
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Novinky
z Domova

Svaté rodiny

ZpravodajstvíZpravodajství
BřBřevnovanaevnovana

KulturKulturníní
servisservis

Ladislav VLadislav Veselýeselý
je tu prje tu pro Radosto Radost

Časopis
Břevnovan
na nové
adrese
100 let
střešovické vozovny
Podzimní výlet zahrádkářů
se zaměřil na jih a kousíček do Rakouska

ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10,– Kč ročník 20. 20099/10

Krajané opět
u nás

 

ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10,– Kč ročník 33. 202211/ 12

 Pěkné Vánoční a Novoroční  pozdravení s přáním 
pohody a stálého zdraví přeje časopis  Břevnovan

První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Novinky
z Domova

Svaté rodiny

ZpravodajstvíZpravodajství
BřBřevnovanaevnovana

KulturKulturníní
servisservis

Ladislav VLadislav Veselýeselý
je tu prje tu pro Radosto Radost

Časopis
Břevnovan
na nové
adrese
100 let
střešovické vozovny
Podzimní výlet zahrádkářů
se zaměřil na jih a kousíček do Rakouska

ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10,– Kč ročník 20. 20099/10

Krajané opět
u nás

30 LET ŽIVNOSTENSKÉHO SPOLKU V BŘEVNOVĚ30 LET ŽIVNOSTENSKÉHO SPOLKU V BŘEVNOVĚ

KNIHA Z BŘEVNOVA POD STROMEČEKKNIHA Z BŘEVNOVA POD STROMEČEK

ZPRÁVA O STAVU UNIONU BŘEVNOVZPRÁVA O STAVU UNIONU BŘEVNOV

SVÁTEČNÍ POZVÁNÍ DO PRAŽSKÉHO HRADUSVÁTEČNÍ POZVÁNÍ DO PRAŽSKÉHO HRADU

Foto ze zimní Hvězdy Potulný Břevnovan

Finančně podpořeno MČ Praha 6



2

BŘEVNOVAN

 

Břevnovským posvícením, které se koná začátkem října, se rok nachyluje ke konci. Brzy na to přicházejí 
svátek Všech svatých a Památka zesnulých – dušičky. Mší svatou Krista krále 20. listopadu končí křes-
ťanský rok a začíná advent. Po adventu čas Vánoční a Novoroční. 

Na Den válečných veteránů 11. listopadu 2022 si mohli občané připomenout vojíny padlé ve válkách 
v Evropě, jiní si mohli v Praze koupit rudý květ máku a připnout ho do klopy. Připomínáme tedy, že ve 
válce světové /1914–1918/ bojovali statečně naši předkové, padlo jich více jak 200 tisíc a jejich hroby 
jsou rozsety v mnoha zemích Evropy. Na snímku z válečných let jest patrně oddělení strojních pušek  
v kasárnách na Újezdě. Vypadá to, že brzy půjdou… 

11. listopadu se vojenské pomníky v Praze 6 opět ozdobily vlčími máky, které vyrobily děti z místních 
školek. Stalo se tak na Den veteránů, kdy se připomíná památka padlých vojínů ve válkách v Evropě. 
Představitelé MČ Praha 6 položili věnce k pomníkům v Bubenči a Dejvicích.                     Foto: Praha 6

Uzávěrka příštího čísla jest  Uzávěrka příštího čísla jest  
v pondělí 20. ledna 2023v pondělí 20. ledna 2023

Lístek z archívu

Kdo kdy sloužil u pluku a dále od domova, dobře 
si pamatuje, jak důležité bylo spojení s nejbližší-
mi. S uspokojením se otevíraly obálky dopisů od 
maminek, a ještě více od dívek na které vojáci 
vždy často mysleli. Arci to, co jsme zažili, bylo 
v dobách míru. Takové potřebné spojení zajišťo-
vala vždy pošta, a zvláště pak ve válce světové 
/1914–1918/, byly poštou doručeny miliony 
dopisů a korespondenčních lístků. Byla v nich  
i smutná oznámení vojenských velitelstvích, že 
jmenovaný padl na poli cti. Vždyť jen Čechů pad-
lo tenkrát na 200 tisíc. Takové nasazení a ztráty 
naši armádu už nepotkají. Na vánoční pohlednici 
z roku 1915 je císařský voják, snad kdesi v Haliči, 
ale pisatel, který je domovem v nedaleké Hostivi-
ci, z války na rubu píše: Nejmilejší ženo, děti, máti. 
Srdečně Vás zdravím a líbám. Jsem zdráv. Lístek 
jsem obdržel. Děkuji mockrát mamince za peníze. 
Jen buď moje nejmilejší Růžo o mě bez starosti. 
Bůh dopustí, ale neopustí. Ještě Vás zdraví a líbá 
Antonín.      Pavel Krchov

Zajímavost
pro vás 146
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  Z kláštera. Z kláštera. • • Rok jde svou cestou, nehledí 
na naše přání, smutky a strasti. V tichu baziliky 
můžeme se modlit za ulehčení našeho osudu, 
anebo děkovat za splněné tužby. Poslední čtvrt-
letí přináší v břevnovské pospolitosti drobné či 
větší události, tak jak plyne měsíc říjen, listo-
pad a prosinec. • 15. října 2022 Pater Vojtěch 
Malina si připomněl 11 let své kněžské služby. 
• 16. 10. při mši svaté v 9 hod., kterou sloužil 
Pater Václav Snětina, proběhla katecheze pro 
děti. • 22. 10. se uskutečnil farní výlet do Le-
vého Hradce. • 23. 10. při bohoslužbě v 9 hodin 
se zaměřením na děti účinkovala břevnovská 
schola, vedená manžely Salákovými. • 1. listo-
padu 2022 o svátku Všech svatých při mši sv. 
v 18 hod. zpíval Chrámový sbor, poprvé pod 
vedením nového sbormistra Lukáše Koudelky 
a za varhanního doprovodu Marie Čihařové. 
Týž den od 19 hodin ve Vojtěšce proběhlo dal-
ší „Setkání nad Biblí“ s pokračováním Matou-
šova evangelia. • 2. 11. O Památce zesnulých 
v bazilice slouženy mše svaté v 7,00, v 16,00  
a v 18,00. Ve tři hodiny odpoledne se na místním 
hřbitově konala pobožnost za zemřelé. • 6. 11.  
v 16 hodin byly v kostele na Bílé Hoře slouženy 
ekumenické nešpory k výročí bitvy na Bílé hoře, 
a to se studenty pražských teologických fakult. 
• 13. 11. po mši sv. v 9 hod. proběhla lektorská 
schůzka ohledně čtení, žalmů a přímluv při bo-
hoslužbách. • Od 15. listopadu, vždy každé úte-
rý, slouženy jsou v bazilice mše sv. pro seniory. 
Ten večer zazněl v Tereziánském sále koncert 
Pražského žesťového souboru. • 20. listopadu 
o svátku Krista krále při mši sv. s katechezí pro 
děti v 9 hod. účinkoval Chrámový sbor pod 
vedením Lukáše Koudelky s varhaníkem Mar-
kem Čihařem. • 22. 11. od 19 hod. vystoupila  
v Tereziánském sále třináctiletá klavíristka Nora 
Lubbadová se sedmnáctiletým hornistou Janem 
Vobořilem. • 23. 11. O Červené středě při bo-
hoslužbách v modlitbách připomenuto pronásle-

dování křesťanů pro víru. • 25. 11. Od sedmé 
večerní v Tereziánském sále zazněl další koncert 
klavíristy J. Kahánka a houslisty B. Borgolotta 
se smyčcovým kvartetem. • 26. 11. v 17 hodin se 
konalo v Břevnově rozsvícení vánočního stromu 
se zpěvem koled žáků a učitelů ze ZŠ Marjánky. 
Týž den při mši sv. v 18 hodin požehnán ad-
ventní věnec se vstupem do nového církevního 
roku. Po skončení na faře odbýval se Církevní 
Silvestr s farníky. • 27. 11. O první neděli ad-
ventní byla možnost požehnat při bohoslužbách 
přinesené adventní věnce. V 9 hod. Pater Václav 
Snětina sloužil mši se zaměřením na děti. Té-
hož večera přenášen již tradičně Českou televizí  
I. adventní koncert z Tereziánského sálu. • Od 
28. listopadu po celou dobu adventní v bazilice 
od sedmé hodiny ranní zpívány Staročeské rorá-
ty. Ten večer v Tereziánském sále zazněl koncert 
známého českého houslisty Jaroslava Svěcené-
ho s akordeonistou Ladislavem Horákem. • 5. 
prosince 2022 v 16 hodin vstoupil do naší ba-
ziliky svatý Mikuláš k velké radosti mnoha dětí, 
kteří se již nedočkavě vrtěly v lavicích. Pro děti 

i dospělé je to vždy milý zážitek, protože stej-
né chvíle zde zažívali před léty. • 6. 12. Od 19 
hodin v Tereziánském sále zazněl další koncert 
s adventní hudbou v podání Consorcia Pragen-
se Orchestra a hostů. • 17. 12. při bohoslužbě 
připomenuty 86. narozeniny papeže Františka. • 
24. 12. Na Štědrý den ráno o sedmé zakončeno 
období adventu Staročeskými roráty. Ve čtyři 
odpoledne, v čase, kdy vychází Betlémská hvěz-
da bude slavena bohoslužba z vigilie Narození 
Páně se zpěvem břevnovské scholy. Pozdě večer 
bude v bazilice sloužena tradiční mše půlnoční 
se zpěvy koled rovněž s břevnovskou scholou 
a varhanní hrou břevnovského varhaníka Marka 
Čihaře. • 25. prosince o Božím Hodu vánočním 
slaveny mše sv. v 8, v 10 a v 18 hodin. • 26. pro-
since na sv. Štěpána bohoslužby slouženy od půl 
osmé, v devět a o šesté večerní. • 27. 12. na sv. 
Jana Evangelisty při mši svaté požehnáno víno. 
• 30. prosince na svátek Svaté rodiny při mši 
sv. obnoveny manželské sliby. • 31. prosince od 
16 hodin slaveno Te Deum s poděkováním za 
uplynulý rok. Na Nový rok 1. ledna 2023 bude 

Představte si, že dnešní Kvarteto je jako kukátko: uhlídáte, že jen jedenkrát v roce se objeví prodej ryb volně v ulicích Prahy a ruch kolem kádí po léta inspiruje mno-
hé fotografy a malíře. To nikdy nevymizí. K podzimku chataři a chalupáři vrátili se zpět domů do Břevnova a na návštěvách při bohoslužbách v bazilice je to poznat. 
Milan Mikeš, však ho znáte, je z Petřin a na Petřiny nedá dopustit. Je to bývalý tramvaják a řidič, který má papíry snad na všechno, co má kola. A rád maluje, samo-
zřejmě tramvaje. Jedna z posledních jeho výstav je v muzeu tramvají ve střešovické vozovně a potrvá do konce roku. Přijďte! Po celý rok žáci a žákyně Unionu Břev-
nov pilně trénovali, hráli, a radost ze hry a pohybu je na fotkách vidět. Je skvělé že se v Břevnově opět začíná hrát fotbal! 

Zpravodajství 
Břevnovana

Lístek z archívu

PF 2023
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v bazilice mše sv. v 8,00, v 10,00 s chrámovým 
sborem a v 18 hodin. Nepřehlédněte, 21. ledna 
2023 jste opět zváni na Farní ples na Marjánku. 

  Podzimní aktivity bělohorské farnosti.  
/Pro Břevnovana napsal Karel Voplakal/. Bělo-
horští senioři a další farníci podnikli v sobotu 15. 
října jednodenní farní pouť do severočeského 
mariánského poutního místa Horní Police: pouť 
inicioval a duchovně doprovázel rektor bělohor-
ského kostela P. Benedikt Kolaja OSB, převor 
břevnovského kláštera. Cestovalo se několika 
auty přes Roudnici a dále směrem na Českou 
Lípu. Počasí z počátku nebylo příliš příznivé. 
Bylo vlhko po nočním dešti, místy ještě popr-
chávalo, někde ležela mlha. Cestou jsme minuli 
zajímavé obce Žandov a Úštěk. Horní Police je 
docela malá obec, ale uprostřed ní na malém 
vršku stojí krásně zrestaurovaný barokní mari-
ánský poutní areál, ozdoba celého kraje. Kostel 
je obklopen oválem ambitů s věžovitou vstupní 
branou sloužící i jako zvonice. Celý poutní areál 
byl v posledních letech opraven za přispění Ev-
ropských i státních fondů. Jedna místní farnice 
nás po bohoslužbě provedla kostelem i celým 
objektem. Díky ní jsme shlédli i videozáznam 
průběhu oprav. Zdá se téměř neuvěřitelné, že 
předešlý duchovní správce arciděkan P. Josef 
Stejskal tam vykonával duchovní službu celých 
šedesát let! Měl zásadní zásluhu na tom, že kos-
tel přežil dobu totality, která sakrálním památ-
kám určitě nepřála, a že se tam bohoslužby po 
celou dobu udržely. Tamní poutní socha Panny 
Marie očekávající narození Páně byla nalezena 
na břehu řeky Ploučnice před téměř pěti sty lety 
(v roce 1523) a od té doby se vlastně počítá zrod 
tamního poutního místa. Při zpáteční cestě jsme 
se zastavili v městečku Úštěk, které je známo 
pěkný kostelem, opravenou synagogou a kuri-
ózními „Ptačími domky“ – ale také tím, že se 
v něm natáčely exteriéry několika filmů a tele-
vizních seriálů – na příklad Svěrákův „Kolja“, 
Stránského „Zdivočelá země“, „Hlídač číslo 
47“ podle Koptova románu a dalších. Z údolí 
Úštěckého potoka je pěkný pohled nahoru na 
malebné městečko s již zmíněnými „Ptačími 
domky“– což byla nouzová obydlí italských 
dělníků, kteří tam před téměř sto padesáti lety 
stavěli železniční trať. Jsou částečně vyhloube-
né do skalní stěny a zvenku připomínají ptačí 
budky či spíš vlaštovčí hnízda nalepená na stě-
ně…Skutečných vlaštovčích hnízd je vidět dost 
a dost na průčelích a římsách úštěckých „štíto-
vých „ domů. Domů jsme dorazili ještě za svět-
la. Byla to příjemná a pohodová cesta. Myslím, 
že všichni účastníci pouti byli zcela spokojeni.

