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Ostrý start kluků na závodě T – Mobile olympijský běh v parku Královka potěšil diváky i rodiče. Již po 
šesté akci pořádali břevnovští sokolové, tak jako další akce v minulých týdnech: Sokolský Dětský den, 
Noc sokoloven atd. Blíže v článku starostky Sokola Vandy Marušové.

„Tak takhle bych si to představoval,“ říká možná místostarosta ÚMČ Jakub Stárek při hapeningu 
na rohu ZŠ na Norbertově, který se konal 2. září. Sešla se tu dobrá stovka lidí k symbolickému ote-
vření prastaré trafiky, která jako zázrakem zůstala zachována. „Prodávaly“ se staré noviny, podá-
valo občerstvení a pamětníci vzpomínali, jak si tu jako děti kupovaly ku svačině párky. Odpoledne 
bylo slunečné, pohodové.                   Foto: Martin Novák

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest:  Uzávěrka příštího čísla jest:  
v pondělí 14. listopadu 2022v pondělí 14. listopadu 2022

Na pravé straně staré břevnovské návsi bý-
valo několik zavedených živností. Některé 
zanikly nebo je převzal jiný, ale třeba obě 
hospody U Žáby a U Kotoučů vydržely dlou-
ho. Na dnešním Lístku z archivu jest řezník 
Jan Novák, který zde s rodinou bydlel. Maso  
k prodeji viselo jen tak venku na hácích  
a znám pamětníka, /K. B./, který tvrdí, že tam 
nerad chodil, protože po mase lezly mouchy. 
Jan Novák byl členem zdejšího živnostenské-
ho spolku řeznického, a když zemřel, členové 
ve svých pěkných bílých uniformách vynášeli 
rakev z domu a doprovázeli ho až na hřbitov. 
Vedle měl živnost Němec Josef Pröller, civil-
ní a vojenský krejčí, který pocházel z Podbo-
řanska. Šil pro 8. pluk zeměbranecký na Po-
hořelci, v Břevnově se oženil, založil rodinu,  
a bydlel v okolí hospody Domov. Mluvil ně-
meckou češtinou. Když si Na Marjánce na-
mlouval svoji budoucí ženu, uklonil se a řekl: 
„Šla tancovat.“ A bylo to.   Pavel Krchov
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S podzimkem Břevnovský chrámový sbor zahájil novou sezónu. My si však letité těleso připomeneme 
fotografií ze 60. let, kde jsou členové, které dnes už zpívat neuslyšíte. Zleva u okna p. Navrátil, s brat-
rem měl na Moravě vinici a zájemcům vozil kvalitní víno. Vedle něj stojí skladatel Jan Hanuš, jméno po 
něm má hudební škola. V popředí M. Venhoda, za ním archivář sboru Josef Vykydal, za ním prof. J. He-
rink, vedle stojí dr. Rataj. To se to zpívalo s tolika chlapama... 

Zajímavost
pro vás 145



3

BŘEVNOVAN

  Z klášteraZ kláštera •  • 1. července1. července byl pátek a ten  byl pátek a ten 
den začaly letní prázdniny. Školní třídy utichly den začaly letní prázdniny. Školní třídy utichly 
rázem a na chodbách kdo hlasitěji promluvil, rázem a na chodbách kdo hlasitěji promluvil, 
mohl uslyšet ozvěnu. Ale i v kostelích rozhos-mohl uslyšet ozvěnu. Ale i v kostelích rozhos-
til se snad ještě větší klid a pokoj, než popisu-til se snad ještě větší klid a pokoj, než popisu-
jí básníci. • jí básníci. • 4. července 4. července měl podle kalendáře měl podle kalendáře 
svátek Prokop, a to je jméno jednoho z patronů svátek Prokop, a to je jméno jednoho z patronů 
české země. Není tak časté jako dříve a jedním české země. Není tak časté jako dříve a jedním 
z nositelů tohoto jména jest pan Petr Prokop z nositelů tohoto jména jest pan Petr Prokop 
Siostrzonek, arciopat našeho kláštera v Břev-Siostrzonek, arciopat našeho kláštera v Břev-
nově. • nově. • 5. a 6. července5. a 6. července proběhly státní svátky  proběhly státní svátky 
ku vzpomínce na Cyrila a Metoděje a na Mistra ku vzpomínce na Cyrila a Metoděje a na Mistra 
Jana Husa. • Jana Husa. • 13. července13. července má býti v Břevnově  má býti v Břevnově 
pouť ku sv. Markétě, ale mladým generacím pouť ku sv. Markétě, ale mladým generacím 
tento svátek nic neříká. A přitom ještě na za-tento svátek nic neříká. A přitom ještě na za-
čátku minulého století to byla jedna z nejzná-čátku minulého století to byla jedna z nejzná-
mějších společenských událostí v Praze, které mějších společenských událostí v Praze, které 
se účastnily tisíce lidí z města a širokého okolí, se účastnily tisíce lidí z města a širokého okolí, 
kteří mířili do Břevnova a nedaleké Hvězdy. kteří mířili do Břevnova a nedaleké Hvězdy. 
Dnes v bazilice sv. Markéty sloužena panem ar-Dnes v bazilice sv. Markéty sloužena panem ar-
ciopatem poutní bohoslužba. Ještě 26. července ciopatem poutní bohoslužba. Ještě 26. července 
připomíná si mnoho lidí jméno Anna. A na sv. připomíná si mnoho lidí jméno Anna. A na sv. 
Annu bývaly v Čechách stovky tanečních zá-Annu bývaly v Čechách stovky tanečních zá-
bav pro tisíce Aniček. Nesměla žádná chybět, bav pro tisíce Aniček. Nesměla žádná chybět, 
a kdo to zažil, vzpomíná. Arci co připomeneme a kdo to zažil, vzpomíná. Arci co připomeneme 
dnes? • dnes? • 2. července 2. července 2022 v katedrále sv. Víta 2022 v katedrále sv. Víta 
jmenován byl pražským arcibiskupem Mons. jmenován byl pražským arcibiskupem Mons. 
Jan Graubner. • Jan Graubner. • 11. 7.11. 7. v 18 hod. v bazilice při  v 18 hod. v bazilice při 
mši svaté připomenut svátek sv. Benedikta. • mši svaté připomenut svátek sv. Benedikta. • 
12. 7.12. 7. v Tereziánském sále od 18 hod. zazněl  v Tereziánském sále od 18 hod. zazněl 
koncert v rámci Prague Piano festival, kde účin-koncert v rámci Prague Piano festival, kde účin-
kovali pedagogové a studenti z celého světa. • kovali pedagogové a studenti z celého světa. • 
13. 7.13. 7. poutní mše sv. ku sv. Markétě konala  poutní mše sv. ku sv. Markétě konala 
se od šesté večerní. • se od šesté večerní. • 22. 7.22. 7. o svátku sv. Maří  o svátku sv. Maří 
Magdaleny, oslavil P. Václav Snětina 42. naro-Magdaleny, oslavil P. Václav Snětina 42. naro-
zeniny. Od 19 hodin pak sloužena mše sv. na zeniny. Od 19 hodin pak sloužena mše sv. na 
ukončení skautského tábora Arachné a Jelenů. • ukončení skautského tábora Arachné a Jelenů. • 
Od 23. 7. Od 23. 7. zahájena byla nová instalace ozvuče-zahájena byla nová instalace ozvuče-
ní k pravidelnému internetovému přenosu bo-ní k pravidelnému internetovému přenosu bo-
hoslužeb, což stojí bratru 1. 312 000 korun.  hoslužeb, což stojí bratru 1. 312 000 korun.  
K rekonstrukci lze přispět na číslo účtu 491 K rekonstrukci lze přispět na číslo účtu 491 
7000/2700. • 7000/2700. • 9. srpna9. srpna 2022 oslavil P. arciopat  2022 oslavil P. arciopat 
Prokop Siostrzonek 65. narozeniny. • Prokop Siostrzonek 65. narozeniny. • Od 9. Od 9. 

do 14. 8. do 14. 8. konalo se v Hradci Králové Setkání konalo se v Hradci Králové Setkání 
mládeže se zpěvy, modlitbami, přednáškami  mládeže se zpěvy, modlitbami, přednáškami  
a divadelními představeními. Setkání se zúčastnil  a divadelními představeními. Setkání se zúčastnil  
i náš jáhen, bratr Bruno. • i náš jáhen, bratr Bruno. • 14. 8.14. 8. na Bílé Hoře  na Bílé Hoře 
u P. Marie Vítězné konala se slavnostní pout-u P. Marie Vítězné konala se slavnostní pout-
ní mše, kterou celebroval náš pan arciopat P. ní mše, kterou celebroval náš pan arciopat P. 
Siostrzonek. Po ní následovala prohlídka kláš-Siostrzonek. Po ní následovala prohlídka kláš-
tera, divadlo o B. Santinim, přednáška s varhan-tera, divadlo o B. Santinim, přednáška s varhan-
ní improvizací Marka Čihaře a slavnostními ne-ní improvizací Marka Čihaře a slavnostními ne-
šporami sester benediktinek. • šporami sester benediktinek. • 20. 8.20. 8. Arciopat P.  Arciopat P. 
Siostrzonek se zúčastnil prázdninového setkání Siostrzonek se zúčastnil prázdninového setkání 
přátel časopisu Duha v Putimi. • přátel časopisu Duha v Putimi. • 21. 8.21. 8. o devá- o devá-
té ranní byla bohoslužba v bazilice přenášena té ranní byla bohoslužba v bazilice přenášena 
Českým rozhlasem na stanici Vltava. Sloužil Českým rozhlasem na stanici Vltava. Sloužil 
Pater Václav Snětina se zpěvy Scholy vedené Pater Václav Snětina se zpěvy Scholy vedené 
manžely Salákovými s varhaníkem Markem manžely Salákovými s varhaníkem Markem 
Čihařem. •Čihařem. • 24. 8. 24. 8. o svátku sv. Bartoloměje v 18  o svátku sv. Bartoloměje v 18 
hodin sloužena mše zádušní za arciopata Ana-hodin sloužena mše zádušní za arciopata Ana-
stáze Opaska, od jehož smrti uplynulo 23 let. •  stáze Opaska, od jehož smrti uplynulo 23 let. •  
Od 28. srpnaOd 28. srpna v bazilice slouženy mše sv. opět  v bazilice slouženy mše sv. opět 
v běžném pořadu, tj. denně ráno v 7 hod a ve-v běžném pořadu, tj. denně ráno v 7 hod a ve-
černí v 18 hodin. Soboty a neděle beze změn. • černí v 18 hodin. Soboty a neděle beze změn. • 
4. září 4. září 2022 nedělní mše sv. v 9 hodin zamě-2022 nedělní mše sv. v 9 hodin zamě-
řena byla na děti. Sloužil P. Václav Snětina. •  řena byla na děti. Sloužil P. Václav Snětina. •  
6. 9. 6. 9. od sedmé večerní konána biblická hodina od sedmé večerní konána biblická hodina 
ve Vojtěšce. Ještě ten večer v Tereziánském sále ve Vojtěšce. Ještě ten večer v Tereziánském sále 
zazněl koncert v rámci Břevnovského noktur-zazněl koncert v rámci Břevnovského noktur-
na: Klenoty baletní a komorní hudby. • na: Klenoty baletní a komorní hudby. • 7. 9.7. 9.    
v klášterní dvoře uskutečnilo se chmelobraní v klášterní dvoře uskutečnilo se chmelobraní 
pořádané klášterním pivovarem. • pořádané klášterním pivovarem. • 8. 9.8. 9. v 19  v 19 
hod. v Tereziánském sále vystoupil Marian hod. v Tereziánském sále vystoupil Marian 
Jurečka s hudebním uskupením Porta Benefi-Jurečka s hudebním uskupením Porta Benefi-
ta. Výtěžek věnován kněžím Cesty 121. • Od ta. Výtěžek věnován kněžím Cesty 121. • Od 
14. září14. září ve Vojtěšce začíná výuka náboženství  ve Vojtěšce začíná výuka náboženství 
pro jednotlivé skupiny, Sedmikrásek pro děti  pro jednotlivé skupiny, Sedmikrásek pro děti  
a zkoušky farní scholy. • a zkoušky farní scholy. • 28. 9.28. 9. oslaven jest   oslaven jest  
v bazilice sv. Václav, patron české země. • v bazilice sv. Václav, patron české země. • 30. 30. 
9.9. nové varhany v klášteře osazeny byly před  nové varhany v klášteře osazeny byly před 
15 lety a s nimi naši varhaníci Marek a Marie 15 lety a s nimi naši varhaníci Marek a Marie 
Čihařovi připomínají zde 35 let své varhanické Čihařovi připomínají zde 35 let své varhanické 
služby. • služby. • 6. až 9. října6. až 9. října 2022 se bude konati v  2022 se bude konati v 
okolí kláštera tradiční Břevnovské posvícení. okolí kláštera tradiční Břevnovské posvícení. 
• • 9. října9. října při slavnostní posvícenské mši svaté  při slavnostní posvícenské mši svaté 
připomínáno bude 265. výročí posvěcení bazi-připomínáno bude 265. výročí posvěcení bazi-
liky sv. Markéty v Břevnově. liky sv. Markéty v Břevnově. 

  Prázdninové dění na Bílé Hoře.Prázdninové dění na Bílé Hoře. /pro Břev- /pro Břev-
novan zapsal Karel Voplakal/ Hlavní prázd-novan zapsal Karel Voplakal/ Hlavní prázd-
ninovou událostí v bělohorské farnosti byla ninovou událostí v bělohorské farnosti byla 
tradiční poutní slavnost v souvislosti se svát-tradiční poutní slavnost v souvislosti se svát-
kem Nanebevzetí Panny Marie slaveným 15. kem Nanebevzetí Panny Marie slaveným 15. 

srpna; letos by tedy připadla na pondělí, a tak  srpna; letos by tedy připadla na pondělí, a tak  
z praktických důvodů byla přesunuta na druhou z praktických důvodů byla přesunuta na druhou 
srpnovou neděli – tedy o den dříve. Bělohorská srpnovou neděli – tedy o den dříve. Bělohorská 
poutní slavnost ovšem není „poutí“ v civilním poutní slavnost ovšem není „poutí“ v civilním 
smyslu – s lunaparkem a různými zábavními smyslu – s lunaparkem a různými zábavními 
atrakcemi; odehrává se pouze v areálu poutní-atrakcemi; odehrává se pouze v areálu poutní-
ho kostela Panny Marie Vítězné, resp. v kos-ho kostela Panny Marie Vítězné, resp. v kos-
telním nádvoří vymezeném ambity, případně telním nádvoří vymezeném ambity, případně 
i v předzahrádkách. Hlavním celebrantem  i v předzahrádkách. Hlavním celebrantem  
a kazatelem při poutní mši svaté v 11 hodin byl a kazatelem při poutní mši svaté v 11 hodin byl 
břevnovský arciopat P. Prokop Petr Siostrzonek břevnovský arciopat P. Prokop Petr Siostrzonek 
OSB; s ním koncelebroval rektor bělohorského OSB; s ním koncelebroval rektor bělohorského 
kostela, břevnovský převor P. Benedikt Vojtěch kostela, břevnovský převor P. Benedikt Vojtěch 
Kolaja OSB. Slavnostní poutní kázání Otce ar-Kolaja OSB. Slavnostní poutní kázání Otce ar-
ciopata – jako vždy – prostě „nemělo chybu“. ciopata – jako vždy – prostě „nemělo chybu“. 
Po mši byly návštěvníkům nabízeny výborné Po mši byly návštěvníkům nabízeny výborné 
poutní koláče, které ve velkém množství napek-poutní koláče, které ve velkém množství napek-
la sestřička Tereza – a jež pak rozdávala spolu  la sestřička Tereza – a jež pak rozdávala spolu  
s dalšími bělohorskými řeholnicemi. s dalšími bělohorskými řeholnicemi. 
Kdo měl zájem, mohl se pak zúčastnit komen-Kdo měl zájem, mohl se pak zúčastnit komen-
tované polední prohlídky celého poutního areá-tované polední prohlídky celého poutního areá-
lu. Početnou skupinu zájemců provázela svým lu. Početnou skupinu zájemců provázela svým 
zajímavým a vtipným výkladem sestra Petra. zajímavým a vtipným výkladem sestra Petra. 
Odpověděla na mnoho doplňujících dotazů  Odpověděla na mnoho doplňujících dotazů  
z publika. Účastníci prohlídky velmi oceňovali z publika. Účastníci prohlídky velmi oceňovali 
její přesné a výstižné odpovědi, profesionálnost její přesné a výstižné odpovědi, profesionálnost 
popisu jednotlivých pamětihodností i nezauja-popisu jednotlivých pamětihodností i nezauja-
tý výklad pohnutých třistaletých dějin tohoto tý výklad pohnutých třistaletých dějin tohoto 
poutního místa. poutního místa. 
V 16:00 v kostelním nádvoří a ambitech začala V 16:00 v kostelním nádvoří a ambitech začala 
divadelní hra o geniálním barokním architektu divadelní hra o geniálním barokním architektu 
Blažeji Santinim podle scénáře Lucie Trmí-Blažeji Santinim podle scénáře Lucie Trmí-
kové, v režii V. Nebeského s mottem: „Snad kové, v režii V. Nebeského s mottem: „Snad 
zvonění Prozřetelnosti tvrdě spící probudí!“ zvonění Prozřetelnosti tvrdě spící probudí!“ 
Náročné role B. Santiniho se skvěle zhostil Mi-Náročné role B. Santiniho se skvěle zhostil Mi-
loslav König, neméně obtížnou roli umělcovy loslav König, neméně obtížnou roli umělcovy 
Múzy nadání, moudrosti a inspirace vytvořila Múzy nadání, moudrosti a inspirace vytvořila 
paní Lucie Trmíková. Byla to sice již repríza paní Lucie Trmíková. Byla to sice již repríza 
(bělohorská premiéra byla při loňské pouti), ale (bělohorská premiéra byla při loňské pouti), ale 
zájem početných diváků byl přesto veliký. zájem početných diváků byl přesto veliký. 
O hodinu později začínal další poutní program: O hodinu později začínal další poutní program: 
sestra Francesca, abatyše obou benediktinských sestra Francesca, abatyše obou benediktinských 
ženských komunit Venio (v Mnichově i na Bílé ženských komunit Venio (v Mnichově i na Bílé 
Hoře) prezentovala svoji pozoruhodnou poutní Hoře) prezentovala svoji pozoruhodnou poutní 
meditaci doprovázenou varhanními improviza-meditaci doprovázenou varhanními improviza-
cemi břevnovského varhaníka Marka Čihaře. cemi břevnovského varhaníka Marka Čihaře. 
Posledním poutním zastavením byly večerní Posledním poutním zastavením byly večerní 
benediktinské nešpory se zpěvem žalmů.benediktinské nešpory se zpěvem žalmů.

pokračování na straně 4

Z dnešního Kvarteta: vše je podobné, jako před léty – návrat z prázdnin a cesta do školy. Jistá změna tu ovšem je: děti na snímku břevnovského foto-
grafa Václava Duba jsou již dávno penzisté, neužívají se násadky, ale počítače. – Během léta uzrály štoky chmele na chmelničce ve dvoře kláštera a 7. 
září zde proběhlo 9. chmelobraní. Klášterní pivo teklo proudem. – Před klášterem se také objevil nový zelený koberec. Není to však vonná louka, ale 
hladina Pivovarského rybníka. V září před dvěma lety zemřel známý režizér Jiří Menzel. Na domě v ulici Na Valech, kde dlouho žil, byla odhalena ÚMČ 
pamětní deska. Vzpomínkového aktu se zúčastnila také  manželka režizéra paní Olga Menzelová.

Zpravodajství 
Břevnovana



4

BŘEVNOVAN

pokračování ze strany 3

Účastníci pouti si v přestávkách mezi jednot-Účastníci pouti si v přestávkách mezi jednot-
livými poutními programy mohli pochutnat na livými poutními programy mohli pochutnat na 
pečivu a dalších sladkostech, na chlebíčcích  pečivu a dalších sladkostech, na chlebíčcích  
a bylinkových limonádách, které pro ně při-a bylinkových limonádách, které pro ně při-
pravili farníci i zdejší řeholní sestry. Kávu i zá-pravili farníci i zdejší řeholní sestry. Kávu i zá-
kusky mohli ochutnat i v příjemné kavárničce kusky mohli ochutnat i v příjemné kavárničce 
sympatického pana Klinera zřízené v někdej-sympatického pana Klinera zřízené v někdej-
ším protileteckém krytu v předzahrádce nalevo ším protileteckém krytu v předzahrádce nalevo 
od hlavního vchodu. Poutníci si také nemohli od hlavního vchodu. Poutníci si také nemohli 
nevšimnout krásné květinové výzdoby prostoru nevšimnout krásné květinové výzdoby prostoru 
před vstupní branou do kostelního nádvoří tam, před vstupní branou do kostelního nádvoří tam, 
kde dříve býval jen živý plot a trávník. Parko-kde dříve býval jen živý plot a trávník. Parko-
vou úpravou prošly i obě předzahrádky… vou úpravou prošly i obě předzahrádky… 
Týden nato, dne 21. srpna, v předvečer další-Týden nato, dne 21. srpna, v předvečer další-
ho mariánského svátku (Panny Marie-králov-ho mariánského svátku (Panny Marie-králov-
ny všech svatých) se na Bílé Hoře uskutečnil ny všech svatých) se na Bílé Hoře uskutečnil 
krásný koncert houslové virtuosky sestry Marie krásný koncert houslové virtuosky sestry Marie 
Magdaleny Fuxové a uznávané německé cem-Magdaleny Fuxové a uznávané německé cem-
balistky Heleny Lerch – z díla tří významných balistky Heleny Lerch – z díla tří významných 
barokních skladatelů, kteří se všichni – shodou barokních skladatelů, kteří se všichni – shodou 
šťastných okolností – narodili v témže roce šťastných okolností – narodili v témže roce 
1685: Georga Friedricha Händela (1685–1759), 1685: Georga Friedricha Händela (1685–1759), 
Domenica Scarlattiho (1685–1757) a Johanna Domenica Scarlattiho (1685–1757) a Johanna 
Sebastiana Bacha (1685–1750). Houslistka Sebastiana Bacha (1685–1750). Houslistka 
Marie Magdalena vždy předem vysvětlila sym-Marie Magdalena vždy předem vysvětlila sym-
boliku jednotlivých hudebních motivů. Na pro-boliku jednotlivých hudebních motivů. Na pro-
gramu byly jednotlivé sonáty pro sólové housle gramu byly jednotlivé sonáty pro sólové housle 
i pro sólové cembalo, ale i pro oba nástroje spo-i pro sólové cembalo, ale i pro oba nástroje spo-
lečně. Nadšené obecenstvo si dlouhým potles-lečně. Nadšené obecenstvo si dlouhým potles-
kem vyžádalo „přídavek“ z díla barokního skla-kem vyžádalo „přídavek“ z díla barokního skla-
datele Bibera. Obě interpretky byly odměněny datele Bibera. Obě interpretky byly odměněny 
kyticemi – a milým překvapením bylo, že ony kyticemi – a milým překvapením bylo, že ony 
samy pak pozvaly diváky na lehké občerstve-samy pak pozvaly diváky na lehké občerstve-
ní v kostelní předzahrádce, kde si diváci mohli  ní v kostelní předzahrádce, kde si diváci mohli  
s oběma umělkyněmi pobesedovat. Tento kon-s oběma umělkyněmi pobesedovat. Tento kon-
cert se uskutečnil až týden po pouti – to proto, cert se uskutečnil až týden po pouti – to proto, 
že houslistka M. M. Fuxová byla v době pouti že houslistka M. M. Fuxová byla v době pouti 
na uměleckém turné s Pražákovým kvartetem  na uměleckém turné s Pražákovým kvartetem  
v západní Evropě. Koncert se konal díky pod-v západní Evropě. Koncert se konal díky pod-
poře Nadace české památky. poře Nadace české památky. 
O životní a umělecké dráze skvělé houslistky O životní a umělecké dráze skvělé houslistky 
sestry Marie Magdaleny jsme na stránkách sestry Marie Magdaleny jsme na stránkách 
Břevnovana již informovali; nyní tedy struč-Břevnovana již informovali; nyní tedy struč-
ně o druhé interpretce – německé cembalistce ně o druhé interpretce – německé cembalistce 
Heleně Lerch: studovala historické klávesové Heleně Lerch: studovala historické klávesové 
nástroje na Hochschule der Künste v Berlíně  nástroje na Hochschule der Künste v Berlíně  
a u Colina Tilneye v kanadském Torontu a poté a u Colina Tilneye v kanadském Torontu a poté 
ještě u Tiniho Mathota v Haagu. Koncertuje só-ještě u Tiniho Mathota v Haagu. Koncertuje só-
lově i jako členka různých komorních souborů lově i jako členka různých komorních souborů 
v Německu i jinde. Jako cembalistka i varhani-v Německu i jinde. Jako cembalistka i varhani-
ce se účastní různých projektů, festivalů i za-ce se účastní různých projektů, festivalů i za-
hraničních turné, rozhlasových a CD nahrávek hraničních turné, rozhlasových a CD nahrávek 
s různými hudebními tělesy. s různými hudebními tělesy. 

  Na bělohorské Mohyle Na bělohorské Mohyle a v jejím těsném a v jejím těsném 
okolí se o některých prázdninových nedělích okolí se o některých prázdninových nedělích 
konala ekumenická charismatická setkání desí-konala ekumenická charismatická setkání desí-
tek mladých lidí s modlitbami a zpěvy. Mnoha-tek mladých lidí s modlitbami a zpěvy. Mnoha-
hektarový lán zemědělské půdy, zcela obklopu-hektarový lán zemědělské půdy, zcela obklopu-
jící areál bělohorské Mohyly, bohužel zůstal od jící areál bělohorské Mohyly, bohužel zůstal od 
loňské sklizně obilnin nekultivovaný a neosetý, loňské sklizně obilnin nekultivovaný a neosetý, 
takže na takto vzniklém rozlehlém úhoru nyní takže na takto vzniklém rozlehlém úhoru nyní 
roste především nejrůznější plevel (mimo jiné roste především nejrůznější plevel (mimo jiné 
i ztepilý merlík bílý a mnoho dalších druhů), i ztepilý merlík bílý a mnoho dalších druhů), 
místy dosahující víc než 150 cm výšky. Spolu  místy dosahující víc než 150 cm výšky. Spolu  
s plevelem tam sporadicky roste i obilí z vydro-s plevelem tam sporadicky roste i obilí z vydro-
lených zrn při loňské sklizni. Je to dost smutný lených zrn při loňské sklizni. Je to dost smutný 
a nehezký pohled na tuto nevábnou džungli di-a nehezký pohled na tuto nevábnou džungli di-
voce rostoucích rostlin. Lidé se dohadují, proč voce rostoucích rostlin. Lidé se dohadují, proč 
tak rozsáhlý úrodný pozemek zůstává nevyu-tak rozsáhlý úrodný pozemek zůstává nevyu-
žitý: patrně se dosavadnímu nájemci další kul-žitý: patrně se dosavadnímu nájemci další kul-
tivace již ekonomicky nevyplatila (vzhledem  tivace již ekonomicky nevyplatila (vzhledem  
k vysokým cenám vstupů: osiv, hnojiv i dalších k vysokým cenám vstupů: osiv, hnojiv i dalších 

Při slavnostním zahájení školního roku a nových tříd v bubenečských školách Emmy Destinové a Nám. 
Svobody, nemohl opět chybět Hurvínek, kterého děti nepřestaly mít rády.Ostatně, spokojena byla paní 
radní M. Kubíková, Z. Hořánek s Hurvínkem i ředitelé škol M. Rybářová a O. Bažant.          Foto: Praha 6

Život Sokola v Břevnově. Na červnovém atletickém mítinku na Královce závod dívek odstartoval mís-
tostarosta ÚMČ Jakub Stárek, zatímco na jiném místě probíhaly další disciplíny. Závodů se zúčastnili 
diváci, rodiče, příznivci. 

Nebylo by správné nevyfotit alespoň některé účastníky zdařilého sousedského setkání u bývalé trafi-
ky ve Střešovicích na Norbertově. Akce prý byla okamžitým nápadem, žádné plánování. Je hezké, když 
se lidé umí sejít.
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agrochemikálií i pohonných hmot nezbytných agrochemikálií i pohonných hmot nezbytných 
pro kultivaci a sklizeň – a tomu neodpovídají-pro kultivaci a sklizeň – a tomu neodpovídají-
cí výkupní ceny rostlinné produkce). A vlastně cí výkupní ceny rostlinné produkce). A vlastně 
není divu, že ani majitelé pozemků zatím ne-není divu, že ani majitelé pozemků zatím ne-
podnikli něco, co by tento ohromný lán aspoň podnikli něco, co by tento ohromný lán aspoň 
esteticky uvedlo do přijatelnějšího stavu; byla esteticky uvedlo do přijatelnějšího stavu; byla 
by to pro ně nákladná a patrně i ztrátová in-by to pro ně nákladná a patrně i ztrátová in-
vestice…. Na druhé straně si asi někteří ještě vestice…. Na druhé straně si asi někteří ještě 
vzpomenou, že tomu není tak dávno (slabých vzpomenou, že tomu není tak dávno (slabých 
třicet let), kdy se za občanské války v někdej-třicet let), kdy se za občanské války v někdej-
ší Jugoslávii všechny parky i každá jiná volná ší Jugoslávii všechny parky i každá jiná volná 
plocha obleženého a vyhladovělého Sarajeva  plocha obleženého a vyhladovělého Sarajeva  
z krajní nouze proměnily v bramborová pole…. z krajní nouze proměnily v bramborová pole…. 

  Ze Spolku břevnovských živnostníků.Ze Spolku břevnovských živnostníků.    
/Marek Šoltés/ Spolek nyní žije přípravami na /Marek Šoltés/ Spolek nyní žije přípravami na 
uspořádání 27. Břevnovského posvícení, což je uspořádání 27. Břevnovského posvícení, což je 
bezkonkurenčně jeho největší pořádaná akce  bezkonkurenčně jeho největší pořádaná akce  
v roce. Bude se konat jako obvykle na počátku v roce. Bude se konat jako obvykle na počátku 
října, tentokrát 7. – 9. října v předpolí Břevnov-října, tentokrát 7. – 9. října v předpolí Břevnov-
ského kláštera. ského kláštera. 

  Po dvouleté pauze,Po dvouleté pauze, kdy se posvícení ko- kdy se posvícení ko-
nat nemohlo, zaznamenají občané řadu změn, nat nemohlo, zaznamenají občané řadu změn, 
směřujících k většímu pohodlí návštěvníků. směřujících k většímu pohodlí návštěvníků. 
Asfaltová plocha před klášterem zůstane volná Asfaltová plocha před klášterem zůstane volná 
pouze s několika stánky po obvodu a může tak pouze s několika stánky po obvodu a může tak 
sloužit k pohodlnému korzování a konzuma-sloužit k pohodlnému korzování a konzuma-
ci jídla a pití. Zároveň poslouží jako hlediště ci jídla a pití. Zároveň poslouží jako hlediště 
a případný taneční parket pro jinak umístěné a případný taneční parket pro jinak umístěné 
pódium. Za řemeslnými stánky se již nebudete pódium. Za řemeslnými stánky se již nebudete 
muset prodírat do vesničky pod rybníky, ale na-muset prodírat do vesničky pod rybníky, ale na-
jdete je v bezprostřední blízkosti. Provoz dvou jdete je v bezprostřední blízkosti. Provoz dvou 
lunaparků bude obohacen o nové atrakce, ale  lunaparků bude obohacen o nové atrakce, ale  
i proto jsme se domluvili, že budou provozo-i proto jsme se domluvili, že budou provozo-
vány bez hlasitého hudebního doprovodu, který  vány bez hlasitého hudebního doprovodu, který  
v minulých letech spíše obtěžoval, než by lákal v minulých letech spíše obtěžoval, než by lákal 
návštěvníky. Definitivně jsme se též rozloučili návštěvníky. Definitivně jsme se též rozloučili 
s bezodtokovými kadibudkami, na místě bude s bezodtokovými kadibudkami, na místě bude 
velkokapacitní návěs se splachovacími kabina-velkokapacitní návěs se splachovacími kabina-
mi, tekoucí vodou, samozřejmě průběžně uklí-mi, tekoucí vodou, samozřejmě průběžně uklí-
zenými. Bohužel provoz takovýchto WC stojí zenými. Bohužel provoz takovýchto WC stojí 
mnoho desítek tisíc korun, a protože příspěvek mnoho desítek tisíc korun, a protože příspěvek 
městské části byl opravdu jen symbolický, ne-městské části byl opravdu jen symbolický, ne-
obejdeme se bez nepopulárního výběru poplat-obejdeme se bez nepopulárního výběru poplat-
ku, který by pronájem alespoň z menší části ku, který by pronájem alespoň z menší části 
umořil. Přesto si myslíme, že i tuto změnu naši umořil. Přesto si myslíme, že i tuto změnu naši 
návštěvníci ocení.návštěvníci ocení.

  Den před samotným posvícenímDen před samotným posvícením,, tedy  tedy 
6. 9. odpoledne pak jako vždy proběhne akce 6. 9. odpoledne pak jako vždy proběhne akce 
Kolotoče bez bariér, kdy Spolek břevnovských Kolotoče bez bariér, kdy Spolek břevnovských 
živnostníků ve spolupráci s Nadací rozvoje živnostníků ve spolupráci s Nadací rozvoje 
občanské společnosti umožní návštěvu atrak-občanské společnosti umožní návštěvu atrak-
cí znevýhodněným dětem tak, aby i ony měly  cí znevýhodněným dětem tak, aby i ony měly  
možnost si naše posvícení užít. Těšíme se na možnost si naše posvícení užít. Těšíme se na 
Vás! Vás! 

 /Vendula Guhová/.  /Vendula Guhová/. Komunitní zahrada Komunitní zahrada 
LIBÓZALIBÓZA zakončila letní prázdniny dvěma  zakončila letní prázdniny dvěma 
unikátními kulturními akcemi. Jednou z nich unikátními kulturními akcemi. Jednou z nich 
byla divadelní improvizace mima Vojty Švejdy  byla divadelní improvizace mima Vojty Švejdy  
a hudebníka Jana Kalivody Wariot Ideal: Me-a hudebníka Jana Kalivody Wariot Ideal: Me-
tamorphósis Famfuláre. Poslední srpnový den tamorphósis Famfuláre. Poslední srpnový den 
LIBÓZU projasnilo úplně první promítání let-LIBÓZU projasnilo úplně první promítání let-
ního kina s filmem Poslední závod o Hančovi  ního kina s filmem Poslední závod o Hančovi  
a Vrbatovi. Předcházel mu koncert baset +  a Vrbatovi. Předcházel mu koncert baset +  
s A.m. Almelou a krátký dokument Marka Na-s A.m. Almelou a krátký dokument Marka Na-
jbrta Praha mizerná: Bílá Hora a Ruzyně.Za-jbrta Praha mizerná: Bílá Hora a Ruzyně.Za-
hradnickou sezónu jsme symbolicky uzavřeli hradnickou sezónu jsme symbolicky uzavřeli 
15. září Zahradní dožínkovou slavností, na kte-15. září Zahradní dožínkovou slavností, na kte-
ré zahrál Jakub Foll divadelní představení pro ré zahrál Jakub Foll divadelní představení pro 
děti Cirkus Prdítko. Vrcholem slavnosti byly děti Cirkus Prdítko. Vrcholem slavnosti byly 
koncerty Střídmých klusáků v kulisách višní  koncerty Střídmých klusáků v kulisách višní  
a kapely Hm… V polovině listopadu, až pad-a kapely Hm… V polovině listopadu, až pad-
ne v podvečer tma, nás čeká speciální zážitek  ne v podvečer tma, nás čeká speciální zážitek  
s názvem Svátek světla. Jedná se o intimní pro-s názvem Svátek světla. Jedná se o intimní pro-
cházku po výtvarných světelných instalacích cházku po výtvarných světelných instalacích 

Oborou Hvězda s tématem hub a podhoubí, se Oborou Hvězda s tématem hub a podhoubí, se 
zakončením v LIBÓZE. Je vhodná pro rodiny  zakončením v LIBÓZE. Je vhodná pro rodiny  
s dětmi, milovníky výtvarného umění a ko-s dětmi, milovníky výtvarného umění a ko-
hokoliv dalšího. Svátek světla, který má díky hokoliv dalšího. Svátek světla, který má díky 
spolku Roztoč dlouholetou tradici v Roztokách spolku Roztoč dlouholetou tradici v Roztokách 
u Prahy, poprvé zažijeme i v naší lokalitě. Mů-u Prahy, poprvé zažijeme i v naší lokalitě. Mů-
žeme se na něj těšit v neděli 13. listopadu.žeme se na něj těšit v neděli 13. listopadu.
Na Štědrý den v 11 hodin pak v zahradě chys-Na Štědrý den v 11 hodin pak v zahradě chys-
táme tradiční Sousedské zpívání koled, které táme tradiční Sousedské zpívání koled, které 
mívá krásnou vřelou sváteční atmosféru.mívá krásnou vřelou sváteční atmosféru.

  S Břevnovanem na podzimní výlet.S Břevnovanem na podzimní výlet. /F. J./  /F. J./ 
Břevnovští výletníci vyjedou letos už po-Břevnovští výletníci vyjedou letos už po-
druhé, a to v sobotu 15. října 2022 v 8 hodin druhé, a to v sobotu 15. října 2022 v 8 hodin 
ráno z parkoviště u Břevnovského kláštera ráno z parkoviště u Břevnovského kláštera 
opět malým autobusem pro 20 osob. Ten-opět malým autobusem pro 20 osob. Ten-
tokrát se z Prahy vyjede slánskou dálnicí,  tokrát se z Prahy vyjede slánskou dálnicí,  
a pokud bude hezké počasí, uvidíme před se-a pokud bude hezké počasí, uvidíme před se-
bou nádherné panorama Českého Středoho-bou nádherné panorama Českého Středoho-
ří. Za Slaným odbočíme do Neprobylic, kde ří. Za Slaným odbočíme do Neprobylic, kde 
bude velmi krátká zastávka u krásné staré bude velmi krátká zastávka u krásné staré 
dřevěné zvonice. Budeme pak pokračovat dřevěné zvonice. Budeme pak pokračovat 
přes Klobuky, za nimiž uvidíme nejznáměj-přes Klobuky, za nimiž uvidíme nejznáměj-
ší český menhir, Zkamenělého pastýře. Ná-ší český menhir, Zkamenělého pastýře. Ná-
sledovat bude město Peruc s méně známým sledovat bude město Peruc s méně známým 
opraveným rokokovým zámkem, ve kterém opraveným rokokovým zámkem, ve kterém 
máme na 10. hodinu zajištěnu hodinovou máme na 10. hodinu zajištěnu hodinovou 
prohlídku. Oběd máme zajištěn v Lounech, prohlídku. Oběd máme zajištěn v Lounech, 
odkud pojedeme do Třebízi, kde si od 14. odkud pojedeme do Třebízi, kde si od 14. 
hodiny budeme při průvodcovském výkla-hodiny budeme při průvodcovském výkla-
du prohlížet tzv. živý skanzen, snad jediný  du prohlížet tzv. živý skanzen, snad jediný  
v Čechách. Po 15. hodině si ještě projdeme v Čechách. Po 15. hodině si ještě projdeme 
nedostavěný chrám v Panenském Týnci, nedostavěný chrám v Panenském Týnci, 
mezi jehož zdmi proudí nejsilnější energe-mezi jehož zdmi proudí nejsilnější energe-
tické pole v Čechách. Výlet ukončíme opět tické pole v Čechách. Výlet ukončíme opět 
kolem 17. hodiny na parkovišti u Břevnov-kolem 17. hodiny na parkovišti u Břevnov-
ského kláštera.ského kláštera.
Ptáte, se kolik bude výlet stát? Cena je Ptáte, se kolik bude výlet stát? Cena je 
520,– Kč včetně vstupů do zámku v Peruci  520,– Kč včetně vstupů do zámku v Peruci  
a skanzenu v Třebízi. Oběd v Lounech v ceně a skanzenu v Třebízi. Oběd v Lounech v ceně 
zahrnut není a to proto, že si každý vybere zahrnut není a to proto, že si každý vybere 
jídlo sám z jídelního lístku a také si ho sám jídlo sám z jídelního lístku a také si ho sám 
i zaplatí. Dostatečný počet míst je v restau-i zaplatí. Dostatečný počet míst je v restau-
raci U Jíchů zarezervovaný. Přihlášky na raci U Jíchů zarezervovaný. Přihlášky na 
výlet včetně okamžité platby bude přijímat výlet včetně okamžité platby bude přijímat 
pan Radek Pech v trafice Bělohorská 99  pan Radek Pech v trafice Bělohorská 99  
v Břevnově do 8. 10. 2022 včetně. Předběžná v Břevnově do 8. 10. 2022 včetně. Předběžná 
rezervace možná není. V případě, že se ně-rezervace možná není. V případě, že se ně-
kdo nebude moci výletu zúčastnit, zaplacená kdo nebude moci výletu zúčastnit, zaplacená 
cena se vrátí jen z důvodu předem nahlášené cena se vrátí jen z důvodu předem nahlášené 
nemoci. V jiných případech – pokud se nena-nemoci. V jiných případech – pokud se nena-
jde náhradník – se zaplacená částka vracet jde náhradník – se zaplacená částka vracet 
nebude. Redakce Břevnovana si v případě nebude. Redakce Břevnovana si v případě 
nedostatečného obsazení míst v autobuse vy-nedostatečného obsazení míst v autobuse vy-
hrazuje právo výlet zrušit s tím, že zaplacená hrazuje právo výlet zrušit s tím, že zaplacená 
cena bude každému účastníkovi vrácena.cena bude každému účastníkovi vrácena.
Za časopis Břevnovan srdečně zve: Filomena Za časopis Břevnovan srdečně zve: Filomena 
Jičínská, tel. 606 871 662, Pavel Krchov, tel. Jičínská, tel. 606 871 662, Pavel Krchov, tel. 
732 243 922. 732 243 922. 

  Pěkné pozdravení z Hradčan.Pěkné pozdravení z Hradčan. /Marie Bu- /Marie Bu-
kvicová/. Prázdniny utekly a doufám, že jste si kvicová/. Prázdniny utekly a doufám, že jste si 
je všichni dle možnosti užili. U nás v knihovně je všichni dle možnosti užili. U nás v knihovně 
na Pohořelci těsně, než začaly prázdniny, jsme na Pohořelci těsně, než začaly prázdniny, jsme 
se mohli zúčastnit koncertu a začátkem prázd-se mohli zúčastnit koncertu a začátkem prázd-
nin si z ovčího rouna vyrobit něco pěkného. nin si z ovčího rouna vyrobit něco pěkného. 
Protože to bylo v zahradě a za mokra, tak to Protože to bylo v zahradě a za mokra, tak to 
bylo moc příjemné. Koncem prázdnin se pro bylo moc příjemné. Koncem prázdnin se pro 
nevidomé děti uspořádalo povídání s hudbou. nevidomé děti uspořádalo povídání s hudbou. 
Poslední den v srpnu J. P. Snětivý přednesl kon-Poslední den v srpnu J. P. Snětivý přednesl kon-
cert spojený s poezii. Nyní se těšíme na seminář cert spojený s poezii. Nyní se těšíme na seminář 
nadačního fondu MATHILDA na téma nevido-nadačního fondu MATHILDA na téma nevido-
mí mezi námi. Bude to s ukázkami asistenčního mí mezi námi. Bude to s ukázkami asistenčního 
psa a jeho výcviku. Druhý den 8. 9. byla před-psa a jeho výcviku. Druhý den 8. 9. byla před-
náška, jak pečovat o sebe, a jak snížit stres. 14. náška, jak pečovat o sebe, a jak snížit stres. 14. 
září jsme se potěšili čtenými povídkami z Kam-září jsme se potěšili čtenými povídkami z Kam- pokračování na straně 6

mistryně světa z Břevnova

V letité sokolovně v ulici Heleny Malířové se 
s ní můžete potkat denně. Rodačka z Aše, 
ročník 1953, od žákovských let se věnovala 
sportu, a to atletice a běhu na lyžích. Dobré 
výkony ji posunuly do atletického oddílu TJ 
Škoda Plzeň. V Plzni také navštěvovala gym-
názium. Ve své sportovní kariéře pokračovala 
studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
UK v Praze. Tady se musela rozhodnout mezi 
atletikou a během na lyžích. Zvítězila atletika 
a udělala dobře. Zdravotní problémy ji však  
z aktivní činnosti vyřadily již v jejích 25 letech. 
Vdala se a založila rodinu. Sportu zůstala 
věrná. Jako trenérka se více než 15 let věno-
vala mládeži v atletickém oddílu Univerzitní 
sportovní klub Praha. Pak pracovala 20 let na 
ústředí Sokola a dodnes je cvičitelkou žákov-
ského oddílu sportovní všestrannosti v T. J. 
Sokol Praha–Břevnov. V břevnovském Sokole 
působí v současné době i jako starostka. Po 
několika úspěšných výsledcích na domácích 
atletických závodech veteránů se jako členka 
národního týmu v červenci tohoto roku zúčast-
nila Mistrovství světa veteránů v atletice ve 
finském Tampere. Svým výkonem překvapila 
nejen sebe, ale i český veteránský „svět“. Stala 
se mistryní světa v hodu oštěpem v kategorii 
ŽENY 65+! Osobním seniorským rekordem 
29,28m porazila soupeřky o více než 4 m  
a získala zlatou medaili. Břevnov je na mistryni 
světa hrdý. Vandě Marušové ke světovému 
titulu blahopřejeme a přejeme další sportovní 
úspěchy! 

Foto: Marek Knittl

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Vanda Marušová

py a další den 15. září nás provedl J. P. Snětivý py a další den 15. září nás provedl J. P. Snětivý 
Loretou. Pro velký úspěch knihy J. P. Snětivé-Loretou. Pro velký úspěch knihy J. P. Snětivé-
ho Tajemství pražských klášterů Pražský hrad  ho Tajemství pražských klášterů Pražský hrad  
a Hradčany bude křest jejího dotisku.a Hradčany bude křest jejího dotisku.
Ve strahovské bazilice se během léta konalo Ve strahovské bazilice se během léta konalo 
několik krásných koncertů. Například 14. 8. několik krásných koncertů. Například 14. 8. 
Strahovské nokturno filmové a muzikálové Strahovské nokturno filmové a muzikálové 
melodie. Při poutní slavnosti 15. srpna bohužel melodie. Při poutní slavnosti 15. srpna bohužel 
nemohl zaznít NELSON MESSE od J Haydna, nemohl zaznít NELSON MESSE od J Haydna, 
neboť onemocněl strahovský varhaník Vla-neboť onemocněl strahovský varhaník Vla-
dimír Roubal a tak se improvizovalo. 28. 8 se  dimír Roubal a tak se improvizovalo. 28. 8 se  
v bazilice uskutečnily věčné sliby.v bazilice uskutečnily věčné sliby.
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7. září 2022 konalo se v hospodářském dvoře deváté chmelobraní. Účast byla dobrá, česal se chmel 
žatecký, pilo se výborné pivo klášterní. Uprostřed fotografie stojí na zemi plechová nádoba věrtel, obje-
mová míra, kterou všichni česáči dobře znali a jistě ještě znají.

U nás na Hradčanech, jako mnohde jinde, bo-U nás na Hradčanech, jako mnohde jinde, bo-
jujeme krom, jiného s el. koloběžkami, ale také jujeme krom, jiného s el. koloběžkami, ale také 
s nepořádkem v kapli sv. Barbory v Loretánské s nepořádkem v kapli sv. Barbory v Loretánské 
ulici, kterou má pod správou MČ P–1. Nikdo jí ulici, kterou má pod správou MČ P–1. Nikdo jí 
neuklízí, jsou tam za mřížemi roušky, kelímky neuklízí, jsou tam za mřížemi roušky, kelímky 
a špína. Je to ostuda. Starosta nám sice řekl, že a špína. Je to ostuda. Starosta nám sice řekl, že 
je to velice jednoduché, že to může ihned zaří-je to velice jednoduché, že to může ihned zaří-
dit, neb to má na starosti placený zaměstnanec, dit, neb to má na starosti placený zaměstnanec, 
ale uběhly již tři týdny a nic se neděje. O domu ale uběhly již tři týdny a nic se neděje. O domu 
hrůzy na Pohořelci neví vůbec. Pokud se staros-hrůzy na Pohořelci neví vůbec. Pokud se staros-
ta na Hradčany dostane, pak ho snad zajímají ta na Hradčany dostane, pak ho snad zajímají 
jen dobrovolní hasiči na Loretánské zahradě. jen dobrovolní hasiči na Loretánské zahradě. 
Přeji všem pěkný podzim, i když drahý, a šťast-Přeji všem pěkný podzim, i když drahý, a šťast-
nou ruku při volbách.nou ruku při volbách.

  Z Liboce.Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. Petřinám byla  /Ing. Emil Morys/. Petřinám byla 
trochu změněna tvář. Na křižovatce NA PET-trochu změněna tvář. Na křižovatce NA PET-
ŘINÁCH NA VĚTRNÍKU byla instalována ŘINÁCH NA VĚTRNÍKU byla instalována 
světla, řídící provoz křižovatky od srpna tohoto světla, řídící provoz křižovatky od srpna tohoto 
roku. Je to velký zásah do systému ulic, neboť roku. Je to velký zásah do systému ulic, neboť 
celé Petřiny doposud neměly ani jednu řídící celé Petřiny doposud neměly ani jednu řídící 
světelnou křižovatku. Touto stavební úpravou světelnou křižovatku. Touto stavební úpravou 
mění Petřiny svou tvář a působí jakoby brána mění Petřiny svou tvář a působí jakoby brána 
Petřin.Petřin.
– Po celé jaro probíhal v libocké faře Malejov – Po celé jaro probíhal v libocké faře Malejov 
kurz s názvem ALFA.kurz s názvem ALFA.
Kurz pořádala fara Liboc a měl za úkol přiblížit Kurz pořádala fara Liboc a měl za úkol přiblížit 
účastníkům katolické poslání. Po přednesech účastníkům katolické poslání. Po přednesech 
hlavní náplně probíhaly různé diskuze k otáz-hlavní náplně probíhaly různé diskuze k otáz-
kám božích vztahů a vazeb. Kurz běžel celé kám božích vztahů a vazeb. Kurz běžel celé 
jaro a skončil v červnu.jaro a skončil v červnu.
– Nad Libockým kostelem a za číslem domu – Nad Libockým kostelem a za číslem domu 
39 působí obnovený spolek LIBÓZA. V dub-39 působí obnovený spolek LIBÓZA. V dub-
nu uspořádal Jarní zahradní slavnost. Slavnost nu uspořádal Jarní zahradní slavnost. Slavnost 
probíhala odpoledne. Pro děti vystoupili Jakub probíhala odpoledne. Pro děti vystoupili Jakub 
Foll, písničkář Ondřej Galuška a kapela Přetlak Foll, písničkář Ondřej Galuška a kapela Přetlak 
věku.věku.
– 10. června pořádala Katolická církev po celé – 10. června pořádala Katolická církev po celé 
Praze veřejné prohlídky církevních objektů  Praze veřejné prohlídky církevních objektů  
a mše nazvané NOC KOSTELŮ. Mše se také a mše nazvané NOC KOSTELŮ. Mše se také 
konala v Libockém kostele sv. Floriána a sv. konala v Libockém kostele sv. Floriána a sv. 
Šebestiána. Účast v Libockém kostele byla pěk-Šebestiána. Účast v Libockém kostele byla pěk-
ná, jakoby se občané vraceli do církve.ná, jakoby se občané vraceli do církve.
– 30. černa v sobotu neotálela libocká společ-– 30. černa v sobotu neotálela libocká společ-
nost ARCHAIA v ulici V domcích. Společnost nost ARCHAIA v ulici V domcích. Společnost 
řídila zajímavou slavnost po celý den. Byly vy-řídila zajímavou slavnost po celý den. Byly vy-
staveny historické zbraně a předvedeny ukázky staveny historické zbraně a předvedeny ukázky 
ze života ozbrojenců a rytířů. Program byl smě-ze života ozbrojenců a rytířů. Program byl smě-
rován hlavně pro dětské diváky. Účast lidí byla rován hlavně pro dětské diváky. Účast lidí byla 
dobrá, pořadatelům se dařilo hbitě připravovat dobrá, pořadatelům se dařilo hbitě připravovat 
čísla podle připraveného programu.čísla podle připraveného programu.
– 24. srpna Libóza uspořádala divadelní im-– 24. srpna Libóza uspořádala divadelní im-
provizaci. Té dala název METAMORPHOSIS provizaci. Té dala název METAMORPHOSIS 
FAMFULARE.FAMFULARE.
– 29. srpna uspořádal Libocký dvůr (je to  – 29. srpna uspořádal Libocký dvůr (je to  
v Nové Liboci) hudební večer nazvaný pořada-v Nové Liboci) hudební večer nazvaný pořada-
telem SNOWDIVERS, Ve stopách strun. autora telem SNOWDIVERS, Ve stopách strun. autora 
Pavla Muchy.Pavla Muchy.
– 31. srpna vymyslela skupina z Libózy letní  – 31. srpna vymyslela skupina z Libózy letní  
a zimní kino. Na večerním programu byl kon-a zimní kino. Na večerním programu byl kon-
cert a pak promítnut celovečerní film Poslední cert a pak promítnut celovečerní film Poslední 
závod, pojednávající o tragickém lyžařském zá-závod, pojednávající o tragickém lyžařském zá-
vodu v Krkonoších počátkem minulého století. vodu v Krkonoších počátkem minulého století. 
Představení se zúčastnil hojný počet lidí. Představení se zúčastnil hojný počet lidí. 

  Z Břevnovského divadelního souboruZ Břevnovského divadelního souboru sdě- sdě-
leno, že až teprve v září rozběhnou se zkoušky leno, že až teprve v září rozběhnou se zkoušky 
na Strašidlo cantervillské, které bude uvedeno na Strašidlo cantervillské, které bude uvedeno 
v Kaštanu 30. října 2022 od 15 hodin jako dět-v Kaštanu 30. října 2022 od 15 hodin jako dět-
ské představení. V listopadu má býti v Kaštanu ské představení. V listopadu má býti v Kaštanu 
otevřena výstava obrazů Moniky Kočendové, otevřena výstava obrazů Moniky Kočendové, 
režisérky souboru. režisérky souboru. 

Starosta O. Kolář, místostarosta J. Lacina, radní M. Hošek, principál J. Suchý, herci a další účastníci, se-
šli se u příležitosti výročí úmrtí režizéra Jiřího Menzela u domu, kde po léta bydlel a odhalili mu pamětní 
desku. Stalo se 5. září 2022. 

Nová architektonická podoba polikliniky v Břevnově byla schválena. Původní vzhled budovy se naštěstí 
nezmění, ale kolem jádra vzniknou další objekty. Viz článek paní architektky Evy Smutné na straně 9.
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Vážení Břevnované,

čtyři roky se spolu setkáváme na 
stránkách Břevnovana, abych vás 
z pozice místostarosty pro územní 
rozvoj a veřejný prostor seznamoval 
s tím, co se povedlo a co se chystá.

Velkou radost mám z toho, že se 
konečně na Strahově podařilo do-
táhnout směnu pozemků s hlavním 
městem. Za Prahu 6 jsme dosáhli 
svěření pozemků mezi ulicemi At-
letická, Skokanská a Běžecká, a to 
znamená, že už nic nestojí v cestě, abychom je začali plně využí-
vat pro sportovní aktivity dětí i dospělých z SK Unionu Břevnov 
a celý areál postupně zrevitalizovali. Věřím, že časem to oprav-
du dotáhneme a Břevnov bude mít kvalitní fotbalové zázemí se 
vším, co k tomu patří.

Ještě před prázdninami jsme za Prahu 6 odmítli novou podo-
bu Metropolitního plánu. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem 
zamítnutí na zastupitelstvu prosazoval, byl způsob, jak se (ne)
vypořádal s dopravou v Břevnově. Metropolitní plán totiž zce-
la rezignuje na návrhy na zahloubení Patočkovy ulice. Naopak 
by z Břevnova udělal obětního beránka rozvoje města, když by 
dopravu z D 6 přivedl radiálou na Vypich, a tam ji vypustil na 
povrch. Takový plán jde proti všem snahám Prahy 6, jako byl na-
příklad zákaz tranzitní dopravy kamionů přes Břevnov, který se 
podařilo vyjednat mému kolegovi Jirkovi Lálovi, místostarostovi 
pro dopravu. Rád bych přinesl nějaké čerstvé zprávy z příprav 
revitalizace Bělohorské ulice, ale tady nás nepřestává udivovat, 
jak neuvěřitelně pomalu dokáže magistrátní odbor investic pra-
covat. Bohužel.

V září nás čeká v Břevnově řada sportovních nebo kulturně spo-
lečenských akcí, jako je volnočasový Ladronkafest nebo stále 
populární Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře. Především však 23. 
a 24. září volby – oslava demokracie a svobody. Pokud máte 
šestku v srdci, přijďte rozhodnout, kdo má vést městskou část 
následující čtyři roky. Budu rád, když si u toho vzpomenete tře-
ba na nové biodynamické osvětlení nebo nové sochy na Ladron-
ce, opravené vodní pumpy, bezpečný přechod Pod Marjánkou 
nebo zrevitalizované Plivátko a další Nápady pro šestku.

A jako vždy – pokud se vám něco nezpodává, tak mi napište 
nebo využijte aplikaci Lepší 6, a my to dáme do pořádku. 

S úctou Jakub Stárek místostarosta MČ Praha 6

Milí Břevnované,

v tomto čísle se budu věnovat si-
tuaci v Základní škole Jana Amo-
se Komenského. Těšili jsme se, že 
děti i učitelé z této školy budou od  
1. září využívat novou školní kuchyni 
s rozšířenou jídelnou a další prosto-
ry školy. Koncem roku pak měly být  
k nastěhování nové půdní prostory  
s moderními učebnami, knihovnou  
a dalším zázemím. Situace s dokon-
čením půdní vestavby a s tím souvise-
jící rekonstrukcí kuchyně a jídelny se ale bohužel zkomplikovala. Po 
uzavření zakázky stavební firma opakovaně neplnila své povinnos-
ti. Několikrát byla upozorňována na skutečnost, že se na realizaci 
díla podílí poměrně nízký počet pracovníků a postup prací neodpo-
vídá dohodnutému harmonogramu. Počátkem prázdnin tato spo-
lečnost změnila svou vlastnickou strukturu, přestala komunikovat  
a opustila staveniště bez řádného zajištění objektu – především 
tedy bez zajištění rozkrytých střech tak, aby do budovy nezatékalo.

Je to pro nás i pro školu nemilé překvapení, neboť zhotovitele stav-
by jsme získali ve standardním výběrovém řízení. Vysoutěžená spo-
lečnost se jevila jako seriózní, doložila reference a měla za sebou 
řadu velkých zakázek i v oblasti školských staveb. Nebyly signály 
ohledně budoucí změny majitele, ani to, že by firma nebyla schopna 
stavbu řádně realizovat. Nyní se ukazuje, že podobným problémům  
s tímto zhotovitelem čelí i v dalších obcích a městech po celé Čes-
ké republice. Nepříznivou situaci ale intenzivně řešíme. S nespoleh-
livým zhotovitelem byl ukončen smluvní vztah a radní městské čás-
ti v nejkratší možné době odsouhlasili zahájení nového výběrového 
řízení na firmu, která dílo zdárně dokončí. Jde o postup v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. V mezidobí jsme zajistili za-
krytí střechy tak, aby do budovy již nezatékalo, a prostory školy, kte-
ré byly zatékáním poškozeny, jsme připravili na nový školní rok. Vy-
měnili jsme podlahy, vymalovali a provedli generální úklid celé školy  
a zahrady. Třetí podlaží budovy zatím zůstává nedokončené, ško-
la tak využívá k výuce náhradní prostory v ZUŠ Jana Hanuše. 
Kvůli nedokončené rekonstrukci školní jídelny jsme také žákům 
a učitelům zajistili náhradní stravování v nedaleké menze. Pře-
chod v ulici Radimova monitoruje městská policie, dbáme tedy  
i na bezpečnost dětí v silničním provozu. Předpokládáme, že sta-
vební práce se znovu rozběhnou koncem letošního roku. Musím 
velmi poděkovat za to, jak proběhlo setkání s rodiči této školy na 
začátku školního roku, kde jsme odpověděli na řadu dotazů. Rodi-
če na závěr poděkovali paní ředitelce za to, jak se k situaci postavila 
a nabídli jí pomoc. Toho si opravdu velmi vážím a v této těžké chvíli 
cítím, jak sounáležitost pomáhá. Věřím, že se ve spolupráci s žáky 
a jejich rodiči podaří náročné období zvládnout.

Na závěr bych se ráda rozloučila se čtenáři Břevnovanu. Pravidel-
ně jsem vás zde informovala o dění ve školství, které jsem měla  
v tomto volebním období na starosti. Vzhledem k tomu, že jsem  
v rámci vnitrostranických postupů neobhájila své místo na kandidát-
ní listině, nebudu již po nadcházejících komunálních volbách jako 
radní pro školství na radnici pokračovat. Děkuji za podporu, kterou 
jsem od občanů Prahy 6 cítila právě v tomto těžkém období, ve kte-
rém jsme společně řešili nákazu Covid, následně válku na Ukrajině  
a právě i krizi na stavebním trhu. Ať se školství Prahy 6 i vám všem 
daří a ty následující roky jsou zcela běžné, bez nemilých výkyvů  
a překvapení.

V úctě 

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ S 
Ing. Marií Kubíkovou radní MČ pro oblast školství
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Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

mobil: 602 361 733, 602 611 205
e–mail: info@solork.cz • internet: www.solork.cz
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Milí sousedé,

čtyři roky jsem byl na radnici Pra-
hy 6 předsedou výboru pro ote-
vřenost, média a participaci, proto 
vám předkládám účet. Neměl jsem 
sice ani pravomoc ani rozpočet, ale 
předkládal jsem spolu s výborem 
návrhy, požadavky, doporučení.

Participace

Dříve byla „participace“ pro vedení 
radnice sprosté slovo. Nyní se mi 
již podařilo většinu rady i úřadu 
přesvědčit, že jde o moderní způsob řízení, předchází konflik-
tům a je výhodný jak pro radnici, tak pro veřejnost. Již r. 2017 
jsme s místostarostou Lacinou zavedli každoroční participační 
Nápad pro Šestku. Loni prošel krizí kvůli nedostatečné podpo-
ře vedení. Dokonce jeden ročník vypadl. Doporučil jsem proto 
posílit realizační zázemí, lépe rozdělit práci a zlepšit informo-
vanost a podporu občanů. V dalším období Nápad pro Šestku 
opět rozjedeme s vyšší aktivitou radnice.

Též několik akcí už radnice konečně doprovodila pořádnou 
participací. Například rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou 
se již projektuje podle veřejné ankety, pracovní skupiny včet-
ně zástupců občanů a veřejného projednání.

Rád bych ale pro Prahu 6 zavedl tzv. systémovou participaci. 
Jde o řízení všech záměrů radnice nejen pro participaci a lepší 
informování veřejnosti, ale i pro efektivní management uvnitř 
úřadu. Sjednocuje rychlou výměnu informací o každém pro-
jektu, investici, záměru v městské části. Umožní vždy od po-
čátku oslovit občany, zjistit názory, zkušenosti, místní znalosti, 
připomínky a návrhy. Aby nešlo o nárazovou kampaň „když 
se to hodí“. Aby z participace nevyklouzl žádný projekt, byť 
sebelépe míněný, a pak se ukáže, že občané jsou zaskočeni, 
nemohli se vyjádřit, odhalit nečekaný zádrhel. Mám pro to již 
připravený systém Evidence záměrů (EZAM), jen ho zavést do 
praxe.

Média

Udrželi jsme časopis Šestka ve srovnání s jinými radnicemi  
v Česku na špičce v pluralitě názorů. Tiskneme v něm názory 
vedení radnice i názory opozice i spolků, které si občas nebe-
rou servítky. Oproti politickému překřikování, které najdete jin-
de, jde ale o kultivovanou diskusi. Ta je základem demokracie. 
A ať si názor udělá čtenář sám.

Zlepšili jsme také projev radnice na sociálních sítích. Nové re-
prezentaci předáváme návrh kodexu, jak komunikovat co do 
plurality, tak co do férovosti – prostě předat občanům použi-
telné informace a co nejméně mlžit.

Otevřenost a přístup k informacím

Jako spoluautor Infozákona mám přirozeně zájem, aby naše 
radnice vyřizovala žádosti občanů vstřícně. Podle kontroly 
výborem bylo 95 % bez problémů, v několika málo sporných 
případech jsme doporučili zlepšení. Taky jsem prosadil, že po-
kud radnice za vaše peníze objedná nějakou právní analýzu, 
automaticky je veřejně dostupná. Do té doby to nebylo trans-
parentní.

Bylo by toho více. Podstatné je, že slovo „radnice“ pro mě zna-
mená radit se s občany. Nejde to o všem, ale například projekt 
Korzo Dejvická, dlouho plánovaná rekonstrukce Dejvické ulice 
na moderní obchodní třídu, je příklad, o čem se radit s veřej-
ností prostě musíme. Tak se na to společně těšme.

Oldřich Kužílek, předseda výboru, STAN

Z RADNICE

Vážení čtenáři Břevnovanu,

skončila doba dovolených a prázd-
nin a nastoupil tradiční zářijový 
kolotoč. Děti konečně mohly řád-
ně do školy a všichni věříme, že to 
tak už zůstane a distanční výuka 
bude patřit minulosti. Nicméně 
přibyly starosti o ekonomickou bu-
doucnost a spousta nejistot klade 
otazníky, jak bude vypadat finančí 
bilance rodin nebo seniorů. Na rad-
nici se snažíme situaci monitorovat 
a hledáme způsoby, jakými lze do-
plnit státní pomoc potřebným občanům nebo lidem v nouzi. 

Zářijové komunální volby nakonec ukážou, jak vnímají obyva-
telé Prahy 6 činnost současné politické reprezentace a jakou 
známku vystaví za uplynulé čtyři roky. Z mých postřehů se 
domnívám, že přes skutečně nestandardní a náročné situace 
byla práce radnice vnímána pozitivně. Zvládnutí období covi-
du i uprchlické vlny dávají naději, že i předpokládané potíže 
vyplývající z inflace nebo z energetické nestability pomůžeme 
odpovědně řešit. Situace seniorů, rodin s dětmi nebo samoži-
vitelek je vnímána jako barometr, který ukazuje na potřebu 
hledat způsob pomoci.

Při předložení účtu z činnosti posledních čtyř let by se dala 
jmenovat spousta prospěšných aktivit, které naše současné 
vedení radnice udělalo. Z pohledu radního pro sociální a zdra-
votní oblast pokládám za důležité zkvalitnění a stabilizaci Pe-
čovatelské služby a LDN, podporu dalších sociálních služeb  
a nebývale rozsáhlý program pro aktivní vyžití seniorů. Zahá-
jení přípravy rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou nebo vý-
stavby nové LDN v Ruzyni umožní získat pro obyvatele Prahy 
6 moderní zdravotnická zařízení. Poslední dva roky také posí-
lily užší spolupráci radnice s občany, kdy bylo nutné reagovat 
na potřeby ochranných pomůcek, očkování nebo pomáhat 
uprchlíkům. Zmíním také podporu mimoškolní činností dětí 
„Aktivní město“ nebo výstavbu nových kapacit škol a školek. 
Věřím, že tato zkušenost posílí vzájemnou důvěru při řešení 
nových nenadálých situací.

Každá krize přináší kromě negativních věcí také výzvu podí-
vat se, jestli námi zažité priority nebude nutné přestavět nebo 
překopat. A krize také ukáže, jaké rezervy v sobě máme a o 
koho se můžeme opřít v případě potřebnosti. Ze zkušeností 
vím, že podstatné pro kvalitu života jsou kromě ekonomické 
stability především dobré mezilidské vztahy a vzájemné pod-
pora.

Přeji všem čtenářům dobrý a plnohodnotný život v naší měst-
ské části.

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

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

PARTICIPACE PŘESTALA BÝT  
SPROSTÝM SLOVEM



9

BŘEVNOVAN

MČ Praha 6 má být podle webu až po volbách, dne 2. 11. 
2022. Místo řešení naléhavých problémů se politické strany 
a hnutí působící v zastupitelstvu zaměřily na volební kampaň. 
Již koncem srpna začaly v Praze 6 růst jako houby po dešti 
reklamy v nadživotní velikosti prezentující kandidáty komu-
nálních voleb do zastupitelstva naší městské části. V napros-
té většině propagují přeskupené strany a hnutí, které dosud 
koaličně vládly na radnici a stávajícího senátora. Právě tyto 
subjekty považují za klíčové na veřejných místech prezentovat 
tváře a postavy svých politiků. Zároveň tak tímto dokládají, 
že si pro předvolební prezentaci zajistily dostatek finančních 
prostředků. Každý den tak neosobně potkávám mnoho z těch, 
kteří odpovídají za nynější stav komunální politiky. Toto obdo-
bí jsem nebyl členem orgánů samosprávy, a tak jsem do věcí 
veřejných vstupoval během zasedání zastupitelstva MČ P6 
zejména prostřednictvím interpelací, které obsahovaly kritiku 
neřešených věcí veřejných a požadovaly zjednání nápravy. 
Za 4 roky jsem takto vystoupil s mnoha desítkami podnětů.  
O výsledcích tohoto úsilí zlepšit náš život v Břevnově jsem vás 
průběžně informoval. Na některé oprávněné požadavky bylo 
ze strany vedení radnice reagováno obratem, jako v případě 
obnovení pozemního vyznačení přechodů přes komunikace 
v Břevnově. Žádosti na opravu pomníčků padlých povstalců 
z května 1945 byly naplněny až po dvou letech, jiné podně-
ty se táhnou dlouhé roky a na uskutečnění čekají. Znovu se 
ukázalo, že k prosazování návrhů na zlepšení našeho života 
mají příznivější podmínky zastupitelé. Občané jsou mnohdy 
v situaci, kdy musí podněty důsledně opakovat. Pro poslední 
volební období bylo v práci zdejší samosprávy charakteristic-
ké oslabení opoziční činnosti. Koalice vládla pohodlnou větši-
nou, plně podle svých představ, bez obav, že ponese následky 
za pochybení. Není divu, že předchozí sliby nahradily sliby 
nové, chybí inventura toho, co se nepodařilo zvládnout, veřej-
nosti se nedostává sdělení proč, o příčinách odkladů se často 
mlčí. Také v tomto období samospráva Prahy 6 pokračovala 
ve výprodeji stavebních pozemků, které nám budou chybět 
pro výstavbu infrastruktury, např. budov škol a obecních bytů. 
Inkasované finanční prostředky přitom ztrácejí v důsledku 
vysoké inflace na hodnotě v řádech mnoha desítek milionů 
ročně. MČ Praha 6 si touto politikou komplikuje budoucnost. 
To je jeden z mnoha důvodů, proč si přeji na radnici změnu  
a proč se na ní chci podílet. 

JUDr. Ivan Hrůza

O POLIKLINICE V BŘEVNOVĚ
Vážené a milé dámy, vážení pá-
nové, milí čtenáři, přestože byly 
prázdniny a čas dovolených, na 
radnici jsme si hlídali všechny 
termíny, a proto, jak jsem slíbila  
v minulém čísle, mohu vám před-
stavit vítězný návrh na rekonstrukci  
a dostavbu naší polikliniky Pod 
Marjánkou.
Jsem upřímně ráda, že se mi na-
konec podařilo najít způsob, jak 
odvést letitou politickou diskuzi 
na úroveň ryze odbornou, a to na-
příč politickými stranami. V tuto chvíli děkuji za čas a věcný 
přístup všem zástupcům v pracovní skupině, přizvaným od-
borníkům, lékařům, ale i vám, všem občanům, kteří jste se 
zúčastnili participace, nebo jste za mnou chodili sdělovat mi 
své názory. Mám radost, že se odborné porotě podařilo vy-
brat návrh, který splňuje všechny diskutované a velmi přísně 
stanovené požadavky v zadání soutěže. Při hodnocení návrhů 
jsme se v porotě rovněž opírali o nezávislé posudky expertů 
z oboru památkové péče, dopravy, ekonomiky, modrozelené 
infrastruktury a především o názory odborníků pro zdravotní 
stavby. V závěru porota jako nejkvalitnější návrh vybrala ná-
vrh studia „ov architekti“, které sídlí v Praze 6 a z návrhu je 
hned vidět, že jeho osazenstvo má nejen k Břevnovu vztah, 
ale že si udělalo vlastní průzkum.  Porota jednotlivé návrhy ne-
hodnotila pouze s architektonickým sentimentem ke stávající 
stavbě arch. Podzemného, ale do jisté míry pragmaticky tak, 
aby budoucí zdravotní zařízení plně obstálo nejen v součas-
ných podmínkách, ale aby byl projekt co do budoucího pro-
vozu vizionářský. Právě z funkčního hlediska je vítězný návrh 
nadstandardní. Přináší taková konstrukční a technologická ře-
šení, která nám zajistí ekonomicky efektivní a trvale udržitelný 
provoz. Myslím, že vítězný návrh nám umožní zajistit polikli-
niku, která bude mnoho let kvalitně sloužit všem pacientům 
a lékařům a také, aby byl objekt polikliniky i nadále jedním ze 
skvostů zachráněné kvalitní dobové architektury. Pokusím se 
ještě v září uspořádat pro všechny zájemce výstavu jednot-
livých návrhů. Městská část nyní povede s autory vítězného 
architektonického návrhu jednací řízení, které by mělo vyústit 
v sestavení podrobné projektové dokumentace. Poté bude vy-
psáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Podle předběž-
ných plánů by se mělo začít stavět v roce 2025. Náklady na 
přístavbu a rekonstrukci polikliniky se nyní odhadují zhruba 
na 500 milionů korun a já jen doufám, že budu mít možnost 
za tímto projektem i jeho realizací stát v pozici zastupitele i v 
následujícím volebním období.

Všem přeji klidné dny a stálé zdraví

Ing. arch. Eva Smutná, radní městské části
. 

NĚKOLIK POZNÁMEK 
KE KOMUNÁLNÍM  

VOLBÁM
Pokračuje mimořádně vysoký růst 
cen životních potřeb, především 
potravin a energií, stoupá inflace. 
Ve společnosti a hospodářské sfé-
ře sílí obava z budoucnosti, přinej-
menším do jara nás čeká složité 
krizové období. Proto mě překvapi-
lo, že příští zasedání zastupitelstva 
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ní demokracie. Tam člověk vytváří politiku v tom pravém smyslu 
slova. Je–li úlohou senátu dbát na demokratičnost, spatřuji ji prá-
vě v tomhle.

Když vídáte jiné země – jak je na tom české školství?
V něčem lepší, v něčem horší. Určitě lepší je v tom, že průměrný 
český student má mnohem jasnější představu o světě, v němž 

žije, ať jde o exaktní obory, zeměpis nebo třeba historii. Na dru-
hé straně dáváme svým dětem málo příležitostí být skvělí v tom,  
k čemu mají vlohy. Tak trochu to „glajchšaltujeme“ a málo dbáme 
na rozvoj jejich předpokladů a silných stránek. Ryba se má učit 
plavat, ne lézt po stromě. 

Co vás v Praze 6 trápí?
Co mi dělá vrásky, je nedostatek počtu míst v základních a ma-
teřských školách. A pak pochopitelně to, co štve nás všechny – 
zahlcení dopravou, která je k obyvatelům naší čtvrti neuvěřitelně 
bezohledná. Vyústění tunelu Blanka na Prašném mostě, mraky 
aut, které projíždějí Prahou 6, a protože se tam nevejdou, nejedou 
po Evropské, ale berou to přes Ořechovku, přes Petřiny, Břevnov. 
Na řešení šestka sama nedosáhne, tomu se musí věnovat hlav-
ní město jako celek. K tomu přidejte sílící leteckou dopravu. Pro 
někoho je to asi nepopulární stanovisko, já jsem ale velkým od-
půrcem výstavby nové ranveje. Se světem by nás měly víc spojo-
vat vysokorychlostní železnice. Proč bychom měli létat do Vídně 
nebo Berlína? To přece nedává smysl. 

Co je na šestce naopak dobře, co se daří?
Samotného mě překvapil nedávný průzkum, v němž téměř osm-
desát procent obyvatel Prahy 6 vyjádřilo spokojenost s jejím 
vedením a řízením. Nejsme zadlužení, udržuje se zeleň, je čisto, 
máme kvalitní školy, byť s nedostatkem míst. Věřím, že lidé tu 
bydlí nejen pro krásu této části, ale i proto, že dobře funguje. 

Z jiného soudku: skočil byste dnes ještě o tyči?
Ne! (rozesměje se) Jenom ve snu a přiznávám, že se mi o tom 
často zdá. Jsou to skvělé sny. Skočím, letím jak pták a jsem  
z toho nadšený. Pak se probudím a je mi líto, že už bych to dnes 
nedokázal…

Jak na tohle své období vzpomínáte? Co vám sport dal?
Všechno! Všechno, co si myslím, že je ve mně pozitivního a správ-
ného. To mi dal nejen sport samotný, ale také kontakt s lidmi 
kolem něj. Díky atletice jsem potkal spoustu úžasných lidí, kteří 
mě nesmírně ovlivnili. Sport dá člověku to, co žádná jiná činnost  
v životě nedokáže. Za to úplně nejdůležitější považuji umění vy-
rovnávat se s nezdarem – ale i zdarem. Umět unést porážku je 
jistě důležité, podstatnější podle mne ale je umět unést úspěch.

Hodně jste cestoval. Které místo na Zemi je vaše oblíbené?
Zajímavá otázka. A čím dál víc docházím k tomu, že turismus, 
jeho demokratizace a dostupnost ničí svět. Všechna krásná místa 
na světě jsou dnes přeplněná, všude vládne komerce. Čili pro mě 
jsou oblíbená místa tam, kde je málo lidí a málo komerce, a to 
jsou jednoznačně hory. Miluji Dolomity, ale rád vyrazím do Krko-
noš, nebo na Rychleby či Českou Kanadu. Do míst, kde ryzí krása 
přírody ještě není zničená. Tam jsem doma a rád!

BŘEVNOVAN

Známe se?

Štěpán Vorlíček: 

Senátor Jiří Růžička

Celoživotní učitel, třicet let ředitel Gymnázia Jana Keplera. Ně-
kdejší reprezentant ve skoku o tyči. Komunální politik a senátor, 
jemuž zanedlouho končí mandát. Muž, jenž se rozhodl ucházet 
se o senátorské křeslo znovu. Jak Jiří Růžička vzpomíná na své 
kantorské roky, co ho v Praze 6 trápí a těší, proč znovu kandiduje?
„Jestli se mi stýská po učení? To víte, že ano, hlavně po mladých 
lidech plných elánu. Ale ve škole se objevuji docela často, jezdím 
se studenty na kurzy a vedu jeden seminář,“ začíná své vyprávění 
vitální sedmdesátník, jehož elán, pozitivitu a životní energii by mu 
mohl závidět leckdo o dekádu i víc mladší.

Jak se pozná dobrý učitel?
Neučí předměty, učí lidi. Záleží mu víc na tom, koho učí, než co 
učí.

Máme dobré učitele – a naději na to, že i v budoucnu je 
mít budeme?
Máme jich spoustu, ale také samozřejmě spoustu průměrných  
i špatných. Byť se v posledních letech finanční ohodnocení uči-
telů zlepšilo, pořád je to bohužel v porovnání s ostatními vysoko-
školskými profesemi bídné. Žijeme v době, kdy si učení mnoho 
lidí prostě nemůže dovolit. To je myslím vůči dětem nespraved-
livé. Vždyť jakou jinou budoucnost společnost má než své děti? 

Jaká byla vaše cesta do senátorského křesla?
Na Keplerovi jsem začal ředitelovat v roce 1990. A pustil jsem 
se do velké přestavby – jak budovy, tak učitelského sboru nebo 
pojetí a náplně výuky. Netrvalo to ani 25 let a bylo to skoro hoto-
vé. (smích) Devadesátá léta v tom byla skvělá, mohli jsme prak-
ticky cokoli, všechno bylo možné. Ten, kdo měl vizi a dost elánu, 
měl prakticky neomezené pole působnosti. Což samozřejmě platí  
i pro další obory, nejen pro školství. 

Pak už to nešlo?
Šlo, ale bylo třeba hledat větší podporu i mimo vlastní školu.  
A tak jsem si řekl, proč páchat dobro jen na jedné škole – proč to 
nezkusit v celém školství? Začal jsem v Zastupitelstvu MČ Praha 
6, a coby zastupitel jsem pochopil, že věci jsou kapánek složitější 
než ve škole. V politice je všechno na neuvěřitelně dlouhé lokte. 
Inu, taková je podstata demokratického rozhodování. 

A jak to bylo se senátem?
Hodně jsem se rozmýšlel, ale cítil jsem, že své snažení můžu po-
sunout ještě o kousek dál. Předtím jsem mohl ovlivňovat jenom 
dění v Praze 6, jako senátor pak celostátně.

 Jak se liší manažerská úloha ředitele školy a práce se-
nátorská? Mají i něco společného?
To se těžko srovnává, jde o úplně jiné světy. V prostředí, v tom, na 
co a koho dosáhnete. Co je spojuje, je jistá koncepčnost a vize. 
Musíte vědět, kam směřujete. Já tu vizi, jak má vypadat gymnázi-
um, měl. Šel jsem za ní. No a v politice je to podobné. Pokud jdete 
do práce a nevíte, co ten den budete dělat – proč tam vůbec jste?

Když se ohlédnete za dobou od vašich prvních senát-
ních voleb, jaké byly tehdy vaše představy a ideály  
a jaká je dnešní realita? A s čím v tomto směru jdete do 
voleb nadcházejících?
Dnes už vím, jak věci fungují. Vím, že když člověk chce něčeho 
dosáhnout, musí za tím být neuvěřitelný objem práce, jednání, 
příprav. Nakoukl jsem i do politických hrátek, jednání a dohod,  
o nichž jsem předtím neměl tušení. A to vůbec nemyslím hanlivě, 
prostě je to tak a je to v pořádku. Proto mi velice vadí, že naše 
společnost se dostala do stavu někdy až nenávistných pohledů 
na věci. Vždyť tu máme dokonce politické strany, které tak mají 
postavený celý svůj program. To je cesta do pekel.

Je školství vaší hlavní senátorskou oblastí?
Školství se věnuji, troufám si říct, že mu i rozumím, mám k němu 
blízko a snad mám i co říct. Rád bych se této oblasti věnoval  
i nadále. I přesto, že přibyla další oblast, která vyplynula z funkce 
místopředsedy Senátu a velmi mě zajímá. Je to oblast parlament-
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V břevnovském Sokole neleníme, od září děti  
i dospělé opět k pohybu připravíme

Z břevnovského Sokola zdravíme všechny čtenáře Břevnovanu sokol-
ským NAZDAR! Věříme, že jste si všichni zdárně a v poklidu užili letní 
prázdniny. Letos jsme si tepla i sluníčka hodně užili, a to je dobře.  
S novým školním rokem nám už začaly běžné povinnosti, ale i radosti.

V průběhu letních prázdnin jsme rozhodně nezaháleli a řešili nutnou 
údržbu objektu. Úpravami a modernizací našeho objektu se snažíme 
zpříjemnit prostředí všem našim členům, nájemcům i návštěvníkům. 

V úvodu stručně zhodnotím činnost naší T. J. Sokol Praha–Břevnov.  
I přes proběhlou pandemii Covid–19 v předešlých dvou letech se 
nám také v minulém cvičebním roce podařilo udržet členskou základ-
nu v celkovém počtu přes 400 členů. A to mimo jiné díky dotacím in-
stitucionálních partnerů, včetně Městské části Praha 6 (MČP6), kteří 
nám přispěli a tradičně přispívají převážně na činnost dětí, mládeže, 
seniorů a na provoz objektu jednoty.

Na jaře 2022 jsme úspěšně vydali dlouho připravovanou publikaci 
o historii břevnovského Sokola „TAKOVÍ JSME BYLI“, datovanou od 
roku vzniku jednoty, tj. od r. 1885 do r. 1989. Publikace je doplně-
na autentickými historickými fotografiemi, medailonky významných 
osobností a žijících čestných členů naší jednoty. Publikace je u nás  
k dostání v omezeném množství za příspěvek 200,– Kč jednotě. 

Akce, otevřené široké veřejnosti, které jsme uspořádali v prv-
ním pololetí letošního roku:

• V dubnu 2022 jsme uspořádali SENIORSKÝ SPORTOVNÍ VÍKEND. 
Seniorům jsme připravili víkendové sportovní aktivity, odpovídající 
jejich věku. Všem účastníkům se akce moc líbila.

• V červnu jsme uspořádali 2. SOKOLSKÝ DĚTSKÝ DEN – sportovní 
odpoledne pro děti a mládež v parku Královka. Účastníci si mohli 
vyzkoušet netradiční disciplíny, jako jsou např. discgolf, slack–line, 
lukostřelbu, ale i disciplíny tradiční. Zasoutěžit si přišlo více než 130 
dětí, některé v doprovodu rodičů.

• 22. 6. 2022 jsme již pošesté uspořádali T–MOBILE OLYMPIJSKÝ 
BĚH (TOB) v parku Královka. Běh se koná v rámci oslav Olympijské-
ho dne v celé republice v jeden den. Tradičně nad během převzal 
záštitu Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČP6. Naše pozvání přijal Mgr. 
Jakub Stárek, místostarosta MČP6. J. Stárek odstartoval běhy ka-
tegorií dětí a mládeže. Sám se aktivně zúčastnil běhu v kategorii 
dospělých, kde skončil na pěkném 4. místě. Blahopřejeme. Spolu 
se zástupci naší jednoty J. Stárek také předával ceny vítězům běhů 
všech kategorií. MČP6 finančně podpořila TOB, vítězům kategorií 
dětí a mládeže věnovala upomínkové předměty. Děkujeme. 

• 24. 6. jsme se zapojili do sokolské celorepublikové akce NOC SO-
KOLOVEN. Pro návštěvníky všech věkových kategorií jsme v našich 
dvou tělocvičnách ve večerních hodinách připravili bohatý sportov-
ní program, včetně vyzkoušení šplhu na tyči i na laně, tradiční sokol-
ské disciplíny. Akce se vydařila. Dětem i dospělým se domů vůbec 
nechtělo.

• V červnu 2022 jsme se zapojili do akce MČP6 „ZDRAVÁ ŠESTKA“, 
která letos proběhla koncem školního roku. Akci jsme pojali jako 
„dny otevřených dveří“ v našem Sokole. V měsíci červnu si u nás 
mohli návštěvníci vyzkoušet sportovní aktivity v oddílech všech 
věkových kategorií od 2letých dětí s rodiči až po seniory. V průbě-
hu června, tj. po celou dobu konání akce byly v naší jednotě vstup  
i cvičení zdarma.

• V loňském i letošním cvičebním roce jsme zapojeni do projektu 
MČP6 „AKTIVNÍ MĚSTO“, kdy MČP6 přispívá dětem a mládeži na 
pravidelnou sportovní činnost 600 Kč/osobu/rok. Rodiče dětí, čle-
nů naší sokolské jednoty, se naučili tuto nabídku využívat a MČP6 
za finanční podporu děkují.

Chtěli bychom také představit náš úspěšný oddíl FUTSAL PŘÍPRAV-
KA ŽACTVO, který již sedm let vede zkušený trenér a bývalý fotbalis-

ta Petr RUDOLF (v kategorii mládeže hráč Dukla Praha a Motorlet Pra-
ha). Oddíl v posledních třech letech, kromě covidového roku 2020,  
i letos obhájil titul ve fotbalové lize pražských DDM. Letos se tým U15 
zúčastnil krajského přeboru Plzeňského kraje (kraj Praha krajský pře-
bor nevypsal, pozn. autora) a skončil na 5. místě. Tím si zajistil postup 
na M ČR ve futsalu U15 v Ostravě, kde obsadil pěkné 5. místo. 

Blahopřejeme týmu i trenéru Petru Rudolfovi k úspěchu!

Začátkem července 2022 vycestovala Vanda MARUŠOVÁ, starost-
ka jednoty a cvičitelka oddílu Žactvo sportovní všestrannost, s at-
letickou veteránskou reprezentací ČR na Mistrovství světa veteránů  
v atletice do finského Tampere. Podařilo se jí zvítězit v hodu oštěpem 
v kategorii ženy 65+, získala a domů si přivezla titul mistryně světa. 
Po návratu do Prahy sdělila: „Byla jsem hodně naměkko, když mi při 
vyhlášení vítězů zahráli českou hymnu“. Vandě Marušové blahopřeje-
me k titulu MISTRYNĚ SVĚTA!

Co jsme naplánovali na cvičební rok 2022/2023?

Nadále bychom chtěli udržet členskou základnu jako v předešlých le-
tech, tj. cca 400 členů. Chceme podpořit pravidelnou sportovní činnost 
našich členů, a to vedením lekcí kvalifikovanými cvičiteli, trenéry, také 
finančně. Finančně podpoříme i vzdělávání našich cvičitelů a trenérů. 

Velkou tradici v naší sokolské jednotě má oddíl stolního tenisu. Také 
proto jsme se rozhodli založit od září nový oddíl, STOLNÍ TENIS – PŘÍ-
PRAVKA ŽACTVA (1.– 5. třída). Oddíl vede zkušený hráč oddílu stol-
ního tenisu dospělých Jaroslav Chalupa. Přijďte si s dětmi vyzkoušet 
zahrát stolní tenis. Už několik let u nás dobře funguje i oddíl REKRE-
AČNÍ STOLNÍ TENIS pro dospělé.

Kromě pravidelné sportovní činnosti v našich oddílech od nejmen-
ších 2 – 3letých dětí, kteří cvičí s rodiči, po seniory, se 10. 9. 2022 
aktivně zúčastníme/jsme se zúčastnili (nevím, kdy časopis vyjde)  
s vlastním stánkem LADRONKAFESTU. Představíme/představili 
jsme zde činnost našeho spolku.

Na týden 20. – 25. 9. 2022 jsme připravili v rámci celoevrop-
ského projektu #BEACTIVE SOKOL SPOLU V POHYBU akce:

• 22. 9. 2022 Letem světem, sportovní odpoledne pro děti

• 24. 9. 2022 turnaje ve stolním tenisu hráčů neregistrovaných  
a   registrovaných v Asociaci stolního tenisu ČR

• 25. 9. 2022 turnaj v nohejbalu trojic hráčů neregistrovaných ve 
Svazu nohejbalu ČR

Ve druhém pololetí cvičebního roku, tj. od února do června 2023 
budeme pořádat stejné sportovní akce jako letos na jaře.

Jsme rádi, že také o pronájem našich dvou tělocvičen je velký zá-
jem. Možná i z důvodu vzorné čistoty, dodržování hygieny prostředí 
a moderně vybavené nářaďovny. Tu pravidelně doplňujeme novým, 
současným trendům odpovídajícím nářadím a náčiním. To se nám 
daří díky finančním dotacím MČP6, Magistrátu hlavního města Prahy 
(MHMP), Národní sportovní agentury (NSA) a ČOS. Všem jmenova-
ným subjektům děkujeme za finanční podporu sportovní činnosti, 
hlavně naší sokolské mládeže a seniorů. 

Zaujala–li vás alespoň trochu činnost našeho břevnovského Sokola, 
přijďte si na zkoušku mezi nás zasportovat nebo se podívat, jak to u nás 
chodí. Otevřené dveře u nás mají všichni ti, kteří chtějí pravidelně sporto-
vat a pečovat o své zdraví. Sportovní lekce vedou kvalifikovaní cvičitelé 
a trenéři. U nás vítáme všechny bez rozdílu věku a sportovní výkonnosti. 
Pokud nejsou oddíly plně obsazeny, přijímáme nové členy celoročně.

Web: www.sokolbrevnov.cz, Facebook: T. J. Sokol Praha – Břevnov

Informaci o výši členských a oddílových příspěvků se dozvíte také na 
našem webu. Díky dotacím našich institucionálních partnerů máme 
příspěvky dlouhodobě finančně velmi příznivé! 

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

Cvičitelé a trenéři naší jednoty se v započatém cvičebním roce 
2022/2023 těší na stávající i nové členy břevnovského Sokola. 
SPORTU ZDAR! 

PaedDr. Vanda Marušová, starostka a cvičitelka  
T. J. Sokol Praha–Břevnov 
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Mezi námi
v Břevnově 69. 
Petr Podpěra: 

VRABCI DOMÁCÍ A BŘEVNOV…
Před časem přišla mě po internetu výzva, že bych snad mohl přispět do 
Břevnovana, i kdyby to bylo jen o vrabcích. Protože mám v životě takovou 
jednu výhodu, že se na život dívám stále jen z jednoho a téhož okna, a to 
již docela dlouho, všemožné si tedy pamatuji. A také se vlastně téměř celý 
svůj život zajímám o ptáky, proto mohu ledacos i srovnávat. Z počátku,  
v časech školní docházky, přinášel mě zájem o ptáky spíše samé maléry. 
V Břevnově, Košířích a na Bílé hoře žilo tenkrát stále ještě dosti osob, 
jejichž koníčkem bylo chytání ptáků. Chodilo se na stehlíky, čížky, ko-
nopky a tito ptáci se drželi v klecích „na zpěv“. Jenže se to nesmělo. Již  
v roce 1870 vyšel v Čechách, nikoliv ovšem na Moravě, zemský zákon, 
který zakazoval čižbu. Avšak čižbou se rozumělo chytání drobných zpěv-
ných ptáků pro potravinářské účely. Do tohoto roku se ptáci, zvláště pak  
k podzimu, kdy jejich severské populace protahují přes naše území, chy-
tali ve velkých počtech a prodávali se k jídlu jako potravina. Ještě dvacet 
let po zákazu, tedy v roce 1890, bylo možné na staroměstském potravino-
vém trhu koupit k jídlu i čížky. To je tak drobný pták, že si dnes nedovedu 
představit, jak se to vlastně jedlo. A také se to muselo nejdříve oškubat. 
Na takovou práci byste dnes vůbec nikoho nesehnali. Ptáci se za tímto 
účelem chytali na vybraných místech, která se nazývala čihadla. Taková 
místa se zhusta pronajímala stálým nájemcům, často i z dalekého zahra-
ničí. Je znám případ rodiny až z Holandska, která pravidelně chodila na 
čihadlo do severních Čech až z takové dálky. A představte si, samozřejmě, 
že pěšky! Ono se v těch časech chodilo pěšky jaksi opravdu samozřejmě. 
Po tom roce zákazu chytání ptáků, respektive čižby, se tedy vedla polemi-
ka, co to tedy čižba vůbec je. Dlouhou dobu se chytání drobných zpěv-
ných ptáků za účelem jejich chovu v kleci, za čižbu nepovažovalo. Až do 
časů vynálezu rádia, měla v podstatě každá domácnost klec se stehlíkem  
a čížkem. Ti ptáci oživovali domácnost a nahrazovali v té době rádio. 

Jenže v časech, kdy jsem já začal chodit na stehlíky, již převažoval ná-
zor, že se to prostě nesmí a basta. Přesto se zhusta chodilo. Většinou ti 
chytači z Břevnova a Košíř nebyli považováni právě za vybranou společ-
nost. Ten jezdil „na uhlí“, další byl dlaždičem a jeden, který bydlel přímo 
na Ladronce, býval po Břevnově všeobecně nazýván jako Nemakačenko. 
Nedivte se tedy, že táta rozhodně neměl z této mojí zábavy právě nějakou 
radost. A také mě kdosi ve škole prásknul, co jako dělám v mimoškolní 
době a dostal jsem dvojku z mravů. To mě sice tenkrát značně rozčílilo, 
když na základě pomluv, žalování a i bez možnosti jakékoliv obrany jsem 
byl dehonestován, nicméně jsem tím byl vlastně připravován na život. 
Konec konců nic jiného okolo sebe dodnes nepozoruji. Je to nekonečná 
telenovela a lidé si v tom neobyčejně libují. Tolik tedy na úvod, aby bylo 
zřejmé, že tedy pokud se týká ptáků, mohu si jaksi dovolit, něco k nim  
i poznamenat. Ale vraťme se k vrabcům.

Vrabec domácí.
Není opravdu nic obyčejnějšího mezi ptáky, než je tedy vrabec domácí. 
Dodnes si lidé myslí, že tedy vrabec je stále skutečně ten nejobyčejněj-
ší pták. Jenže tomu tak není. V Břevnově se nejspíše s vrabcem v sou-
časnosti vůbec nepotkáte. Sice bych si na to nevsadil, protože jsem po 
operaci páteře značně na nohy nemohoucí a počítám tudíž každý krok  
a vzhledem k tomu jsou místa, kam již vůbec nepřijdu. Přitom se tam něja-
ký ten vrabec ještě může skrývat. Vrabec skutečně býval nejobyčejnějším  
a všude přítomným ptákem. Mohli jste se s ním setkat v okolí stánků na 
nástupištích Hlavního nádraží v Praze, právě tak jako v růžovém sadě 
na Petříně. Na Malé straně sedali dů-
chodcům, kteří je tam krmili, až na ruce.  
V Břevnově byli vrabci domácí také všu-
de, kam jste se jen podívali. Přímo před 
našimi okny býval lom na opuku, do kte-
rého se od mlátičky obilí stavěl stoh slá-
my. V čase žní, kdy se tady mlátilo obilí, 
se v okolí potulovalo stohlavé hejno vrab-
ců, které k večeru a za brzkého rána spá-
salo vypadaná semena. Všude byli vrabci 
a všichni je znali. Jenže to bývalo a dnes 
není. Lidé si však stále myslí, že vrabce 
znají. Bude tomu asi tak dobře deset let, 
kdy mě jeden soused říkal: jé, mě chodí 
vrabci na krmítko stále. Jenže to byli vrab-
ci polní, nikoliv vrabci domácí. 

U nás v Čechách žijí dva druhy vrabců. 
Jednak vrabec domácí – Passer domes-
ticus (Linnaeus, 1758) a vrabec polní 
– Passer montanus (Linnaeus, 1758). 
Jejich rod Passer zahrnuje ještě dalších 
35 druhů příbuzných ptáků, kteří jsou si 
téměř ve všech případech velmi podobní. 
Vrabec domácí byl původně obyvatel pa-
learktické zoogeografické oblasti, avšak 
nikoliv v celé její ploše. Zcela na výcho-
dě, třeba v okolí hlavního čínského města 
Pekingu, bychom vrabce domácího po-
tkal neměli. Podle map by v této oblasti 
měl být nahrazen jiným druhem vrabce 
a to nejspíše vrabcem rezavým – Passer 
rutilans (Temminck, 1835). Vrabci domá-
cí jsou však dnes rozšířeni téměř po celém světě díky člověku. Lidé se 
stěhovali ze starého světa za lepším životem, kam se jenom dalo a mnozí 
si sebou vezli i vrabce. Proto se s vrabci domácími dnes potkáme třeba  
v Austrálii, na Novém Zélandě, v jižní Africe, na obou amerických konti-
nentech, prostě všude. Jestli jsou ti ptáci stále stejní, ať se s nimi potkáme 
kdekoliv, je otázkou. Již ve své pravlasti, tedy v palearktické oblasti, se 
vrabci mají poněkud lišit. Je popisováno na 12 zeměpisných forem, které 
však rozezná jen dokonale poučený znalec. Kromě jednoho případu, který 
je stále ještě zahalen tajemstvím. Vrabci v Itálii, na jih od Alp, jsou viditel-
ně rozdílní než jejich příbuzní z Prahy, Londýna nebo Paříže. Samozřejmě 
se ornitologové nemohou shodnout na tom, jestli ti Italové jsou vrabci 
domácí nebo snad spíše polní, či pokřovní, nebo snad i samostatný druh 
vrabec italský? Ornitologie jako věda je bohužel ve vysoké míře založena 
na cizích poznatcích, zprávách, studiích, které si vůbec na vlastní oči ově-
řit nemůžete. Záleží tudíž na tom, čemu vlastně uvěříte. Víra však není 
považována za vědu. 

Vrabci domácí jsou jaksi souputníky člověka od nepaměti. I lidský pohled 
na vrabce stojí za povšimnutí. Většinou byli považováni za ptáky neuži-
tečné, ba spíše škodlivé, přitom si je vystěhovalci brali sebou do své nové 
vlasti. Jako připomínku starého domova, anebo aby jim tam opět škodili? 
Může to být námětem různých studií, spíše o lidech než o ptácích. Když 
vrabce jsme nenáviděli, milovali, snášeli je, stříleli i jedli. I v Břevnově jsem 
ještě dříve mluvil s lidmi, kteří ještě vrabce jedli. No jistě, takový vrabec 
byl spíše po ruce než vykrmené prase. Dnes známe k jídlu jen „moravské 
vrabce“, i když se v posledním čase užívá spíše pojmenování „výpečky“. 
Když máte tu možnost, vidět cokoliv na vlastní oči, mnohem snáze si to 
cokoliv můžete zapamatovat. Když nemají břevnovské děti na vlastní oči 
možnost spatřit vrabce, sebelepší škola jim to nenahradí. Přitom vrabce 
používáme v mnoha případech jako vzor, jako přirovnání. Běžně se třeba 
používá při popisu jiných ptáků slovní obrat, pták velikosti vrabce. Jak 
si takovou velikost má představit někdo, kdo vrabce neviděl? Nebo další 
slovní obraty, například šedý jako vrabec, či máš hlavu jako vrabčí hnízdo, 
případně vrabcovité zbarvení. 

Obvykle si ptáky dělíme na stálé a stěhovavé. Taková vlaštovka, která se 
živí převážně létajícím hmyzem, která by se u nás v zimě neuživila, proto 
od nás někdy ke konci září odletí do daleké Afriky. To každý ví a chápe. 
Potom máme ptáky stálé, které u nás můžeme zahlédnout celoročně. Tře-
ba stehlíka. U těchto ptáků je jejich stálost jen zdánlivá. Ty, které uvidíme 
v zimě na krmítku, obvykle nejsou Češi, ale přilétli k nám, bůh ví odkud. 
Ti naši zimují někde v Chorvatsku, kam tak rádi v hojných počtech jezdí 
i turisté od nás. Jaká to shoda. Opravdu stálými ptáky jsou u nás právě 
vrabci. Jsou to ptáci, kteří se skutečně od místa, kde se vylíhli z vajíček, 
moc nevzdalují. Na jednu stranu jsou to ptáci, kteří celoročně žijí výraz-
ným společenským životem a tvoří uzavřené komunity. Dokonce natolik 
uzavřené, že ti z horního konce vesnice se téměř ani nestýkají s dolňáky. 
Pokud byli vrabci v hojných počtech všude, ke styku různých jejich komu-
nit docházelo pravidelně. Jakmile se jejich počet zmenšil, ukázalo se, že 
tato jejich jistá uzavřenost přináší problémy. Když se začátkem osmdesá-
tých let minulého století začali v Praze objevovat krahujci, jejichž hlavní 
potravou jsou právě vrabci, začali mít pražští vrabci na kahánku. Prostře-
dí přálo spíše krahujcům než vrabcům. V současnosti je situace již jiná.  
V Praze je to jako u snědeného krámu, proto se i krahujci museli většinou 
odstěhovat na venkov. Jestli jsou třeba ve Hvozdu u Rakovníka krahujci, 
poznáte nejlépe právě podle chování vrabců. Pokud jsou vrabci po celý 
den zalezlí v tom nejhustším roští a tohle vidíte téměř všude, můžete si 
být jisti, že několikrát za den okolo proletí krahujec. Volně postavená hníz-
da vrabců v korunách stromů dnes nenajdete nikde po celých Čechách. 
Naposledy jsem takové hnízdo viděl v roce 1980 támhle u Ledče nad Sá-
zavou a potom v Bulharsku. (Na horním snímku je vrabec polní, na dolním 
vrabec domácí s housenkami).

 (dokončení příště)
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21. října 2022 oslaví pan Karel Bažant z Břevnova devadesáté 
osmé narozeniny. Jsme rádi, že můžeme k podivuhodným naro-
zeninám přáti stálé zdraví, neboť pan Karel Bažant je jedním z nej-
starších mužů v Praze a co více, náš dlouholetý spolupracovník. 
Jeho vzpomínkové kapitoly jsou vždy osvěžením stránek Břevno-
vana a pro ctitele místopisu zlatou žílou informací z místa. Tedy 
hodně klidu a spokojenosti do dalších let, pane Bažante!

                                                      Za redakci Mgr. Pavel Krchov

Září – Říjen

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

Hana Kosová, Břevnov 14. 9. 1946Hana Kosová, Břevnov 14. 9. 1946
Michal Malík, Dejvice 14. 9. 1949Michal Malík, Dejvice 14. 9. 1949
Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924Karel Bažant, Břevnov 21. 10. 1924
Alena Peroutková, Břevnov 7. 10. 1926Alena Peroutková, Břevnov 7. 10. 1926
Věra Vágnerová, Břevnov 1. 10. 1929Věra Vágnerová, Břevnov 1. 10. 1929
Marcela Pýchová, Břevnov 4. 10. 1939Marcela Pýchová, Břevnov 4. 10. 1939
Jana Kamila Masíková, Břevnov 5. 10. 1940Jana Kamila Masíková, Břevnov 5. 10. 1940

Z rodiny bývalého břevnovského knihkupce 
pana Pavla Jakla oznámeno, že 17. července 
2022 zemřela paní Věra Jaklová, manželka, 
narozena 13. 8. 1945. Práce paní Jaklové  
v obchodě, její ochota účastnit se tradičních 
společenských akcí zanechávají u čtenářů  
v Břevnově i na stránkách našeho listu trva-
lou vzpomínku.      

Za redakci Mgr. Pavel Krchov

Oznámení

Naše gratulace

23. a 24. září VOLTE Č.7

Na Šestce máme domov a chceme, aby zůstala 
důstojným místem k životu pro nás, naše děti a 
sousedy. Vedení radnice ovšem dlouhodobě 
přehlíží zájmy místních obyvatel. Četné problémy 
se zpackanou dopravou, mizející zelení nebo 
přeplněnými školami nás přiměly kandidovat v 
nadcházejících volbách do zastupitelstva Prahy 6. 
VoVolte Patrioty! 

více zjistíte na patriotiproprahu6.cz

Ing. Jaroslav Ďuriš 
manažer 

Mgr. Hugo Chadima
publicista

Jan Dočekal
zastupitel Prahy 6

Ing. Lucie 
Ramneborn
ředitelka zdrav. 
zařízení

Ing. René Pekárek
býv. místostarosta

Jan Antonín 
Duchoslav
herec, OSVČ

Poděkování panu Melicharovi

Letos v červnu před prázdninami 
při poslední zkoušce sboru sdělil 
pan Melichar členům, že s činností 
dirigenta a sbormistra v Břevno-
vě skončí. I když s tímto záměrem 
déle váhal, nadešel čas přehodnotit 
všechny své povinnosti a závazky  
a věnovat síly také jiným činnostem. 

Pane Melichare, velmi si vážíme Vaší 
péče a nasazení, které jste projevil při nácviku duchovních skladeb 
a jejich provedení. Bylo pro nás, členy Břevnovského chrámového 
sboru, ctí a potěšením, že jsme mohli pod Vaším vysoce profesio-
nálním vedením zpívat při mších a na koncertech, které jste vždy 
pečlivě promyslel, připravil a zorganizoval. Svou vysokou nároč-
ností jste dokázal výrazně pozvednout interpretační úroveň sboru. 
Zanechal jste v  Břevnově hlubokou hudební stopu, a věříme, že ve 
Vašich šlépějích bude pokračovat Váš nástupce. Děkujeme za veš-
kerou práci, trpělivost a energii, kterou jste nám věnoval, a přejeme 
Vám hlavně zdraví a elán pro Vaše další aktivity. 

Za Břevnovský chrámový sbor                                    Hana Stanková
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V srpnu 1923 Břevnovský SK vstoupil do nepovinného mistrovství IV. V srpnu 1923 Břevnovský SK vstoupil do nepovinného mistrovství IV. 
třídy a získal třetí místo. V tabulce figurují jména fotbalových jedenác-třídy a získal třetí místo. V tabulce figurují jména fotbalových jedenác-
tek, která už dnes nenajdete: SK Slovan Žižkov, Úředníci Vinohrady tek, která už dnes nenajdete: SK Slovan Žižkov, Úředníci Vinohrady 
– kteří z Břevnova odešli s porážkou 4 : 0 a další. V roce 1924 došlo – kteří z Břevnova odešli s porážkou 4 : 0 a další. V roce 1924 došlo 
k pozoruhodné události. Do čela klubu zvolen Václav Valeš a rozhod-k pozoruhodné události. Do čela klubu zvolen Václav Valeš a rozhod-
nuto hřiště ohradit. Stálo to celkem 6 750 korun, 15 haléřů. Než byla nuto hřiště ohradit. Stálo to celkem 6 750 korun, 15 haléřů. Než byla 
ohrada hotová, přelétl při jednom zápase míč do ulice a to se někomu ohrada hotová, přelétl při jednom zápase míč do ulice a to se někomu 
nelíbilo a učinil udání. Předseda Václav Valeš vzal věc za klub na sebe nelíbilo a učinil udání. Předseda Václav Valeš vzal věc za klub na sebe 
a byl úředně potrestán pokutou 20 korun. V případě nezaplacení měl a byl úředně potrestán pokutou 20 korun. V případě nezaplacení měl 
jít na 24 hodin sedět. Při příštích volbách na valné hromadě nechtěl jít na 24 hodin sedět. Při příštích volbách na valné hromadě nechtěl 
předsedu nikdo dělat. Toho roku pořádány byly čtyři zábavy, ale dluh předsedu nikdo dělat. Toho roku pořádány byly čtyři zábavy, ale dluh 
příliš neklesal.příliš neklesal.
V roce 1925 proběhly oslavy pětiletého trvání Břevnovského SK V roce 1925 proběhly oslavy pětiletého trvání Břevnovského SK 
úspěšně. V rámci oslav iniciován byl turnaj o pohár Podbělohorska, úspěšně. V rámci oslav iniciován byl turnaj o pohár Podbělohorska, 
který sice Břevnovští nevyhráli, ale založili tradici. Navíc postoupili který sice Břevnovští nevyhráli, ale založili tradici. Navíc postoupili 
do III. třídy.do III. třídy.
V roce 1926 se áčko umístilo ve III. třídě v odděleních na 2. místě se V roce 1926 se áčko umístilo ve III. třídě v odděleních na 2. místě se 
skorem 37 : 12, manšaft se dobře sehrál a nebyl měněn. Dostavily se skorem 37 : 12, manšaft se dobře sehrál a nebyl měněn. Dostavily se 
výsledky a stoupaly návštěvy: SK Dejvice dostal napráskáno 4 : 0, Me-výsledky a stoupaly návštěvy: SK Dejvice dostal napráskáno 4 : 0, Me-
teor Žižkov 8 : 1, SK Bubeneč 8 : 1 atd. Zato v následném 1927 roce teor Žižkov 8 : 1, SK Bubeneč 8 : 1 atd. Zato v následném 1927 roce 
se nedařilo. Došlo k různicím, někteří hráči přestali chodit k zápasům se nedařilo. Došlo k různicím, někteří hráči přestali chodit k zápasům 
vůbec a Břevnovský SK nakonec sestoupil. Jen malou náplastí bylo vůbec a Břevnovský SK nakonec sestoupil. Jen malou náplastí bylo 
získání poháru slušnosti.získání poháru slušnosti.
V roce 1928 se však klub vrátil do II. třídy a opět dosahoval dobrých V roce 1928 se však klub vrátil do II. třídy a opět dosahoval dobrých 
výsledků. Např. v domácím poháru Podbělohorska porazil všechny výsledků. Např. v domácím poháru Podbělohorska porazil všechny 
účastníky a své tradiční rivaly: Střešovice, Liboc, Veleslavín i silnější účastníky a své tradiční rivaly: Střešovice, Liboc, Veleslavín i silnější 
SK Břevnov a pohár vyhrál. Úkolem roku 1929 bylo udržení se ve II., SK Břevnov a pohár vyhrál. Úkolem roku 1929 bylo udržení se ve II., 
třídě, ale rok, jak uvádí Josef Kotouč, začal poněkud kulhati. třídě, ale rok, jak uvádí Josef Kotouč, začal poněkud kulhati. 
Napříč vybudovaného hřiště byl vykopán kanalizační sběrač a mis-Napříč vybudovaného hřiště byl vykopán kanalizační sběrač a mis-
trovské zápasy se musely hrát na cizích hřištích. Přesto se klub ve II. trovské zápasy se musely hrát na cizích hřištích. Přesto se klub ve II. 
třídě udržel. Činnost Břevnovského SK se začala rozšiřovat a založen třídě udržel. Činnost Břevnovského SK se začala rozšiřovat a založen 
byl šachový odbor, který vedl Ing. Švarc a V. Běhounek.byl šachový odbor, který vedl Ing. Švarc a V. Běhounek.
Rok 1930 byl rokem desetiletého trvání klubu a přinesl výborné Rok 1930 byl rokem desetiletého trvání klubu a přinesl výborné 
sportovní výsledky. Z II. třídy fotbalisté postoupili do I. B třídy. Na sportovní výsledky. Z II. třídy fotbalisté postoupili do I. B třídy. Na 
slavnostní valné hromadě promluvili župní zástupci, zástupci odboru slavnostní valné hromadě promluvili župní zástupci, zástupci odboru 
soudců a udělena řada čestných uznání. Výměnou byla získána vlajka soudců a udělena řada čestných uznání. Výměnou byla získána vlajka 
Viktorie Žižkov. Současně byl založen odbor dorostu, který vedli kole-Viktorie Žižkov. Současně byl založen odbor dorostu, který vedli kole-
gové Velc a Sameš. Fotbalový klub měl po deseti letech 102 členů, na gové Velc a Sameš. Fotbalový klub měl po deseti letech 102 členů, na 
hotovosti 2 581 korun, obrat činil 33 042 korun 17 hal, nejvíc za dobu hotovosti 2 581 korun, obrat činil 33 042 korun 17 hal, nejvíc za dobu 
své činnosti. V čele byli zakladatelé: Valeš, Vlasák, Kotouč, Svoboda, své činnosti. V čele byli zakladatelé: Valeš, Vlasák, Kotouč, Svoboda, 
Velc, Kulhánek, Štebich, Ruzha, Sameš, Horák, Dvořák, Čadek, Jansa, Velc, Kulhánek, Štebich, Ruzha, Sameš, Horák, Dvořák, Čadek, Jansa, 
Chvoj. Po úspěšném roku však opět následoval výkonnostní pokles.  Chvoj. Po úspěšném roku však opět následoval výkonnostní pokles.  
V roce 1931 prohráli Břevnovští všechny soutěžní zápasy, měli se-V roce 1931 prohráli Břevnovští všechny soutěžní zápasy, měli se-
stoupit, ale došlo k administrativní úpravě mistrovské soutěže, takže stoupit, ale došlo k administrativní úpravě mistrovské soutěže, takže 
manšaft zůstal v I. třídě. Jenže hráči výhodu neudrželi a přeci jen se-manšaft zůstal v I. třídě. Jenže hráči výhodu neudrželi a přeci jen se-
stoupili. Zato se rozšířila společenská činnost. Založen byl pěvecký  stoupili. Zato se rozšířila společenská činnost. Založen byl pěvecký  
a dramatický odbor, který vedl A. Valeš. a dramatický odbor, který vedl A. Valeš. 

Na archivní fotografii je SK Hvězda Břevnov v roce 1920. Od r. 1921 se Na archivní fotografii je SK Hvězda Břevnov v roce 1920. Od r. 1921 se 
jmenuje Břevnovský SK. Zakladatel Josef Kotouč, vojenský invalida z války jmenuje Břevnovský SK. Zakladatel Josef Kotouč, vojenský invalida z války 

světové je první zprava.světové je první zprava.
 Pokračování příště. Pokračování příště.
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1

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

185
Pavel Krchov: Pavel Krchov: Modří a červení břevnovští fotbalistéModří a červení břevnovští fotbalisté
Ve sportovních přehledech pražských novin po roce 1920 vedle za-Ve sportovních přehledech pražských novin po roce 1920 vedle za-
vedeného fotbalového manšaftu SK Břevnov se začal objevovat ná-vedeného fotbalového manšaftu SK Břevnov se začal objevovat ná-
zev nového oddílu: Břevnovský sportovní klub, zkráceně Břevnovský zev nového oddílu: Břevnovský sportovní klub, zkráceně Břevnovský 
SK. Založen byl 11. dubna 1920 v restauraci U Petrášků, který sídlil SK. Založen byl 11. dubna 1920 v restauraci U Petrášků, který sídlil 
v přízemí jednoho ze čtyř činžovních domů bývalé Boleslavovy ulice. v přízemí jednoho ze čtyř činžovních domů bývalé Boleslavovy ulice. 
Místo a kulisu těchto domů si mohou čtenáři připomenouti zhlédnutím Místo a kulisu těchto domů si mohou čtenáři připomenouti zhlédnutím 
známého filmu Pěnička a Paraplíčko, jehož závěrečná část se právě známého filmu Pěnička a Paraplíčko, jehož závěrečná část se právě 
zde v Břevnově, točila. Mezi zakladateli sportovního klubu patřili Fr. zde v Břevnově, točila. Mezi zakladateli sportovního klubu patřili Fr. 
Dvořák, Josef Hašek, Josef Kotouč, Josef Kříž, Bedřich Kreuttes, To-Dvořák, Josef Hašek, Josef Kotouč, Josef Kříž, Bedřich Kreuttes, To-
máš Ketner, Josef Novák, Ludvík Slaboch, Alois Šimek a Karel Velc. máš Ketner, Josef Novák, Ludvík Slaboch, Alois Šimek a Karel Velc. 
Jeden z hlavních organizátorů Josef Kotouč ve spolkovém almanachu Jeden z hlavních organizátorů Josef Kotouč ve spolkovém almanachu 
z roku 1945 uvádí: Velmi ožehavou starostí bylo opatřiti si inventář, z roku 1945 uvádí: Velmi ožehavou starostí bylo opatřiti si inventář, 
vždyť v té době bylo vše drahé, a jelikož všichni členové byli dělní-vždyť v té době bylo vše drahé, a jelikož všichni členové byli dělní-
ky, těžko se nejnutnější pořizovalo. Pamatuji si velmi dobře, jaká byla ky, těžko se nejnutnější pořizovalo. Pamatuji si velmi dobře, jaká byla 
radost všech, když byl zakoupen prvý míč, hustilka, žengle, píšťalka  radost všech, když byl zakoupen prvý míč, hustilka, žengle, píšťalka  
a tuba lepu, což tenkráte reprezentovalo obnos 388 korun. A pak nasta-a tuba lepu, což tenkráte reprezentovalo obnos 388 korun. A pak nasta-
lo další pořizování inventáře a dělalo se to, jak bylo jen možno: kalhot-lo další pořizování inventáře a dělalo se to, jak bylo jen možno: kalhot-
ky (trenýrky) šily se z plátěných pytlů od americké mouky, košile mělo ky (trenýrky) šily se z plátěných pytlů od americké mouky, košile mělo 
5 hráčů vlastní a 5 vojenských (majetek klubu) a brankář měl také svetr 5 hráčů vlastní a 5 vojenských (majetek klubu) a brankář měl také svetr 
vojenský. Kopačky: některý si je sám koupil, jiný vypůjčil, klubem vojenský. Kopačky: některý si je sám koupil, jiný vypůjčil, klubem 
pořízeno 6 párů a taktéž to bylo s punčochami.“pořízeno 6 párů a taktéž to bylo s punčochami.“
Členové vzniklého klubu se začali scházet v klubové místnosti hos-Členové vzniklého klubu se začali scházet v klubové místnosti hos-
tince na návsi U Kotoučů a na návrh Josefa Kotouče nejprve přijato tince na návsi U Kotoučů a na návrh Josefa Kotouče nejprve přijato 
jméno SK Hvězda Břevnov. Vybaveni základní výstrojí a s dluhem  jméno SK Hvězda Břevnov. Vybaveni základní výstrojí a s dluhem  
1 156 korun a 80 haléřů, vstoupili do fotbalového světa.1 156 korun a 80 haléřů, vstoupili do fotbalového světa.
První přátelský zápas byl sehrán 23. května 1920 s „béčkem“ a s ju-První přátelský zápas byl sehrán 23. května 1920 s „béčkem“ a s ju-
niory SK Střešovice za náhradu čtyřiceti korun. Břevnováci prohráli niory SK Střešovice za náhradu čtyřiceti korun. Břevnováci prohráli 
0 : 4, záloha pak 0 : 2. Josef Koutouč vzpomíná: „chování hráčů bylo 0 : 4, záloha pak 0 : 2. Josef Koutouč vzpomíná: „chování hráčů bylo 
bezvadné a divení u obecenstva veliké – kde prý jsme to vše vzali? bezvadné a divení u obecenstva veliké – kde prý jsme to vše vzali? 
U jedné porážky jsme ovšem nezůstali, měli jsme jich do konce roku U jedné porážky jsme ovšem nezůstali, měli jsme jich do konce roku 
více, než slušelo, ale účelu bylo dosaženo, činnost zahájena a hráče více, než slušelo, ale účelu bylo dosaženo, činnost zahájena a hráče 
ty porážky tolik nemrzely. 1. srpna 1920 jsme pořádali prvou zábavu.  ty porážky tolik nemrzely. 1. srpna 1920 jsme pořádali prvou zábavu.  
U Marčanů ve Veleslavíně, která nám vynesla slušnou částku 1 227 U Marčanů ve Veleslavíně, která nám vynesla slušnou částku 1 227 
Kč a 82 hal. Tu je dlužno připomenouti obětavost některých členů.  Kč a 82 hal. Tu je dlužno připomenouti obětavost některých členů.  
V té době nebylo ještě housek či rohlíků a hoši, kteří jen trochu mohli, V té době nebylo ještě housek či rohlíků a hoši, kteří jen trochu mohli, 
přinesli po kile mouky, některý přidal omastek a Svoboda pekl statečně přinesli po kile mouky, některý přidal omastek a Svoboda pekl statečně 
rohlíky. Byla jich plná pekařská nůše a košík, ovšem v té nouzi byly rohlíky. Byla jich plná pekařská nůše a košík, ovšem v té nouzi byly 
rozebrány ihned dopoledne a na odpolední zábavu nám nezbylo nic. rozebrány ihned dopoledne a na odpolední zábavu nám nezbylo nic. 
Tenkrát jsme na nich vydělali 200 korun.“Tenkrát jsme na nich vydělali 200 korun.“
Život nového fotbalového oddílu šel rychle dopředu. V srpnu změněna Život nového fotbalového oddílu šel rychle dopředu. V srpnu změněna 
klubová místnost do hostince U Žáby na bývalé návsi, 19. září úředně klubová místnost do hostince U Žáby na bývalé návsi, 19. září úředně 
schváleny stanovy a koncem měsíce za 600 korun ročně získán od vel-schváleny stanovy a koncem měsíce za 600 korun ročně získán od vel-
kostatku v Břevnově pozemek na vybudování hřiště v jižní části břev-kostatku v Břevnově pozemek na vybudování hřiště v jižní části břev-
novského katastru v místě „Ve Škarpičkách. V důsledku toho byla znovu novského katastru v místě „Ve Škarpičkách. V důsledku toho byla znovu 
přemístěna klubová místnost blíže ku hřišti a to do hostince Na Bídě. Ale přemístěna klubová místnost blíže ku hřišti a to do hostince Na Bídě. Ale 
ani zde klub nezůstal dlouho. Ještě během podzimu vrátil se oddíl zpět ani zde klub nezůstal dlouho. Ještě během podzimu vrátil se oddíl zpět 
do centra Břevnova do hostince U Kotoučů, kde uzavřena byla činnost do centra Břevnova do hostince U Kotoučů, kde uzavřena byla činnost 
prvého ročníku, a kde Břevnovský SK už zůstal po léta. Statistika činnos-prvého ročníku, a kde Břevnovský SK už zůstal po léta. Statistika činnos-
ti několika prvních měsíců přináší zajímavá čísla. A mužstvo sehrálo 25 ti několika prvních měsíců přináší zajímavá čísla. A mužstvo sehrálo 25 
zápasů s „impozantním“ skorem 33 : 114, béčko 25 zápasů skore 28 : 79. zápasů s „impozantním“ skorem 33 : 114, béčko 25 zápasů skore 28 : 79. 
Sestaveno i III. družstvo, které ovšem sehrálo jen jeden zápas s výsledkem Sestaveno i III. družstvo, které ovšem sehrálo jen jeden zápas s výsledkem 
1 : 16. Konány 2 zábavy s výdělkem 1 424 Kč, 80hal. Dluh klubu byl 1 1 : 16. Konány 2 zábavy s výdělkem 1 424 Kč, 80hal. Dluh klubu byl 1 
225Kč.225Kč.
Důležitým se stal následný rok 1921. Zvolen byl nový správní výbor, kte-Důležitým se stal následný rok 1921. Zvolen byl nový správní výbor, kte-
rému se podařilo získat výměnou nový pozemek na hřiště, a sice proslu-rému se podařilo získat výměnou nový pozemek na hřiště, a sice proslu-
lý Ďolíček u Kajetánky, kde se později konala i řada atletických mítinků lý Ďolíček u Kajetánky, kde se později konala i řada atletických mítinků 
DTJ. V květnu 1921 valná hromada rozhodla o změně jména klubu na DTJ. V květnu 1921 valná hromada rozhodla o změně jména klubu na 
Břevnovský SK. Josef Kotouč rok hodnotí mj. slovy: „Na nové vedení Břevnovský SK. Josef Kotouč rok hodnotí mj. slovy: „Na nové vedení 
čekala odpovědnost a práce s postavením a úpravou hřiště. Peněz nebylo čekala odpovědnost a práce s postavením a úpravou hřiště. Peněz nebylo 
a tu se pořádaly dvě zábavy, které vynesly čistých 1 400Kč. Hřiště přeci a tu se pořádaly dvě zábavy, které vynesly čistých 1 400Kč. Hřiště přeci 
jen toho roku doděláno nebylo, a proto musela obě mužstva hráti na cizích jen toho roku doděláno nebylo, a proto musela obě mužstva hráti na cizích 
hřištích. Vydání činilo: 7 665Kč 72hal, příjem: 7 585Kč 53hal. Dluh se hřištích. Vydání činilo: 7 665Kč 72hal, příjem: 7 585Kč 53hal. Dluh se 
snížil na 80 korun 19 haléřů.“snížil na 80 korun 19 haléřů.“
V červnu 1922 bylo dokončeno fotbalové hřiště a při slavnostním otevření V červnu 1922 bylo dokončeno fotbalové hřiště a při slavnostním otevření 
9. července byl sehrán přátelský zápas se sousedním SK Hvězda Liboc. 9. července byl sehrán přátelský zápas se sousedním SK Hvězda Liboc. 
Sváteční utkání skončilo nerozhodně 2 : 2. Dohotovení hřiště však stálo Sváteční utkání skončilo nerozhodně 2 : 2. Dohotovení hřiště však stálo 
6 741 korun, čímž se klubový dluh zvýšil, i když konány byly 4 zábavy.6 741 korun, čímž se klubový dluh zvýšil, i když konány byly 4 zábavy.
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Podpořte kandidáty KSČM
ve volbách 23. a 24. září 2022
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CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6        po - pá: 10.00 - 18.00

Bělohorská 85, Praha 6
belohorska@chirs.cz

299 144 444
chirs.belohorska

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. ŠLIKOVA
Pronájem garážového stání
5,30 x 2,10 x 1,90 m
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

PRAHA 5 – ŘEPORYJE,
UL. WIESENTHALOVA
Prodej bytu 1+kk/L, GS, OV, 53,7 m2

Lodžie, sklep, garážové stání
Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

PRAHA 5 – SMÍCHOV,
UL. NA VÁCLAVCE
Prodej bytu 3+1/B, OV, 77 m2

V bytě probíhá komplet. rekonstrukce
Pob. Bělohorská | Tel.: 724 147 864

PRAHA 9 – LETŇANY,
UL. TEREZÍNSKÁ
Prodej bytu 2+kk/B, VS, OV, 43 m2

Balkón, sklep, venkovní stání
Pob. Bělohorská | Tel.: 724 147 864

PRAHA 4 – BRANÍK,
UL. BRANICKÁ
Prodej bytu 3+1/L, OV, 80 m2, cihla
Velká lodžie, sklep
Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

PRAHA 4 – PANKRÁC,
UL. NA STRŽI
Prodej bytu 3+1, OV, 67 m2, 1. patro
Zařízený byt po rekonstrukci
Pob. Bělohorská | Tel.: 608 560 506

OBEC KOJŠOVICE (TOUŽIM),
OKR. KARLOVY VARY
Prodej RD cca 120 m2, pozemek 
1 218 m2, 2 patra, vzrostlé stromy
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

PRAHA 4 – BRANÍK,
UL. BRANICKÁ
Pronájem bytu 2+kk, OV, 50 m2

Zahrada, 2. patro vily, zařízený
Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

PRAHA 4 – ŘEPY,
UL. REINEROVA
Pronájem kanceláří s příslušenstvím, 
4+1, OV, 121 m2

Pob. Bělohorská | Tel.: 737 333 190

jsme tu

pro vás j�� 

19 let

OBEC LIŠNO, BYSTŘICE,
OKR. BENEŠOV
Prodej RD 202 m2, pozemek 1 141 m2

2 patra, podsklepený, garáž
Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

 

 

Tel. 773 237 237 
www.wcservis.cz 

Pronájem mobilních toaletních kabin včetně kompletního 
servisu, mycích stání, urinálních stojanů, žlabů, oplocení a 

bariér, odpadkových košů, skladových a kancelářských 
kontejnerů v různých verzích vybavení. 

Naše služby lze využít kdekoliv a při jakékoliv příležitosti od 
použití ve stavebním průmyslu, na společenských a kulturních 

akcích, koupalištích až po soukromé využití a to formou 
dlouhodobých i krátkodobých pronájmů. 
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