
 Masopustní průvod  
v Břevnově: v úterý 21. února 

2023 od 16.00 po Bělohorské do 
kláštera. Popeleční středa:  
22. února 2023 od 18.00  v bazilice. Přijďte!
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Foto z lednové klášterní zahrady: Věra Dubská
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Mladí hráči Unionu Břevnov nezahálí ani přes zimní období. Scházejí se, trénují, hrají turnaje a posilují 
před jarní sezonou. Legrace však nesmí chybět. 

Mnozí z nás si svátky Vánoční a Novoroční neumí představit bez účasti na bohoslužbě a odpolední vy-
cházce do kláštera. Je to také příležitost pozdravit a popřát známým, včetně našeho arciopata Proko-
pa Siostrzonka. 

Lístek z archívuLístek z archívu

Uzávěrka příštího čísla jest:  Uzávěrka příštího čísla jest:  
v pondělí 3. dubna 2023v pondělí 3. dubna 2023

Před 110 lety vydal nakladatel Josef R. Vilí-
mek v Praze velkou ilustrovanou knihu Po-
hádek Boženy Němcové s krásnými obrázky 
Artuše Scheinera, které přímo povzbuzovaly 
každého čtenáře k přečtení. A kdo ji měl urči-
tě nezapomněl a jako poklad ji věnoval svým 
dětem. Však se kniha dočkala dalších vydání, 
ale už ne ve velkém formátu A 4. Ti mladší 
mají zase jiné vzpomínky. V 50. a 60. letech 
děti i rodiče čekaly po nedělních obědech na 
pravidelnou rozhlasovou pohádku od čtvrt na 
dvě. Sedělo se za stolem a nikdo nesměl ru-
šit. Starší žáci jistě nezapomněli na krásná so-
botní odpoledne při vysílání rozhlasových her 
pro mládež nebo na sobotní večery od 20 ho-
din, kdy se četla známá díla na pokračování. 
František Filipovský četl knihu Bylo nás pět, 
Pučálkovic Aminu, četly se na pokračování 
vědecko fantastické romány, např. Mlhovina 
Andromedy. Všichni kluci se viděli na kosmic-
ké lodi Tantra. Dnes za dlouhých zimních ve-
čerů lze vyměnit kanály TV za kvalitní knihy, 
které jsme měli kdysi rádi. 

 Pavel Krchov

časopis pro občany Prahy 6
První číslo vyšlo v roce 1888
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50/90 • Rozšiřují prodejny tabáku, potravin 
aj. • Vydavatel a redakce: Mgr.  P.  Krchov, 
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Časopis vychází s finanční podporou ÚMČ Praha 6

Naše konto: 1939122339/0800

S lednem přichází čas plesů, maškarních bálů a karnevalů. Památkou na ně jsou fotografie účastníků ve 
svátečních šatech nebo v různých maskách. Dětské karnevaly patřily pochopitelně dětem a pořádaly 
je spolky nebo školy. Z těch nejstarších mnoho nezůstalo, neboť ne každý měl tenkrát fotoaparát. Na 
snímku z roku 1929 jest školka v úřední budově v Bělohorská 103, kde také byla škola. Sedící chlapec 
v prvé řadě pátý zleva je malý pierot Karel Bažant, ročník 1924, dnes vážený pamětník, kterému je 99 
let.                  /Foto archiv listu/

Zajímavost
pro vás 147



3

BŘEVNOVAN

  Z klášteraZ kláštera •  • 1. ledna1. ledna 2023. Nový rok  2023. Nový rok 
vstoupil do našich dveří a patří Matce Boží vstoupil do našich dveří a patří Matce Boží 
Panně Marii. V bazilice slouženy mše od 8 Panně Marii. V bazilice slouženy mše od 8 
hodin /P. Vojtěch Malina/, v 10 hod. celeb-hodin /P. Vojtěch Malina/, v 10 hod. celeb-
roval arciopat Prokop Siostrzonek se zpěvy roval arciopat Prokop Siostrzonek se zpěvy 
břevnovské scholy vedené manžely Saláko-břevnovské scholy vedené manžely Saláko-
vými za varhanního doprovodu Marie Čiha-vými za varhanního doprovodu Marie Čiha-
řové. V 18 hod. sloužil mši P. Václav Snětina řové. V 18 hod. sloužil mši P. Václav Snětina 
s varhaníkem Markem Čihařem a zpěvem s varhaníkem Markem Čihařem a zpěvem 
Chrámového sboru pod vedením nového Chrámového sboru pod vedením nového 
sbormistra Lukáše Koudelky. • sbormistra Lukáše Koudelky. • 3. 1.3. 1. Každé  Každé 
úterý vždy od 15 hodin slouženy mše pro úterý vždy od 15 hodin slouženy mše pro 
seniory. Týž den ve Vojtěšce se konalo další seniory. Týž den ve Vojtěšce se konalo další 
Setkání nad biblí. • Setkání nad biblí. • 4. 1.4. 1. Při mši sv. v 18 hod.  Při mši sv. v 18 hod. 
vzpomenuto 10. výročí úmrtí P. Jana Kohla vzpomenuto 10. výročí úmrtí P. Jana Kohla 
OSB. Od 19 hod. zazněl v bazilice Vánoč-OSB. Od 19 hod. zazněl v bazilice Vánoč-
ní koncert žáků a učitelů ze ZŠ Marjánky  ní koncert žáků a učitelů ze ZŠ Marjánky  
s úvodním varhanním koncertem Marka Či-s úvodním varhanním koncertem Marka Či-
haře a průvodním slovem arciopata Prokopa haře a průvodním slovem arciopata Prokopa 
Siostrzonka. • Siostrzonka. • 6. 1.6. 1. V 17.30 se uskutečnil  V 17.30 se uskutečnil 
tradiční Tříkrálový průvod se zpěvem koled  tradiční Tříkrálový průvod se zpěvem koled  
a Tříkrálovou sbírkou. Při bohoslužbách v 7 a Tříkrálovou sbírkou. Při bohoslužbách v 7 

a v 18 hod. požehnány voda, křída a kadidlo. a v 18 hod. požehnány voda, křída a kadidlo. 
• • 8. 1.8. 1. V bazilice zpívala o deváté dopoled- V bazilice zpívala o deváté dopoled-
ní schola koledy na ukončení vánoční doby. ní schola koledy na ukončení vánoční doby. 
• • 10. 1.10. 1. Od sedmé večerní v Sýpce konána  Od sedmé večerní v Sýpce konána 
přednáška Daniela Korte. • přednáška Daniela Korte. • 14. 1.14. 1. Uplynulo  Uplynulo 
1030 let od založení benediktinského kláš-1030 let od založení benediktinského kláš-
tera v Břevnově. Večer v 18.00 sloužil slav-tera v Břevnově. Večer v 18.00 sloužil slav-
nostní mši pan arciopat P. Siostrzonek s be-nostní mši pan arciopat P. Siostrzonek s be-
nediktiny. • nediktiny. • 21. 1.21. 1. Od 19 hodin se konal Farní  Od 19 hodin se konal Farní 
ples na Marjánce s hudbou kapely Roura. • ples na Marjánce s hudbou kapely Roura. • 
27. 1.27. 1. v 18 hod. sloužil P. Václav Snětina mši  v 18 hod. sloužil P. Václav Snětina mši 
k Duchu sv. za dobrou volbu prezidenta. • k Duchu sv. za dobrou volbu prezidenta. • 
29. 1.29. 1. v 9 hodin sloužena mše sv. s katechezí  v 9 hodin sloužena mše sv. s katechezí 
pro děti a po skončení další setkání lektorů pro děti a po skončení další setkání lektorů 
s praktickými ukázkami těch, kteří se chtějí s praktickými ukázkami těch, kteří se chtějí 
zapojit do liturgie. • zapojit do liturgie. • 30. 1.30. 1. Při mši sv. vzpo- Při mši sv. vzpo-
menuto na bratra Josefa Šulce OSB, v den menuto na bratra Josefa Šulce OSB, v den 
jeho úmrtí. • jeho úmrtí. • 2. února2. února 2023 O svátku Uvede- 2023 O svátku Uvede-
ní Páně do chrámu – Hromnic, při bohosluž-ní Páně do chrámu – Hromnic, při bohosluž-
bách v 7 a 18 hodin žehnání svící. • bách v 7 a 18 hodin žehnání svící. • 10. 2.10. 2.  
O svátku sv. Scholastiky v 18 hod. sloužena O svátku sv. Scholastiky v 18 hod. sloužena 
slavná mše delegátů, biskupů i laiků z celé slavná mše delegátů, biskupů i laiků z celé 
Evropy, v rámci synodálního shromáždění. • Evropy, v rámci synodálního shromáždění. • 
11., 12. 2.11., 12. 2. při mších svatých udílena svátost  při mších svatých udílena svátost 
nemocných. • nemocných. • 21. 2.21. 2. bude maškarní průvod  bude maškarní průvod 
zakončený v Sýpce v klášteře s občerstve-zakončený v Sýpce v klášteře s občerstve-
ním, zábavou pro děti a soutěží o nejlepší ním, zábavou pro děti a soutěží o nejlepší 
masky. Pořádá Spolek břevnovských živ-masky. Pořádá Spolek břevnovských živ-
nostníků. • nostníků. • 22. 2.22. 2. O Popeleční středě v den  O Popeleční středě v den 

přísného postu bude přísného postu bude 
sloužena mše v 7,  sloužena mše v 7,  
v 16 hod pro děti  v 16 hod pro děti  
a v 18 hod. s udíle-a v 18 hod. s udíle-
ním popelce. Po celou ním popelce. Po celou 
dobu postní, pravi-dobu postní, pravi-
delně o pátcích a ne-delně o pátcích a ne-
dělích v 17.15 hodin, dělích v 17.15 hodin, 
budou konány pobož-budou konány pobož-
nosti Křížové cesty. nosti Křížové cesty. 
Chvála Kristu.Chvála Kristu.
  Život v bělohorské Život v bělohorské 

farnosti v průběhu farnosti v průběhu 
adventu, adventu, vánočních vánočních 
svátků a počátku no-svátků a počátku no-
vého roku 2023. Ve vého roku 2023. Ve 
středu dne 23. 11. se středu dne 23. 11. se 
v bělohorské farnosti v bělohorské farnosti 

konala oslava kulatých narozenin hned čtyř konala oslava kulatých narozenin hned čtyř 
jubilantů najednou (dva muži a dvě ženy). jubilantů najednou (dva muži a dvě ženy). 
Oba muži shodně slavili „půlkulaté“ pěta-Oba muži shodně slavili „půlkulaté“ pěta-
sedmdesátiny, starší z žen sedmdesátiny  sedmdesátiny, starší z žen sedmdesátiny  
a čtvrtá jubilantka teprve pětašedesátiny.  a čtvrtá jubilantka teprve pětašedesátiny.  
A tak hned po obvyklé bohoslužbě začalo A tak hned po obvyklé bohoslužbě začalo 
slavnostní agapé ve farní místnosti, na něž slavnostní agapé ve farní místnosti, na něž 
každý účastník přispěl něčím dobrým „na každý účastník přispěl něčím dobrým „na 
zub“. Otec Benedikt zahájil oslavu modlit-zub“. Otec Benedikt zahájil oslavu modlit-
bou s požehnáním pro jubilantky i jubilanty bou s požehnáním pro jubilantky i jubilanty 
– a pak se všichni přítomní zařadili do fron-– a pak se všichni přítomní zařadili do fron-
ty k individuálním gratulacím a předáním ty k individuálním gratulacím a předáním 
osobních dárečků všem čtyřem oslavencům. osobních dárečků všem čtyřem oslavencům. 
Všichni z nich se ve farnosti něčím zaslouži-Všichni z nich se ve farnosti něčím zaslouži-
li: mladší z jubilantek (Iva) jakožto katechet-li: mladší z jubilantek (Iva) jakožto katechet-
ka nedávno připravovala sedm dětí k první-ka nedávno připravovala sedm dětí k první-
mu svatému přijímání; u té druhé (u Zdeny) mu svatému přijímání; u té druhé (u Zdeny) 
všichni oceňují její obětavý přístup při růz-všichni oceňují její obětavý přístup při růz-
ných příležitostech, zejména při pravidel-ných příležitostech, zejména při pravidel-
ných úklidech kostela; z mužských jubilantů ných úklidech kostela; z mužských jubilantů 
František má zásluhu především na zajišťo-František má zásluhu především na zajišťo-
vání a organizaci odborných přednášek pro vání a organizaci odborných přednášek pro 
farnost – díky svým kontaktům s Křesťan-farnost – díky svým kontaktům s Křesťan-
skou akademií pro Prahu 6 – a konečně (last skou akademií pro Prahu 6 – a konečně (last 
but not least) čtvrtý jubilant (Pepa) všemož-but not least) čtvrtý jubilant (Pepa) všemož-
ně pomáhá především po technické stránce  ně pomáhá především po technické stránce  
a hlavně: nezkazí žádnou legraci. Každému a hlavně: nezkazí žádnou legraci. Každému 
jubilantovi zvlášť zazpívala sestra Marie jubilantovi zvlášť zazpívala sestra Marie 
Magdalena Fuxová líbivé árie z různých fil-Magdalena Fuxová líbivé árie z různých fil-
mů a muzikálů. Ukázalo se, že je nejen vyni-mů a muzikálů. Ukázalo se, že je nejen vyni-
kající houslistkou, ale že umí i krásně zpívat kající houslistkou, ale že umí i krásně zpívat 
– a navíc má jemný smysl pro humor. – a navíc má jemný smysl pro humor. 
V přání pro obě jubilantky zaznělo: V přání pro obě jubilantky zaznělo: 
„Těm, které dnes slaví, „Těm, které dnes slaví, 
přejem štěstí, zdraví...přejem štěstí, zdraví...
koho sám Bůh doprovází, koho sám Bůh doprovází, 
tomu nic neschází!“tomu nic neschází!“
a pánům oslavencům zazpívali: a pánům oslavencům zazpívali: 
„Byla cesta, byla ušlapaná, po ní kráčí jubi-„Byla cesta, byla ušlapaná, po ní kráčí jubi-
lanti – naši: Pepa, Fanda lanti – naši: Pepa, Fanda 
do „stovky“ jim chybí ještě moc a moc let do „stovky“ jim chybí ještě moc a moc let 
– do té doby jistě stihnou lecčím překvapit – do té doby jistě stihnou lecčím překvapit 
svět! svět! 
 Oba mají sympatické ženy; navíc každý –  Oba mají sympatické ženy; navíc každý – 
jak je známo – vychoval dvě dcery...jak je známo – vychoval dvě dcery...
Zvláštní věc je – nám však dobře známá: obě Zvláštní věc je – nám však dobře známá: obě 