  V pátek dne 4. listopadu se ve farní míst-
nosti na Bílé Hoře uskutečnil podzimní koncert 
známého Pražákova kvarteta ve složení: Jana 
Vonášková a Marie Magdalena Fuxová (první 
a druhé housle), Josef Klusoň (viola) a Pavel 
Jonáš Krejčí (violoncello). Pro velký zájem  
a z důvodu omezené kapacity sálu se týž den 
konal ve dvou reprízách: v 16,20 a v 19 hodin. 
Na programu byla hudba z díla Josefa Haydna 
(1732–1809): Smyčcový kvartet op. 1, č. 2–a 
Petra Iljiče Čajkovského (1840–1893): Smyč-
cový kvartet opus č. 1. Jednotlivé části koncertu 
(adagio, scherzo, andante cantabile a další) uvá-
děla a vysvětlovala M. F. Fuxová. Diváci odmě-
nili umělce dlouhým nadšeným potleskem. 

Snímek na památku z dlouholeté činnosti sbormistra Adolfa Melichare si nenechali členové Chrámo-
vého sboru ujít a obrázek si udělali před farou kláštera. Zpívali Pánu Bohu a lidem společně 31 let: kon-
certy, zkoušky, zájezdy, řehole, kterou zpěváci a muzikanti dobře znají. Pan Adolf Melichar je na redakč-
ním snímku v podřepu. 

Letošní připomínka bitvy na Bílé hoře se konala již 6. listopadu. Zúčastnili se ho studenti všech tří te-
ologických fakult – katolické, evangelické a husitské. Po modlitbách se účastníci přesunuli ke společ-
nému hrobu padlých vojínů. Na závěr na místo přitrhla i skupina žoldnéřů v dobových oblecích z obou 
táborů, ale nic se nestalo.

5. listopadu 2022 se ve farní místnosti na Bílé Hoře uskutečnil podzimní koncert Pražákova kvarteta. 
Na snímku zleva: Pavel Jonáš, violoncello, Jana Vonášková a Marie Magdalena Fuxová, první a druhé 
housle a Josef Klusoň, viola. 
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Bělohorská farnost, a především sestry bene-
diktinky – opět iniciovaly a připravily (tak jako 
v posledních letech již tradičně) ekumenické 
shromáždění k výročí bělohorské bitvy: před-
loni bylo „kulaté“, letos v pořadí již čtyři sta 
druhé. Z technických důvodů se letos uskuteč-
nilo již v neděli 6. listopadu, tedy dva dny před 
výročím. Účastníky setkání přivítala abatyše 
benediktinek opatství Venio sestra Franceska 
Šimuniová OSB. Letošní jubilejní setkání mělo 
formu ekumenických nešpor, jichž se aktivně 
zúčastnili studenti všech tří křesťanských teo-
logických fakult: katolické, evangelické a hu-
sitské. Jeden ze studentů bohosloví vystoupil 
v tradičním kněžském oděvu, v takovém, jaký 
si my starší pamatujeme ještě z před–koncilní 
doby: oblékl si sutanu s tuhým bílým kolárkem, 
přepásanou širokým pásem (cingulem) a nasadil 
si starobylou kněžskou pokrývku hlavy – biret, 
lidově zvaný „kvadrátek“ – a v tomto oblečení 
pak vedl modlitby jedné poloviny shromáždění 
a jeho sympatická kolegyně z fakulty předseda-
la modlitbám večerních chval druhé polovině 
shromážděných věřících. Po modlitbách nešpor 
a přímluvách se celé ekumenické shromáždění 
za zpěvu kánonu: „Před Tebou, Pane, temnost 
ztrácí sílu svou, noc odchází a den jasně září...“ 
v průvodu přesunulo z kostela ke společnému 
hrobu císařských i stavovských žoldnéřů pad-
lých v bělohorské bitvě. Pietní uložení jejich 
ostatků do hrobu v bělohorském kostelním 
nádvoří se uskutečnilo před mnoha lety z inicia-
tivy tehdejšího pražského arcibiskupa kardinála 
Miloslava Vlka. Vnější původní klasická podo-
ba hrobu s dřevěným vyřezávaným Krucifixem 
se časem změnila na prostou kruhovou plochu 
uprostřed velkého pažitu označenou jednodu-
chým kamenným křížem (bez Corpusu). U to-
hoto vojenského hrobu osvětleného desítkami 
„dušičkových“ kahánků se celé shromáždění 
ještě pomodlilo modlitbu Páně „Otče náš“; na 
její závěr namísto obvykle připojované modlit-
by „Zdrávas Maria“ spontánně vložilo ekume-
nický dovětek: „...neboť Tvé je království i moc 
a sláva, na věky!“– tedy tak, jak se modlitbu 
„Otčenáš“ modlívají nekatoličtí křesťané. Stu-
denti nakonec zazpívali píseň v hebrejštině: „Lo 
jisa goj el goj cherev lo jilmedu od milchama...“ 
to znamená: „Nepozvedne národ meč proti ná-
rodu a nebude se již nikdo učit válce!“ (kéž by 
se toto zbožné přání skutečně vyplnilo v celém 
současném neklidném světě...) Následovalo 
malé občerstvení, na něž byli pozváni všichni 
účastníci setkání a pak volná beseda se studenty 
všech tří bohosloveckých fakult. Nakonec do-
razila i skupina žoldnéřů v historických kostý-
mech a s dobovými zbraněmi z Třicetileté války, 
kteří předtím pózovali u bělohorské mohyly.   

  30 let živnostenského spolku v Břevno-
vě. /Marek Šoltés/. Před 30 lety, v symbolický 
den 17. 11. 1992, se v restauraci U Bílého lva  
v Břevnově sešli Jitka Šťastná, Jaroslav Hudera, 
Miloslav Landa, Michal Malík, Jan Polák, Pavel 
Krchov a třicítka dalších účastníků a dohodli se 
na založení Spolku břevnovských živnostníků. 
K těmto iniciátorům se postupně přidávali další 
živnostníci, podnikající zejména na Bělohorské 
ulici. Zakládající schůze se zúčastnili i zástup-
ci MČ Praha 6 Petr Boček, /omluvil starostu 
Jiřího Hermanna/, zástupce starosty Ing. Fran- pokračování na straně 6

kenbergerová, Ing. Košatský, daňový poradce 
p. Dluhoš a dva představitelé policie v Praze 6. 
Staronový spolek, jehož prvotním účelem bylo 
spojovat živnostníky a hájit jejich zájmy v prud-
ce a živelně se rozvíjejícím podnikatelském pro-
středí, se záhy stal i obnovitelem tradičních akcí 
pro veřejnost. Dnes jej obyvatelé Břevnova,  
a mnohdy i celé Prahy, znají jako pořadatele no-
voročního koncertu v Bazilice sv. Markéty, ma-
sopustního průvodu po Bělohorské ulici, pálení 
čarodějnic u kláštera, festivalu minipivovarů 
První pivní máj, Břevnovského posvícení, je-
hož součástí je i charitativní akce Kolotoče bez 
bariér, a rozsvícení prvního vánočního stromku 
na území Prahy 6 u KC Kaštan. Přejeme Spolku 
hodně úspěchů i do dalších let!

  Spolek břevnovských živnostníků děkuje 
všem návštěvníkům, kteří dorazili na Břevnov-
ské posvícení, které se konalo tradičně druhý 
říjnový víkend u Břevnovského kláštera. Počasí 
nám tentokrát přálo a akci navštívily desítky ti-
síc lidí. Většina z nich ocenila nové rozmístění 
stánků, které dovolovalo lepší průchodnost are-
álu, jiní nostalgicky hledali stánky dříve umístě-
né pod rybníky. A tak se samozřejmě některým 
akce zdála příliš velká a hlučná, abychom se 
vzápětí dozvěděli, že je moc zmenšená a usedlá. 
Ale tak to má být, každý má dnes právo na svůj 
názor. A když počet pozitivních hlasů mnoho-
krát převládá nad kritikou, je to s masívní ná-
vštěvností pro organizátory ta nejlepší odměna. 

  Pozvání k novoročnímu koncertu. Spolek 
břevnovských živnostníků a ZŠ Marjánka pořá-
dají 4. ledna od 19 hod v Bazilice sv. Markéty 
tradiční novoroční koncert, kde vystoupí žáci  
i učitelé školy. Vstupné je tentokrát dobrovolné 
a bude použito na veřejně prospěšné účely.

  Kniha z Břevnova pod stromeček. V le-
tošním roce vydala Tělocvičná jednota Sokol 
Praha – Břevnov krásnou publikaci nazvanou 
Takoví jsme byli, která pojednává o historii 
břevnovského Sokola od jeho založení v roce 
1885 až do roku 1989. Jsou zde velmi zajímavé 
kapitoly o době přelomu století, činnost v letech 
války světové, I. republiky a okupace. Čtenáři 
tady naleznou vzpomínky pamětníků a velké 
množství fotografií z místa. Knihu lze získat za 
příspěvek 200 korun v kanceláři Sokola v Břev-
nově v ulici Heleny Malířové 14, tel. 774 157 
871. Vřele doporučujeme. 

  Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha 
a.s. Čas vánoční v Břevnovském klášterním pivo-
varu. V našem pivovaru se připravujeme na Váno-
ce již od října. Ne jako supermarketech výstavkou 
vánočního zboží, ale výrobou vánočních speciálů. 
Chceme, aby si z našeho portfolia vybral každý. 
Proto máme i méně obvyklé speciály, například 
Pinot připravený speciálním kvašením a s přídav-
kem šťávy v hroznů odrůdy Rulandské modré.  
K přípitku lze vyzkoušet náš Šamp pivní sekt, leh-
ké pivo dokvašované sektovými kvasinkami s pří-
jemným muškátovým aroma. A co by nemělo chy-
bět na štědrovečerním stole? Břevnovské Abbey 
silný speciál vyrobený ze čtyř sladů se specifickou 
chutí umocňující sváteční atmosféru. Zároveň už 
plánujeme speciály, které uvaříme v příštím roce. 
V září jsme společně sklidili 20 kg chmele z naší 
chmelnice, který jsme usušili a v prosinci jej při-
dáme do várky Opatského ležáku, který půjde do 
prodeje v polovině ledna. 

Přejeme vám všem klidné Vánoce. Sládci břev-
novského pivovaru

  Developer staví a obyvatelé Břevnova 
obchází stavbu. /Martin Novák/ Pokud jde-
te pěšky z Norbertova nebo Andělky, třeba na 
stanici autobusu 180, projdete se pěšky dál až 
o 800 metrů. Developer břevnovským oby-

V letošním roce oslavil čtyřicítku a stal se 
sedmým starostou Prahy 6 v jejích novodo-
bých dějinách. Na šestce žije od svých osmi 
let, kdy se s rodinou nastěhoval do Břevnova 
na sídliště přezdívanému Obušek, kvůli velké 
koncentraci příslušníků policie. Bylo to krátce 
poté, co jeho tátu, známého disidenta Františ-
ka Stárka Čuňase propustili z vězení. Tam ho 
komunisté zavřeli za vydávání samizdatového 
časopisu Vokno. Prezident Havel mu následně 
nabídl podíl na řízení Bezpečnostní informač-
ní služby. Díky tomu se Jakub v mladém věku 
seznámil s řadou politiků, kteří byli rodinnými 
přáteli už z doby disentu. Mládí prožil v Břev-
nově. Chodil na základku Šantrochova, dnes 
Věry Čáslavské. Klášterní zahrady byly místem 
jeho dětství, a tam se také potkal kamarádem, 
který ho přivedl do skautského oddílu Vočko 
21. Skauting ho provází celým život, nedávno 
se znovu zapojil i do chodu oddílu a v létě pů-
sobil jako táborový vedoucí oddílu vlčat. 

Po gymnáziu vystudoval na vysoké škole  
v Praze andragogiku. Než se před čtyřmi lety 
začal politice věnovat na plný úvazek, pracoval 
jedenáct let na úřednických postech na minis-
terstvu školství a ministerstvu financí. Zastupi-
telem Prahy 6 za ODS je kontinuálně od roku 
2006 a od té doby se cíleně věnuje komunální 
politice. Na šestce zavedl oblíbené vlastivědné 
procházky s průvodkyní, jeho srdečním projek-
tem je navrácení funkce historickým pumpám. 

S manželkou Kateřinou mají dvě děti. Šestiletá 
Amálka tatínkovi každé ráno vybírá do práce 
kravatu, čtyřletý Jonáš jako správný kluk nej-
víc miluje auta a perfektně poznává všechny 
značky. Jakub fandí zdravému životnímu stylu. 
Je abstinent. Kromě pondělí, kdy se plně stará 
o výpravu dětí do školy a do školky, pravidelně 
běhá na Ladronce, kde ho každé ráno kolem 
půl sedmé můžete potkat. Ve volném čase se 
věnuje rodině.

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.

Jakub Stárek
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Podzim 2022. Parta žáků fotbalového Unionu Břevnov čeká při tréningu na instrukce. Je horko. 
Jako fandové břevnovského fotbalu si velmi přejeme, aby kluci vydrželi a horko bylo na hřišti Břev-
nova všem příštím soupeřům. 

vatelům zavřel z neznámého důvodu chodník 
od dětského hřiště v ulici Na Petynce vedoucí 
mezi parkem Kajetánka a ohradou kolem kaple 
panny Marie. Možnosti obcházky jsou dokonce 
dvě. Jedna kolem Domu Kongregace sester řádu 
svatého Františka, to si zajdete jenom 650 met-
rů, nebo druhá možnost obejít celou Kajetánku 
ulicí Na Zástřelu, to si cestu prodloužíte o 800 
metrů. Park Kajetánka se totiž přes noc zamyká. 

  Podzimní výlovy v Břevnově. /Miroslav 
Melichar/ V pátek 4.11. 2022 se lovil rybník 
Vincentinum od 7,00 hod do 10,30 hod. Bylo 
sloveno 250 ks kaprů K2 ve váze celkem 100 
kg. Bílá ryba 40 kg., okounů 20 kg. Dále 11. 
11. 2022 se lovil rybník Kajetánka od 8,00 do 
cca 11,00 hod. Bylo sloveno 240 ks kaprů K2 
ve váze celkem 100 Kg. Bílá ryba 30 kg., okou-
nů 40 kg. Vše proběhlo bez závad, naopak byla 
veliká spokojenost s použitím mobilního výtahu 
na ryby, protože se nemusely ryby nosit přes lo-
viště. Petrův Zdar!

