tomanovy ulice, kdy naproti byla ještě holá pláň neporostlá ani 
trávou po zavezených lomech a srovnání s okolními poli. Tito trávou po zavezených lomech a srovnání s okolními poli. Tito 
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a pozoroval jsem jich hodně třeba na Petřinách, kde byly jeřabiny a pozoroval jsem jich hodně třeba na Petřinách, kde byly jeřabiny 
v ulici podél tramvaje. Dodnes patří kvíčala mezi lovnou zvěř, ale v ulici podél tramvaje. Dodnes patří kvíčala mezi lovnou zvěř, ale 
dávno se již neloví. Recept na jejich úpravu najdete ještě v naší dávno se již neloví. Recept na jejich úpravu najdete ještě v naší 
nejvydávanější kuchařce známé pod jménem Sandnerka (Sandne-nejvydávanější kuchařce známé pod jménem Sandnerka (Sandne-
rová-Janků). Je to macatý pták a ta kuchařka počítá se dvěma kusy rová-Janků). Je to macatý pták a ta kuchařka počítá se dvěma kusy 
na osobu. Sám jsem již neměl tu možnost tuto specialitu ochut-na osobu. Sám jsem již neměl tu možnost tuto specialitu ochut-
nat, ale staří pamětníci si ve vzpomínkách libovali. První opravdu nat, ale staří pamětníci si ve vzpomínkách libovali. První opravdu 
velká hejna těchto ptáků jsem vídal někdy okolo roku 1980, kdy velká hejna těchto ptáků jsem vídal někdy okolo roku 1980, kdy 
spásali úrodu hlohů na košířských stráních pod Spiritkou a Ladron-spásali úrodu hlohů na košířských stráních pod Spiritkou a Ladron-
kou. Tato hejna severských hostů byla provázena i větším počtem kou. Tato hejna severských hostů byla provázena i větším počtem 
dravců. V té době především krahujců, ale vídal jsem i dřemlíky, dravců. V té době především krahujců, ale vídal jsem i dřemlíky, 
menší dravce, kteří hnízdí jen na severu Evropy. Avšak v násle-menší dravce, kteří hnízdí jen na severu Evropy. Avšak v násle-
dující době došlo k zajímavému jevu, kterému se říká urbaniza-dující době došlo k zajímavému jevu, kterému se říká urbaniza-
ce. Krahujci, původně lesní ptáci, se nastěhovali do Prahy. Jejich ce. Krahujci, původně lesní ptáci, se nastěhovali do Prahy. Jejich 
populační exploze pak vrcholila někdy začátkem devadesátých let populační exploze pak vrcholila někdy začátkem devadesátých let 
minulého století. Nemohou se sice podle lidských měřítek přem-minulého století. Nemohou se sice podle lidských měřítek přem-
nožit, protože každý pár si bedlivě střeží svoje hnízdní teritorium, nožit, protože každý pár si bedlivě střeží svoje hnízdní teritorium, 
ale dovedou svoje okolí výrazně ovlivnit. Nejčastější jejich kořistí, ale dovedou svoje okolí výrazně ovlivnit. Nejčastější jejich kořistí, 
jak bylo dříve dlouhodobým studiem prokázáno, je vrabec domácí. jak bylo dříve dlouhodobým studiem prokázáno, je vrabec domácí. 