Z dnešního redakčního Kvarteta: Ve čtvrtek 5. ledna odpoledne rozklenula se nad Břevnovem nezvykle krásná duha. O den později přišli Tři Králové. Ve-
šli hlavní bránou do kláštera, za kterou je čekal dav dětí a dospělých. Zastavil je, ale nervózní král Herodes se služebníky a Herodes chtěl vědět kam jdou 
a proč, ale Tři Králové ani děti neřekly. Došli pak k Betlému, kde společně s dospělými zazpívali Svaté rodině. Na druhý den bylo již okolí tiché a lákalo na 
vycházku do zahrady. A na samém konci ledna bylo už po všem. Volby skončili a podle úsměvu starosty Prahy 6 Jakuba Stárka všechno dobře dopadne. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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Vážení Břevnované,

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

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

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

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

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

S úctou Jakub Stárek místostarosta MČ Praha 6

Milí Břevnované,

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

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

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

V úctě 

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

MÍSTOSTAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ S 
Ing. Marií Kubíkovou radní MČ pro oblast školství
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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
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pokračování ze strany 3
jejich mladší dcerky mají stejná jména! jejich mladší dcerky mají stejná jména! 
I ta jejich auta jsou podobná – VW Candy, I ta jejich auta jsou podobná – VW Candy, 
Peugeot Partner – bachratá, objemná! Peugeot Partner – bachratá, objemná! 
Oba mají početná vnoučata – mezi nimiž Oba mají početná vnoučata – mezi nimiž 
můžem‘ najít dokonce dvojčata! můžem‘ najít dokonce dvojčata! 
Co víc dodat, moc jim gratulujem‘: štěstí, Co víc dodat, moc jim gratulujem‘: štěstí, 
zdraví, všecko dobré, srdečně jim přejem‘!“zdraví, všecko dobré, srdečně jim přejem‘!“
Předvánoční příprava pro farníky znamenala Předvánoční příprava pro farníky znamenala 
společný úklid kostela a také jeho vánoční společný úklid kostela a také jeho vánoční 
výzdobu stromečky a větvemi jehličnanů –  výzdobu stromečky a větvemi jehličnanů –  
a samozřejmě také instalaci novějšího vyře-a samozřejmě také instalaci novějšího vyře-
závaného betléma v jižní kostelní lodi a rov-závaného betléma v jižní kostelní lodi a rov-
něž předvánoční úpravu trvale vystaveného něž předvánoční úpravu trvale vystaveného 
staršího betléma v jihozápadní rohové kapli staršího betléma v jihozápadní rohové kapli 
v ambitech, nad nímž přijaly patronát ses-v ambitech, nad nímž přijaly patronát ses-
třičky benediktinky. Po celou dobu adventu třičky benediktinky. Po celou dobu adventu 
se při bohoslužbách (v neděli a ve čtvrtek) se při bohoslužbách (v neděli a ve čtvrtek) 
zpívaly starobylé barokní rorátní zpěvy, zpívaly starobylé barokní rorátní zpěvy, 
které pak od Štědrého dne byly vystřídány které pak od Štědrého dne byly vystřídány 
vánočními koledami. O svátečních dnech se  vánočními koledami. O svátečních dnech se  
u manuálu bělohorských varhan vystřídali u manuálu bělohorských varhan vystřídali 
Marek Čihař a Pavel Salák. O Vánocích se Marek Čihař a Pavel Salák. O Vánocích se 
uskutečnila milá dětská mše s přímluvami, uskutečnila milá dětská mše s přímluvami, 
čtením a zpíváním školních dětí. Jejich vy-čtením a zpíváním školních dětí. Jejich vy-
stoupení s nimi nacvičila paní Iva Juřičková. stoupení s nimi nacvičila paní Iva Juřičková. 
Bělohorští farníci měli možnost vyslechnout Bělohorští farníci měli možnost vyslechnout 
si Rybovu mši vánoční „Hej Mistře“ – ne si Rybovu mši vánoční „Hej Mistře“ – ne 
sice „doma“, ale buď hned po hlavních svát-sice „doma“, ale buď hned po hlavních svát-
cích vánočních v břevnovské bazilice (dne cích vánočních v břevnovské bazilice (dne 
28. prosince), anebo ve strahovské bazilice 28. prosince), anebo ve strahovské bazilice 
(dne 1.ledna) či v libockém kostele (dne 7. (dne 1.ledna) či v libockém kostele (dne 7. 
ledna). V případě, že P. Benedikt Kolaja, ledna). V případě, že P. Benedikt Kolaja, 
převor kláštera a rektor bělohorského kostela převor kláštera a rektor bělohorského kostela 
někdy z nějakého závažného důvodu nemohl někdy z nějakého závažného důvodu nemohl 
sloužit obvyklou čtvrteční mši svatou, ses-sloužit obvyklou čtvrteční mši svatou, ses-
třička Anežka z místní komunity farníkům třička Anežka z místní komunity farníkům 
pohotově připravila náhradní bohoslužbu pohotově připravila náhradní bohoslužbu 
slova.slova.
Ve vánočním období se ve farní místnosti Ve vánočním období se ve farní místnosti 
uskutečnil velmi pěkný koncert zde již dobře uskutečnil velmi pěkný koncert zde již dobře 
známého a oblíbeného smyčcového Pražáko-známého a oblíbeného smyčcového Pražáko-
va kvarteta, v němž hraje i vynikající hous-va kvarteta, v němž hraje i vynikající hous-
listka sestra Marie Magdalena Fuxová. Není listka sestra Marie Magdalena Fuxová. Není 
bez zajímavosti, že krátce poté toto hudební bez zajímavosti, že krátce poté toto hudební 
těleso odcestovalo do daleké jihoamerické těleso odcestovalo do daleké jihoamerické 
Kolumbie, aby na hudebním festivalu v měs-Kolumbie, aby na hudebním festivalu v měs-
tě Cartagena reprezentovalo českou národní tě Cartagena reprezentovalo českou národní 
hudbu. Po svátcích jsme si v bělohorské farní hudbu. Po svátcích jsme si v bělohorské farní 
místnosti mohli vyslechnout ještě jeden pěk-místnosti mohli vyslechnout ještě jeden pěk-
ný smyčcový koncert: tentokrát šlo o hudeb-ný smyčcový koncert: tentokrát šlo o hudeb-
ní dárek k narozeninám jednomu nemocné-ní dárek k narozeninám jednomu nemocné-
mu farníkovi. Zahrála mu muzikální rodina mu farníkovi. Zahrála mu muzikální rodina 
Jana Kopeckého se čtyřmi syny. Bělohor-Jana Kopeckého se čtyřmi syny. Bělohor-
ský kostel navštěvují i lidé z blízkých Řep.  ský kostel navštěvují i lidé z blízkých Řep.  
V tamním časopise „Řepská sedmnáctka“ V tamním časopise „Řepská sedmnáctka“ 
uveřejnila svůj velmi zajímavý meditativní uveřejnila svůj velmi zajímavý meditativní 
článek nazvaný „Do nového roku...“ bělo-článek nazvaný „Do nového roku...“ bělo-
horská benediktinka sestra Petra Pavlíčková horská benediktinka sestra Petra Pavlíčková 
OSB. Mezi bělohorskou a řepskou farností OSB. Mezi bělohorskou a řepskou farností 
totiž už řadu let existuje vzájemná družba. totiž už řadu let existuje vzájemná družba. 
Velkým životním úspěchem sestry Petry je Velkým životním úspěchem sestry Petry je 
nedávno vlastnoručně dokončená náročná nedávno vlastnoručně dokončená náročná 
restaurace velkého barokního sousoší Piety restaurace velkého barokního sousoší Piety 
z místní kaple Božího hrobu. Přejímací ko-z místní kaple Božího hrobu. Přejímací ko-
mise velmi ocenila pečlivost a dokonalost mise velmi ocenila pečlivost a dokonalost 
vykonané práce. Počátkem tohoto roku v po-vykonané práce. Počátkem tohoto roku v po-
žehnaném věku 88 let zemřela paní Ing. Jar-žehnaném věku 88 let zemřela paní Ing. Jar-
mila Svitálková, která před víc než dvaceti mila Svitálková, která před víc než dvaceti 

4. ledna 2023 konal se v bazilice sv. Markéty 8. Novoroční koncert, na kterém účinkovali břevnovský 
varhaník Marek Čihař a Pěvecký a flétnový soubor ZŠ Marjánka. Tradiční akci organizoval opět Spolek 
břevnovských živnostníků spolu s vedením školy. Na dobrovolném vstupném se sešlo přes osm tisíc 
korun, které byly darovány na činnost školního souboru. Byl to krásný večer s krásnou hudbou a dlou-
hým potleskem. Bazilika byla plná posluchačů. 

Jedna z našich pamětihodností – první výškový dům v Břevnově z roku 1911 tzv. Břevnovský mrakod-
rap byl již zbořen, ale místopisné vycházky se zde nezapomenou zastaviti. Kaple naštěstí přežila a dnes 
je zde staveniště pro nové bytové domy. Třeba tu budete také bydlet.                          Foto Martin Novák 

Po celý rok TJ Slavoj Břevnov pořádá pro veřejnost akce, soutěže a turnaje. A to jak pro neregistrova-
né sportovce, tak pro aktivní členy. Snímek je z Dětského víceboje z loňského roku. Dokládá pěknou 
účast a stálou tradici oddílu. 
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lety spolu se svým manželem Ing. Milošem lety spolu se svým manželem Ing. Milošem 
Voplakalem s velkou péčí vybudovala ob-Voplakalem s velkou péčí vybudovala ob-
divuhodnou květinovou zahradu především divuhodnou květinovou zahradu především 
pro klienty a pro personál řepského Domova pro klienty a pro personál řepského Domova 
sv. Karla Boromejského – květnici, kterou po sv. Karla Boromejského – květnici, kterou po 
mnoho let sami udržovali a dále rozšiřovali. mnoho let sami udržovali a dále rozšiřovali. 
Tuto rozlehlou zahradu s vkusnou parkovou Tuto rozlehlou zahradu s vkusnou parkovou 
úpravou za budovou Domova navštěvují ne-úpravou za budovou Domova navštěvují ne-
jen tamní klienti a senioři, ale je přístupná  jen tamní klienti a senioři, ale je přístupná  
i pro veřejnost. V mariánském měsíci květnu i pro veřejnost. V mariánském měsíci květnu 
se tam u kapličky s mozaikou Panny Marie se tam u kapličky s mozaikou Panny Marie 
konávaly májové pobožnosti... Kromě rekvi-konávaly májové pobožnosti... Kromě rekvi-
em v řepském kostele byla za zemřelou Jar-em v řepském kostele byla za zemřelou Jar-
milu sloužena mše i v bělohorském kostele. milu sloužena mše i v bělohorském kostele. 
 Pro časopis Břevnovan zapsal Karel Vopla- Pro časopis Břevnovan zapsal Karel Vopla-
kalkal
  Ze živnostenského spolkuZe živnostenského spolku. /Marek Šol-. /Marek Šol-

tés/. Spolek břevnovských živnostníků zahá-tés/. Spolek břevnovských živnostníků zahá-
jil svoji letošní činnost 4. ledna, kdy spolu jil svoji letošní činnost 4. ledna, kdy spolu 
se ZŠ Marjánka, se kterou dlouhodobě spo-se ZŠ Marjánka, se kterou dlouhodobě spo-
lupracuje, uspořádal v Bazilice sv. Markéty lupracuje, uspořádal v Bazilice sv. Markéty 
tradiční novoroční koncert. V první části se tradiční novoroční koncert. V první části se 
pod vedením varhaníka Marka Čihaře roze-pod vedením varhaníka Marka Čihaře roze-
zněly zdejší varhany, od jejichž obnovy pro-zněly zdejší varhany, od jejichž obnovy pro-
běhlo právě 15 let. Připomeňme, že obnova běhlo právě 15 let. Připomeňme, že obnova 
varhan proběhla díky veřejné sbírce, kterou varhan proběhla díky veřejné sbírce, kterou 
inicioval a organizoval Spolek břevnovských inicioval a organizoval Spolek břevnovských 
živnostníků. Velké poděkování za tehdej-živnostníků. Velké poděkování za tehdej-
ší práci patří zejména čestné člence spolku ší práci patří zejména čestné člence spolku 
Jindře Pavlové. Po slavnostním zahájení, Jindře Pavlové. Po slavnostním zahájení, 
kdy přítomné přivítali arciopat Petr Prokop kdy přítomné přivítali arciopat Petr Prokop 
Siostrzonek, ředitelka ZŠ Marjánka Anna Siostrzonek, ředitelka ZŠ Marjánka Anna 
Niklová a za spolek Štěpán Kubík, vystou-Niklová a za spolek Štěpán Kubík, vystou-
pili ve druhé části koncertu žáci a učitelé ZŠ pili ve druhé části koncertu žáci a učitelé ZŠ 
Marjánka se svým blokem vánočních písní. Marjánka se svým blokem vánočních písní. 
Na dobrovolném vstupném se vybralo úžas-Na dobrovolném vstupném se vybralo úžas-
ných 8 010 Kč. Tato částka bude věnována ných 8 010 Kč. Tato částka bude věnována 
školnímu sboru ZŠ Marjánka na další hudeb-školnímu sboru ZŠ Marjánka na další hudeb-
ní rozvoj jeho členů.ní rozvoj jeho členů.
 Do Břevnova na masopust! Do Břevnova na masopust! V úterý  V úterý 

dne 21. února projde, tak jako každý rok, dne 21. února projde, tak jako každý rok, 
masopustní průvod po Bělohorské ulici. Sraz masopustní průvod po Bělohorské ulici. Sraz 
všech účastníků je v 16 hodin před prodej-všech účastníků je v 16 hodin před prodej-
nou Kredenc na křižovatce ulic Bělohorská nou Kredenc na křižovatce ulic Bělohorská 
a Pod Královkou. Tam masky obdrží z rukou a Pod Královkou. Tam masky obdrží z rukou 
starosty Jakuba Stárka masopustní právo  starosty Jakuba Stárka masopustní právo  
a průvod vyrazí směrem vzhůru k Břev-a průvod vyrazí směrem vzhůru k Břev-
novskému klášteru, na jehož nádvoří budou novskému klášteru, na jehož nádvoří budou 
stánky s občerstvením a samozřejmě s pivem  stánky s občerstvením a samozřejmě s pivem  
z Břevnovského pivovaru. Také tu proběhne z Břevnovského pivovaru. Také tu proběhne 
vyhlášení nejhezčích masek. Doufáme, že vyhlášení nejhezčích masek. Doufáme, že 
účast bude co největší a všechny tímto srdeč-účast bude co největší a všechny tímto srdeč-
ně zveme.ně zveme.
 Novinky z Břevnovského pivovaru. Novinky z Břevnovského pivovaru.  