  Z Pohořelce. /Marie Bukvicová/ Letoš-
ní podzim byl a je poněkud bouřlivější než  
v minulých letech, a tak na mnohé, ač zajímavé 
akce, moc času nezbývalo. Každopádně jsem 
přece jen některé stačila zaznamenat, a to v naší 
knihovně na Pohořelci, kde se paní knihovnice o 
náplň různých akcí stará. Z těch, které jsem stih-
la, bylo malování na dřevo, kameny a škeble. 
Také křest nové knihy Pepsona Snětivého Krá-
lovská kanonie na Strahově, kterou požehnal 
převor Martin Bartoš. Dále přednáška o klášteře 
a jeho dějinách. Dne 16. 11. se konala podzimní 
tvořivá dílna při které se vyráběly šperky z ov-
čího rouna. Dne 23. 11. pořádána přednáška Ing 
J. Škalouda a P. Brzobohatého o energii krajiny 
a země, o unikátních pramenech Česka a Slo-
venska. Druhý den 24.11. se odbýval literární 
večer s J. Bauerem a M. Harasimovou, prováděl 
O. Dvořák. 1. prosince bude další křest knihy 
O. Dvořáka a J. Snětivého Krajinou Albrechta 
z Valdštejna, při které bude i autogramiáda. Od 
2. 11. do 24. 11. byla v naší knihovně výstava 
obrazů M. Kritznerové nazvaná Křišťálový svět 
ukrytý do skleněných koulí.
V Loretánské ul. je kaplička sv. Barbory, která 
je pod patronací MČ P–1. A protože je za mříží, 
která je zavřená na zámek a je zde značný ne-
pořádek, tak jsem krom jiného oslovila našeho 
již bývalého starostu abych jej na to upozornila. 
Přislíbil sice okamžitou nápravu neb to má na 
starosti člověk, který je za to placen, ale uply-
nuly přes dva měsíce a nic se neděje. Jak se říká 
slibem nezarmoutíš. A tento náš bývalý starosta 
znal z Hradčan bohužel jen zahradu dobrovol-
ných hasičů právě za touto kapličkou. Uvidíme, 
jak to bude s novým vedením radnice, ale moc si 
neslibujeme, neboť ač zvítězilo hnutí Zelená pro 
jedničku, které se v minulosti krátce osvědčilo, 
bylo okamžitě svrženo, jak se domluvily zbýva-
jící strany a vyšachovaly je. Zdravím všechny  
a přeji hodně zdraví a energie. 

V břevnovském Sokole to žije, sportuje tu několik oddílů. Na snímku je družstvo futsalu, které patří  
k oporám jednoty.

Událostí podzimu bývají v Čechách výlovy rybníků. Nejinak jest tomu v Břevnově, kde jsou známé ryb-
níky Pivovarský u kláštera, Sádky, tj. vedle ten menší, Kajetánka, leží ve stejnojmenné zahradě a Vin-
cek, proti bývalému Vincentinu, po proudu Brusnice. Rybník Kajetánka byl vyloven 11. listopadu a děti 
se rády přišly podívat. Rybáři si posteskli, že hodně ryb letos sežrala volavka, která se zde usídlila. Její 
snímek jsme otiskli na jaře.                Foto Martin Novák
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Několik slov z radnice

Vážení čtenáři Břevnovanu,

adventní neděle oznamují blížící 
se Vánoce. Po dvou letech je snad 
budeme moct prožívat bez roušek 
a rodiny se budou setkávat bez 
omezení. Přesto budou i tentokrát 
Vánoce jiné. Kovid i válka na Ukraji-
ně přinesly změny i v naší městské 
části a pro mnohé naše občany se 
stává jejich ekonomická situace 
náročnou. Nové vedení radnice po 
komunálních volbách se snaží pokračovat v hledání podpory 
těm, na které má současná krize vzhledem k inflaci a cenám 
energií největší dopady. Senioři i rodiny s dětmi jsou z tohoto 
pohledu nejohroženějšími skupinami a na ně je potřeba se za-
měřit. Proto se v programu koalice objevují obědy pro potřeb-
né děti zdarma ve školách i školkách, vytvoření kontaktního 
centra pro lepší informovanost o možném řešení situace nebo 
pomoc s dopravou seniorů k lékaři nebo na úřad zavedením 
takzvaného seniortaxi. Podporou komunitního života se snaží-
me kromě přirozené sousedské solidarity vyhledávat ty, kteří 
žijí osaměle a v nouzi a nabídnout jim pomoc. Samozřejmostí 
je i nadále vysoká nabídka jak pečovatelské služby nebo růz-
ných aktivizačních programů, realizace rekonstrukce poliklini-
ky Pod Marjánkou nebo výstavba nové LDN v Ruzyni. 

 Nedávno jsme slavili 33.výročí sametové revoluce a hodně 
se v médiích mluvilo o tom, jestli vývoj v naší zemi splnil oče-
kávání, zda a jak se společnost změnila vstupem do svobody 
a otevřených možností podílet se na jejím vývoji. Určitě jsme 
se přičlenili k zemím většího blahobytu, k demokracii se všemi 
průvodními jevy svobody slova s možností ho zneužívat nebo 
populisticky interpretovat. Získali jsme bezpečnostní záruky 
vstupem do EU a NATO a při pohledu na dění na Ukrajině 
si alespoň většina z nás uvědomuje, jaké dopady by pro nás 
mělo zůstat bez těchto záruk pod vlivem imperiálně smýšle-
jícího Ruska. Nejsem už nejmladší a proto vnímám tyto oba-
vy velice citlivě, blízký kontakt s lidmi mne nicméně ujišťuje  
v tom, že i mladší generace si toto nebezpečí uvědomuje.

V rámci mého působení na radnici navštěvuji stoleté seniory 
a vybavuje se mi milé setkání, na kterém jsem se 101–leté 
čilé a samostatné paní ptal, kde bere tu vitalitu a optimiz-
mus. „Každé ráno si dávám studenou sprchu a to mne drží 
při životě“, odpověděla. Od té doby se to pokouším dělat také  
a zjistil jsem, že mnohem lépe snáším šoky, které nám někdy 
život připraví. A že jich je dost v našem malebném Česku! A to 
brzy budou prezidentské volby, stále je větší vliv dezinformací, 
posloucháme agresivní debaty v parlamentu často o zástup-
ných problémech. Přesto se ,doufám, že spolu Vámi , těším 
na Vánoce. Jsou to svátky naděje a právě v nejistých časech 
se potřebujeme ujistit, že podstatný pro nás není blahobyt, 
ale dobré mezilidské vztahy a naděje, že máme dobrou bu-
doucnost. 

Nejenom čtenářům Břevnovanu přeji pokojný Advent a Váno-
ce bohaté na naději. (A studenou sprchu každé ráno).

Marián Hošek – KDU–ČSL

O čem se mluví 

Vážení břevnovští sousedé,

podzimní komunální volby změ-
nily politické rozložení na radni-
ci a další čtyři roky bude šestku 
řídit ODS v koalici s KDU–ČSL, 
STAN, Zelenými a Prahou 6 
sobě. Osobně vám děkuji za 
vaše hlasy, díky nimž jsem mohl 
přijmout roli starosty. Jsem při-
praven rozhodovat a nést za to 
odpovědnost. A v každém roz-
hodnutí a počínání vám chci dokázat, že mé heslo Šestka  
v srdci nebylo jenom kampaňová fráze. Vy se nyní jako oby-
vatelé Břevnova můžete spolehnout na to, že zajistím kon-
tinuitu v projektech, které jsem z pozice místostarosty pro 
územní rozvoj a veřejný prostor připravoval a koordinoval. 
Budu se starat o to, abychom se dokázali postavit klimatic-
kým změnám, abychom ochránili ovzduší v Břevnově, aby 
Patočkova byla průjezdná a ne jedno velké parkoviště, aby 
byl dostatek míst ve školách, hřišť pro všechny věkové ka-
tegorie i spravené chodníky.

Šestku bohužel čeká jedno z nejsložitějších období. Těž-
ko si myslet, že krize se nám vyhne. Naštěstí ji ale umíme 
předvídat a připravit se na ni. Udělám všechno pro to, aby 
nikdo nezůstal stranou, sám, bez podpory a opory. Ať už se 
to týká rodin, seniorů nebo organizací. Dětem ve školách 
jsme připraveni zaplatit obědy, sportovním klubům posti-
ženým nárůstem cen energií přispět na provoz a podat jim 
pomocnou ruku.

Nově jsem jako starosta odpovědný za digitalizaci úřadu, 
kterou bych rád posunul dál. To znamená propojit radnici 
s identitou občana a mít tak většinu oficiálních úkonů do-
stupnou online i offline. Chceme lidem zjednodušit život. 
Další částí, která by měla zlevnit chod úřadu, je převést toto 
online prostředí i mezi úředníky a zefektivnit jim práci.

Věřím, že dokážeme projít krizemi a výzvami a společně 
je zvládnout, bez toho, abychom museli výrazně omezovat 
naše zvyklosti a tradice. Doba covidová nám totiž ukáza-
la, že jsou věci, na kterých šetřit nesmíme, protože jejich 
absence může být mnohem dražší. A proto bych vás rád 
pozval ke slavnostnímu rozsvěcení vánočních stromů, na 
Mikulášskou i adventní programy v KC Kaštan, v Písecké 
bráně nebo v Šabachově parku. A už nyní mohu slíbit, že 
i tuto zimu otevřeme ve spolupráci s DDM kluziště na Vy-
pichu.

Přeji vám příjemně prožitý adventní čas,

Jakub Stárek

STAROSTA PRO BŘEVNOVAN
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zprávu mi nenahradila ani reklama TOP 09, která byla ještě zprávu mi nenahradila ani reklama TOP 09, která byla ještě 
tři týdny po volbách umístěna v prostoru metra. Ta obsaho-tři týdny po volbách umístěna v prostoru metra. Ta obsaho-
vala fotografii bývalého starosty Mgr. Koláře se všeobecnou vala fotografii bývalého starosty Mgr. Koláře se všeobecnou 
informací „staráme se, aby Praha 6 fungovala“. Tento příklad informací „staráme se, aby Praha 6 fungovala“. Tento příklad 
zapadá do charakteru volební kampaně, ve které se aktiv-zapadá do charakteru volební kampaně, ve které se aktiv-
ní politici jen výjimečně vraceli k inventuře předvolebních ní politici jen výjimečně vraceli k inventuře předvolebních 
slibů z roku 2018. Možná i v tom lze hledat odpověď, proč slibů z roku 2018. Možná i v tom lze hledat odpověď, proč 
účast voličů v letošních komunálních volbách do zastupitel-účast voličů v letošních komunálních volbách do zastupitel-
stva MČ Prahy 6 klesla pod 50 %. Na rozdíl od velké Prahy, stva MČ Prahy 6 klesla pod 50 %. Na rozdíl od velké Prahy, 
kde do poloviny listopadu nebyla nalezena ani většinová kde do poloviny listopadu nebyla nalezena ani většinová 
shoda na politickém složení Rady HMP, proběhlo zasedá-shoda na politickém složení Rady HMP, proběhlo zasedá-
ní zastupitelstva MČ Praha 6 v novém složení bez průtahů ní zastupitelstva MČ Praha 6 v novém složení bez průtahů 
a zvolilo příslušné orgány vč. nového starosty Mgr. Stárka. a zvolilo příslušné orgány vč. nového starosty Mgr. Stárka. 
Současně bylo přislíbeno, že v lednu 2023 bude veřejnost Současně bylo přislíbeno, že v lednu 2023 bude veřejnost 
informována o znění aktuálního Programového prohlášení informována o znění aktuálního Programového prohlášení 
Rady MČ na období 2022 až 2026. Přál bych si, aby tento Rady MČ na období 2022 až 2026. Přál bych si, aby tento 
zásadní dokument obsahoval konkrétní kroky pomoci všem zásadní dokument obsahoval konkrétní kroky pomoci všem 
občanům, kteří jsou ohroženi hospodářskou krizí. Chci věřit, občanům, kteří jsou ohroženi hospodářskou krizí. Chci věřit, 
že radnicí vyhlášená finanční podpora stravování dětí v MŠ  že radnicí vyhlášená finanční podpora stravování dětí v MŠ  
a ZŠ je v tomto směru počátečním krokem a nebude zapome-a ZŠ je v tomto směru počátečním krokem a nebude zapome-
nuto ani na seniory a další skupiny nejvíce postižených obyva-nuto ani na seniory a další skupiny nejvíce postižených obyva-
tel. Doufám, že programové prohlášení bude obsahovat nejen tel. Doufám, že programové prohlášení bude obsahovat nejen 
záměr, ale také postup s termíny plnění konkrétních opatření záměr, ale také postup s termíny plnění konkrétních opatření 
ke snížení extrémní dopravní zátěže Břevnova, zejména kolem ke snížení extrémní dopravní zátěže Břevnova, zejména kolem 
Patočkovy ulice a navazujících komunikací. Mělo by rovněž Patočkovy ulice a navazujících komunikací. Mělo by rovněž 
upřesnit časový harmonogram očekávané rekonstrukce poli-upřesnit časový harmonogram očekávané rekonstrukce poli-
kliniky Pod Marjánkou, rozvoj zdravotních a sociálních služeb kliniky Pod Marjánkou, rozvoj zdravotních a sociálních služeb 
v budově, obnovu chodníků a začlenit další přání občanů ke v budově, obnovu chodníků a začlenit další přání občanů ke 
zlepšení našeho života. Již se těšíme na obnovení dlouhodo-zlepšení našeho života. Již se těšíme na obnovení dlouhodo-
bě zdevastovaného chodníku u Kajetánky v Radimově ulici, bě zdevastovaného chodníku u Kajetánky v Radimově ulici, 
očekáváme rekonstrukci dalších, např. chodníku v Junácké, očekáváme rekonstrukci dalších, např. chodníku v Junácké, 
či Kolátorově ulici. Po létech odkladů potřebujeme mimo jiné či Kolátorově ulici. Po létech odkladů potřebujeme mimo jiné 
konečně v Praze 6 zahájit výstavbu obecních bytů se zapla-konečně v Praze 6 zahájit výstavbu obecních bytů se zapla-
titelným nájemným, vybudovat nové kapacity lůžek v LDN  titelným nájemným, vybudovat nové kapacity lůžek v LDN  
a domech seniorů. Je přitom nepochybné, že hodnota desítek a domech seniorů. Je přitom nepochybné, že hodnota desítek 
milionů korun, o které MČ přišla v důsledku probíhající inflace, milionů korun, o které MČ přišla v důsledku probíhající inflace, 
nám bude při naplňování záměrů chybět. Škoda, že se tyto nám bude při naplňování záměrů chybět. Škoda, že se tyto 
investiční plány nepodařilo realizovat dříve, v době pokračující investiční plány nepodařilo realizovat dříve, v době pokračující 
ekonomické krize, či krátce po ní, to bude podstatně složitější.ekonomické krize, či krátce po ní, to bude podstatně složitější.

JUDr. Ivan HrůzaJUDr. Ivan Hrůza

ZPRÁVA O STAVU UNIONUZPRÁVA O STAVU UNIONU
V jednu dobu na Břevnově bývalo až deset klubů, nejdelší tra-V jednu dobu na Břevnově bývalo až deset klubů, nejdelší tra-
dici měly dva: SK/TJ Břevnov a Slavoj Břevnov. Vinou různých dici měly dva: SK/TJ Břevnov a Slavoj Břevnov. Vinou různých 
okolností po roce 1990 oba zanikly. Z jednoho hřiště se stala okolností po roce 1990 oba zanikly. Z jednoho hřiště se stala 
stavební parcela, na druhém našli útočiště lidé bez domova. stavební parcela, na druhém našli útočiště lidé bez domova. 
Vzpomínky na nedělní mistráky bledly, malí Břevnováci dojíž-Vzpomínky na nedělní mistráky bledly, malí Břevnováci dojíž-
děli na tréninky do okolních čtvrtí, hřiště zarůstala. Zdálo se, děli na tréninky do okolních čtvrtí, hřiště zarůstala. Zdálo se, 
že s místním fotbalem je konec.že s místním fotbalem je konec.
V roce 2019 si skupina sousedů z okolí řekla, že to tak nene-V roce 2019 si skupina sousedů z okolí řekla, že to tak nene-
chá. „Vysnili jsme si malý komunitní oddíl, ve kterém dáme chá. „Vysnili jsme si malý komunitní oddíl, ve kterém dáme 
šanci klukům i holkám bez rozdílu dovedností,“ říká jeden ze šanci klukům i holkám bez rozdílu dovedností,“ říká jeden ze 
zakladatelů Michal Chylík. Nový klub na mapě Prahy 6 dostal zakladatelů Michal Chylík. Nový klub na mapě Prahy 6 dostal 
jméno Union – na znamení toho, že vyrůstá z místních fotba-jméno Union – na znamení toho, že vyrůstá z místních fotba-
lových kořenů a spojuje slávu svých předchůdců s dneškem. lových kořenů a spojuje slávu svých předchůdců s dneškem. 
Jeho kmotry se stali nejslavnější odchovanci břevnovského Jeho kmotry se stali nejslavnější odchovanci břevnovského 
fotbalu Pavel Horváth a Jan Berger, kteří se osobně zúčastnili fotbalu Pavel Horváth a Jan Berger, kteří se osobně zúčastnili 
prvních náborů. Během nich se do klubu zapsalo sedm desí-prvních náborů. Během nich se do klubu zapsalo sedm desí-
tek dětí ve věku 6–12 let, z nichž čtvrtina jsou dívky.tek dětí ve věku 6–12 let, z nichž čtvrtina jsou dívky.
S pomocí čtyř licencovaných trenérů a dalších dobrovolníků S pomocí čtyř licencovaných trenérů a dalších dobrovolníků 
zahájily pravidelnou přípravu čtyři dětské týmy. Na jaře 2022 zahájily pravidelnou přípravu čtyři dětské týmy. Na jaře 2022 
si zahrály několik přátelských utkání s kluby z nejbližšího okolí, si zahrály několik přátelských utkání s kluby z nejbližšího okolí, 
v září hostil SK Union Břevnov první ročník celodenního tur-v září hostil SK Union Břevnov první ročník celodenního tur-
naje Břevnov Junior Cup, kterého se zúčastnila víc než stov-naje Břevnov Junior Cup, kterého se zúčastnila víc než stov-
ka hráčů a hráček – vedle domácích týmů se představili žáci  ka hráčů a hráček – vedle domácích týmů se představili žáci  
a přípravky z SK Střešovice, TJ Sokolu Bílá Hora, SK Čechie a přípravky z SK Střešovice, TJ Sokolu Bílá Hora, SK Čechie 
Smíchov a FC Přední Kopaniny. Začal rovněž trénovat tým do-Smíchov a FC Přední Kopaniny. Začal rovněž trénovat tým do-

SLOVO Z RADNICE
Vážení přátelé a sousedé,Vážení přátelé a sousedé,
od voleb uběhlo už několik týdnů od voleb uběhlo už několik týdnů 
a já jsem moc ráda, že vás mohu a já jsem moc ráda, že vás mohu 
opět pozdravit na stránkách naše-opět pozdravit na stránkách naše-
ho Břevnovanu. Všem mým voli-ho Břevnovanu. Všem mým voli-
čům si dovoluji poděkovat za pod-čům si dovoluji poděkovat za pod-
poru a hlasy, které mne s TOP 09 poru a hlasy, které mne s TOP 09 
vynesly na druhé místo za vítěznou vynesly na druhé místo za vítěznou 
dvojstranou ODS + KDU–ČSL.dvojstranou ODS + KDU–ČSL.
Vzhledem k tomu, že cílem povo-Vzhledem k tomu, že cílem povo-
lebních vyjednávání bylo odsunout lebních vyjednávání bylo odsunout 
TOP 09 do opozice, vracím se opět TOP 09 do opozice, vracím se opět 
k práci opoziční zatupitelky, a to cí-k práci opoziční zatupitelky, a to cí-
leně v kontrolním výboru a komisi leně v kontrolním výboru a komisi 
územního rozvoje.územního rozvoje.
Mojí prioritou i nadále zůstává urychlená realizace všech sta-Mojí prioritou i nadále zůstává urychlená realizace všech sta-
veb nadřazené dopravy, především pražského okruhu, želez-veb nadřazené dopravy, především pražského okruhu, želez-
nice na letiště i tramvajových tratí v koordinaci s výstavbou nice na letiště i tramvajových tratí v koordinaci s výstavbou 
nových garážových domů a P+R parkovišť. Nadále se hodlám nových garážových domů a P+R parkovišť. Nadále se hodlám 
aktivně angažovat pro zákaz vjezdu kamionů a aut na 12 t na aktivně angažovat pro zákaz vjezdu kamionů a aut na 12 t na 
území naší městské části, pokud nebude tento vážný problém území naší městské části, pokud nebude tento vážný problém 
hlavním městem dořešen k lednu 2023, tak jak nám slíbili hlavním městem dořešen k lednu 2023, tak jak nám slíbili 
zástupci Praha sobě. Stejně vážným dluhem města zůstává  zástupci Praha sobě. Stejně vážným dluhem města zůstává  
i nedořešeni „dvojkráteru“ křižovatky Malovanka. Já totiž pev-i nedořešeni „dvojkráteru“ křižovatky Malovanka. Já totiž pev-
ně doufám, že realizace všech těchto dluhů hlavního města ně doufám, že realizace všech těchto dluhů hlavního města 
přivede život na Praze 6 opět k normálu.přivede život na Praze 6 opět k normálu.
Hodlám se také intenzivně věnovat i územnímu rozvoji, jeho Hodlám se také intenzivně věnovat i územnímu rozvoji, jeho 
smysluplnosti, koordinaci a udržitelnosti, a to v souladu se smysluplnosti, koordinaci a udržitelnosti, a to v souladu se 
svým dlouhodobým mottem: „hledání souladu mezi zájmy svým dlouhodobým mottem: „hledání souladu mezi zájmy 
obyvatel, radnice a investorů“. O projednávání jednotlivých obyvatel, radnice a investorů“. O projednávání jednotlivých 
projektů a kauz budu vás i aktivní spolky, z jejichž řad jsem projektů a kauz budu vás i aktivní spolky, z jejichž řad jsem 
do politiky vstoupila, průběžně informovat. V tuto chvíli za do politiky vstoupila, průběžně informovat. V tuto chvíli za 
nejžhavější akce v Břevnově považuji plynulé a intenzivní po-nejžhavější akce v Břevnově považuji plynulé a intenzivní po-
kračování na aktuální projektové dokumentaci k poliklinice kračování na aktuální projektové dokumentaci k poliklinice 
Pod Marjánkou, dokončeni Plánu pro Ladronku, rekonstrukci Pod Marjánkou, dokončeni Plánu pro Ladronku, rekonstrukci 
Bělohorské či práce na vizi využití Strahova. Za nutné pova-Bělohorské či práce na vizi využití Strahova. Za nutné pova-
žuji rovněž vyřešení na 4 roky pozastavené výstavby krytého žuji rovněž vyřešení na 4 roky pozastavené výstavby krytého 
bazénu Petynka, nad kterou visí nejeden otazník. bazénu Petynka, nad kterou visí nejeden otazník. 
Na závěr vám přináším radostnou zprávu ze školy J. A. Ko-Na závěr vám přináším radostnou zprávu ze školy J. A. Ko-
menského, kde děti, jejich rodiče i paní učitelky vysadili přes menského, kde děti, jejich rodiče i paní učitelky vysadili přes 
900 stromů, které za pár let vytvoří venkovní stromovou učeb-900 stromů, které za pár let vytvoří venkovní stromovou učeb-
nu. Tato výsadba „Malého lesíka“ na 300 mnu. Tato výsadba „Malého lesíka“ na 300 m22 je dalším z řady  je dalším z řady 
klimatických opatření na Praze 6. Projekt vzniká díky aktivní klimatických opatření na Praze 6. Projekt vzniká díky aktivní 
škole a její pani ředitelce, vzdělávacímu centru Tereza, ČZU  škole a její pani ředitelce, vzdělávacímu centru Tereza, ČZU  
v Suchdole, magistrátu a Prahy 6.v Suchdole, magistrátu a Prahy 6.
A nyní mi na závěr dovolte Vám všem popřát klidnou dobu A nyní mi na závěr dovolte Vám všem popřát klidnou dobu 
adventní, radost z maličkostí a hodně zdraví.adventní, radost z maličkostí a hodně zdraví.

Ing. arch. Eva Smutná FEng. opoziční zastupitelkaIng. arch. Eva Smutná FEng. opoziční zastupitelka

KLÍČOVÉ BUDE  
PROGRAMOVÉ  
PROHLÁŠENÍ  
RADY MČ
V minulosti bylo zvyklostí zveřej-V minulosti bylo zvyklostí zveřej-
ňovat před komunálními volbami ňovat před komunálními volbami 
„Zprávu MČ Praha 6 v souvislosti „Zprávu MČ Praha 6 v souvislosti 
s plněním Programového prohlá-s plněním Programového prohlá-
šení Rady MČ Praha 6“ za přísluš-šení Rady MČ Praha 6“ za přísluš-
né volební období. Souhrn těchto né volební období. Souhrn těchto 
informací jsem letos marně hle-informací jsem letos marně hle-
dal, nenašel jsem o nich zmínku dal, nenašel jsem o nich zmínku 
ani na webových stránkách naší městské části. Zmíněnou ani na webových stránkách naší městské části. Zmíněnou 