Když bylo v roce 1991 jedno hnízdo krahujců na stráni, které se Když bylo v roce 1991 jedno hnízdo krahujců na stráni, které se 
říkávalo Košířák a druhé ve stráni u Bělohorské pod Vypichem, říkávalo Košířák a druhé ve stráni u Bělohorské pod Vypichem, 
obě hnízda se šesti mláďaty, nemůžete se divit, že v Břevnově nyní obě hnízda se šesti mláďaty, nemůžete se divit, že v Břevnově nyní 
vrabce domácího neuvidíte. Hrubým výpočtem snadno zjistíte, že vrabce domácího neuvidíte. Hrubým výpočtem snadno zjistíte, že 
obě tato hnízda znamenala, že krahujci ulovili za rok okolo deseti obě tato hnízda znamenala, že krahujci ulovili za rok okolo deseti 
tisíc drobných ptáků. Nemáme tedy dnes v Břevnově vrabce do-tisíc drobných ptáků. Nemáme tedy dnes v Břevnově vrabce do-
mácí, ale také ani drozdy, a pěnkavy, kdysi druhé nejčastější čes-mácí, ale také ani drozdy, a pěnkavy, kdysi druhé nejčastější čes-
ké ptáky lze na prstech spočítat. V současnosti je však populační ké ptáky lze na prstech spočítat. V současnosti je však populační 
pražská exploze krahujců minulostí, s největší pravděpodobností pražská exploze krahujců minulostí, s největší pravděpodobností 
se přestěhovali na venkov. Krahujec je takový spíše špatně pozoro-se přestěhovali na venkov. Krahujec je takový spíše špatně pozoro-
vatelný šotek, který neustále pročesává svůj lovecký revír tak, aby vatelný šotek, který neustále pročesává svůj lovecký revír tak, aby 
byl co nejméně viditelný. Málokdy jej opravdu uvidíte. Na jeho byl co nejméně viditelný. Málokdy jej opravdu uvidíte. Na jeho 
přítomnost tak nejlépe upozorňuje právě chování vrabců. Za mého přítomnost tak nejlépe upozorňuje právě chování vrabců. Za mého 
dětství byla k vidění na strništích okolo Tomanovy ulice až stohla-dětství byla k vidění na strništích okolo Tomanovy ulice až stohla-
vá hejna. To dnes neuvidíte ani na vesnici. Vrabci bývají zalezlí vá hejna. To dnes neuvidíte ani na vesnici. Vrabci bývají zalezlí 
někde v hustých keřích nebo břečťanu. V Břevnově můžeme sem někde v hustých keřích nebo břečťanu. V Břevnově můžeme sem 
tam pozorovat ještě malé skupinky vrabců polních, ti však mají od tam pozorovat ještě malé skupinky vrabců polních, ti však mají od 
vrabců domácích odlišné chování, jinou strategii jak přežít. vrabců domácích odlišné chování, jinou strategii jak přežít. 
Když se v dřívějších časech objevila někdy během listopadu, ze Když se v dřívějších časech objevila někdy během listopadu, ze 
dne na den, v Břevnově hejna havranů, znamenalo to skutečný pří-dne na den, v Břevnově hejna havranů, znamenalo to skutečný pří-
chod zimy. Potom však vznikla někdy v létech po válce hnízdní chod zimy. Potom však vznikla někdy v létech po válce hnízdní 
kolonie havranů na starém židovském hřbitově na Starém městě. kolonie havranů na starém židovském hřbitově na Starém městě. 
Někdy, možná tak před dvaceti léty, prořezávali tam větve a část Někdy, možná tak před dvaceti léty, prořezávali tam větve a část 
havranů se přestěhovala k Písecké bráně. To je již Praha 6. Odtud havranů se přestěhovala k Písecké bráně. To je již Praha 6. Odtud 
létají za potravou až na travní porosty okolo Vypichu. Havrany tak létají za potravou až na travní porosty okolo Vypichu. Havrany tak 
máme u nás celoročně a přišli jsme tak o jeden ukazatel příchodu máme u nás celoročně a přišli jsme tak o jeden ukazatel příchodu 
zimy. zimy. 
 Ačkoliv jsme tedy o mnohé druhy ptáků v Břevnově přišli, jsou  Ačkoliv jsme tedy o mnohé druhy ptáků v Břevnově přišli, jsou 
další druhy, které tady dříve nebyly, aby jich tady bylo v součas-další druhy, které tady dříve nebyly, aby jich tady bylo v součas-
nosti plno. Nemohu říci, že jsou to právě ptáci vítaní, myslivecká nosti plno. Nemohu říci, že jsou to právě ptáci vítaní, myslivecká 
mluva je považuje za škodnou. Před sto léty se střílelo okolo půl mluva je považuje za škodnou. Před sto léty se střílelo okolo půl 
milionu sojek a vran ročně, aniž by je to nějak ohrožovalo na jejich milionu sojek a vran ročně, aniž by je to nějak ohrožovalo na jejich 
existenci. Sojky jsou ovšem v současnosti hájené a nikdo je nestří-existenci. Sojky jsou ovšem v současnosti hájené a nikdo je nestří-

lí. Ví se přitom dobře, že právě sojky zlikvidují každé ptačí hníz-lí. Ví se přitom dobře, že právě sojky zlikvidují každé ptačí hníz-
do, které jen najdou. A ony to opravdu dovedou a postupují zcela do, které jen najdou. A ony to opravdu dovedou a postupují zcela 
systematicky. Ještě koncem války hnízdily sojky v Praze jen na systematicky. Ještě koncem války hnízdily sojky v Praze jen na 
Petříně a řídce v oboře Hvězda. Hvězda je však již katastr Liboce. Petříně a řídce v oboře Hvězda. Hvězda je však již katastr Liboce. 