V loňském roce jsme uvařili 32 druhů piva. V loňském roce jsme uvařili 32 druhů piva. 
Což byl významný nárůst, ale také závazek. Což byl významný nárůst, ale také závazek. 
Vymýšlet nová piva, ale udržet jejich kva-Vymýšlet nová piva, ale udržet jejich kva-
litu je vždy oříšek. My jsme rádi, že naše litu je vždy oříšek. My jsme rádi, že naše 
piva chutnají, a i nové speciály si našly své piva chutnají, a i nové speciály si našly své 
fanoušky, kteří se na novinky těší. Letošní fanoušky, kteří se na novinky těší. Letošní 
rok zahajujeme várkou Opatského ležáku. rok zahajujeme várkou Opatského ležáku. 
To je pivo, které jsme uvařili k 1030letému To je pivo, které jsme uvařili k 1030letému 
výročí založení Břevnovského kláštera. Vů-výročí založení Břevnovského kláštera. Vů-
bec poprvé jsme na výrobu našeho ležáku bec poprvé jsme na výrobu našeho ležáku 
nepoužili Žatecký poloraný červeňák, ale nepoužili Žatecký poloraný červeňák, ale 
nahradili jsme jej odrůdami Bohemie a Har-nahradili jsme jej odrůdami Bohemie a Har-
monie. Pivo máme v černých plechovkách s monie. Pivo máme v černých plechovkách s 
designem právě Břevnovského kláštera. Sle-designem právě Břevnovského kláštera. Sle-
vit z nároků na nové speciály určitě nechce-vit z nároků na nové speciály určitě nechce-

me, takže i v dalších dnech lze čekat pivní me, takže i v dalších dnech lze čekat pivní 
novinky. Snad i můžeme prozradit, že na novinky. Snad i můžeme prozradit, že na 
duben máme v plánu opětovnou spolupráci  duben máme v plánu opětovnou spolupráci  
s Plzeňským prazdrojem. Popeleční Bene-s Plzeňským prazdrojem. Popeleční Bene-
dict, vzpomínáte? Letos bychom rádi uspo-dict, vzpomínáte? Letos bychom rádi uspo-
řádali besedu o naší spolupráci i s ochut-řádali besedu o naší spolupráci i s ochut-
návkou a s přítomnými zástupci Prazdroje návkou a s přítomnými zástupci Prazdroje 
v Klášterní sýpce. Závěrem bych chtěl všem v Klášterní sýpce. Závěrem bych chtěl všem 
čtenářům Břevnovanu popřát do roku 2023 čtenářům Břevnovanu popřát do roku 2023 
jen to nejlepší, mnoho zdraví a úspěchů. jen to nejlepší, mnoho zdraví a úspěchů. 
Ale také mnoho osobních setkání a zábavy.  Ale také mnoho osobních setkání a zábavy.  
V kontextu posledních měsíců si je třeba vá-V kontextu posledních měsíců si je třeba vá-
žit i takovýchto věcí.žit i takovýchto věcí.
Ing. Aleš Potěšil Vrchní sládek Břevnovského Ing. Aleš Potěšil Vrchní sládek Břevnovského 
klášterního pivovaru sv. Vojtěcha. klášterního pivovaru sv. Vojtěcha. 
 Z Liboce. Z Liboce. /Ing. Emil Morys/. 2. a 11. pro- /Ing. Emil Morys/. 2. a 11. pro-

since 2022 ožila zvukem strun restaurace since 2022 ožila zvukem strun restaurace 
Libocký dvůr. Vyhrávala tam po 2 hodiny Libocký dvůr. Vyhrávala tam po 2 hodiny 
kapela Hlasy strun. Koncerty finančně pod-kapela Hlasy strun. Koncerty finančně pod-
pořila MČ Praha 6.pořila MČ Praha 6.
Poslední sezení kurzu Alfa v Libocké faře Poslední sezení kurzu Alfa v Libocké faře 
probíhalo 15. prosince minulého roku ve far-probíhalo 15. prosince minulého roku ve far-
ním dvoře Malejov. Kurz trval celkem dva ním dvoře Malejov. Kurz trval celkem dva 
roky. Jeho posláním bylo získat nové členy roky. Jeho posláním bylo získat nové členy 
farnosti, neboť získání nových věřících jen farnosti, neboť získání nových věřících jen 
farními skřínkami bylo dosti slabé.farními skřínkami bylo dosti slabé.
 Z Pohořelce. Z Pohořelce. /Marie Bukvicová/. Zdra- /Marie Bukvicová/. Zdra-

vím všechny čtenáře Břevnovanu v roce vím všechny čtenáře Břevnovanu v roce 
2023. Ke konci minulého roku jsme zažili 2023. Ke konci minulého roku jsme zažili 
mnoho akcí hlavně v naší knihovně na Poho-mnoho akcí hlavně v naší knihovně na Poho-
řelci. Hned 1. prosince se křtila kniha pánů řelci. Hned 1. prosince se křtila kniha pánů 
Otomara Dvořáka a J. P. Snětivého: Krajinou Otomara Dvořáka a J. P. Snětivého: Krajinou 
Albrechta z Valdštejna, jak jsem se již minu-Albrechta z Valdštejna, jak jsem se již minu-
le zmínila. Křest byl spojen s autogramiádou le zmínila. Křest byl spojen s autogramiádou 
a přednáškou o životě a smrti A. Valdštejna a přednáškou o životě a smrti A. Valdštejna 
při které jsme se dozvěděli mnohé zajíma-při které jsme se dozvěděli mnohé zajíma-
vosti. Viděli jsme také fotografie okolí Val-vosti. Viděli jsme také fotografie okolí Val-
dické věznice, kaple i společenské místnosti. dické věznice, kaple i společenské místnosti. 
Na jaře se těšíme na slíbenou vycházku po Na jaře se těšíme na slíbenou vycházku po 
stopách Albrechta Valdštejna v Praze. Na stopách Albrechta Valdštejna v Praze. Na 
další přednášce o historii premonstrátů, je-další přednášce o historii premonstrátů, je-
jich kláštera, o jejich pádu a znovu obnovení, jich kláštera, o jejich pádu a znovu obnovení, 
jsme se opět sešli v naší knihovně. Tentokrát jsme se opět sešli v naší knihovně. Tentokrát 
nás navštívil pan kardinál Dominik Duka. nás navštívil pan kardinál Dominik Duka. 
Seznámili jsme se s jednotlivými opaty, kteří Seznámili jsme se s jednotlivými opaty, kteří 
na Strahově působili, a protože jich je hod-na Strahově působili, a protože jich je hod-
ně, tak jsme pokračovali další přednáškou i v ně, tak jsme pokračovali další přednáškou i v 
lednu. V únoru se zaměříme na Strahovskou lednu. V únoru se zaměříme na Strahovskou 
knihovnu. Tyto přednášky máme doplněny knihovnu. Tyto přednášky máme doplněny 
hudbou.hudbou.
Dobrý pocit jsem měla z návštěvy nové mís-Dobrý pocit jsem měla z návštěvy nové mís-
tostarostky Prahy 1 paní Kateřiny Klasnové, tostarostky Prahy 1 paní Kateřiny Klasnové, 
která má na starosti zeleň a se kterou jsme která má na starosti zeleň a se kterou jsme 
se dohodly na pokusu o vyřešení některých se dohodly na pokusu o vyřešení některých 
dlouho trvajících problémů u nás. Paní mís-dlouho trvajících problémů u nás. Paní mís-
tostarostku znám, je to pracovitá žena, která tostarostku znám, je to pracovitá žena, která 
se snaží problémy řešit. Tak uvidíme. Nemá se snaží problémy řešit. Tak uvidíme. Nemá 
to v dané sestavě jednoduché. Přeji všem do to v dané sestavě jednoduché. Přeji všem do 
tohoto roku hodně zdraví a ať je lepší než ten tohoto roku hodně zdraví a ať je lepší než ten 
minulý.minulý.
 Vloni na konci října Vloni na konci října se na Základní ško- se na Základní ško-

le J. A. Komenského v Břevnově uskutečnil le J. A. Komenského v Břevnově uskutečnil 
projekt „Školní les do kapsy“. V rámci pro-projekt „Školní les do kapsy“. V rámci pro-
jektu bylo na školním pozemku vysázeno jektu bylo na školním pozemku vysázeno 
téměř 1000 stromků, čímž se přispělo ke téměř 1000 stromků, čímž se přispělo ke 
zlepšení místního mikroklima. Až budou zlepšení místního mikroklima. Až budou 
stromky vzrostlé, lesík pomůže i s odhluč-stromky vzrostlé, lesík pomůže i s odhluč-
něním přilehlé frekventované komunikace něním přilehlé frekventované komunikace 
Patočkova. Na sázení se podíleli žáci a žá-Patočkova. Na sázení se podíleli žáci a žá-

kyně ze všech ročníků školy, pedagogičtí kyně ze všech ročníků školy, pedagogičtí 
pracovníci, ale i rodiče a přátelé školy. Vše pracovníci, ale i rodiče a přátelé školy. Vše 
proběhlo pod vedením vzdělávacího centra proběhlo pod vedením vzdělávacího centra 
Tereza, Ing. Vladimíra Janečka, Ph.D. z FLD Tereza, Ing. Vladimíra Janečka, Ph.D. z FLD 
ČZU a členek školního Ekotýmu. Projekt byl ČZU a členek školního Ekotýmu. Projekt byl 
podpořen dotací MHMP.podpořen dotací MHMP.
 Zprávy úřední Zprávy úřední

• • Praha 6 nebude souhlasit s výstavbou Praha 6 nebude souhlasit s výstavbou 
v Radičově ulici.v Radičově ulici. Městská část Praha 6 rea- Městská část Praha 6 rea-
guje na plánovanou dražbu pozemků v Radi-guje na plánovanou dražbu pozemků v Radi-
čově ulici v Břevnově. V dotčené lokalitě, tj. čově ulici v Břevnově. V dotčené lokalitě, tj. 
v Radičově ulici nacházející se mezi ulicemi v Radičově ulici nacházející se mezi ulicemi 
Tomanova a Nad Tejnkou, se v současnos-Tomanova a Nad Tejnkou, se v současnos-
ti nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná ti nachází veřejná zeleň a veřejně přístupná 
pěší komunikace. Na zdejší soukromé po-pěší komunikace. Na zdejší soukromé po-
zemky o celkové výměře 4707 mzemky o celkové výměře 4707 m22, využíva-, využíva-
né jako zpevněná komunikace s parkovištěm né jako zpevněná komunikace s parkovištěm 
a jako parkové a oddechové plochy, je vy-a jako parkové a oddechové plochy, je vy-
psána dražba.psána dražba.
V návaznosti na obavy místních obyvatel  V návaznosti na obavy místních obyvatel  
z nadměrné zástavby městská část Praha 6 z nadměrné zástavby městská část Praha 6 
dopředu konstatuje, že jakožto účastník říze-dopředu konstatuje, že jakožto účastník říze-
ní nebude souhlasit s tím, aby v místě vznikla ní nebude souhlasit s tím, aby v místě vznikla 
bytová stavba. Důvodem je zachování místní bytová stavba. Důvodem je zachování místní 
komunikace, jež slouží zdejším obyvatelům komunikace, jež slouží zdejším obyvatelům 
k obsluze území, a mj. také fakt, že kapacitu k obsluze území, a mj. také fakt, že kapacitu 
územního plánu pro výstavbu již vyčerpala územního plánu pro výstavbu již vyčerpala 
přiléhající stavba obytného souboru La Crone.přiléhající stavba obytného souboru La Crone.
• • Další zastávky v Praze 6 mají nové Další zastávky v Praze 6 mají nové 
přístřešky. přístřešky. Cestování v Praze 6 bude zase  Cestování v Praze 6 bude zase  
o něco příjemnější. Na vybraných zastáv-o něco příjemnější. Na vybraných zastáv-
kách městské hromadné dopravy totiž po-kách městské hromadné dopravy totiž po-
kračuje výměna zastaralých přístřešků za kračuje výměna zastaralých přístřešků za 
nové, modernější. Postupné osazování za-nové, modernější. Postupné osazování za-
stávek novými přístřešky má na starosti stávek novými přístřešky má na starosti 
městská společnost Technologie hl. m. Prahy městská společnost Technologie hl. m. Prahy 
(THMP). Nové přístřešky zastávek MHD  (THMP). Nové přístřešky zastávek MHD  
v celopražském designu splňují vyšší kvali-v celopražském designu splňují vyšší kvali-
tu a jsou odolnější vůči vlivům počasí. Vy-tu a jsou odolnější vůči vlivům počasí. Vy-
tipované přístřešky mají navíc proměnnou tipované přístřešky mají navíc proměnnou 
intenzitu podsvícení, která se přizpůsobuje intenzitu podsvícení, která se přizpůsobuje 
okolnímu světlu. Do letošního března by okolnímu světlu. Do letošního března by 
takto mělo být u zastávek MHD v hlavním takto mělo být u zastávek MHD v hlavním 
městě instalováno celkem 690 nových pří-městě instalováno celkem 690 nových pří-
střešků. „Nové přístřešky jsou designově i z střešků. „Nové přístřešky jsou designově i z 
hlediska funkčního využití přínosem. Věřím, hlediska funkčního využití přínosem. Věřím, 
že jako takové pozvednou veřejný prostor  že jako takové pozvednou veřejný prostor  
a cestujícím zpříjemní čekání na tramvaj a cestujícím zpříjemní čekání na tramvaj 
nebo autobus,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, nebo autobus,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, 
radní Prahy 6 pro dopravu, a dodává: „Je radní Prahy 6 pro dopravu, a dodává: „Je 
škoda, že nově platná norma, kterou se pro-škoda, že nově platná norma, kterou se pro-
jektování zastávek v současnosti řídí, zpřís-jektování zastávek v současnosti řídí, zpřís-
nila omezení pro umístění doprovodného nila omezení pro umístění doprovodného 
mobiliáře. Z toho důvodu tak u některých mobiliáře. Z toho důvodu tak u některých 
zastávek chybí lavičky a odpadkové koše, zastávek chybí lavičky a odpadkové koše, 
ačkoliv tam doposud byly. Věřím, že se tyto ačkoliv tam doposud byly. Věřím, že se tyto 
nedostatky podaří pořizovateli postupně také nedostatky podaří pořizovateli postupně také 
vyřešit.“ Harmonogram plánovaných vý-vyřešit.“ Harmonogram plánovaných vý-
měn v rámci Prahy 6 najdete přehledně na měn v rámci Prahy 6 najdete přehledně na 
interaktivní mapě v rámci šestkového geo-interaktivní mapě v rámci šestkového geo-
portálu. O výměně rozhodl pražský magist-portálu. O výměně rozhodl pražský magist-
rát poté, co ukončil smlouvu s předchozím rát poté, co ukončil smlouvu s předchozím 
koncesionářem. Podoba nových zastávek je koncesionářem. Podoba nových zastávek je 
výsledkem mezinárodní designerské soutě-výsledkem mezinárodní designerské soutě-
že, autorem vítězného návrhu je studio Olgoj že, autorem vítězného návrhu je studio Olgoj 
Chorchoj. Pro dotazy, připomínky či stížnos-Chorchoj. Pro dotazy, připomínky či stížnos-
ti ohledně instalace nových přístřešků zřídila ti ohledně instalace nových přístřešků zřídila 
společnost THMP e–mailovou adresu vyme-společnost THMP e–mailovou adresu vyme-
nazastavek@thmp.cz.nazastavek@thmp.cz.



6

BŘEVNOVAN

 Hlášení závad na komunikacích.  Hlášení závad na komunikacích. Se-Se-
tkali jste se při cestě automobilem či auto-tkali jste se při cestě automobilem či auto-
busem s nepříjemným výtlukem na vozovce? busem s nepříjemným výtlukem na vozovce? 
Našli jste závadu na cyklostezce? Nahlaste Našli jste závadu na cyklostezce? Nahlaste 
tento problém a dejte tak podnět k opravě. tento problém a dejte tak podnět k opravě. 
Mrazivé počasí v první polovině prosince Mrazivé počasí v první polovině prosince 
s následnou rychlou oblevou poškodilo na s následnou rychlou oblevou poškodilo na 
řadě míst vozovky. Bez provizorní opravy řadě míst vozovky. Bez provizorní opravy 
by musela být snižována rychlost nebo jinak by musela být snižována rychlost nebo jinak 
omezována doprava. Největší zátěž v tom-omezována doprava. Největší zátěž v tom-
to smyslu zažívají zejména hlavní dopravní to smyslu zažívají zejména hlavní dopravní 
tahy, kde jezdí i MHD. Technická správa ko-tahy, kde jezdí i MHD. Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy (TSK), která se o vo-munikací hl. m. Prahy (TSK), která se o vo-
zovky stará, zřídila platformu pro nahlášení zovky stará, zřídila platformu pro nahlášení 
výtluků a jiných vad na povrchu komunikací. výtluků a jiných vad na povrchu komunikací. 
Tímto způsobem lze upozornit na existující Tímto způsobem lze upozornit na existující 
poškození vozovek i cyklostezek v hlavním poškození vozovek i cyklostezek v hlavním 
městě tak, aby TSK mohla učinit nápravu. městě tak, aby TSK mohla učinit nápravu. 
Podle informací TSK v prvních lednových Podle informací TSK v prvních lednových 
týdnech, jež se nesly ve znamení jarního týdnech, jež se nesly ve znamení jarního 
počasí, došlo k opravě téměř 7 600 výtluků. počasí, došlo k opravě téměř 7 600 výtluků. 
V intenzivních opravách bude TSK pokra-V intenzivních opravách bude TSK pokra-
čovat, nedojde–li ke sněžení a námraze. Pro čovat, nedojde–li ke sněžení a námraze. Pro 
hlášení drobných závad ve veřejném prosto-hlášení drobných závad ve veřejném prosto-
ru na území Prahy 6 slouží aplikace městské ru na území Prahy 6 slouží aplikace městské 
části Lepší Šestka. Specifickou skupinou je části Lepší Šestka. Specifickou skupinou je 
hlášení závad, za něž ale nezodpovídá měst-hlášení závad, za něž ale nezodpovídá měst-
ská část Praha 6. Jedná se například o chod-ská část Praha 6. Jedná se například o chod-
níky či silnice v nevyhovujícím stavu, tyto níky či silnice v nevyhovujícím stavu, tyto 
podněty je efektivnější předat přímo TSK.podněty je efektivnější předat přímo TSK.

Ostrý start do jarní sezóny hlásí fotbalový Union Břevnov. Na klubovém snímku je kamarádské loučení 
po zápase s Čechií Smíchov a čekají další utkání. Dnes už je to jisté: v Břevnově máme opět fotbal! Naši 
nastupují vždy v tradičních dresech s červenobílými pruhy. 

Kolony a zase jen kolony aut na denním pořádku v Patočkově ulici. Na magistrátu se ještě od září nedo-
kázali domluvit, kdo metropoli vůbec povede, tak kdy asi můžeme čekat razantní řešení dopravy v Pra-
ze 6?                 Foto Martin Novák

V neděli 8. ledna 2023 se konaly bohoslužby věnované věnované Svátku Křtu Pána Ježíše Krista a te-
prve tímto skončil čas vánoční. Kdo tam byl, mohl si ještě prohlédnout Betlém a výzdobu, anebo si vzíti 
skleničku se svěcenou vodou, sáček s posvěcenou solí, kadidlem a křídou. Na dveře svého domu pak 
napsat iniciály Třech Králů: K+M+B. Chvála Kristu! 

Pozvání na jarní výlet.Pozvání na jarní výlet.  
Po loňských úspěšných výletech do okolí Po loňských úspěšných výletech do okolí 
Prahy vás redakce listu opět zve na le-Prahy vás redakce listu opět zve na le-
tošní autobusový výlet jarní, který se tošní autobusový výlet jarní, který se 
koná v sobotu 20. května 2023. Cílem koná v sobotu 20. května 2023. Cílem 
bude zámek v Mníšku pod Brdy, kde na-bude zámek v Mníšku pod Brdy, kde na-
vštívíme salony a soukromé pokoje z let  vštívíme salony a soukromé pokoje z let  
1. republiky. Poté nás autobus zaveze na 1. republiky. Poté nás autobus zaveze na 
známé poutní místo Skalka. Odjezd je  známé poutní místo Skalka. Odjezd je  
v 8 hodin od Břevnovského kláštera, ná-v 8 hodin od Břevnovského kláštera, ná-
vrat kolem páté hodiny odpolední. Cena vrat kolem páté hodiny odpolední. Cena 
zájezdu vykalkulována na 550 Kč, před-zájezdu vykalkulována na 550 Kč, před-
pokládaný oběd bude v Mníšku, kde si pokládaný oběd bude v Mníšku, kde si 
platí každý za své. Navštivte s námi mís-platí každý za své. Navštivte s námi mís-
to děje legendární postavy Káji Maříka. to děje legendární postavy Káji Maříka. 
Zájemci, prosím, volejte vedoucí zájezdu Zájemci, prosím, volejte vedoucí zájezdu 
Filomenu Jičínskou tel: 606 871 662, Filomenu Jičínskou tel: 606 871 662, 
anebo Pavla Krchova tel. 732 243 922. anebo Pavla Krchova tel. 732 243 922. 
Podzimní zájezd „kolem Prahy“ bude  Podzimní zájezd „kolem Prahy“ bude  
i na podzim t.r.i na podzim t.r.
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Tak to máme za sebou!

 Milí čtenáři Břevnovanu, věřím, 
že i pro Vás znamenalo ukonče-
ní prezidentské kampaně pocit 
úlevy. A jsem osobně rád, že dr-
tivá většina voličů v naší městské 
části dala přednost naději do bu-
doucna před strašením válkou  
a neférovým vedením kampaně. 
Měli jsme jednu z nejvyšších vo-
lebních účastí ze všech okresů. 
To ukazuje na vyspělost a schop-
nost obyvatel naší městské části rozlišovat potřebu zapojit 
se do společenského dění v pravou chvíli.

Nově zvolená Rada městské části Praha 6 samozřejmě 
není na prezidentských volbách závislá a připravila pro-
gramové prohlášení, ve kterém dala prostor i některým 
návrhům opozičních stran. Vychází z dlouhodobých prio-
rit a snaží se reálně nastavit jak investiční akce, tak rozvoj  
v sociální a zdravotní oblasti, školství, v kultuře nebo naklá-
dání s majetkem. Prezidentská volba nicméně naznačila, 
že žijeme v rozdělené společnosti a je potřeba něco dělat 
pro zlepšení soudržnosti a pro pochopení , že umělé vytvá-
ření konfliktů přináší neklid, znechucení a stagnaci. Proto 
se určitě bude častěji komunikovat s veřejností, podporo-
vat komunitní život a vnímat zpětnou vazbu.

 Mně osobně významně leží na srdci příprava projektů vý-
stavby LDN v Ruzyni a rekonstrukce polikliniky Pod Mar-
jánkou, rozvoj pečovatelské služby nebo prevence riziko-
vého chování . Samozřejmě sledujeme a připomínkujeme 
významné celoměstské projekty – výstavbu na Vítězném 
náměstí nebo na Hradčanské, které nemáme ve vlastní re-
žii. Zejména v oblasti Hradčanské žádáme územní studii, 
která by respektovala přiměřenou hustotu a výšku zástav-
by, zeleň, volné plochy a veřejnou vybavenost.

Pro seniory připravujeme projekt „Seniortaxi“ který umož-
ní levnou dopravu seniorů a zdravotně hendikepovaných  
k lékaři, na úřady nebo poštu. Rozšíříme tím již existující 
širokou nabídku, kterou starší generace může využívat  
v Praze 6. Pro občany, na které doléhají náklady za energie, 
inflace nebo zdražení potravin bude od února v provozu 
konzultační kontaktní místo ve Skleněném paláci. Ve spo-
lupráci s Úřadem práce v Praze 6 tam budou odborníci na-
bízet pomoc při vyhledávaní možností řešení konkrétních 
problémů. Předběžně to bude každou středu po patnácté 
hodině.

Nakonec se ještě vrátím k prezidentské volbě. Zdá se mi, 
že populizmus, schopnost účelově lhát a udělat cokoliv pro 
vítězství dosáhlo Rubikonu . Je sice pravdou, že v dobách 
před listopadem 1989 jsme zažili ledajaké prezidenty, ty 
jsme si ovšem demokraticky nevybrali. V současnosti je ov-
šem naší vizitkou, komu svěříme tuto odpovědnost. Letos 
jsme snad obstáli.

Marián Hošek, Místostarosta KDU–ČSL

Milí břevnovští sousedé,
v lednu jsme po deseti letech 
volili nového prezidenta Čes-
ké republiky. Děkuji všem, kteří  
k volbám přistoupili zodpovědně 
a využili svého práva rozhodovat 
o tom, kdo nás bude reprezen-
tovat v dalších letech. Účast ve 
volbách byla v Praze 6 opět nad 
celorepublikovým průměrem a já 
jsem na to pyšný. Z procenta ode-
vzdaných hlasů je navíc zřejmé, 
že nový prezident Petr Pavel bude 
i z velké části i prezidentem občanů Prahy 6.
Že jsou obyvatelé Břevnova připraveni rozhodovat a prosa-
zovat své názory, ukázalo i lednové setkání k rekonstrukci 
Říčanovy ulice. Tu připravilo hlavní město Praha spolu se 
správcem komunikace, Technickou správou komunikací. 
Nám na radnici přišlo jako promarněná šance, že by uli-
ce dostala pouze nové povrchy na vozovce a chodnících. 
Chtěli jsme využít místa v křížení ulic pro vznik náměstí-
ček, která by reflektovala moderní trendy v oblasti využí-
vání veřejného prostoru. Oslovili jsme architekty a nechali 
připravit návrhy, které jsme začali konzultovat s místními. 
Na setkání přišlo na šedesát lidí, skutečně měli o informa-
ce zájem a relevantně připomínkovali připravené projekty. 
Ukázalo se, že i názory místních obyvatel se velmi různí. 
Střetly se tak představy místních spolků, které chtěly, aby 
se v projektech mnohem razantněji prosadilo omezení 
průjezdu oblastí s ohledem na bezpečnost provozu nebo 
přidal větší podíl zeleně. Proti tomu jsme slyšeli reakce 
obyvatel, kteří mají obavu z úbytku parkovacích míst nebo 
si před svým domem parkový prostor nepřejí. Přes rozdíl-
nost pohledů se povedlo o věcech kultivovaně diskutovat. 
Praha 6 byla nejen iniciátorem, ale nyní je i prostředníkem 
této důležité debaty. Připravili jsme anketu, díky níž bude 
možné se se všemi pohledy seznámit a následně je vyhod-
notit. S jejími výsledky vás rád v dalším čísle seznámím.
Komfort bydlení na Břevnově se snažím prosazovat i jiný-
mi způsoby. V lednu například došlo k dražbě soukromého 
pozemku v Radčicově ulici, na něm je nyní veřejná cesta  
a zeleň. Abychom předem zabránili jakýmkoliv pokusům  
o zástavbu, za Prahu 6 deklaruji, že jakožto účastník říze-
ní s takovým krokem nebudeme souhlasit. Předně je tře-
ba zachovat cestu, která sloužím místním. Navíc kapacitu 
územního plánu pro výstavbu již vyčerpala přiléhající stav-
ba obytného souboru La Crone. 
Těším se s vámi na setkání na letošním ročníku břevnov-
ského masopustu, který tradičně připravil spolek místních 
živnostníků.

Jakub Stárek

STAROSTA PRO BŘEVNOV O ČEM SE MLUVÍ S.. .
MUDr. Mariánem Hoškem

ÚNOROVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4. jednání zastupitelstva městské části proběhne v pon-
dělí 27. února od 10 hodin v kongresovém sálu OREA 
Hotelu Pyramida v Břevnově, Bělohorská 24. Podrob-
nosti a program budou zveřejněny na úřední desce. Od 
15 hodin je zařazený pevný bod interpelace. Online pře-
nos lze sledovat na www.praha6.cz a Faceboku.
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Vážení a milí čtenáři, sousedé,

srdečně Vás zdravím v Novém roce  
a přeji do Vašich domovů hodně 
zdraví, lásky a pohody. 

Práci opoziční zastupitelky jsem  
v loňském roce zakončila přípravou 
na poslední zasedání zastupitelstva 
roku 2022, kde jedním z hlavních 
bodů bylo schválení rozpočtu měst-
ské části pro rok 2023. Jako obvyk-
le byl radou ke schválení předložen 
vyrovnaný rozpočet, nicméně jeho 
jednotlivé částky se mohou v průbě-
hu roku měnit podle toho, jak bude 
vedení radnice schopno naplňovat jednotlivé body svého Pro-
gramového prohlášení, které jsme bohužel zatím neviděli. V tuto 
chvíli současná koalice stále ještě využívá pověstných 100 dní 
hájení, a tak odpovědi na řadu konkrétních otázek pravděpodob-
ně dostaneme až na únorovém zasedání. V rámci interpelací jsem 
dostala pouze jedinou konkrétní odpověď, a ta se týká problému 
nadměrné dopravní zátěže hlavních městských ulic. Z odpovědi 
pana radního pro dopravu, ze dne 11. 1. 2023, raději cituji: „ Do 
Vánoc by mělo být vydáno nepravomocné rozhodnutí, opatření 
obecné povahy, které by mělo zabránit vjezdu kamionů. To zna-
mená, že v případě, že se nikdo neodvolá, bude toto rozhodnutí 
do 30 dnů zpravomocněno a následně vykonáno. Tomuto roz-
hodnutí musí být samozřejmě přizpůsobeno i dopravní značení, 
které umožní realizaci tohoto opatření“. Tak si držme palce, aby  
i v Břevnově a dalších částech Prahy 6 nastalo alespoň částečné 
dopravní zklidnění. Na další odpovědi ohledně mých otázek k Po-
liklinice nebo Petynce si musíme tedy ještě počkat. 

Jistě jste si všimli, že již delší dobu se naše Praha 6 potýká s ra-
dostmi a starostmi spojenými se zaváděním Smart city, to zna-
mená vznikem Chytrého města. Je třeba si uvědomit, že dnes 
všudy přítomné Smart city je především marketingový pojem  
a je nutné umět dobře rozlišovat, kdy se jedná pouze o techno-
logii, a kdy jde skutečně o nastavení procesu, který zajistí zkva-
litnění života obyvatel ve městě. Při správném přístupu ke Smart 
city, využívání dat, ale i jejich synergii může město v řadě situací 
nastavit rychlá a vysoce kvalitní řešení, či dlouhodobá opatře-
ní. Obory jako doprava, energetika a v poslední době i veřejné 
osvětlení i klimatická opatření, jsou vhodné oblasti pro kvalitní  
a smysluplné využívání Smart city. Považuji za nutné, aby se sou-
časná radnice začala velmi intenzivně touto tématikou zabývat  
a nastavila si strategii, ve které budou pojmenována a analyzo-
vána jednotlivá opatření Smart city tak, aby především v měřítku 
naší obce, nedocházelo k utrácení peněz na předražené techno-
logie, které jsou následně zklamáním, či dokonce zátěží pro život 
a fungování města. Stejně tak by se měla obec na základě partici-
pace s obyvateli stát partnerem hlavního města a dávat podněty 
na vylepšení již městem zavedeného systému Smart city např ve 
fungování osvětlení, semaforů, koordinaci dopravy apod. 

Velkou radostí při mé práci vždy byla historie, a tak Vás chci  
v tomto čísle Břevnovanu upozornit na pozvánku k zahájení roku 
300. výročí úmrtí geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho 
– Aichla. Velkou zásluhu na celé organizaci této akce má spolek 
naší městské části Gostiwar. 

Na závěr bych Vás ráda informovala, že pro nadcházející obdo-
bí jsem byla ustanovena členem Kontrolního výboru a Komise 
územního rozvoje a jsem připravena řešit všechny podněty ob-
čanů.

S přáním klidných a optimistických dnů Eva Smutná

KAM SMĚŘUJE KOMUNÁLNÍ POLITIKA?
Milí čtenáři Břevnovanu,

uplynuly již čtyři měsíce od komunál-
ních voleb a Praha dosud nemá nové 
vedení. Primátor i Rada HMP stále 
pracují ve složení podle politických 
dohod, které byly uzavřeny po komu-
nálních volbách v roce 2018. Vedle 
toho probíhají po loňských volbách 
politická jednání v půdorysu subjek-
tů nynější celorepublikové koaliční 
vlády o programových prioritách  
a personálních otázkách ustavení 
nového vedení Prahy. Existuje nadě-
je, že by volba nového vedení Prahy 
mohla v ZHMP konečně proběhnout 16. února. To je z hledis-
ka potřeb řešení naléhavých problémů města i občanů pozdě.  
V naší MČ Praha 6 bylo politické vedení samosprávy zvoleno vel-
mi rychle. V nejbližších dnech má předložit veřejnosti Programo-
vé prohlášení Rady MČ Prahy 6 pro volební období 2022–2026. 
Tento zásadní plán je připravován za situace, kdy minulé vede-
ní MČ Prahy 6 nepředložilo občanům inventuru plnění slibů za 
roky 2018–2022. Oficiální zdroje z radnice přitom potvrzují, že 
takováto zpráva nebyla zpracována vůbec. Proč předchozí Rada 
MČ Praha 6 za starostování Mgr. Ondřeje Koláře vybočila z dosa-
vadní letité praxe a nezhodnotila vlastní čtyřletou práci v tradiční 
zprávě Rady o plnění programového prohlášení? Mimořádnost 
situace mě přivedla k položení zmíněné otázky na zasedání za-
stupitelstva MČ, ale odpověď interpelovaného bývalého starosty 
a současného zastupitele MČ jsem během stanovené 30denní 
lhůty zatím nedostal. Lednové sněžení a teploty kolem nuly znovu 
ukázaly rozdíly ve schůdnosti chodníků. Zatímco v Bubenči byly 
chodníky již čisté, v Břevnově a výše položených částech území 
Prahy 6 jsme se nadále potýkali se zmrazky. Mladší a pohyblivější 
občané s tím nemají problém, senioři a zdravotně postižení raději 
z opatrnosti zůstávají doma. Stálo by za to přezkoumat postupy  
a metody ošetřování chodníků v takovýchto situacích. Znovu se 
objevují poškození chodníků, jako příklad uvádím u domu Pato-
čkova 79 nebo v místě křížení ulic Pod Drinopolem a Nad Kaje-
tánkou. Pokud radnice zajistí včasnou opravu, předejde případ-
ným zraněním a navyšování škody. Přes přísliby nebylo zatím na 
okraji komunikace, v prostoru mezi domy Patočkova 63 až 65, 
umístěno zábradlí, které by automobilům zabránilo přejíždění ze-
leného pásu. Začátkem roku byly provedeny zásahy v březovém 
hájku u Patočkovy ulice zaměřené na odstranění suchých větví 
a stromů. Na uvolněná místa je nezbytné vysadit stromy nové. 
Odborné odstranění suchých větví, případně vážně poškozených 
stromů by ale bylo vhodné provést i na jiných pozemcích, např.  
v ulici Pod Drinopolem a zamezit tak nebezpečí, které hrozí obča-
nům i jejich majetku. 

JUDr. Ivan Hrůza

 OTEVŘENÍ NOVÉHO MUZEA LITERATURY

Instituce Památník národního písemnictví byla založena v roce 
1952 jako Památník národní kultury v prostorách Strahovského 
kláštera. V roce 1953 se PNK přejmenoval na Památník národ-
ního písemnictví. Struktura PNP se po dobu své existence vyví-
jela pod vlivem politických změn a také s ohledem k rozrůstání 
a rozšiřování sbírkového materiálu. Po vzniku stálé expozice, jejíž 
uspořádání a spravování bylo zpočátku hlavním důvodem zalo-
žení Památníku, byla v 60. letech podporována široká výstavní, 
publikační a programová činnost instituce.

Po roce 1989 se musel PNP vyrovnat s existenčními problémy, 
obhájit své postavení a svůj význam v kulturním životě, vyřešit 
majetkoprávní vztahy, budovu, archiválie i některé dílčí sbírkové 
soubory navrátit strahovským premonstrátům a ostatním sub-

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

SLOVO Z RADNICE
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TJ SLAVOJ BŘEVNOV VÁS ZVE DO SVÝCH 
ODDÍLŮ – PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT  

A ZÍSKAT KONDICI!
TJ Slavoj Břevnov vás zve do svých řad, kde se můžete zapojit jed-
nak ve výkonnostních oddílech, ale i do rekreačního sportování 
všech kategorií. Zveme vás do naší tělocvičny na Malovance, Bělo-
horská 7 (přímo proti zastávce tramvají 22 a 25) a nabízíme vám 
možnost zapojit se do našich sportovních aktivit.

Ze soutěžních oddílů je to především volejbal mužů i žen, v rekre-
ačním sportu pak odbor „Sportu pro všechny“, který sdružuje růz-
né oddíly od dětí až po seniory.

Nabízíme vám jednak pravidelné cvičení a sportování v našich od-
dílech odboru „Sportu pro všechny“, vedených zkušenými trenéry, 
cvičiteli a instruktory, ale můžete se zúčastnit i našich různorodých 
jednorázových akcí (turnaje, výlety, závody, soutěže).

V pravidelných cvičebních hodinách se můžete zapojit do cviče-
ní oddílů žen, dorostenek, starších žen i zdravotního cvičení žen. 
Program hodin: body styling, aerobik – sestavy dle schopnosti cvi-
čenek, step aerobik, strečink, využití náčiní i již zmíněné zdravot-
ní kompenzačně posilovací cvičení, relaxace. Muži a dorost mají 
možnost zapojit se do oddílů rekreačního fotbálku, florbalu, nohej-
balu, volejbalu, basketbalu. 

Naše činnost není jen pravidelné sportování či cvičení v tělocvič-
ně. Pořádáme pro své členy i pro zájemce z řad veřejnosti i různé 
jednorázové akce, soutěže a turnaje. Jsou to především akce pro 
neregistrované sportovce, např. turnaje pro dorost a dospěláky 
v nohejbalu, ve stolním tenise, ve volejbalu, v sálové kopané pro 
žactvo, ale i turnaj v petangue indor a podobně. Z dalších akcí pro 
jednotlivce i skupiny to je např. cyklistická jízda Praha – Lány, pod 
vedením instruktorů vodácký výcvik na kanoích a splutí vybraného 
úseku řeky. Pořádáme též soutěže „Dětský víceboj“ i „Seniorský ví-
ceboj“, můžete si přijít vyzkoušet i „Netradiční sporty“ (např. frisbí, 
indiaku, lakros, síťky). Dále pak nabízíme seznámení s novými za-
jímavými vodními sporty windsurfing a paddleboarding. Veškerou 
potřebnou sportovní výbavu zapůjčíme.

Rekreační sport neznamená sportování na nižší úrovni, ale způsob 
provádění cvičení a treninků je zaměřen na zdraví, získání a udržení 
kondice, na relaxaci a radost z pohybu. Naši členové se zúčastňují 
i náročných veřejně přístupných akcí jako např. Jizerská 50, Velká 
kunratická, Běchovice, kde dosahují dobrých výsledků ve svých 
kategoriích.

Pro začátek roku 2023 v zimních měsících pro vás připravuje-
me seminář o lyžování (sjezdové i běžecké vybavení, mazání lyží 
apod.). Též vyjedeme na hory na sjezdovky i na běžky.

Podrobnější údaje a data najdete níže v „Termínovce akcí“. Všech-
ny akce zajišťují naši zkušení a kvalifikovaní cvičitelé, trenéři a in-
struktoři.

Pokud jste parta kamarádů nebo pracovní kolektiv, chtěli byste 
sportovat a nemáte kde, nabízíme pro skupiny zájemců pronájem 
tělocvičny. Možno též dohodnout odborné vedení s našimi cvičiteli 
a trenéry.

A teď ještě kde se můžete dozvědět bližší informace a přihlásit se: 

TJ Slavoj Břevnov: mail Info@slavojbrevnov.cz  
(telefon 731 729 991).

pravidelné cvičení oddílů žen: mail dagmar.s@centrum.cz

Rekreační aktivity muži, žactvo a jednorázové akce:  
maillubomircejka@seznam.cz.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat Magistrátu Prahy 6 za 
podporu našeho sportování v Břevnově, kde využíváme vyhlašo-
vaných grantů, tak i sponzorům, bez jejichž příspěvků bychom jen 
těžko udrželi činnost naší TJ. 

 Těšíme se na vás – přijďte sportovat!!

Za TJ Slavoj Břevnov Lubomír Čejka, člen výboru TJ 

jektům. Od počátku 90. let pokračuje instituce v akvizicích, ve 
vědeckém zpracování fondů, prezentaci vlastní práce veřejnosti 
a organizaci literárně–vědeckých konferencí. Roku 2007 PNP 
získal tzv. Malou vilu v Pelléově ulici, kam r. 2011 přesídlilo Od-
dělení prezentace, které pořádá množství literárních a vzděláva-
cích programů a výstav. V r. 2017 byla zahájena rekonstrukce 
získané Velké Petschkovy vily v téže ulici, kam se koncem minu-
lého roku přestěhoval správní aparát instituce PNP. Památník ná-
rodního písemnictví má nyní nejen moderní Centrální depozitář  
v Litoměřicích, jehož provoz odpovídá všem potřebným muzej-
ním parametrům, se symbolickým venkovním designem, ale 
také své nové trvalé sídlo v této budově. Nově zrekonstruovaná 
budova se tak stává multifunkčním muzeem, kde jsou badatel-
ny pracovišť, mezi které patří literární archiv, umělecké sbírky  
a knihovna. Tato tři odborná oddělení jsou unikátní svou vzájem-
nou propojeností, která je i z muzejního hlediska mimořádná. 
Najdeme zde přednáškový sál, jenž splňuje všechny parametry 
pro pořádání programů, literárních pořadů a konferencí. Součástí 
jsou také příruční depozitáře a pracovny, jejichž úroveň odpovídá 
nejvyšším požadavkům.

Důležitá je také otázka formy expozic. Vzniklo několik variant, 
které vycházely z různých možností vystavování a prezentace 
literatury. Nakonec zvítězila myšlenka nestálé expozice, proměn-
ných modulů, které budou v různém čase měněny. Obsahová for-
ma byla vedena snahou o otevřenost k dějinné a literární proble-
matice, ale také i k osobní aktivitě návštěvníka. Tomu odpovídá  
i zvolená podoba digitálního katalogu. 

V současné době do 15. 3. 2023 probíhá výstava nejkrásnějších 
českých knih roku 2021, která představuje výsledky 57. roční-
ku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR 
a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a ví-
tězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje 
výběr studentské komise. Kurátorky a autorky nechávají návštěv-
níky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně sezná-
mit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafic-
kou podobu. Scénografii výstavy utváří textilie zakrývající kousky 
vzácného nábytku pocházejícího z uměleckých sbírek Památníku 
národního písemnictví z pracoven významných českých spisova-
telů či nakladatelství. Výstava vyzývá k zastavení, nabízí možnost 
usednout a věnovat veškerou pozornost knihám. 

Otevření Muzea literatury koncem minulého roku je mezníkem  
v historii života Památníku národního písemnictví, jde o naplnění 
vize o novém muzeu a jeho činnosti v budoucnosti. Muzeum li-
teratury v Bubenči Pelléova 22/44, je otevřené pro návštěvníky 
denně kromě pondělí 10 – 18 hod, rovněž je návštěvníkům k dis-
pozici upravená zahrada. 

H. Stanková

události – komentáře – názory – události – komentáře – názory – události – komentáře 
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Studoval jsi politologii a mezinárodní teritoriální stu-
dia. Co tě přivedlo k nápadu začít učit?
Vždy jsem inklinoval k práci s mládeží, jezdil jsem na tábo-
ry, které jsem organizoval. Když mě pak osobní život zavál 
do Anglie, přemýšlel jsem, co budu dělat, ale věděl jsem, 
že bych se chtěl dál věnovat vzdělávání. Přišlo mi, že by 
bylo dobré mít i přímo zkušenost ze třídy. Myslel jsem si, 
že to bude „brnkačka“ a nakonec se z toho stal velký pro-
jekt. Začátky byly náročné, ale jsem moc rád, že jsem se  
k tomu odhodlal. Učit mě moc baví a myslím, že jsem asi 
měl k tomu vždy pozitivní vztah, až na pár výjimek jsem 
měl osobně jako žák ze škol pozitivní zkušenost, a to i včet-
ně břevnovských ZŠ Magistrát a Pod Marjánkou, kam jsem 
jako dítě chodil.

Momentálně vedeš na pražské základce Solidarita tří-
du čtvrťáků. Můžeš přiblížit metodu, kterou své žáky 
učíš, a kterou sis přivezl právě z Anglie?
My všichni asi známe výuku, kdy učitel žákům něco vyprá-
ví a pak v nějaký moment se z toho napíše test. Pak je tady 
taková ta moderní výuka, kde děti různě spolupracují a už 
se tolik neřeší, kolik se toho v reálu naučí. V Anglii, kde 
jsem působil já, jsou ale už dál, tam se klade důraz na to, 
aby se toho děti hodně naučily. Protože čím víc jim něco 
jde, tím víc jsou motivováni. Jde mi tedy o to, aby se ty 
děti skutečně naučily to, co se mají naučit. Proto se prů-
běžně neustále doptávám, jestli děti vše chápou, nestačí 
mi jen to, že jim látku odvykládám. Neustále se musím pře-
svědčovat, jestli mám všechny děti takzvaně „na palubě“. 
Kontroluji, jestli všichni vše chápou, jestli se můžeme zase 
posunout dál. Cílem je, aby všechny děti došly do cíle, aby 
pochopily a osvojily si tu látku, kterou právě učím.

Co jsou podle tebe ingredience dobrého učitele?
Musí mít rád děti, svoji práci a obor, který učí. Čím více 
toho o svém oboru ví, tím snazší pro něj je ho dětem zpro-
středkovat. Měl by také vůli mít na sobě dál pracovat, musí 
se dál vzdělávat. A také musí umět ukázat dětem, že mu 
na nich záleží – a to dokáže tak, že je nenechá být, dokud 
nějaký úkol neudělají dobře. Zkrátka je vede k tomu, aby ze 
sebe dostali to nejlepší.

Co je spolehlivým „zabijákem“ vzdělávání dětí?
Nejhorší je, když nad dětmi zlomíme hůl. Všichni jsme ně-
kdy slyšeli věty typu „ten na to nemá“, „to nezvládne“...  

BŘEVNOVAN

Známe se?

Pavel Bobek:

V Břevnově mi chybí náměstí
Ptala se: Klára Bobková

Můj bratr Pavel Bobek (37) je rodák z Břevnova. V Praze 
vystudoval mezinárodní teritoriální studia se zaměřením 
na Německo a Rakousko na FSV UK a politologii na FFUK. 
Učitelem se stal v Anglii, kde studoval prvostupňové vzdě-
lávání na University College London. Od září 2021 vede 
třídu nyní již čtvrťáků na ZŠ Solidarita v Praze a na druhém 
stupni vyučuje němčinu. Je jedním z deseti f inalistů loň-
ského ročníku prestižní učitelské soutěže Global Teacher 
Prize Czech Republic.

Narodil jsi se v Břevnově, žil jsi v Berlíně, v Anglii, ale 
také na Vinohradech, nyní jsi zakotvil na Letné. Na co 
v Břevnově rád vzpomínáš, co na něm máš rád?
Na Břevnově mám rád, že jsou tam hezké výhledy, protože 
je na kopci. Také, že je tam člověk blízko centra, ale záro-
veň má od něj odstup a i to, že to je útulná čtvrť, která má 
různorodé tváře. Je tam činžáková i moderní zástavba, jsou 
tam rodinné řadové domky, z nichž v jednom jsem se na-
rodil, a kam i nadále jezdím za mámou. Je tam Bělohorská 
ulice, což je hlavní tepna a dá se na ní pořídit vlastně vše, 
co člověk potřebuje.

Jaká místa máš v Břevnově osobně rád?
Moje oblíbená místa jsou jednak na tom kopci, co se táhne 
od Ladronky směrem k Bělohorské, jsou to všechna mís-
ta kolem poutních kaplí mariánsko–františkánské poutní 
cesty. Baví mě objevovat ty kaple, vím, že jedna z nich je 
dokonce skrytá někde v zahradě na soukromém pozemku 
mezi ulicemi U Ladronky a Kocourova. Pak mám krásné 
vzpomínky na takzvaný kopec „u sochy“ naproti Břevnov-
skému klášteru, kde jsme jezdili na sáňkách, bobech a do-
konce i na lyžích a snowboardu. Nesmím zapomenout na 
Ladronku jako takovou, a to i včetně těch jejích tajemných 
míst směrem k Podbělohorské a Břevnovský klášter, vý-
hled na něj je magický, člověk se ho nikdy nenabaží. Také 
se mi líbí, že v Břevnově se dá prožít takové to klasické 
hezké dětství, protože má jak velkoměstský tak i vesnic-
ký nádech. Když jsem byl menší, měl pro mě dokonce  
i nádech dobrodružství, tu „činžákovou“ část od Bělohor-
ské do kopce nahoru se spletí uliček jsem tehdy vnímal 
jako taková břevnovská Stínadla, teď je to naprosto uhla-
zená část Břevnova.

Co si myslíš, že by se naopak mohlo v Břevnově zlep-
šit?
Mně osobně chybí v Břevnově náměstí, což je dané tím, že 
historicky přišel o tu náves, která byla na místě dnešního 
sídliště Břevnovská. Já osobně vidím zárodek takového ná-
městí mezi poliklinikou a Billou, sice je to částečně z kopce 
a je to spíš parčík, ale možná by se s tím dalo urbanisticky 
pracovat a něco s tím vytvořit. Také bych si přál, aby se zre-
alizovala rekonstrukce Bělohorské, ta část od Billy nahoru 
mi přijde smutná. Podle toho projektu tam mají být stro-
my, to stromořadí se má táhnout podél kolejí až ke klášteru  
a na to se moc těším. Když chybí stromy, tak tam člověk 
ani nemá chuť si sednout nebo se zastavit, obzvlášť v létě 
není kam se schovat. No a samozřejmě mě znepokojuje 
hustota provozu na Patočkově ulici, ale to souvisí s chybějí-
cím městským okruhem. Také sám moc rád jezdím na kole 
a i když je Břevnov kopcovitý, infrastruktura pro cyklisty 
mi tu chybí. Uvítal bych pruh pro cyklisty a možnost, aby 
mohli jezdit v těch úzkých uličkách obousměrně.
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UNION BŘEVNOV NESPÍ  
A CHYSTÁ SE NA JARO

Nový fotbalový klub na mapě Prahy 6 si rychle stačil získat 
popularitu mezi dětmi i rodiči, nyní je v něm zapsáno 91 
kluků a holek ve věku 5–14 let. Tréninky probíhají v úterý  
a čtvrtek (od dubna do listopadu na Unionu, přes zimu v 
několika tělocvičnách a na hřišti v areálu strahovských ko-
lejí). 

Všechny věkové kategorie mají možnost hrát přátelské zá-
pasy a příležitostné turnaje. Ti nejstarší se účastní Modřan-
ské ligy (halová soutěž), Unionu vycházejí vstříc také kluby 
z blízkého i širšího okolí – SK Čechie Smíchov, FK Sparta 
Košíře, SK Střešovice, TJ Sokol Bílá Hora, FC Přední Kopa-
nina… 

Úspěšně pokračují rovněž jednání ohledně budoucího 
vztahu s městskou částí Praha 6. Bylo podepsáno memo-
randum, nyní se dolaďují právní náležitosti ohledně nájem-
ní smlouvy. Hřiště je v majetku hlavního města a vloni bylo 
svěřeno městské části Praha 6, která jej poskytuje Unionu.

Na hřišti momentálně není elektřina ani voda, klub využívá 
jako převlékárnu jednu stavební buňku. Radnice slíbila re-
konstruovat povrch a vystavět nové zázemí, prvním krokem 

Každý se může učit, třeba to ale bude u někoho pomalejší. 
My se jako učitelé se ale nemůžeme zaměřit jen na těch 
pár, co excelují, a ostatní odepsat. Naší ambicí by mělo být, 
aby celá třída dokázala „jít s námi“, abychom je takzvaně 
nepoztráceli.

Jaká je tvá vize jakožto pedagoga?
Přál bych si, aby děti nenásledovaly striktně vzdělávací 
cestu svých rodičů. Aby jejich původ nehrál takovou roli. 
Protože když je někdo lékař, pak jeho dítě bude nejspíš 
také vysokoškolák, ale když má třeba jen základní vzdělá-
ní, což nemyslím nijak špatně, pak jeho dítě bude asi tuto 
vzdělávací trajektorii následovat. Já bych si proto přál, aby-
chom změnili tu výuku tak, aby to všem dětem ve školách 
šlo a dokázaly se tak pohnout v sociální mobilitě dál, než 
třeba jejich rodiče.

Jak dobíjíš energii?
Úplně jednoduše. Stačí mi třeba jen změnit trasu, kterou 
chodím domů. Také se rád procházím, miluji vyhlídky. A na 
to je zrovna Břevnov úplně perfektní.

je zadání projektové dokumentace pro stavební povolení. 
K dispozici je ideový návrh od architekta Jana Schindlera. 

Až překvapivý zájem vzbudil nábor hráčů do týmu dospě-
lých. Tréninkovým dnem je úterý, přes zimu se mužstvo 
schází na pronajatém hřišti. Širší kádr čítá přes třicet fot-
balistů a blíží se historický okamžik: na neděli 26. února je 
naplánován první zápas na velkém hřišti ve Střešovicích 
proti C–týmu místního SK.

Na hřišti Unionu pod Televizní věží dojde do konce února 
k pokácení stromů, které ohořely během požáru bývalého 
správcovského domku, budou prořezány i koruny dalších 
stromů, jejichž větve hrozí pádem. Pomocí společné brigá-
dy s rodiči bude dokončeno oplocení ze Skokanské ulice.

Veškerou činnost Unionu zajišťuje dobrovolnický tým ve 
svém volném čase a bezplatně. Kdo si pamatuje, jak vy-
padalo hřiště bývalého Slavoje Břevnov ještě před třemi 
lety, ten musí jeho současnou podobu považovat za malý 
zázrak: pryč jsou bezdomovecké barabizny, trávník je ope-
čovaný…

Připomeňme, že SK Union Břevnov navazuje na tradici 
přerušenou zánikem dvou nejslavnějších místních klubů – 
TJ Slavoj Břevnov + SK/TJ (Dragoun) Břevnov. Tomu, aby 
nový klub v naší čtvrti zdárně zakořenil, může pomoci ka-
ždý, kdo má chuť a čas. Neváhejte se ozvat: info@union-
brevnov.cz. Marek Šálek, Sdružení Tejnka

Výzva z Unionu: Jarní sezonu chceme zahájit s rozšíře-
ným zázemím, sháníme proto další stavební buňku, která 
by sloužila jako převlékárna pro děti a zápasová kabina. 
Do stávající budky se už s dětmi za špatného počasí ne-
vejdeme, zkoušíme proto štěstí i mezi čtenáři Břevnovanu. 
Pokud byste věděli o výhodné příležitosti ke koupi, dejte 
prosím vědět na výše uvedený e–mail. Moc díky. Michal 
Chylík, předseda.

Moc díky. 

Michal Chylík, předseda.
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Mezi námi
v Břevnově 71. 
Petr Podpěra
Břevnov, staré cesty a změny terénu
Když nás v obecné škole učili správně používat rodný jazyk, po-
stupně jsme se dopracovali až k literatuře. Součástí této výuky 
byla i tak zvaná povinná četba. Museli jsme číst díla význam-
ných českých spisovatelů, abychom měli vzor, jak se správně vy-
jadřovat. Dnes již mohu přiznat, že jsem mnohé povinné obsahy 
padělal, aniž bych ta díla vůbec četl. Svatopluka Čecha a jeho 
Nový epochální výlet pana Broučka jsem však skutečně přečetl 
a přelstil tak paní učitelku, která pro podezření z plagiátorství mě 
vyvolala a detailně přezkoušela. Nemění to nic na současnosti, 
kdy si z té knihy nepamatuji vlastně nic. Současnou češtinou 
bych obsah knihy krátce vylíčil tak, že nějaký pan Brouček opus-
til jakousi hospodu kdesi v Karlíně a to značně pod vlivem. Jak 
tak měl slušně naváto, ocitnul se vlivem paranormálních jevů  
o několik století dříve mezi husity, kteří se právě chystali dát si po 
čuni s křižákama na Vítkově, což je kopec zrovna nad Karlínem. 
Ve století 21. ocitnul jsem se v podobné situaci, právě opustiv 
výčep U černého vola, když tu přepadla mě myšlenka, zda bych 
vůbec poznal okolí a cestu k Břevnovu, před staletími, jako pan 
Brouček v tom Karlíně. Sice jsem nebyl nijak silně pod vlivem, 
leč ta míra povoleného vlivu je v současnosti natolik nízká, že si 
nesmíte dát po obědě ani jedno pivo, chcete–li odpoledne řídit 
auto. Řídit bych sice nesměl, ale inspiraci to vyvolat může. 
 Dnes známe náš Břevnov rozdělený dvěma dopravními tepna-
mi, kterými jsou ulice Bělohorská a Patočkova ulice. Obě dvě 
ulice mají v současnosti, co do dopravní situace, k nějaké lepší 
skutečnosti zatraceně daleko a k řešení tohoto neblahého sta-
vu ještě dále. Kupodivu však s jistotou vůbec nevíme, kudy se 
vlastně jezdilo skrz Břevnov dále k západu kdysi. A nějaká lepší 
cesta tudy vést musela. V časech, kdy ještě neexistovala auta, 
ani železnice. Přes Prahu vedla pradávná obchodní cesta ze zá-
padu na východ, protože právě tady existoval přírodní přechod, 
brod, přes řeku Vltavu. Takové staré stezky nevedly tenkrát po-
dél řek, což by se mohlo zdát v dnešní době výhodné. Nebylo to 
výhodné, protože právě podél řek bývala bažinatá, neprůchodná 
území, při každé větší vodě zaplavovaná a na mnoha místech 
byly skály až do vody. Jako třeba Vyšehradská skála nebo na Be-
rounce skála v Černošicích. Proto dálkové cesty vedly spíše po 
vyšších vrstevnicích. Jedna z nejvýznamnějších dálkových cest 
středověku je dodnes známá pod jménem Via Carolina. Ta spo-
jovala Prahu a Norimberk. Podíváte–li se na internet, něco tam o 
ní najdete. Ta cesta měla vést přes Beroun do Plzně. Jak se jez-
dilo z Prahy do Berouna, tam již nenajdete. Kudy vlastně jezdil 
Karel IV. krucipísek na Karlštejn? Prahu mohl opouštět buď brá-
nou v opevnění, která stávala někde na křižovatce dnešní Vítěz-
né ulice pod Petřínem, anebo bránou, která bývala na Pohořel-
ci. Údolím košířského potoka se nejezdilo, protože bylo nahoře  
v Motole, pod Kalvárií, uzavřeno skalní průrvou. Dnešní podoba 
toho místa je novodobá, když naproti Kalvárii, v místě bývalého 
kamenolomu, byla skála více vylámána. Proto nejspíš Via Caroli-
na vycházela ze Strahovské brány. Ale jak dál? Když jedu autem 
dolů ulicí Za Strahovem, je to tak prudký kopec, že si po každé 
říkám: tudy povozy tažené koňmi jezdit nemohly. Tehdejší ces-
ty musely stoupat do kopce jinudy, pozvolněji. Že nějaká cesta 
vedla nahoře po dnešní pláni, napovídají kaple poutní cesty ke 
klášteru v Hájku, které pochází z roku 1623–1625. Cesta, která 
vedla po dnešní Bělohorské ulici, byla ještě relativně nedávno 
úzkou silnicí a její dnešní podoba se vyvíjela postupně a poma-
lu, po etapách. Rovná tak jako dnes nebývala. Celá její severní 
strana vede dnes vlastně po umělém náspu a to od Pohořelce 
až ke klášteru. Nejméně na dvou místech musela překračovat 
malé místní toky, které tekly dolů do Brusnice. Byla to spíše ces-

ta, která obsluhovala pískovny, které byly asi od Drinopolu až 
po stráně nad klášterem. Vždy mě fascinovalo, jak jsou činžovní 
domy nad Drinopolem nebo U Sládků hluboce zapuštěné do 
stráně. Že by stavebníci tak nákladně odstranili celou stráň? Ne, 
jen částečně udělali nezbytné terénní úpravy. Ty domy byly po-
staveny v již nepoužívaných, vytěžených pískovnách. Poslední 
zbytek někdejší pískovny je k vidění v ulici Šultysova, v zatáč-
ce nad dětským hřištěm, kterému se říká Úl. Do nedávna tam 
stával domek, kde se říkalo u Šulců. Ještě pak na parcele dole  
v Šultysově ulici, za plotem, vedle schodů, je vidět zbytek šeda-
vé pískovcové skály, ze které se kdysi těžil písek. Tyto kopané 
písky se používaly jak do omítek, tak i do vápenných malt. Do 
betonů se musí používat štěrkopísek. Samotná plocha hřiště na 
Úlu byla zase až následně, dodnes viditelně uměle nasypána. 

 Všeobecně se ví, že na břevnovském kopci se těžil stavební 
kámen, bělohorská opuka. Geologové říkají, že je to prachovi-
tý druh slínovce. Ono to vypadá tak, jako kdyby někdo položil 
obří šišku chleba, která začíná na Petříně a končí za Bílou horou,  
v místech, kde jsou za Hornbachem garáže autobusů. Kůrku 
této šišky tvoří pískovce, které se hodily na omítky a střídku po-
tom, tedy prostředek toho kopce, bělohorské opuky. Pískovce 
se těžily po okrajích, opuky shora, na vrcholu kopce. Těžba obou 
těchto stavebních materiálů postupovala směrem od města  
k západu postupně, podle potřeby celá staletí. Vrstvy opuky byly 
mocné okolo osmi až deseti metrů. Avšak, když jste se potřebo-
vali dostat ke kvalitnímu kameni, museli jste nejdřív odstranit 
nadloží, půdu a pod ní zvětralé, nepoužitelné vrstvy drobného 
kamení. Představovalo to všechno totální změnu krajiny. Někdy 
byly sice vypracovány mapy, kde jsou zakresleny i lomy, aby zí-
tra bylo všechno jinak. V některých lomech nahoře, na dnešní 
tak zvané břevnovské pláni se těžilo zhruba do konce třicátých 
let minulého století, někdy byly lomy využity i ke stavbě nouzo-
vých obydlí nebo ke stavbě stohu. Samozřejmě i vytěžené lomy, 
byly postupně zase využívány k zásypu odstraňovaným nadlo-
žím. Profil terénu se tak měnil neustále, průběžně. 

 K nejvýraznějším změnám terénu docházelo v etapách, ale také 
vlastně za pochodu, kdy probíhaly nějaké velké stavební práce. 
Město bylo chráněno středověkými hradbami, které byly dávno 
nevyhovující. Proto se město stalo podle návrhu z roku 1650 
postupně modernější pevností. Stavba nových hradeb započa-
la v roce 1653 a trvala bezmála 80 let do roku 1730. Většina 
hradeb vysokých 15 až 20 metrů byla postavena z opuky a ob-
ložena vysoce kvalitními pálenými cihlami, které na některých 
místech vidíme dodnes. Impozantní, mohutné hradby můžeme 
vidět na některých místech také dodnes, mimo jiné v okolí Po-
hořelce. Viditelný objem těchto staveb je v současnosti jen tor-
zem, přesto vzbuzuje respekt. Uvědomíme–li si, že stejný objem 
materiálu byl někde na jiném místě vytěžen, muselo to zname-
nat celkovou změnu krajiny. V místech okolo strahovských sta-
dionů, se při jejich výstavbě zjistilo, že výška hradeb a vytěžené 
opuky pod nimi dosahovala v součtu až šedesáti metrů. Dnes to 
místo je zcela zarovnáno a původní hradby ani vidět nejsou. Vý-
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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 4 – MODŘANY,
UL. KROUZOVA
Prodej bytu 3+1/L, DV, 79 m2, panel, 
3. patro, zateplený dům, sklep 
Pob. Bělohorská | Tel.: 608 560 506

PRAHA 4 – MODŘANY,
UL. DAŠKOV A
Prodej bytu 1+kk, DV, 27 m2, panel
1. patro, po rekonstr., zateplený dům
Pob. Bělohorská | Tel.: 608 560 506

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�� 

20 let

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

PRAHA 6 - STŘEŠOVICE
UL. NAD OCTÁRNOU
Pronájem bytu 2+1, 56 m2

1. patro RD, zařízený byt
Pob. Bělohorská | Tel.: 777 055 891

stavba barokních hradeb byla na svou dobu ohromným dílem, 
zvláště pak, uvědomíme–li si, že v té době neexistovaly žádné 
nákladní automobily, bagry, buldozery, ale jen koňské povozy  
a lidské ruce. V jedné části jezdíme dnes tramvají právě po Ma-
riánských hradbách, kde z obou stran můžeme pozorovat jejich 
úctyhodnou výšku a přitom jde i o technicky významné dílo, kde 
byl potok Brusnice sveden pod zem. Na Novém světě stále ještě 
stojí budova starého mlýna, který býval tenkrát na Brusnici. Jak 
to celé okolí vypadalo před výstavbou hradeb si dnes sotva do-
vezeme představit. 
Další významnou etapou změn profilu terénu představoval sta-
vební boom v Praze v dekádách okolo přelomu tisíciletí. Bořilo 
se a mohutně stavělo. Všimněme si, že většina velkých škol-
ních budov v Praze nese na fasádě letopočet okolo roku 1890.  
V dojezdové vzdálenosti koňských povozů od města vznikl celý 
věnec cihelen. I na katastru Břevnova stály dvě větší a jedna 
menší cihelna. Na Panenské a pod Vypichem byly dvě velké. 
Díky tomu zmizely celé stráně směrem ke Střešovicím a vznikl 
pořádný dolík pod Vypichem směrem ke klášteru. I na stráních 
pod vojenskou nemocnicí se kopal písek a to po obou stranách 
střešovického kopce. Také na Kajetánce, v místech dnešních vy-
sokoškolských kolejí, bývala menší cihelna, naposledy tam pálili 
květináče. 
V moderních časech přišla další mohutná změna profilu břev-
novského kopce, když na přelomu dvacátých a třicátých let za-
čala velká výstavba strahovských stadionů. V té době byly tyto 
plochy zarovnány a postaveno hned několik stadionů. Hlavní, 
západní tribuna byla postavena ještě před válkou, severní a jižní 
tribuny byly postaveny na všesokolský slet v roce 1948, tribuna 
východní až na následující spartakiády. V mezidobí spartakiád 
stavební ruch utichal, ale vždy před tou další se děly věci. Opra-
vy silnic a výstavba dalších komunikací byla pro Břevnováky ví-
taným pokrokem. 
I v mezidobí větších etap změn v terénu se objevovaly nějaké 
menší změny na tváři břevnovského kopce. Třeba na jeho již-
ní straně, již na košířském katastru, bývala kdysi vinice Císařka. 

Sahala od břevnovské hranice, která probíhá po hraně kopce, až 
někam dolů k dnešní Podbělohorské silnici. Nahoře byla vinice 
uměle zapuštěna asi tři metry pod dnešní terén. Jeden kout byl 
pak vyzděn na opuku v délce ramen asi deseti metrů. Dodnes 
bych to místo dovedl označit, i když všechno bylo koncem pade-
sátých let zavezeno. Horní část bývalé vinice byla před zaveze-
ním polem, pod ním byl lom. Po levé straně toho umělého dolíku 
vede dodnes staletá pěšina dolů do Košíř. Dnes lesem, kdysi se 
tam lyžovalo. Nahoře lyžařského svahu je dodnes v lese takový 
podezřelý dolík a ukázalo se nakonec, že opravdu umělý, proto-
že na mapě z roku 1836 je tam zaznamenána pískovna, která 
se stala posléze zase polem. Jak byl celý povrch kopce v neu-
stálém pohybu, se dá dobře dokladovat třeba na Rozýnově ulici. 
Ta dnes směrem od ulice U Ladronky k Tomanově ulici vede 
vlastně také po umělém náspu. Byly tam nějaké výkopy, pravdě-
podobně udělané při hledání lepšího ložiska kvalitnější opuky. 
Ty mělčí dolíky navazovaly pak na větší lomy, z nichž jeden ležel 
přímo pod dnešní Tomanovou ulicí, druhý pak pod tenisovými 
kurty. Za války tam měl Wehrmacht vojenské cvičiště. Do toho 
lomu pod tenisovými kurty pak stavěli ještě do padesátých let 
stoh slámy a byl tam nouzový domek pana Pláničky. 
 Docela záhadný byl stav výšky terénu okolo cesty od východu 
k Ladronce, od Tomanovy ulice. Na její severní straně byl terén 
snížen asi o výšku člověka a dodnes stojící IV. kaple poutní cesty 
stála na takové malé, vyvýšené hromádce, jako na mraveništi. 
Okolo bylo pole. Asi dvacet metrů od té cesty směrem na dru-
hou stranu od kaple byl další velký lom na opuku. Proč tam byl 
terén takto uměle upraven, je pro mne záhadou. Právě tak jako 
viditelně umělý dolík, závrt, jižně, hned pod Ladronkou, zarostlý 
dobře 150 let modřínovým lesíkem. Ty modříny jsou totiž viditel-
né na jedné fotografii Košíř z roku 1890 jako vzrostlé. 
 Tohle není žádná vědecká historická práce, jsou to jen na pře-
skáčku podané vzpomínky celoživotního Břevnováka, který je 
rád, že jej nepotkal osud karlínského pana Broučka, byť to bylo 
někdy, po ranní držkové polévce U Kalendů, do Břevnova pěšky 
také náročné, protože ještě nejely ani ranní tramvaje. 



14

BŘEVNOVAN

Pomůcky
etc, kyz

Koně 
knižně  Zasévat Střešní žlab Dělník 

v balírně
Značka 
hliníku • Hýkavec Samec 

ovce 
Umělecká 

škola
Značka 
lutecia • Opak nad Začátek 

abecedy
2. část 
tajenky 

Arabské 
muž. jm.

Římsky 
1001

Značka 
astatu

Postava Ochrana zboží
Nedaleko

Středo–
americký 

stát

1. část 
tajenky

Opatřit obalem

Oslí citoslovce 

Jihoevropan
Jihoamerický 

stát
Rmut

Římsky 499

Malý zvon
Ludolfovo číslo
Značka sodíku

Otázka  
na místo Doba 

• Předložka  
se 3. pádem

Malý hud. 
nástroj

Stará sto let

V pozadí
Sibiřský 
veletok

Zápor 
Sirný nerost

Značka naší 
měny

Polní míry

Zn. kusu 
Africký stát

Muž. jm. (9.5.)
Fáze Měsíce

Kupole 
Soused USA

Podnos 

Cizí zkratka 
pro

„a tak dále“

Nálev
Záchvaty 
zuřivosti

Obuv 
Projev 

nachlazení

Sportovní úbor

Listnatý strom

•
Jm. spiso–
vatele Pavla

Těsný (hovor.)

Hlt 
Autonomní 

oblast

Úsudky 
Dětská 

stavebnice

Znalec 
morálky Zájmeno

Podnebí 
Jeden  
z prstů
Neobut

Zvratné 
zájmeno
Vrcholový  
(z angl.) 

Film.  
mimozemšťan
Vysoká karta

3. část 
tajenky

Sázenky
Pohádkový 
medvídek

Edém
Ruské 

mužské 
jméno

Zkusit

Dvojice 
(mn.  č.)

Slovanská 
vesnice

Východo–
česká řeka Čidlo zraku

Únor – Březen

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

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

CHVÍLE  S  KŘÍŽOVKOU •  PŘIPRAVUJE  BOHUMIL  DUŠEK 

TTajenka: ŘÍKALO SE MU NA PENDREKU NEBO OBUŠEK

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

PROGRAM KOMUNITNÍHO CENTRA  
NESEDÍM, SOUSEDÍM

Adresa: Roh Anastázovy a Sartoriovy ulice, Břevnov,  
zastávka busu č. 180, Břevnovská, tel.: 723 978 375

ÚNOR

1/2 středa 18–20 / zdarma 
Komunitní energetika, její možnosti a limity

Moderovaná diskuze s hosty v Městské knihovně na Bělohorské. 
Rezervace: nesedimsousedim@gmail.com

10/2 pátek 9.15 – 14 / zdarma 
Výlet (nejen ) pro seniory: z Jíloviště na Zbraslav

Sraz na Smíchovském nádraží u zastávky autobusu 317.  
Rezervace: nesedimsousedim@gmail.com

16/2 čtvrtek 11–13 / 100 Kč / 80 Kč 
Olšanské hřbitovy

Komentovaná vycházka s Monikou Švec Sybolovou. Rezervace: 
nesedimsousedim@gmail.com

20/2 pondělí 18.45–19.45 / 100 Kč / 50 Kč 
Sousedské souznění Zpívání lidových písní s Ladou Leníčkovou.

Rezervace: lalaladalen@gmail.com.

21/2 úterý 16–18 
Sousedský masopust

Program pro nejmenší na hřišti v Junácké, masopustní divadlo  
a průvod.

28/2 úterý 18.30–20.30 / 200 Kč /100 Kč senioři 
Drobné kosmetické dárečky

Praktický workshop, z nějž si odnesete výrobky domů.  
Rezervace: katerina@nesedimsousedim.cz.

TJ Slavoj Břevnov přijme pracovníka/pracovnici 
na úklidové práce (na DPP),

možno i pro důchodce nebo studenty 
(krátká pracovní doba, ráno nebo večer – dle dohody).
Místo výkonu práce:  Praha 6, Břevnov, Bělohorská 7.

Nabídky na  tel.: 731 729 991 
nebo mail:  info@slavojbrevnov.cz 

Na stavbě sídliště vedle kláštera se významně podíleli vězni. To se projevilo v lidovém pojmenování sídliště – viz tajenka.
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V Břevnově tehdy existovaly dva fotbalové kluby: SK Břevnov, V Břevnově tehdy existovaly dva fotbalové kluby: SK Břevnov, 
založen v roce 1906 a o něco mladší Břevnovský SK z roku 1920. založen v roce 1906 a o něco mladší Břevnovský SK z roku 1920. 
Hřiště leželo pod Marjánkou v sousedství Kajetánky a Stodoly. Hřiště leželo pod Marjánkou v sousedství Kajetánky a Stodoly. 
Dnes je zde rušná Patočkova ulice. Hřiště bylo ohrazeno fošnami Dnes je zde rušná Patočkova ulice. Hřiště bylo ohrazeno fošnami 
silnými kolem 12 mm. Kabina dřevěná bouda, vstup na hřiště byl silnými kolem 12 mm. Kabina dřevěná bouda, vstup na hřiště byl 
od hospody Stodoly. Na opačné straně byla dvířka, aby se mohlo od hospody Stodoly. Na opačné straně byla dvířka, aby se mohlo 
vyběhnout za překopnutým míčem. vyběhnout za překopnutým míčem. 
Pan Karel Bažant dále vzpomíná: „Jako malej kluk jsem obdivoval, Pan Karel Bažant dále vzpomíná: „Jako malej kluk jsem obdivoval, 
jak bylo tenkrát o fotbalisty pečováno. Měli tam dvě basy sodo-jak bylo tenkrát o fotbalisty pečováno. Měli tam dvě basy sodo-
vek! Tehdy byla sodovka v půllitrové lahvi, byla baňatější než lahve  vek! Tehdy byla sodovka v půllitrové lahvi, byla baňatější než lahve  
s limonádou, které byly třetinkové. Klubovnu měli hráči na návsi s limonádou, které byly třetinkové. Klubovnu měli hráči na návsi 
v hospodě U Zelené žáby pana Artura /Atla/ Běhounka nahoře pod v hospodě U Zelené žáby pana Artura /Atla/ Běhounka nahoře pod 
statkem pana Tausiga. Tady byli hoštěni a napájeni ještě od svých statkem pana Tausiga. Tady byli hoštěni a napájeni ještě od svých 
příznivců. No a když došlo na to, že se v Břevnově postaví čin-příznivců. No a když došlo na to, že se v Břevnově postaví čin-
žáky – obecňáky pro lepší bydlení těch nejchudších Břevnováků, žáky – obecňáky pro lepší bydlení těch nejchudších Břevnováků, 
koncem 30. let, hřiště v Ďolíčku musel Břevnovský SK vyklidit  koncem 30. let, hřiště v Ďolíčku musel Břevnovský SK vyklidit  
a přestěhoval se na pole co bylo přes silnici od Větrníku. Tam už ale a přestěhoval se na pole co bylo přes silnici od Větrníku. Tam už ale 
žádnou slávu nezažil. Povrch hřiště nebyl jako dnes, že se fotbalista žádnou slávu nezažil. Povrch hřiště nebyl jako dnes, že se fotbalista 
veze po kolenou po trávě z radosti nad úspěchem. Tehdy nebyl pěs-veze po kolenou po trávě z radosti nad úspěchem. Tehdy nebyl pěs-
tovaný trávník, ale hrubá škvára. Ještě žijí borci, co mají z té doby tovaný trávník, ale hrubá škvára. Ještě žijí borci, co mají z té doby 
zbytky škváry pod kůží. Takového mám i v rodině, když to stihl na-zbytky škváry pod kůží. Takového mám i v rodině, když to stihl na-
posledy před trávníky. Začalo to setím trávy a pokračuje dovážením posledy před trávníky. Začalo to setím trávy a pokračuje dovážením 
drnů a zelených koberců rovnou z pěstíren. Pokrok nezastavíš“. drnů a zelených koberců rovnou z pěstíren. Pokrok nezastavíš“. 
Koncem 40 let minulého století se existence samostatného Břev-Koncem 40 let minulého století se existence samostatného Břev-
novského SK nachýlila. Objevila se však nová sportovní kapitola novského SK nachýlila. Objevila se však nová sportovní kapitola 
klubu, která doplnila široké spektrum aktivní sportovní činnosti  klubu, která doplnila široké spektrum aktivní sportovní činnosti  
v Břevnově: fotbalu, cyklistiky a atletiky.               v Břevnově: fotbalu, cyklistiky a atletiky.               /Příště dokončení/ /Příště dokončení/ 
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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.

187
Pavel Krchov: Pavel Krchov: Modří a červení břevnovští   Modří a červení břevnovští   
          fotbalisté          fotbalisté
Ve třetím pokračování příběhu Břevnovské-Ve třetím pokračování příběhu Břevnovské-
ho SK se musíme zastavit také v kabině. Na ho SK se musíme zastavit také v kabině. Na 
rechně u dřevěné stěny stojí několik prázd-rechně u dřevěné stěny stojí několik prázd-
ných flašek od limonády, vedle zase visí pár ných flašek od limonády, vedle zase visí pár 
fotografií a plakátů. Břevnovský sportovní fotografií a plakátů. Břevnovský sportovní 
klub, zkráceně Břevnovský SK, který vznikl klub, zkráceně Břevnovský SK, který vznikl 
11. dubna 1920 v hospodě U Petrášků v dneš-11. dubna 1920 v hospodě U Petrášků v dneš-
ní Radimově ulici, dosáhl v tabulkách niž-ní Radimově ulici, dosáhl v tabulkách niž-
ších mistrovských soutěží dobrých výsledků.  ších mistrovských soutěží dobrých výsledků.  
V každé obci dnešní Prahy 6 působilo za  V každé obci dnešní Prahy 6 působilo za  
I. republiky alespoň jedno fotbalové muž-I. republiky alespoň jedno fotbalové muž-
stvo, ať to bylo v Dejvicích, Bubenči, Stře-stvo, ať to bylo v Dejvicích, Bubenči, Stře-
šovicích, Liboci či v Malém Břevnově.  šovicích, Liboci či v Malém Břevnově.  
A i v obcích sousedních jako byly Košíře, Smíchov a mnohé další. A i v obcích sousedních jako byly Košíře, Smíchov a mnohé další. 
Fotbal byl kolektivní sport pro chlapy a byl proto oblíben nejen Fotbal byl kolektivní sport pro chlapy a byl proto oblíben nejen 
samotnými zájemci o hru, ale hlavně diváky. Ale předpokladem samotnými zájemci o hru, ale hlavně diváky. Ale předpokladem 
pro takovou stálou sportovní činnost byla obětavá práce jednotliv-pro takovou stálou sportovní činnost byla obětavá práce jednotliv-
ců, kteří táhli organizačně klub, vedli jeho činnost a udržovali ho  ců, kteří táhli organizačně klub, vedli jeho činnost a udržovali ho  
v chodu. S tím souvisí starost spojená s administrací, získání hřiš-v chodu. S tím souvisí starost spojená s administrací, získání hřiš-
tě, jeho oplocení, hospodářské zabezpečení manšaftu, dresy, různé tě, jeho oplocení, hospodářské zabezpečení manšaftu, dresy, různé 
služby, platby atd. Břevnovský SK si nepříliš dobrou finanční situ-služby, platby atd. Břevnovský SK si nepříliš dobrou finanční situ-
aci snažil vylepšit pořádáním společenských zábav, protože „tanco-aci snažil vylepšit pořádáním společenských zábav, protože „tanco-
vačky“ byly vždy oblíbenou akcí, které přinášely potřebné peníze vačky“ byly vždy oblíbenou akcí, které přinášely potřebné peníze 
pro vybavení fotbalového klubu. U pořádání zábav však nezůstalo. pro vybavení fotbalového klubu. U pořádání zábav však nezůstalo. 
Zájmová činnost se rozšiřovala a z řad fandů a přímo členů man-Zájmová činnost se rozšiřovala a z řad fandů a přímo členů man-
šaftu se dal dohromady pěvecký soubor, a dokonce i parta divadel-šaftu se dal dohromady pěvecký soubor, a dokonce i parta divadel-
ních ochotníků, jejichž působení si vedle sportování asi sotva dnes ních ochotníků, jejichž působení si vedle sportování asi sotva dnes 
dovedeme představit. Dramatický soubor Břevnovského SK měl dovedeme představit. Dramatický soubor Břevnovského SK měl 
10 členů, pěvecký soubor dokonce 24 členů. To jsou údaje z roku 10 členů, pěvecký soubor dokonce 24 členů. To jsou údaje z roku 
1933. Mezi aktivními členy kulturních těles byli někteří zakladate-1933. Mezi aktivními členy kulturních těles byli někteří zakladate-
lé Břevnovského SK, hráči a pozdější funkcionáři klubu. Známými lé Břevnovského SK, hráči a pozdější funkcionáři klubu. Známými 
byli páni Valešové, Antonín, Václav a Ladislav, kteří vedli kulturní byli páni Valešové, Antonín, Václav a Ladislav, kteří vedli kulturní 
odbory. Jména zakladatelů se objevují v různých činnostech až do odbory. Jména zakladatelů se objevují v různých činnostech až do 
zániku Břevnovského SK.zániku Břevnovského SK.
 Uznávanou hlavní postavou klubu byl dlouholetý, a nakonec čest- Uznávanou hlavní postavou klubu byl dlouholetý, a nakonec čest-
ný předseda Josef Kotouč, který byl duší organizace od samého ný předseda Josef Kotouč, který byl duší organizace od samého 
počátku. Z války světové 1914–1918 se vrátil jako válečný inva-počátku. Z války světové 1914–1918 se vrátil jako válečný inva-
lida, kdy na frontě přišel o levou nohu. Získal licenci a na bývalé lida, kdy na frontě přišel o levou nohu. Získal licenci a na bývalé 
břevnovské návsi měl dlouhá léta trafiku, která se stala centrem se-břevnovské návsi měl dlouhá léta trafiku, která se stala centrem se-
tkávání příznivců a vyměňování informací. Břevnovský pamětník tkávání příznivců a vyměňování informací. Břevnovský pamětník 
Karel Bažant, ročník 1924, si na něj dobře pamatuje: Karel Bažant, ročník 1924, si na něj dobře pamatuje: 
„Pepi Kotouč měl po těžkém zranění prázdnou nohavici připnutou „Pepi Kotouč měl po těžkém zranění prázdnou nohavici připnutou 
k pasu i s kalhotovou záložkou. Když si vzpomenu na jeho trafi-k pasu i s kalhotovou záložkou. Když si vzpomenu na jeho trafi-
ku, vidím chlapy s cigaretami a dědky s fajfkami. Ti, co už neměli ku, vidím chlapy s cigaretami a dědky s fajfkami. Ti, co už neměli 
zuby, tak na „mundštyku“ měli gumičky z lahve na limonádu, aby zuby, tak na „mundštyku“ měli gumičky z lahve na limonádu, aby 
jim to v hubě drželo. Sodovkárny ty gumy vysekávaly z duše auto-jim to v hubě drželo. Sodovkárny ty gumy vysekávaly z duše auto-
mobilů, tehdy byly jen červené. Pořád vidím tu podestýlku z vyškr-mobilů, tehdy byly jen červené. Pořád vidím tu podestýlku z vyškr-
taných sirek před trafikou. Pepi bydlel hned naproti, za kapličkou taných sirek před trafikou. Pepi bydlel hned naproti, za kapličkou 
v činžáku v přízemí, dvě okna napravo. Večer, když zavřel trafiku, v činžáku v přízemí, dvě okna napravo. Večer, když zavřel trafiku, 
tak odnášel v ranci na zádech poštovní známky a kolky, to byl také tak odnášel v ranci na zádech poštovní známky a kolky, to byl také 
tehdy artikl trafik. A přes den to bylo před trafikou jako ve sněmov-tehdy artikl trafik. A přes den to bylo před trafikou jako ve sněmov-
ně. Semlel se tu fotbal i politika. Pepi Kotouč lidi táhl. Vzpomí-ně. Semlel se tu fotbal i politika. Pepi Kotouč lidi táhl. Vzpomí-
nám, že za války jsem byl u něj přihlášen na cigarety. Moc lidí si už nám, že za války jsem byl u něj přihlášen na cigarety. Moc lidí si už 
nepamatuje, že před válkou bylo všude plno nezaměstnaných. A že nepamatuje, že před válkou bylo všude plno nezaměstnaných. A že 
za války byli pak všichni zaměstnáni i když třeba nechtěli.“ za války byli pak všichni zaměstnáni i když třeba nechtěli.“ 
Josef Kotouč se narodil v Praze 8. 8. 1898 a zemřel na infarkt ve Josef Kotouč se narodil v Praze 8. 8. 1898 a zemřel na infarkt ve 
zdejší vojenské nemocnici 20. 10. 1959. Jak sdělila jeho vnučka zdejší vojenské nemocnici 20. 10. 1959. Jak sdělila jeho vnučka 
paní Jitka Zitová, děda byl idealista, který pomáhal chudým, pro paní Jitka Zitová, děda byl idealista, který pomáhal chudým, pro 
lidi by se rozdal. Měl dostat lepší byt na Bělohorské, ale nevzal to, lidi by se rozdal. Měl dostat lepší byt na Bělohorské, ale nevzal to, 
nechal ho rodině, která na tom byla špatně. Tak naši zůstali bydlet nechal ho rodině, která na tom byla špatně. Tak naši zůstali bydlet 
v pavlačovém domě na malém náměstí u kapličky v Břevnově. Tam v pavlačovém domě na malém náměstí u kapličky v Břevnově. Tam 
jsme bydleli až do roku 1973 než bylo jádro staré vsi zbořeno.jsme bydleli až do roku 1973 než bylo jádro staré vsi zbořeno.



21. ledna 2023 se konal na Marjánce Farní bál široké pospolitosti Břevnovského kláštera.  Návštěva byla pěkná, tombola také, bál se konal již mnohokrát. Účastníky byli hlavně mla-
dí lidé, a to je dobrá naděje do budoucna.                                                  Foto Jan Hrdý, stránky břevnovské farnosti  

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC