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

spělých, který se pravidelně schází jednou týdně a srdečně spělých, který se pravidelně schází jednou týdně a srdečně 
zve do svých řad další zájemce o nenáročný fotbálek.zve do svých řad další zájemce o nenáročný fotbálek.
Tradiční událostí se stávají sportovně–společenská odpoled-Tradiční událostí se stávají sportovně–společenská odpoled-
ne, která parta kolem Unionu organizuje v polovině září. Vloni ne, která parta kolem Unionu organizuje v polovině září. Vloni 
se akce uskutečnila pod názvem Pískej začátek, letošní slo-se akce uskutečnila pod názvem Pískej začátek, letošní slo-
gan zněl Union spojuje. Došlo k historicky prvnímu zápasu gan zněl Union spojuje. Došlo k historicky prvnímu zápasu 
mužů Unionu Břevnov proti staré gardě Břevnováků, probí-mužů Unionu Břevnov proti staré gardě Břevnováků, probí-
haly soutěže pro děti i dospělé, vztyčena byla vlajka Unionu, haly soutěže pro děti i dospělé, vztyčena byla vlajka Unionu, 
zájemci si mohli hodit oštěpem pod vedením veteránské mis-zájemci si mohli hodit oštěpem pod vedením veteránské mis-
tryně světa a starostky břevnovského Sokola Vandy Marušo-tryně světa a starostky břevnovského Sokola Vandy Marušo-
vé, čepovalo se klášterní pivo Benedict, došlo i na hospodský vé, čepovalo se klášterní pivo Benedict, došlo i na hospodský 
kvíz a večer zahrála kapela Ferdináda Jones.kvíz a večer zahrála kapela Ferdináda Jones.
Představen byl rovněž architektonický návrh nového zázemí Představen byl rovněž architektonický návrh nového zázemí 
Unionu od architekta Jana Schindlera, zazněly i proslovy po-Unionu od architekta Jana Schindlera, zazněly i proslovy po-
litiků z Prahy 6 – za všechny ocitujme slova senátora Jiřího litiků z Prahy 6 – za všechny ocitujme slova senátora Jiřího 
Růžičky: „Ještě před pár lety bylo toto sportoviště odsouzené Růžičky: „Ještě před pár lety bylo toto sportoviště odsouzené 
k zániku a vypadalo to zde nevábně. Ale pak jako zázrakem k zániku a vypadalo to zde nevábně. Ale pak jako zázrakem 
přišla parta nadšenců, kteří se rozhodli udělat tady hřiště pro přišla parta nadšenců, kteří se rozhodli udělat tady hřiště pro 
kluky a děvčata z této čtvrti a okolí. Je nesmírně povzbuzují-kluky a děvčata z této čtvrti a okolí. Je nesmírně povzbuzují-
cí něco takového vidět. Mohu také potvrdit, že heslo Union cí něco takového vidět. Mohu také potvrdit, že heslo Union 
spojuje je velmi pravdivé, neboť tolik Břevnováků pohromadě spojuje je velmi pravdivé, neboť tolik Břevnováků pohromadě 
jsem nepotkal už dlouho. Moc za to děkuju.“jsem nepotkal už dlouho. Moc za to děkuju.“
Na hřišti, které se nachází v sousedství Televizní věže, jsou Na hřišti, které se nachází v sousedství Televizní věže, jsou 
momentálně velmi provizorní podmínky. Není tu voda ani momentálně velmi provizorní podmínky. Není tu voda ani 
elektřina, k dispozici je jen stavební buňka na převlékání  elektřina, k dispozici je jen stavební buňka na převlékání  
a mobilní toalety. Pozemek ve vlastnictví Magistrátu byl ne-a mobilní toalety. Pozemek ve vlastnictví Magistrátu byl ne-
dávno svěřen Městské části Praha 6, která Unionu od začátku dávno svěřen Městské části Praha 6, která Unionu od začátku 
fandí. Starosta Jakub Stárek k tomu říká: „Věřím, že se nám fandí. Starosta Jakub Stárek k tomu říká: „Věřím, že se nám 
počátkem příštího roku podaří připravit projektovou doku-počátkem příštího roku podaří připravit projektovou doku-
mentaci, a že nás v tom podpoří i magistrát. Věřím také, že mentaci, a že nás v tom podpoří i magistrát. Věřím také, že 
toto partnerství bude trvat do té doby, než tady bude Union toto partnerství bude trvat do té doby, než tady bude Union 
pevně usazen na krásném moderním hřišti a v moderním zá-pevně usazen na krásném moderním hřišti a v moderním zá-
zemí.“zemí.“
K tomu, aby se klub mohl zdárně rozvíjet a naplňovat ideá-K tomu, aby se klub mohl zdárně rozvíjet a naplňovat ideá-
ly, které stály u jeho založení, jsou ale ze všeho nejdůležitější ly, které stály u jeho založení, jsou ale ze všeho nejdůležitější 
lidé. Pokud byste se rádi jakkoliv podíleli na činnosti Unionu, lidé. Pokud byste se rádi jakkoliv podíleli na činnosti Unionu, 
neváhejte se ozvat. Nejužitečnější jsou v tuto chvíli asistenti neváhejte se ozvat. Nejužitečnější jsou v tuto chvíli asistenti 
k trenérům a vůbec pomocníci pro přípravu a organizaci tré-k trenérům a vůbec pomocníci pro přípravu a organizaci tré-
ninků. Poptávka je po grafických a účetních službách, vítáni ninků. Poptávka je po grafických a účetních službách, vítáni 
jsou i brigádníci pro úpravy hřiště. Kontakt: unionbrevnov@jsou i brigádníci pro úpravy hřiště. Kontakt: unionbrevnov@
volny.cz.Unionvolny.cz.Union

Marek ŠálekMarek Šálek 

ZE ŽIVOTA BŘEVNOVSKÉHO SOKOLAZE ŽIVOTA BŘEVNOVSKÉHO SOKOLA
Úkol, který jsme si koncem letních prázdnin dali, přimět od 
září děti i dospělé opět k pohybu, se nám podařil dle našich 
představ. 
Pravidelné cvičení všech věkových kategorií, počínaje oddí-
lem Rodiče a děti, až po oddíl SeniorFit, jsme zahájili hned dru-
hý zářijový týden. Členskou základnu se nám podařilo udržet  
v počtu přes 400 členů. Jen poměr členů se nám procentu-
elně změnil ve prospěch dětí a mládeže do 18 let. Jsme rádi, 
že stále více dětí a mládeže má zájem o pravidelné sportování 
v našem břevnovském Sokole. Věřím, že je to i díky vedení 
lekcí kvalifikovanými cvičiteli a vzorné čistotě sportovního pro-
středí. I v oddílech mládeže, např. v oddílu Stolní tenis žactvo 
přípravka (věková kategorie 6–11 let), máme ještě několik vol-
ných míst. 
V oddílech dospělých, jako je např. Bodystyling, Dance aero-
bic, Jóga, Kondiční cvičení pro muže, máme letos ještě vol-
ná místa. Neváhejte a přijďte si k nám nějakou z nabízených 
pohybových aktivit vyzkoušet. I tyto lekce vedou kvalifikovaní 
cvičitelé naší sokolské jednoty. 
Co se nám od září povedlo zrealizovat, kromě pravidelného 
cvičení v tělocvičně?

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pøejeme
všem zákazníkùm

vše nejlepší v roce 2009!

PILOUN

tel./fax:  233 356 236

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
BŘEVNOV

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

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit

na změnu ordinačních hodin během

vánočních svátků

22. 12. a 23. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

29. 12. a 30. 12. 2008 …… 8 – 22 hod.

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

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

veterinární ošetřovny

Textil – pletací příze

Irena SLUKOVÁ
Bělohorská 96, Břevnov, tel.: 220513083

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

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

Přejeme našim zákazníkům
příjemné vánoční svátky

a hodně zdraví v roce 2009!

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

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

V rámci celoevropského projektu #BEACTIVE Sokol spolu v 
pohybu, v týdnu 23. – 26. 9. 2022 připravila naše jednota 
sportovní akce, otevřené pro širokou veřejnost:
• 24. 9. turnaje ve stolním tenisu hráčů neregistrovaných i re-

gistrovaných a České asociaci stolního tenisu (ČAST). Oba 
turnaje jsme uspořádali v naší sokolovně v Břevnově. V tur-
naji hráčů registrovaných v ČAST si to mezi sebou rozdali 
členové našeho oddílu stolního tenisu. Turnaje neregistro-
vaných hráčů se zúčastnilo 15 hráčů, včetně pražské veřej-
nosti. Na předních příčkách se umístili i někteří členové naší 
jednoty, k čemuž jsme jim blahopřáli.

• 25. 9. turnaj v nohejbalu trojic hráčů neregistrovaných  
v Českém nohejbalovém svazu. Turnaj jsme také uspořádali 
v naší sokolovně za účasti tří týmů. Naše týmy obsadily 2. 
a 3. místo. 

• 26. 9. Letem světem, sportovní odpoledne pro děti v par-
ku Královka. Akce se zúčastnilo cca 90 dětí předškolního  
a školního věku, některé v doprovodu rodičů. Děti, případně  
i rodiče, si mohli vyzkoušet tradiční i netradiční sportovní 
disciplíny (lukostřelba, discgolf, slackline a další). O spor-
tovní výkony i zábavu bylo postaráno. Všichni si společné 
sportovní odpoledne užili. 

• 4. 11. závody plaveckých štafet „O pohár starostů pražských 
žup“ a „O minipohár starostů pražských žup“. Tyto plavecké 
závody se konají každoročně od roku 2005 v bazénu v Tyr-
šově domě, sídle České obce sokolské na Praze 1. Výjimkou 
byly covidové roky 2020, 2021, kdy se závody nemohly 
konat. Členové naší jednoty (tři členové kategorie mládeže  
a pět členů v kategorii dospělých) se letos také tradičně pla-
vecké štafety zúčastnili. Reprezentovali štafetu župy Pod-
bělohorské, do které naše jednota geograficky i historicky 
spadá. Všem našim plavcům jsme poděkovali za vzornou 
reprezentaci naší jednoty i župy. 

• Náš oddíl Nový cirkus s netradičním sokolským programem 
od září 2022 pravidelně v neděli pořádá „Veřejný trénink“, 
kterého se mohou zúčastnit všichni, kteří se zabývají někte-
rou z disciplín Nového cirkusu. Na tréninku si členově vymě-
ňují zkušenosti s nácvikem, metodikou nebo technikou ně-
kterých z disciplín. Tuto formu tréninku si všichni účastníci 
nedělních „Veřejných tréninků“ pochvalují. 

Všechny sportovní akce proběhly v přátelském prostředí  
a v duchu fair–play. Sportovcům jsme poděkovali za účast  
a pogratulovali k dobrým výkonům. Poděkovali jsme také cvi-
čitelům, rodičům a dalším, kteří se do přípravy a organizace 
akcí zapojili. Přijďte si s námi zasportovat. Najdete nás na ad-
rese Heleny Malířové 14, Praha 6 – Břevnov. 
Všem čtenářům Břevnovanu přeji klidné prožití svátků a zdra-
vím sokolským NAZDAR!

PaedDr. Vanda Marušová,starostka T. J. Sokol Praha – Břevnov
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Kristýne Ciprová:

Břevnov má obrovský půvab

Kristýna Ciprová se na-
rodila v Dejvicích, ale 
už skoro deset let žije 
na rozhraní Střešovic 
a Břevnova, kde to má 
moc ráda. Vystudovala 
FHS UK v Praze a již při 
studiu začala pracovat 
v neziskovém sektoru, 
kde působí více než 
patnáct let. Spoluzalo-
žila břevnovské komu-
nitní centrum Nesedím, 
sousedím, které od 
jeho počátku vede. Na 
starosti má projektový  
a finanční management 
celé organizace, vede 
aktivity pro seniory, na 
některých z nich se podílí i lektorsky, a organizuje v Nesedím, 
sousedím akce pro širokou veřejnost. Mezi její srdeční záležitosti 
patří i hledání cest, jak řešit klimatickou krizi na lokální úrovni,  
a také tzv. participace (dobrovolné zapojování občanů do věcí 
veřejných). S tím vším jí pomáhají skvělé kolegyně a skvělí břev-
novští sousedé.

Jak jste se dostala k tomu, že jste založila komunitní centrum 
Nesedím, sousedím? 
Svého psa chodím dlouho pravidelně venčit kolem budovy Vin-
centina. Pokaždé, když jsem šla okolo, jsem si představovala, co 
by v tom tehdy opuštěném a chátrajícím domě mohlo být. Napa-
dal mě třeba hostel, sociální bydlení nebo právě komunitní cen-
trum, které jsem po svém přestěhování do Břevnova postrádala. 
Místo, kde bychom se mohli poznávat se svými sousedy, kde by 
našly útočiště mámy s dětmi nebo samy děti po škole, kde by 
se mohly scházet všechny generace a které by bylo podhoubím 
pro občanské aktivity. Rozhodila jsem sítě a nakonec natrefila na 
skvělou skupinu lidí kolem sousedských snídaní. Hned na začát-
ku se nám povedlo získat finance z evropských dotací. Od pro-
cházek se psem to nakonec trvalo jenom něco málo přes rok, kdy 
jsme otevřeli dveře našeho „kácéčka“. Vincentinum sice nedo-
padlo, ale mohli jsme si pronajmout od Prahy 6 za snížené nájem-
né alespoň domeček na břevnovském sídlišti na rohu Anstázovy  
a Sartoriovy ulice, kde sídlíme dodnes. Ještě teď mi to celé připa-
dá trochu jako zázrak.

Jaké byly pro komunitní centrum poslední dva roky pozname-
nané Covidem a válkou? 
Covid pro nás byl hodně náročný v tom, že začal jen pár měsí-
ců poté, co nám skončily evropské dotace. Náš plán otevřít pla-
cené kurzy, abychom udrželi jiné, neplacené, tak ztroskoval na 
celé čáře. Téměř dva roky naše snahy blokovaly lockdowny, ale 
i pochopitelné obavy lidí setkávat se ve skupinách v uzavřených 
prostorech. Na druhou stranu covid potvrdil, že jsme za předchozí 
tři roky fungování vytvořili funkční komunitu, která se za nás po-
stavila a pomohla nám tuto nelehkou finanční situaci překlenout. 
Navíc se sousedé skvěle zapojili do pomoci seniorům, šití roušek 
a vůbec na tu dobu vzpomínám jako na obrovské vzedmutí se 
solidarity, které mě doteď dojímá. Podobně zafungovali sousedé 
hned po vypuknutí války na Ukrajině. Vypravili jsme několik aut 
potravinové a lékové pomoci, hledali bydlení pro příchozí, s dob-
rovolníky začali učit češtinu jak dospělé, tak děti. Když se ještě 
vrátím ke covidu, tak jsme v jeho průběhu také poprvé hodně 
úzce spolupracovali s radnicí, což nám pak pomohlo, když jsme 
dojednávali finanční podporu radnice pro kolej Větrník, kde bylo 
několik měsíců ubytováno čtyři sta uprchlíků z Ukrajiny bez po-
třebné podpory a koordinace na místě.

BŘEVNOVAN

Co aktuálně v komunitním centru nabízíte a komu?
Nabízíme zde celou řadu od volnočasových aktivit pro všechny 
generace, diskuze, přednášky, workshopy, sousedské slavnos-
ti. Dopoledne jsou u nás vyhrazená pro rodiče s dětmi, tři dopo-
ledne v týdnu u nás máme školičku Sedmikráska. Odpoledne  
u nás děti hrají divadlo, tančí, běhají, zpívají, vytváří vlastní časopis 
Břevnovský express, animují. V létě pořádáme příměstské tábory. 

Dospělí u nás mohou cvičit jógu, pilates, běhat, chodit na výtvar-
ku nebo třeba hrát v sousedském orchestru. Pro seniory pak na-
bízíme kurz angličtiny, počítačů, vycházky a výlety s průvodcem, 
komentované výstavy, trénink paměti, zdravotní cvičení nebo 
třeba jemný tanec. Každý pátek za pomoci dobrovolníků vaříme 
oběd pro seniory. Dospělým i dětem z Ukrajiny nabízíme kurzy 
češtiny a poskytujeme jim pracovní poradenství. Největší radost 
mám, když se u nás potkají sousedé na dvorku a jen tak popíjejí 
kafe, povídají a spřádají plány.

Co je pro vás osobně nejsilnější téma?
Důležité je pro mě napomáhat tomu, aby se z cizích sousedů stá-
vali lidé, kteří k sobě mají blízko a mohou a chtějí si pomáhat. 
Silná komunita, která si vychází vstříc, společně hájí svoje zájmy 
a nebojí se vyžadovat změny tam, kde je to potřeba, je podle mě 
základem kvalitního života a funkční společnosti. Zároveň mě 
osobně naplňuje aktivně se angažovat v problematice změny kli-
matu. Na individuální úrovni toho člověk příliš nezmůže, proto je 
potřeba tlačit na systémové změny a ve skupině se to prosazuje 
mnohem lépe. Ještě naučit lidi kolem sebe, a tím myslím jak sou-
sedy, tak i zastupitele, aby se nebáli „participovat“, tedy dobrovol-
ně se zapojit do věcí veřejných, a bude to skvělé.

Proč si myslíte, že právě sousedství a již zmíněná participace 
jsou pro nás společný komunitní život nejdůležitější?
Často přenecháváme rozhodování nad našimi životy expertům, 
ačkoli sami jsme nejlepšími experty na to, jak dobře fungovat  
v místě, kde žijeme. Lidé by se proto měli přirozeně zapojovat do 
veřejné diskuze o tom, jak bude vypadat jejich okolí, do čeho by 
měla radnice investovat prostředky. Pokud se neozveme, nikdo 
nás neuslyší, a když nám pod okny vystaví dálnici, bude změna 
mnohem složitější. Participace se nám umožňuje vést lepší životy.

Mohou se do ní zapojit i děti?
Rozhodně! Potřeba učit děti participaci vyplynula z našeho pro-
jektu Břevnovská spojka. Děti je důležité zapojovat do rozhodová-
ní od nejútlejšího věku. Pro naše děti by mělo být přirozené vyjá-
dřit svůj názor, kriticky přemýšlet a dělat i rozhodnutí na základě 
dostupných informací. V současnosti proto realizujeme projekt 
Město patří všem, ve kterém chceme dodat dětem odvahu  
k tomu, aby se začaly dívat kolem sebe a nebály se postavit za své 
potřeby a měnit věci. 

To zní zajímavě. Můžete tento projekt čtenářům přiblížit?
Děti se mohou v menších školních i zájmových kolektivech zapojit 
do soutěže, v níž budou přemýšlet o vybraném veřejném prostoru 
a s podporou architektky vymyslí projekt na jeho proměnu. Všem 
zapojeným kolektivům poskytneme odbornou podporu. Děti se 
seznámí se základy fungování veřejného prostoru, územním plá-
nováním, participací samotnou. Porota vybere nejlepší projekt, 
který dostane finanční odměnu a zároveň moc doufáme, že se ve 
spolupráci s radnicí podaří tento projekt i zrealizovat.

Žijete v Břevnově. Co tu máte nejraději a co byste naopak změ-
nila?
Nejradši bych vymazala křižovatku na Malovance a celou Pato-
čkovu. Ale i přesto má pro mě Břevnov obrovský půvab. Není tu 
tolik cítit městská anonymita, často mám pocit, že je Břevnov tak 
trochu vesnice. Při procházení Bělohorské skoro vždy potkám ně-
koho známého, spolu s dalšími spolky organizujeme různé sou-
sedské akce jako je třeba Zažít Břevnov jinak... Zkrátka to tu pro 
mě mile, sousedsky žije.

S poděkováním za rozhovor Klára Bobková a Magdaléna Černá

Známe se?
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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

ŘEVNICE – LETY
UL. MOŘINSKÁ
Prodej prvorepublikové vily
Výhled, klid, pozemek 3 000 m2

Pob. Bělohorská | Tel.: 737 780 071

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. ZA STRAHOVEM
Prodej bytu 2+kk, OV, 63 m2, cihla
Po rekonstrukci, sklep
Pob. Bělohorská | Tel.: 602 614 440

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 2 – VINOHRADY,
UL. PÍSECKÁ
Prodej bytu 2+1, OV, 78 m2, přízemí
Velká předsíň, sklep, okna do dvora
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 022 290

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

PRAHA 6 – BŘEVNOV,
UL. BĚLOHORSKÁ
Pronájem bytu 3+1k/2xB, OV, 72 m2 
3. patro, výtah, zařízený byt
Pob. Bělohorská | Tel.: 608 560 506

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 8 – ČIMICE,
UL. KŘIVENICKÁ
Prodej bytu 3+1/L, OV, 80 m2, panel
3. patro, lodžie, sklep, příroda
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

jsme tu

pro vás j�� 

19 let

PRAHA 10 – VRŠOVICE,
UL. BĚLOCERKEVSKÁ
Prodej bytu 2+1, OV, 53 m2, cihla
1. patro, sklep, lokalita
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

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

24. – 26. 12. 
27. 12. – 30. 12.
31. 12.
1. 1.

zavřeno
8 – 20
9 – 12

zavřeno

Před návštěvou naší veterinární ordinace  
se prosím objednejte na tel. 233 352 424.

DĚKUJEME A PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ  
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE.

Kolektiv veterinární ordinace

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

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

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

O ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL 
SE VÁM POSTARÁME

• Rybí polévka 
• Smažený kapr 
• Smažené řízky 

• Vánoční cukroví

a spoustu dobrot

Všem našim zákazníkům  
přejeme spokojené vánoce
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Mezi námi
v Břevnově 70. 
Petr Podpěra: 

Vrabci domácí a Břevnov 
Dokončení z minulého čísla

… není opravdu nic obyčejnějšího mezi ptáky, než je tedy vrabec domácí. 
Dodnes si lidé myslí, že vrabec je stále skutečně ten nejobyčejnější pták. 
Jenže tomu tak není. V Břevnově se nejspíše s vrabcem v současnosti 
vůbec nepotkáte. Sice bych si na to nevsadil, protože jsem po operaci pá-
teře značně na nohy nemohoucí a počítám tudíž každý krok a vzhledem  
k tomu jsou místa, kam již vůbec nepřijdu. Přitom se tam nějaký 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 důchodcům, kteří je tam krmili, až na ruce. 
V Břevnově byli vrabci domácí také všude, kam jste se jen podívali. Přímo 
před našimi okny býval lom na opuku, do kterého se od mlátičky obilí sta-
věl stoh slámy. V čase žní, kdy se tady mlátilo obilí, se v okolí potulovalo 
stohlavé hejno vrabců, které k večeru a za brzkého rána spásalo vypada-
ná 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 vrabci polní, nikoliv vrabci domácí. 

U nás v Čechách žijí dva druhy vrabců. Jednak vrabec domácí – Passer 
domesticus (Linnaeus, 1758) a vrabec polní – Passer montanus (Linnae-
us, 1758). Jejich rod Passer zahrnuje ještě dalších 35 druhů příbuzných 
ptáků, kteří jsou si téměř ve všech případech velmi podobní. Vrabec do-
mácí byl původně obyvatel palearktické zoogeografické oblasti, avšak ni-
koliv v celé její ploše. Zcela na východě, třeba v okolí hlavního čínského 
města Pekingu, bychom vrabce domácího potkal neměli. Podle map by 
v této oblasti měl být nahrazen jiným druhem vrabce, a to nejspíše vrab-
cem rezavým – Passer rutilans (Temminck, 1835). Vrabci domácí 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 Austrá-
lii, na Novém Zélandě, v jižní Africe, na obou amerických kontinentech, 
prostě všude. Jestli jsou ti ptáci stále stejní, ať se s nimi potkáme kdeko-
liv, 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 viditelně 
rozdílní než jejich příbuzní z Prahy, Londýna nebo Paříže. Samozřejmě se 
ornitologové nemohou shodnout na tom, jestli ti Italové jsou vrabci do-
mácí 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. 
Třeba stehlíka. U těchto ptáků je jejich stálost jen zdánlivá. Ty, které uvi-
díme 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 mís-
ta, kde se vylíhli z vajíček, 
moc nevzdalují. Na jednu 
stranu jsou to ptáci, kteří 
celoročně žijí výrazným 
společenským životem  
a tvoří uzavřené komunity. 
Dokonce natolik uzavřené, 
že ti z horního konce ves-
nice se téměř ani nestýkají  
s dolňáky. Pokud byli 
vrabci v hojných počtech 
všude, ke styku různých 
jejich komunit docházelo 
pravidelně. Jakmile se je-
jich počet zmenšil, ukázalo 
se, že tato jejich jistá uza-
vřenost přináší problémy. 
Když se začátkem osmde-
sátých let minulého sto-
letí začali v Praze objevovat krahujci, jejichž hlavní potravou jsou právě 
vrabci, začali mít pražští vrabci na kahánku. Prostředí přálo spíše krahuj-
cům 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 nej-
lépe 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 hnízda vrabců 
v korunách stromů dnes nenajdete nikde po celých Čechách. Naposle-
dy jsem takové hnízdo viděl v roce 1980 támhle u Ledče nad Sázavou  
a potom v Bulharsku. 

Ještě k těm vrabcům. Jsou užiteční nebo škodliví? Vrabec domácí i polní 
je všežravec. Svá mláďata krmí z počátku hmyzem, jsou tedy z lidské-
ho pohledu užiteční. Jsou to, jak již bylo řečeno všežravci a oni sežerou 
opravdu kde co. S oblibou oštipují i všemožné pupeny. U bratra na zahra-
dě, támhle až u Horšovského Týna, je hejnko zalezlé v hustém keři zlatice, 
která nikdy na jaře nevykvete, protože vrabci sežerou všechny okvětní 
pupeny. Docela milují 

mravence, zvláště ty okřídlené. Vlezou všude, od kurníků až po psí boudy, 
ale jen z vlastní vůle. V kleci zavřený vrabec se utluče, proto se nikdy ne-
stal klecním ptákem. Pokud by někdo chtěl snad studovat vrabce, musel 
by je držet v prostorné voliéře a to ještě pečlivě vybavené, aby to vyhovo-
valo jejich způsobu života. Jenže jejich způsob života známe opravdu jen 
povrchně. Oni žijí v jakýchsi uzavřených komunitách, které mají nějaký 
svůj vnitřní řád. Čas od času se slétají na jakési domovní schůze, někde  
v hustém roští. Poznáte to jen podle hlasitých projevů, kdy překřikuje je-
den druhého. Je to vlastně zpěv. Jejich hlasovým projevům říká čeština 
čimčarování a za zpěv se to obvykle nepovažuje. Vrabec je však považo-
ván za zpěvného ptáka, protože ústrojí pro zpěv vlastní stejné, jako třeba 
kanár. 

Všichni drobní zpěvní ptáci se nedožívají nijak vysokého věku a tedy ani 
vrabci. Sem tam se může najít jedinec, který životem prošel úspěšněji, ale 
obvykle je průměr jejich života asi tři roky. Vůbec nejstarší věk kroužkova-
ného vrabce byl zaznamenán devět let a čtyři měsíce. Vrabec je považo-
ván za stálého ptáka, který nevykazuje téměř žádné přesuny. Nejvzdále-
nější nález od místa kroužkování je uváděn 87 kilometrů, šlo však o zcela 
výjimečný případ. Jakmile tedy dojde ke zmenšení jednotlivých populací, 
které ztratí mezi sebou přímý kontakt, mohou vrabci vymizet z celé oblas-
ti, jako se to stalo v Praze. 

Příbuzným druhem je u nás potom vrabec polní, který je postavou o něco 
menší než vrabec domácí. Jejich způsob života je o něco rozdílnější od 
života vrabců domácích. Jsou o mnoho nenápadnější jak jejich příbuzní. 
Žijí mnohem opatrnějším životem než vrabci domácí a zdá se, že se stále 
ještě udrželi i v Břevnově. Sem tam nějakého ještě zahlédnu a objevují 
se v zimě i na krmítkách. Zatímco u vrabců domácích rozeznáme jejich 
pohlaví pouhým okem, vrabci polní jsou samci i samice stejně vybarvení. 
Že se životy obou druhů našich vrabců jistým způsobem nějak ovlivňují, 
je zřejmé. Avšak nějaká hlubší studie v tomto smyslu dosud vypracována 
nebyla. Sám jsem zaznamenal dokonce křížence, které se mi podařilo vy-
fotografovat na Rakovnicku. 

Je jasné, že pro budoucí zájemce představují vrabci dobrou příležitost ke 
studiu a to z mnoha úhlů pohledu. Měli jsme je na očích v naší blízkosti 
od nepaměti, přitom o nich právě moc nevíme. Byli pro nás až příliš oby-
čejní. Člověk se vždy spíše zajímal o vzácnosti, rarity a výjimečnosti než  
o věci obyčejné. Přitom záležitosti obyčejné, všední, mohou být přínosnější. 
Ledacos nám mohou napovídat.  (Na snímku je samice vrabce domácího)
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Listopad – Prosinec – Leden

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Naše gratulace
Rádi sdělujeme, že náš vážený spo-
lupracovník Ing. Karel Voplakal osla-
vil 17. listopadu 2022 osmdesáté 
šesté narozeniny.

S přáním stálého zdraví redakce

Přejeme všem zákazníkům  
vše nejlepší v novém roce 2023

tel. /fax: 233 356 236

Praha 6 • Bělohorská 65
vchod ze Zúžené ul. 

Servis Piloun
spol. s r. o. 

Stálé zdraví  
v nadcházejícím roce 2023 přeje  

svým zákazníkům 
a čtenářům Břevnovana

Vážení, dovolujeme si Vás a Vaše klienty co nejsrdečněji po-
zvat na Pražský hrad.

 Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí prezidenta republi-
ky je v období od 1. listopadu 2022 do 31. prosince 2022 vstup 
pro návštěvníky nad 70 let do všech objektů návštěvního okru-
hu Pražského hradu a do stálé expozice Příběh Pražského hradu 
zcela zdarma. Jako zvláštní hosté prezidenta republiky mají tedy 
naši starší spoluobčané v této nelehké době jedinečnou příležitost 
prohlédnout si bezplatně prostory Starého královského paláce, ka-

tedrály sv. Víta, Zlaté uličky a Baziliky sv. Jiří, v Příběhu Pražského 
hradu mohou navíc obdivovat vzácné originální exponáty.

Pro získání volné vstupenky postačí pouze prokázat se platným 
dokladem s datem narození na pokladnách na II. nebo III. nádvoří 
Pražského hradu.

Podrobné informace včetně otevírací doby objektů naleznete na 
webových stránkách https://www.hrad.cz/cs/prazsky–hrad–
pro–navstevniky.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na e–mail info@hrad.cz či 
na telefonní čísla 224 372 415, 224 372 434.

Se srdečným pozdravem 
Dominika Svobodová vedoucí Oddělení styku s veřejností 

Kancelář prezidenta republiky

Zveme všechny přátele dřevního břevnovského big-
bítu z první poloviny let šedesátých. Setkání nazvaná 
„60 let The Undertakers 1964 – 1968“ se konají pravi-
delně první pondělí v měsíci:

v restaurantu U Holečků, Libocká 6, Praha 6 (Petřiny – konečná). 

Opět si pochutnáte na skladbách Rolling Stones, Beatles, Hendrixe, Orbis-
ona, Doors, Pretty Things, Hollies, Manfred Mann, Move, Troggs, Animals, 
Kinks, Who, Searchers, Byrds, Fortunes, Yardbirds, Procol Harum, Cream, 
Traffic, Small Faces, Lovin´ Spoonful a dalších. Vstup je dobrovolný

 2. 1. 2023 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 60 let The Undertakers 1964 – 1968 

6. 2. 2023 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 60 let The Undertakers 1964 – 1968 

 6. 3. 2023 pondělí od 19.00 – 22.00, U Holečků 
– 60 let The Undertakers 1964 – 1968 

Rezervace stolů 731 791 969, uholecku@seznam.cz 
... a trsaj tam prababičky

 Jiří Odvárka www.odvarka.cz • jirka.odvarka@seznam.cz 603 545 555

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář   
 
1.6.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
29.6.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
6.7.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
27.7.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
3.8.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
31.8.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.9.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.9.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
5.10.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
26.10.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
2.11.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
30.11.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 
7.12.2015 pondělí od 19.00 – U Holečků – 50 let The Undertakers 1964 – 1968 
28.12.2015 pondělí 18.00 – 22.00 hodin OK Club U Prezidentů 

Odvárka 
www.odvarka.cz 
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ze hřiště, takřka našeho svatostánku – Ďolíčku u Kajetánky – ze hřiště, takřka našeho svatostánku – Ďolíčku u Kajetánky – 
a to od hlavního města Prahy a tu nastala velká starost. Nové a to od hlavního města Prahy a tu nastala velká starost. Nové 
hřiště jsme na podzim pronajali od p. Malínského a skutečně hřiště jsme na podzim pronajali od p. Malínského a skutečně 
s velikou námahou dali jej dohromady. Nebylo peněz ani pra-s velikou námahou dali jej dohromady. Nebylo peněz ani pra-
covníků. Dík velké snaze a úsilí kolegy V. Valeše byla ohrada covníků. Dík velké snaze a úsilí kolegy V. Valeše byla ohrada 
postavena vzdor tomu, že jsme přišli o mnoho dříví a inventáře, postavena vzdor tomu, že jsme přišli o mnoho dříví a inventáře, 
kterýžto materiál byl prozatím uskladněn v pískovně. Dokonce kterýžto materiál byl prozatím uskladněn v pískovně. Dokonce 
byly návrhy na spojení se s některým klubem, bohužel nedošlo byly návrhy na spojení se s některým klubem, bohužel nedošlo 
k tomu, a třebaže bylo málo pracovníků, přece jen nakonec klub k tomu, a třebaže bylo málo pracovníků, přece jen nakonec klub 
se udržel v celku a trvalost nadále zajištěna. Zadlužili jsme se, se udržel v celku a trvalost nadále zajištěna. Zadlužili jsme se, 
ale pomáhalo se, jak bylo možno. Výboři sahali do vlastních ale pomáhalo se, jak bylo možno. Výboři sahali do vlastních 
kapes, jen aby se na nájem sehnalo a také na opravy bot a prádla. kapes, jen aby se na nájem sehnalo a také na opravy bot a prádla. 
Dopláceli jsme i náhrady hostujícím klubům. Výkon mužstva Dopláceli jsme i náhrady hostujícím klubům. Výkon mužstva 
byl ale velmi slabý a tak zbylo jen zábavy pořádati, by příjem byl ale velmi slabý a tak zbylo jen zábavy pořádati, by příjem 
byl vyšší a my se finančně udrželi. Jest zřejmé, že jsme sestou-byl vyšší a my se finančně udrželi. Jest zřejmé, že jsme sestou-
pili z I. B třídy do II. třídy, vždyť uhráli jsme pouhých 11 bodů pili z I. B třídy do II. třídy, vždyť uhráli jsme pouhých 11 bodů 
a skore bylo 33 : 87. Podzim jsme tedy zahájili a sehráli pouze a skore bylo 33 : 87. Podzim jsme tedy zahájili a sehráli pouze 
dva zápasy (oba nerozhodně), když mobilizací bylo mistrovství dva zápasy (oba nerozhodně), když mobilizací bylo mistrovství 
přerušeno.“ Do čela klubu byl při mimořádné valné hromadě přerušeno.“ Do čela klubu byl při mimořádné valné hromadě 
postaven Josef Kotouč, který pak vedl klub několik dalších let.postaven Josef Kotouč, který pak vedl klub několik dalších let.
 Rok 1939. Tento rok konala se obvyklá valná hromada za před- Rok 1939. Tento rok konala se obvyklá valná hromada za před-
sednictví J. Kotouče. Z významnějších událostí jest třeba připo-sednictví J. Kotouče. Z významnějších událostí jest třeba připo-
menouti jubileum kolegy A. Sameše, kterému za jeho 500 zápas menouti jubileum kolegy A. Sameše, kterému za jeho 500 zápas 
byl odevzdán dar klubu a diplom od župy. Další významnou byl odevzdán dar klubu a diplom od župy. Další významnou 
událostí bylo tiché otevření nového hřiště „U Větrníku“ dne 28. událostí bylo tiché otevření nového hřiště „U Větrníku“ dne 28. 
května 1939 s mistrovským zápasem s SK Pop, který skončil  května 1939 s mistrovským zápasem s SK Pop, který skončil  
1 : 1. Ve II. třídě skončilo A mužstvo na 5. místě. I. dorost byl  1 : 1. Ve II. třídě skončilo A mužstvo na 5. místě. I. dorost byl  
v okresku na 3. místě, II. dorost sehrál 9 zápasů se skorem 24 v okresku na 3. místě, II. dorost sehrál 9 zápasů se skorem 24 
: 19, žactvo sehrálo celkem 2 zápasy, zábavy byly konány 2.  : 19, žactvo sehrálo celkem 2 zápasy, zábavy byly konány 2.  
V podzimním kole mistrovství II. třídy odd. B umístil se Břev-V podzimním kole mistrovství II. třídy odd. B umístil se Břev-
novský SK na 8. místě.novský SK na 8. místě.
V roce 1940 si připomněl Břevnovský SK dvacetileté výročí své V roce 1940 si připomněl Břevnovský SK dvacetileté výročí své 
sportovní činnosti, ale takové oslavy, na které byli naši předko-sportovní činnosti, ale takové oslavy, na které byli naši předko-
vé zvyklí pořádati, nebylo ve válečné situaci možno plně pomy-vé zvyklí pořádati, nebylo ve válečné situaci možno plně pomy-
slet. Konána jen řádná valná hromada za předsednictví Josefa slet. Konána jen řádná valná hromada za předsednictví Josefa 
Kotouče, provedeny celkem 3 divadelní představení a jedna zá-Kotouče, provedeny celkem 3 divadelní představení a jedna zá-
bava. Významným činem bylo založení hockeyového odboru, bava. Významným činem bylo založení hockeyového odboru, 
který měl svůj stánek na Pivovarském rybníce před klášterem. který měl svůj stánek na Pivovarském rybníce před klášterem. 
Ve II. fotbalové třídě uhráli fotbalisté deváté místo. Národním Ve II. fotbalové třídě uhráli fotbalisté deváté místo. Národním 
souručenstvím v Praze XVIII. byl založen Podbělohorský štít  souručenstvím v Praze XVIII. byl založen Podbělohorský štít  
a sehrána dvě kola.a sehrána dvě kola.
Rok 1941. Vedením klubu je i nadále pověřen J. Kotouč, výboři: Rok 1941. Vedením klubu je i nadále pověřen J. Kotouč, výboři: 
Valeš, Dvořák, Novák, Fr. Jeřicha, Kraif, Vitásek, Dlabač, He-Valeš, Dvořák, Novák, Fr. Jeřicha, Kraif, Vitásek, Dlabač, He-
liman, Veselý, Šimek, Vovsík, Manda, Bouřil, Pojer a Svoboda. liman, Veselý, Šimek, Vovsík, Manda, Bouřil, Pojer a Svoboda. 
V mistrovství II. třídy sehráno 14 zápasů se 13 body, v Juha-V mistrovství II. třídy sehráno 14 zápasů se 13 body, v Juha-
nově poháru získal SK druhé místo. Sehrán byl též zápas s SK nově poháru získal SK druhé místo. Sehrán byl též zápas s SK 
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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.

186
Pavel Krchov: Pavel Krchov: 
Modří a červení břevnovští fotbalistéModří a červení břevnovští fotbalisté
(Dnes pokračování z minulého čísla, kde byly popsány počát-(Dnes pokračování z minulého čísla, kde byly popsány počát-
ky a první léta kdysi známého fotbalového klubu Břevnovský ky a první léta kdysi známého fotbalového klubu Břevnovský 
SK od roku 1920 do roku 1931. Zápisy a vzpomínky zaklada-SK od roku 1920 do roku 1931. Zápisy a vzpomínky zaklada-
tele Josefa Kotouče pokračují.)tele Josefa Kotouče pokračují.)
V jubilejním patnáctém roce sportovní činnosti v roce 1935 do-V jubilejním patnáctém roce sportovní činnosti v roce 1935 do-
sáhli fotbalisté Břevnovského SK postupového umístění v I. B. sáhli fotbalisté Břevnovského SK postupového umístění v I. B. 
třídě, avšak zraněním několika klíčových hráčů postup o vlásek třídě, avšak zraněním několika klíčových hráčů postup o vlásek 
unikl. Při slavnostní valné hromadě bylo pochvalně hodnoceno unikl. Při slavnostní valné hromadě bylo pochvalně hodnoceno 
záložní mužstvo, ze kterého se áčko dobře doplňovalo. Na čer-záložní mužstvo, ze kterého se áčko dobře doplňovalo. Na čer-
nobílých fotografiích z 30. let se jedenáctka představuje stále nobílých fotografiích z 30. let se jedenáctka představuje stále 
v bílých dresech a trenýrkách snad zelené nebo modré barvy. v bílých dresech a trenýrkách snad zelené nebo modré barvy. 
Josef Kotouč, který psal a předčítal zápisy a hlavní referáty  Josef Kotouč, který psal a předčítal zápisy a hlavní referáty  
v tomto jubilejním roce vyzdvihl úspěšnou činnost dorostenec-v tomto jubilejním roce vyzdvihl úspěšnou činnost dorostenec-
ké jedenáctky, která vznikla v roce 1930, kdy se přihlásilo 14 ké jedenáctky, která vznikla v roce 1930, kdy se přihlásilo 14 
mladých zájemců, slíbili, že budou dodržovat řád klubu a začali mladých zájemců, slíbili, že budou dodržovat řád klubu a začali 
hrát fotbal. V prvém roce sehráli 32 zápasů. Pro zájem mladých hrát fotbal. V prvém roce sehráli 32 zápasů. Pro zájem mladých 
založena i druhá dorostenecká jedenáctka. Do několika příštích založena i druhá dorostenecká jedenáctka. Do několika příštích 
let Břevnovský SK měl ve stavu 29 dorostenců. V tomto jubilej-let Břevnovský SK měl ve stavu 29 dorostenců. V tomto jubilej-
ním roce byl založen i fotbalový oddíl žáků. Josef Kotouč, který ním roce byl založen i fotbalový oddíl žáků. Josef Kotouč, který 
pilně zapisoval klubové události mimo jiné píše: pilně zapisoval klubové události mimo jiné píše: 
„Jako jest psáno o dorostu, nutno se zmíniti o odboru pěvec-„Jako jest psáno o dorostu, nutno se zmíniti o odboru pěvec-
kém a dramatickém. Pěvecký soubor založen byl 8. února 1933  kém a dramatickém. Pěvecký soubor založen byl 8. února 1933  
a čítá 24 členy. Do zkoušek dochází průměrně 14 až 16 členů. a čítá 24 členy. Do zkoušek dochází průměrně 14 až 16 členů. 
Veřejně vystoupili jsme již 6x a sice na pohřbu, vždy zdarma. Veřejně vystoupili jsme již 6x a sice na pohřbu, vždy zdarma. 
Na večírkách 8 x a to 3 x při klubových zdarma a 5 x při cizích Na večírkách 8 x a to 3 x při klubových zdarma a 5 x při cizích 
akcích, vždy levně. Dramatický soubor čítá 10 členů a účin-akcích, vždy levně. Dramatický soubor čítá 10 členů a účin-
koval 7 x pro klub a 11 x pro jiné korporace. Předsedou obou koval 7 x pro klub a 11 x pro jiné korporace. Předsedou obou 
odborů byl Václav Valeš, sbormistrem a vedoucím Ant. Valeš. odborů byl Václav Valeš, sbormistrem a vedoucím Ant. Valeš. 
Šachový odbor se po dvouleté činnosti rozešel.“Šachový odbor se po dvouleté činnosti rozešel.“
Oslavy patnáctiletého trvání byly velké. Na slavnostní valné Oslavy patnáctiletého trvání byly velké. Na slavnostní valné 
hromadě promluvili župní předáci, předávány byly pamětní hromadě promluvili župní předáci, předávány byly pamětní 
klubové odznaky, stříbrné a pozlacené. Vyznamenáni byli jak klubové odznaky, stříbrné a pozlacené. Vyznamenáni byli jak 
nejstarší hráči, tak funkcionáři. Josef Kotouč byl jmenován nejstarší hráči, tak funkcionáři. Josef Kotouč byl jmenován 
čestným předsedou. Vzpomínka na zemřelé členy uskutečně-čestným předsedou. Vzpomínka na zemřelé členy uskutečně-
na na místním hřbitově, kde pěvecký sbor přednesl dva zpěvy. na na místním hřbitově, kde pěvecký sbor přednesl dva zpěvy. 
Jubilejní zápasy jak dorostu, tak A mužstva se vydařily a stej-Jubilejní zápasy jak dorostu, tak A mužstva se vydařily a stej-
ně tak zábava u Tellingerů (na Marjánce), protože bylo počasí ně tak zábava u Tellingerů (na Marjánce), protože bylo počasí 
krásné. Oslav se zúčastnilo kromě členů samotných i množství krásné. Oslav se zúčastnilo kromě členů samotných i množství 
fandů z místa staré vsi, kteří vždy tvořili jádro příznivců Břev-fandů z místa staré vsi, kteří vždy tvořili jádro příznivců Břev-
novského SK.novského SK.
Rok 1936 proběhl ve standardním fotbalovém režimu břev-Rok 1936 proběhl ve standardním fotbalovém režimu břev-
novského areálu v „Ďolíčku.“ Dnes tudy vede rušná Patočkova novského areálu v „Ďolíčku.“ Dnes tudy vede rušná Patočkova 
ulice a po hřišti, bytelném oplocení, atletické dráze, doskočišti, ulice a po hřišti, bytelném oplocení, atletické dráze, doskočišti, 
několika dřevěných kabin, pomocných kůlen a dalších spor-několika dřevěných kabin, pomocných kůlen a dalších spor-
tovních potřebností nikdo nenajde ani památky. V tomto roce tovních potřebností nikdo nenajde ani památky. V tomto roce 
několik stálých hráčů změnilo dresy, naopak se vrátili ti, kte-několik stálých hráčů změnilo dresy, naopak se vrátili ti, kte-
ří odešli. Nejlepších výsledků bylo docíleno v I. B třídě, kdy ří odešli. Nejlepších výsledků bylo docíleno v I. B třídě, kdy 
Břevnovští porazili SK Slavoj 5 : 0. Olympii VII– 8 : 3, Čechii Břevnovští porazili SK Slavoj 5 : 0. Olympii VII– 8 : 3, Čechii 
Smíchov 2 : 0, SK Mělník 2 : 1, SK Ďáblice 2 : 1, SK Slovan Smíchov 2 : 0, SK Mělník 2 : 1, SK Ďáblice 2 : 1, SK Slovan 
VII 4 : 3. Dobře si vedli dorostenci i záloha, která vyhrála pohár VII 4 : 3. Dobře si vedli dorostenci i záloha, která vyhrála pohár 
záloh nad SK Břevnov, SK Hradčany a SK Veleslavín.záloh nad SK Břevnov, SK Hradčany a SK Veleslavín.
Rok 1937. Dle záznamu odchodem několika hráčů bylo muž-Rok 1937. Dle záznamu odchodem několika hráčů bylo muž-
stvo značně oslabeno a jen stěží se udrželo v I. B třídě. Objevily stvo značně oslabeno a jen stěží se udrželo v I. B třídě. Objevily 
se i vážné klubové neshody ve vedení. Vystřídalo se několik se i vážné klubové neshody ve vedení. Vystřídalo se několik 
funkcionářů a nakonec byli všichni rádi, že oddíl nesestoupil, funkcionářů a nakonec byli všichni rádi, že oddíl nesestoupil, 
že si vedlo dobře žactvo a dorost, kde nebyl žádný hráč trestán.že si vedlo dobře žactvo a dorost, kde nebyl žádný hráč trestán.
Rok 1938. Znovu ze zápisů Josefa Kotouče: „Tohoto kritického Rok 1938. Znovu ze zápisů Josefa Kotouče: „Tohoto kritického 
roku nemělo ani být. Neštěstí se přivalilo na naši milou repub-roku nemělo ani být. Neštěstí se přivalilo na naši milou repub-
liku Československou, naši vlast. Válka po 20 letech hrozila liku Československou, naši vlast. Válka po 20 letech hrozila 
znovu a tak se také stalo, že jsme byli prvou obětí Germánů. znovu a tak se také stalo, že jsme byli prvou obětí Germánů. 
Nebylo tedy divu, že veškerá chuť přecházela i na náš klub, což Nebylo tedy divu, že veškerá chuť přecházela i na náš klub, což 
mělo neblahé následky. V tomto roce obdrželi jsme výpověď mělo neblahé následky. V tomto roce obdrželi jsme výpověď 

Břevnovský SK v roce 1930 v Ďolíčku. Hřiště je bytelně ohrazeno a leželo 
na dnešní Patočkově ulici. Pro prostorovou orientaci poslouží Břevnovský 
mrakodrap vlevo za ohradou. 
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Děkujeme všem  
zákazníkům  

za stálou přízeň 
a přejeme hodně 

zdraví v roce 2023

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

Poskytujeme služby:

pneuservis

opravy a údržba 
motorových 

vozidel

příprava na STK 
emise 

včetně zajištění

odtahová služba nonstop

likvidace autovraku

tel.: 603 469 715

Všem našim zákazníkům 
přejeme hezké svátky a stálé zdraví  

v novém roce 2023

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.00

Plincner, kterýžto klub se nabídl zdarma ve prospěch zraněného Plincner, kterýžto klub se nabídl zdarma ve prospěch zraněného 
hráče z Břevnova Součka sehrát charitativní zápas. Nastoupili  hráče z Břevnova Součka sehrát charitativní zápas. Nastoupili  
i někteří bývalí hráči Břevnova, ale výsledek byl 1 : 3. Zápas i někteří bývalí hráči Břevnova, ale výsledek byl 1 : 3. Zápas 
však splnil svůj úkol. Zajímavostí jest, že vznikající odbor há-však splnil svůj úkol. Zajímavostí jest, že vznikající odbor há-
zené uvolněn byl pro SK Břevnov.zené uvolněn byl pro SK Břevnov.
Rok 1942. Josef Kotouč pověřen jest i nadále vedením klubu Rok 1942. Josef Kotouč pověřen jest i nadále vedením klubu 
a píše: Další rok válečný a jako ostatní i tento nebyl dobrým. a píše: Další rok válečný a jako ostatní i tento nebyl dobrým. 
A mužstvo ve II. třídě v sezóně 1941/1942 bylo na 7. místě. A mužstvo ve II. třídě v sezóně 1941/1942 bylo na 7. místě. 
Dobrých výsledků docíleno s SK Viktoria Malý Břevnov 6 : 1, Dobrých výsledků docíleno s SK Viktoria Malý Břevnov 6 : 1, 
SK Běchovice 4 : 1 a v přátelských pak s domácím SK Břevnov SK Běchovice 4 : 1 a v přátelských pak s domácím SK Břevnov 
3 : 3 na jejich hřišti.3 : 3 na jejich hřišti.
V roce 1943 se nekonala žádná valná hromada, jak opět píše  V roce 1943 se nekonala žádná valná hromada, jak opět píše  
J. Kotouč:“ jelikož se nesmělo schůzovati a tu jen změny mohly J. Kotouč:“ jelikož se nesmělo schůzovati a tu jen změny mohly 
býti prováděny, byly–li nutné. Proto vedení klubu bylo pozmě-býti prováděny, byly–li nutné. Proto vedení klubu bylo pozmě-
něno až v mimořádné valné hromadě v měsíci říjnu. Ale změ-něno až v mimořádné valné hromadě v měsíci říjnu. Ale změ-
na nastala jen ve správcovství, po kolegovi Dlabačovi převzal na nastala jen ve správcovství, po kolegovi Dlabačovi převzal 
funkci kolega Linek. V tomto roce mělo mužstvo smůlu, že hrá-funkci kolega Linek. V tomto roce mělo mužstvo smůlu, že hrá-
či Krampera, Jaroš a Župka byli těžce zraněni a také jsme se jen či Krampera, Jaroš a Župka byli těžce zraněni a také jsme se jen 
tak udrželi ve II. třídě. Byli jsme na 8. místě. Toho času bylo tak udrželi ve II. třídě. Byli jsme na 8. místě. Toho času bylo 
občanstvo odkázáno jen na kopanou, protože jiných zábav tak-občanstvo odkázáno jen na kopanou, protože jiných zábav tak-
řka nebylo. Mohli jsme zvýšiti návštěvy, bohužel nedostatkem řka nebylo. Mohli jsme zvýšiti návštěvy, bohužel nedostatkem 
stravy hráči nemohli žádoucích výkonů podati, a proto návštěvy stravy hráči nemohli žádoucích výkonů podati, a proto návštěvy 
se menšily. Vzdor tomu jsme klub udrželi, třebaže se kupovati se menšily. Vzdor tomu jsme klub udrželi, třebaže se kupovati 
mohlo jen „pod rukou“ a vše stálo nekřesťanské peníze. Dobré mohlo jen „pod rukou“ a vše stálo nekřesťanské peníze. Dobré 
výsledky byly: SK Slavoj Žižkov 7 : 3, Sparta Krč 7 : 3, Union výsledky byly: SK Slavoj Žižkov 7 : 3, Sparta Krč 7 : 3, Union 
Vršovice 3 : 1, Sparta Dejvice 6 : 3.“Vršovice 3 : 1, Sparta Dejvice 6 : 3.“
Rok 1944. V předposledním válečném roce se nekonala žádná Rok 1944. V předposledním válečném roce se nekonala žádná 
valná hromada, výbor a hráči jednotlivých oddílů však byli po-valná hromada, výbor a hráči jednotlivých oddílů však byli po-
síleni dorosteneckými navrátilci, kteří byli zařazeni do A druž-síleni dorosteneckými navrátilci, kteří byli zařazeni do A druž-
stva: F. Jernek, J. Kučera a Lánský a s nimi přišla nová chuť stva: F. Jernek, J. Kučera a Lánský a s nimi přišla nová chuť 
ke hře a výkonu. Jen smůlou se klub nedostal na prvé místo  ke hře a výkonu. Jen smůlou se klub nedostal na prvé místo  
v mistrovství a byli třetí. Hráči se dostali do pěkné formy, vy-v mistrovství a byli třetí. Hráči se dostali do pěkné formy, vy-
hráli 6 zápasů a pouze 1x hráli nerozhodně. hráli 6 zápasů a pouze 1x hráli nerozhodně. 

Tradiční soupeř Střešovice odešel s pěti góly, 5 : 0, Ruzyň-Tradiční soupeř Střešovice odešel s pěti góly, 5 : 0, Ruzyň-
ský Team 5 : 3, Viktorie Košíře 13 : 1, Hvězda Liboc 4 : 1, ský Team 5 : 3, Viktorie Košíře 13 : 1, Hvězda Liboc 4 : 1, 
Veleslavín 4 : 0. s Viktorií Malý Břevnov 3 : 3 atd. Dorost si  Veleslavín 4 : 0. s Viktorií Malý Břevnov 3 : 3 atd. Dorost si  
v tomto roce nevedl dobře, ale nahradili to plně žáci. Zařazen v tomto roce nevedl dobře, ale nahradili to plně žáci. Zařazen 
byl talentovaný žáček Zvěřina do středu zálohy, což se ukázalo byl talentovaný žáček Zvěřina do středu zálohy, což se ukázalo 
jako dobrý tah. Na nové hřiště byl získán vlastní rozhlas, což jako dobrý tah. Na nové hřiště byl získán vlastní rozhlas, což 
dávalo v trudných chvílích strádání válkou přece jen zlepšenou dávalo v trudných chvílích strádání válkou přece jen zlepšenou 
náladu. Finančně klub špatně nestál, avšak postrádal – jako náladu. Finančně klub špatně nestál, avšak postrádal – jako 
mnoho jiných klubů, možnost pořídit si nové úbory.mnoho jiných klubů, možnost pořídit si nové úbory.
Zápis z dvaceti pěti letého trvání klubu v roce 1945 jest neúplný Zápis z dvaceti pěti letého trvání klubu v roce 1945 jest neúplný 
a neobsahuje sportovní výsledky. V březnu 1945 byla konána a neobsahuje sportovní výsledky. V březnu 1945 byla konána 
řádná valná hromada a do čela Břevnovského SK opět zvolen řádná valná hromada a do čela Břevnovského SK opět zvolen 
Josef Kotouč. Klub čekaly přípravy k oslavám. Konstatováno, Josef Kotouč. Klub čekaly přípravy k oslavám. Konstatováno, 
že národního odboje se zúčastnili téměř všichni členové a při-že národního odboje se zúčastnili téměř všichni členové a při-
pomenuto, že zraněn byl v revoluci hráč Jernek, o život přišel pomenuto, že zraněn byl v revoluci hráč Jernek, o život přišel 
dorostenec Fr. Šarapatka a člen oddílu Fiedler zemřel po opera-dorostenec Fr. Šarapatka a člen oddílu Fiedler zemřel po opera-
ci. V referátu Josefa Kotouče se očekávalo zahájení nové čin-ci. V referátu Josefa Kotouče se očekávalo zahájení nové čin-
nosti v osvobozené vlasti. Fotbal jako hlavní sportovní činnost, nosti v osvobozené vlasti. Fotbal jako hlavní sportovní činnost, 
hockey, práce s dorostem a žactvem, práce odboru dramatické-hockey, práce s dorostem a žactvem, práce odboru dramatické-
ho a pěveckého. Konstatováno, že by bylo dobré založit odbor ho a pěveckého. Konstatováno, že by bylo dobré založit odbor 
házené a znovu odbor šachový. Připomenut charitativní zápas házené a znovu odbor šachový. Připomenut charitativní zápas 
mezi SK Břevnov a Břevnovským SK, který byl sehrán ve pro-mezi SK Břevnov a Břevnovským SK, který byl sehrán ve pro-
spěch poškozených revolucí a vynesl částku 40 000 korun, která spěch poškozených revolucí a vynesl částku 40 000 korun, která 
byla odevzdána Národnímu výboru v Břevnově. Stejně tak vy-byla odevzdána Národnímu výboru v Břevnově. Stejně tak vy-
zdvižena sociální pomoc oddílu zraněným hráčům a zemřelým zdvižena sociální pomoc oddílu zraněným hráčům a zemřelým 
členům. Byl mj. sehrán zápas ve prospěch postižených při kata-členům. Byl mj. sehrán zápas ve prospěch postižených při kata-
strofě na Poříčí, ve prospěch matky tragicky zahynulého hráče strofě na Poříčí, ve prospěch matky tragicky zahynulého hráče 
Geršla z SK Břevnov. V roce 1945 klub oslavil hned tři výročí: Geršla z SK Břevnov. V roce 1945 klub oslavil hned tři výročí: 
kopaná 25 let, dorost 15 let kopaná 25 let, dorost 15 let a hockey 5 let.a hockey 5 let.

/Pokračování příště/ /Pokračování příště/ 



Všem čtenářům 

časopisu Břevnovan  

přejeme hodně zdraví  

i osobní spokojenosti 

v roce 2023 

a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 

děkujeme za projevenou důvěru