Ještě k silnější populační explozi a stěhování do měst došlo však Ještě k silnější populační explozi a stěhování do měst došlo však 
u strak. Máme je dnes všude a nějaký dopravní ruch jim vůbec ne-u strak. Máme je dnes všude a nějaký dopravní ruch jim vůbec ne-
vadí. Jeden známý z Kopeckého ulice si stěžoval, že drží přes léto vadí. Jeden známý z Kopeckého ulice si stěžoval, že drží přes léto 
psa na balkoně. A že nemůže ráno dospat, protože slyší ráno stra-psa na balkoně. A že nemůže ráno dospat, protože slyší ráno stra-
ky, jak chodí po plechu a kradou tomu psovi granule. Vždy jedna ky, jak chodí po plechu a kradou tomu psovi granule. Vždy jedna 
provokuje toho psa, ty ostatní za jeho zády mu kradou ty granule. provokuje toho psa, ty ostatní za jeho zády mu kradou ty granule. 
Promyšlený postup. Straka však oproti sojce hájená není, proto by Promyšlený postup. Straka však oproti sojce hájená není, proto by 
jejich počty bylo možné regulovat. Nikdo to ovšem nedělá. A opět jejich počty bylo možné regulovat. Nikdo to ovšem nedělá. A opět 
oproti sojce, by jistá možnost byla. Straky totiž mají zimní spo-oproti sojce, by jistá možnost byla. Straky totiž mají zimní spo-
lečná nocoviště, kde jich na vcelku malé ploše nocuje až stovky. lečná nocoviště, kde jich na vcelku malé ploše nocuje až stovky. 
Jedno takové společné nocoviště bylo třeba v keřích hned vedle Jedno takové společné nocoviště bylo třeba v keřích hned vedle 
Ladronky. Nějakou dobu jsem se na to již nebyl podívat, nohy již Ladronky. Nějakou dobu jsem se na to již nebyl podívat, nohy již 
tolik neslouží. tolik neslouží. 
Potom tu máme ještě dva druhy ptáků, které můžeme dnes vídat Potom tu máme ještě dva druhy ptáků, které můžeme dnes vídat 
v Břevnově pravidelně, ale dříve nikoliv. Ještě poměrně nedávno v Břevnově pravidelně, ale dříve nikoliv. Ještě poměrně nedávno 
nebyla v Praze k vidění ani jedna kavka, zatímco dnes chodí skoro nebyla v Praze k vidění ani jedna kavka, zatímco dnes chodí skoro 
denně po zatravněném pásu tramvají a Praha je jich plná. Co způ-denně po zatravněném pásu tramvají a Praha je jich plná. Co způ-
sobilo jejich úspěšnost, se můžeme zase jen dohadovat. V Břevno-sobilo jejich úspěšnost, se můžeme zase jen dohadovat. V Břevno-
vě posledních let je naprosto běžným jevem divoký holub hřivnáč. vě posledních let je naprosto běžným jevem divoký holub hřivnáč. 
Ten od nás na zimu odlétá, aby se na jaře zase najednou objevil Ten od nás na zimu odlétá, aby se na jaře zase najednou objevil 
někdy začátkem dubna. Dokonce to vypadá, že v současnosti se někdy začátkem dubna. Dokonce to vypadá, že v současnosti se 
vyskytují dvě rozdílné populace. Jedna část jsou ptáci s původním vyskytují dvě rozdílné populace. Jedna část jsou ptáci s původním 
chováním, kteří jsou plaší a žijí stále po lesích, zatímco druhá část chováním, kteří jsou plaší a žijí stále po lesích, zatímco druhá část 
se nastěhovala do měst, kde ztratila svou plachost. Proces stěhová-se nastěhovala do měst, kde ztratila svou plachost. Proces stěhová-
ní hřivnáčů do měst byl však pozorován dříve na západě Evropy, ní hřivnáčů do měst byl však pozorován dříve na západě Evropy, 
než se dostavil do našich krajů. Ten proces je však natolik masivní, než se dostavil do našich krajů. Ten proces je však natolik masivní, 
že si jej jen málokdo nevšimnul. Příroda okolo nás je v neustálém že si jej jen málokdo nevšimnul. Příroda okolo nás je v neustálém 
pohybu, aniž bychom tomu snad lépe rozuměli. pohybu, aniž bychom tomu snad lépe rozuměli. 
Zajímavou břevnovskou ptačí lokalitou je i bývalý pivovarský Zajímavou břevnovskou ptačí lokalitou je i bývalý pivovarský 
rybník se svým umělým ostrůvkem uprostřed. Ten slouží jako rybník se svým umělým ostrůvkem uprostřed. Ten slouží jako 
bezpečnější hnízdní lokalita pro několik druhů vodních ptáků. Pře-bezpečnější hnízdní lokalita pro několik druhů vodních ptáků. Pře-
devším pro kachny divoké březňačky. Před pár lety tam hnízdily  devším pro kachny divoké březňačky. Před pár lety tam hnízdily  
i poláci chocholačky, což jsou rovněž kachny, i slípky zelenonohé, i poláci chocholačky, což jsou rovněž kachny, i slípky zelenonohé, 
další z vodních ptáků. další z vodních ptáků. 
Samozřejmě můžeme potkat v Břevnově i další ptáky, někdy zcela Samozřejmě můžeme potkat v Břevnově i další ptáky, někdy zcela 
běžné, jako třeba z rodu sýkor koňadru nebo modřinku, jindy zase běžné, jako třeba z rodu sýkor koňadru nebo modřinku, jindy zase 
z jejich rodu i nečekané, když budku na okně obsadili uhelníčci, z jejich rodu i nečekané, když budku na okně obsadili uhelníčci, 
letos jinou brhlíci, z čeledi šplhavců jsou nejčastějšími strakapoud letos jinou brhlíci, z čeledi šplhavců jsou nejčastějšími strakapoud 
velký a v Břevnově docela usedlá žluna zelená. Žluny mají rády velký a v Břevnově docela usedlá žluna zelená. Žluny mají rády 
mravence a dovedou najít spící mraveniště i pod vrstvou sněhu, mravence a dovedou najít spící mraveniště i pod vrstvou sněhu, 
silným zobákem rozbít zmrzlou zem a dostat se ke své pochoutce. silným zobákem rozbít zmrzlou zem a dostat se ke své pochoutce. 
Když to člověk vidí, nedovede pochopit, jak to ten zelený pták Když to člověk vidí, nedovede pochopit, jak to ten zelený pták 
může dokázat. Jo, na ptáky jsme krátký! může dokázat. Jo, na ptáky jsme krátký! 
Na snímcích zleva je konopka obecná, vpravo holub hřivnáč na Na snímcích zleva je konopka obecná, vpravo holub hřivnáč na 
střeše a dole sojka obecná. střeše a dole sojka obecná. 



Od poloviny 90. let se po Novoroční mši svaté v Břevnovském klášteře fotografují členové Chrámového sboru a orchestru. Za tu dobu bylo vytvořeno pomyslné album tváří lidí, kteří 
přicházeli, byli před léty mladší anebo dnes už nežijí. Zpívají však členové noví a soubor žije, také díky vedení zkušeného sbormistra Adolfa Melichara, stojícího až u dveří v černém, 
první zleva, a obětavé organizační práci paní tajemnice sboru Hany Stankové, stojící vlevo v šedém kabátě. Ať vám to, vážení, letos zase hezky zpívá…

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC


