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Na Den Příměří z r. 1918 a zároveň ku Dni válečných veteránů obou válek světových (11. 11.), konala se také 
v Praze 6 vzpomínková akce položení věnců u vojenských památníků v Dejvicích a Bubenči. Věnce tam za 
účasti vojáků položili starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a místostarostka Eva Smutná.

Počasí v září  
a říjnu 2015

Počasí v září 2015. 
Září bylo nadprůměrně teplé. Průměrná teplota 
byla 15,1 °C s teplotní odchylkou +1,2 °C. V září 
ještě dozníval neobyčejně horký srpen, projevují-
cí se 2 tropickými dny, což je zcela mimořádné, 
protože dříve se vyskytly 3 tropické dny ale za 
100 let. Letních dnů bylo 5...195 %. Poslední tro-
pický den byl dne 17, ale poslední letní den byl 
již o den později. 
Dne 1. září byla ještě tropická noc, což ne-
bylo vůbec v poválečné historii zazname-
náno. Byla to ukázka již očekávané změny 
klimatu. Max. teplota byla 33,9 °C dne 1.  
a min. teplota byla 7,1 °C dne 10. Září bylo 
neobyčejně suché. Spadlo 9,2 mm srážek, 
což je jen 22% normálu. Maximální množství 
srážek 3,9 spadlo dne 1. Srážkových dní bylo  
9 …87 %, byly však velmi málo vydatné. Září bylo 
většinou oblačné, jasný den nebyl zaznamenán  
a byly jen 4 zamračené dni. 

Počasí v říjnu 2015. 
Říjen byl klidný, převážně zamračený a teplotně 
slabě nadnormální. Průměrná teplota byla 9,4 °C  
s teplotní odchylkou + 0,6 °C. Max. teplota byla  
20,6 °C dne 5. a byl to také poslední den s teplotou 
nad 20 °C. Min teplota byla – 0,4 °C dne 13. Byly  
2 mrazové dni. První a poslední třetina měsíce 
byla teplá a prostřední byla chladná, podnormál-
ní. Po obrovském a dlouhotrvajícím suchu přišly 
vydatnější srážky. Spadlo 55, 6 mm... 166 % 
normálu. Max. množství srážek spadlo 14, 1 dne 
7. Vydatnějších srážkových dní bylo 9…150%  
a z toho byla 2 dni se srážkami nad 10 mm. Byly 
jen 3 jasné dni... 61 %, ale 19 dní zamračených 
–171 %. 

SM
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V dnešním fotografickém sloupku připomínáme, že i letošní Břevnovské posvícení mělo pěknou návštěvu – 
kolem 50 tisíc návštěvníků a proběhlo bez problémů, jako vždy. Nedělní odpoledne zahajovali převor Siostr-
zonek, radní R. Mejstřík a předseda živnostenského spolku T. Hudera. 

Právě před 65 lety občané Petřin vlastníma rukama a bez mechanizace vybudovali v rekordních několika 
měsících novou tramvajovou trať od vojenské nemocnice na dnešní konečnou. A to zdarma v tak zvané akci 
Z. Dnes čin stěží myslitelný. Na snímku je část brigádníků, ale více se dočtete na str. 18. 

Zajímavost
pro vás 113



3

BŘEVNOVAN

 Z kláštera. • 18. 10. 2015 v 15 hod. se na faře 
uskutečnilo Setkání seniorů s Alexem Viganem 
vyprávějícím o africkém Beninu. • 19. 10. v 18. 
30 v Tereziánském sále zazněl koncert učitelů 
ze ZUŠ Jana Hanuše. Týž den večer od 19 hod 
na Faře se konala Biblická hodina pod vedením 
Jiřího Šamonila. • 21. 10. od 19.30 v bazilice 
zazněl varhanní koncert v podání Petra Čecha 
s trumpetisty Walterem a Vilémem Hofbauero-
vými ve skladbách J. S. Bacha, A. Vivaldiho, 
P. J. Vejvanovského atd. • 2. 11. při mších sv. 
v 7. 00, v 16. 00 a v 18 hod. vzpomenuto na 
všechny věrné zemřelé s pobožností za zemře-
lé, která se konala na hřbitově od 15 hodin. • 
6. – 8. 11. se uskutečnila ve Vojtěšce farní burza 
dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. 
Kus se prodával za 10 Kč. Výtěžek 7 000 Kč 
byl věnován na potřeby farnosti. • 10. 11. v 18 
hod P. převor Prokop Siostrzonek sloužil zá-
dušní mši za sestru Akvinelu Loskutovou a od 
19. 15 hod. zazněl v Tereziánském sále koncert. 
Účinkovali: L. Vernerová, – soprán, J. Jiřičko-
vá – housle a V. Podrazil – klavír. • 20. – 22. 
11. se konal scholový víkend pod vedením M. 
Salákové s nácvikem skladeb na vánoční svátky  
v areálu kláštera na Bílé Hoře. Schola vystou-
pila při mši sv. v 11 hod. na Bílé Hoře. • 22. 11. 
o slavnosti Krista Krále v 9 hod., kterou sloužil 
P. Václav Snětina, účinkoval chrámový sbor za 
řízení Adolfa Melichara s Missou De Angelis  
a slavnostním Kristus vítězí. Mši vysílala v pří-
mém přenosu stanice Vltava. • 23. 11. od 19.30 
v Tereziánském sále vystoupilo Smetanovo trio 
se skladbami B. Smetany, A. Zelinského a B. 
Martinů. • 28. 11. při mši sv. v 18 hod. se ko-
nalo žehnání adventního věnce a po bohoslužbě 
na faře agape s uvítáním nového liturgického 
roku. • Od 30. 11. v 7.00 hod se denně v bazilice 
zpívaly Staročeské roráty. • 29. 11. při mši sv.  
v 9 hod. se konala obláčka čtyř nových mini-
strantů. Týž den v Tereziánském sále zazněl I. 
adventní koncert, přenášen ČS televizí. • 5. 12. 
se uskutečnil ples farnosti sv. Markéty v sále na 
Marjánce a též v 16 hod. se konalo již tradiční 
Setkání se sv. Mikulášem. • 30. 11. V Terezi-

ánském sále koncertoval známý český houslista 
Jaroslav Svěcený. • 2.12. V bazilice se ve 20 ho-
din sešli vysokoškoláci v modlitbách při Setkání  
v Taizé. • 7. 12. Na faře se konala Biblická ho-
dina, kterou vedl Jiří Šamonil. • 13. 12. V 9 ho-
din při mši svaté zpívala Schola, od 14 hodin děti  
z farnosti předvedly vánoční hru v Domově dů-
chodců „V Elišce“ v Břevnově. Týž den se konalo 
setkání seniorů na faře, kde hovořil převor P. Pro-
kop Siostrzonek. • 15. 12. V Tereziánském sále 
koncertuje od 19.30.  klavírista David Kalhous.  
V programu: Chopin, Janáček, Brahms. • 16. 12. 
19.30. Musica Bohemica a Carmina Bohemica, 
špičkový koncert v Břevnovském klášteře, J. Kr-
ček: Vánoční mše, písně z českých barokních kan-
cionálů, naše písně a koledy. •  24. 12. Od 16.00 
P. Václav Snětina slouží mši z Vigilie Narození 
Páně, účinkovat bude Schola pod vedením M. 
Salákové. – O půlnoci: Česká mše vánoční J. J. 
Ryby, vystoupí chrámový sbor a orchestr. •  25. 
12. V 9 hod. vystoupí chrámový sbor a orchestr, 
v programu: Missa pastoralis Jana Hanuše, řídí 
sbormistr Adolf Melichar. • 31. 12. V 16 hod. 
bude sloužena mše svatá s poděkováním za všech-
na dobrodiní v uplynulém roce. 

 Galerie Kuzebauch skončila! V Břevno-
vě, ve vilách tzv. Malého Vatikánu ukončila na 
sklonku října svoji činnost Galerie Kuzebauch, 
která na tomto náměstíčku provozovala činnost 
po dva roky. Je to velká škoda, neboť galerie  
a současně kavárna představila řadu výtvarníků, 
řadu zajímavých výstav a začali se tady schá-
zet mladí lidé, mladé rodiny. Večer bylo místo 
osvětleno, bylo živé, dnes je tu opět jen pustá 
křižovatka ulic Dvořeckého a Říčanovy. Bohu-
žel návštěvníků zřejmě nebylo tolik k udržení 
provozu. Mnozí místní si mohou vzpomenouti 
na proslulou hospodu U Lankašů, která bývala 
naproti a která takové starosti neměla. Její roli 
ovšem dnes převzala hospoda U Prezidentů. 

 Co na Hradčanech nového? Na Pohořelci 
je čím dál větší chaos díky husté a špatně řešené 
dopravě. Pokud se tam nestane vážná dopravní 
nehoda vzhledem k nepřehlednosti, tak se dít nic 
nebude. Hradčany jsou totiž nejen na okraji hra-
nic MČ P–1, ale i na okraji jeho zájmu. Jsou to-
tiž daleko větší problémy v centru města. Když 
půjdeme o něco níž na Loretánské nám. a ulici, 
tak tam zase domy zejí prázdnotou. Buď nekon-
čícími rekonstrukcemi (dům Z. Bakaly, kde by 
měla být knihovna V. Havla), nebo nepronajatý-
mi byty. A tak i v Praze lze být na samotě, aniž 
by okolo byl nějaký les. Trochu oživení přináší 

alespoň naše knihovna, ve které se skoro kaž-
dý týden pořádají nějaké akce pro děti i dospělé  
s různými tématy. A také krásně podzimně zbar-
vený Petřín. Pěkné podzimní, ale i blížící se 
zimní dny přeje všem čtenářům Břevnovanu M. 
Bukvicová

 Zažít Břevnov jinak! Slavnosti „Zažít město 
jinak“ se letošního roku uskutečnily již po desáté. 
Hlavním organizátorem je AUTO*MAT, o pro-
gram v jednotlivých městech nebo čtvrtích rozho-
dují ovšem sami obyvatelé. Alespoň na jediný den 
se třeba zrovna ve vaší ulici neobjeví páchnoucí 
auta, ale zato sousedky v improvizovaných stán-
cích vám nabídnou výborné buchty. Představí se 
nejrůznější soubory a pěvecké i hudební skupiny, 
sportovní nadšenci si zahrají stolní tenis na sto-
le, kde síťku nahradí zábradlí, ten pán z garsonky 
přinesl loutkové divadlo a rozesmává děti. Vymě-
ňují se knížky, na bleším trhu se kupuje a prodává 
jedna radost. Zapojilo se i KC Kaštan – Muzeum 
populární hudby bylo otevřeno zdarma, promítal 
se dokument o Petru Novákovi. Na Bělohorské 
se vařila polévka přímo v kotlíku a slovy pana 
Hrabala:hlavně se vedly řeči! Pak si zase třeba za-
běhnout o závod do schodů , ale cenu nejvyšší si 
jednoznačně zasloužila vítězka soutěže o Nejlep-
ší štrůdl Břevnova! A co říkáte, co si takhle zažít 
Břevnov jinak víckrát za rok ? Jsem pro!          am

pokračování na straně 4

V dnešním kvartetu přinášíme pozdrav z Mariánských Lázní z podzimního výletu s podotknutím, že s neúnavným dr. Dobiášem absolvovali Břevnováci již desítky zají-
mavých výletů. Autobus je vždy obsazen – Pod střechami Břevnovského kláštera probíhá už několik let výměna mohutných trámů, jak o tom podává zprávu architekt 
Havlas. – Nedaleko zas Metrostav vyklidil území bývalé klášterní cihelny, které používal při výstavbě metra. Místo toto osazeno množstvím parkových stromů, zbudo-
vána pěkná nová asfaltová cesta, jenže nevede nikam. A hned na Vypichu vzali pracovníci firmy, která se stará o zeleň, keře bezinek a šípků útokem. Dnes je místo 
holé. Účastníci úředních grantů na zvelebení a osazování stromů a keřů můžou hned doplnit programy o Vypich. Tak to chodí v Čechách. 

Zpravodajství 
Břevnovana
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22. října se ko-
nala v Břevnov-
ské sokolovně 
oslava stotřice-
tiletého výročí 
založení Soko-
la v Břevnově.  
O slavnostním 
večeru nám píše 
zprávu starostka 
Vanda Marušo-
vá. Na snímku 
nejmladší Soko-
lové před histo-
rickými prapory. 

pokračování ze strany 3

 V prostorách Centra Malejov – Liboc. pod 
kostelem sv. Fabiána a Šebestiána probíhaly již 
od 6. října večerní kurzy názvu ALFA. Kurzy 
ALFA měly být praktickým úvodem do křes-
ťanské víry. Podle statistických údajů při sčítání 
lidu, k náboženství se hlásilo jen asi 30% občanů. 
Ostatní se hlásili k nevěřícím v Boha. Česko se 
tímto řadí na 1. místo k ateismu – neznabožství. 
Od pádu komunismu uplynulo již 26 let, ale tato 
statistika se nezměnila nijak. Církve v Česku 
konají misijní činnost, tj. činnost, získávání lidi  
k víře v Boha. Kurz ALFA je příspěvkem katolic-
ké církve se záměrem získat člověka k víře v Boha  
a jeho snadnějším překonáváním překážek při pří-
padných neštěstích v životě. Setkání ALFA pro-
bíhala jedenkrát týdně večer. Kurz ALFA skončil  
8. 12. slavnostním závěrečným večerem. V prů-
běhu setkání ALFA byly aktuální přednášky na 
témata: „ Jak a proč se modlit? Jak nás vede Bůh? 
Jak odolat zlému? Uzdravuje Bůh i dnes?“ Za 
účast na přednáškách se neplatily žádné poplatky. 
Kurzy řídila paní Pavla Fabianová s manželem. 
Více bylo možno nalézt na www.alfa.liboc.eu 

 Prvních osm měsíců roku 2015 se potvrdil 
ve statistice letecké dopravy zájem o Prahu jako 
cílovou destinaci. Letiště Václava Havla v tomto 
období odbavilo více jak 7,9 milionů cestujících, 
což znamenalo meziroční nárůst o 6,9 procent. 
Letiště Praha vydává zdarma v tomto roce zpra-
vodaj SPOLU. Ten je určen pro obyvatele Prahy  
a obcí v okolí pražského letiště. 

 Plochodrážní stadion Na Markétě v letoš-
ním roce hrozně strádal. Bylo to způsobeno tím, 
že nemáme žádné jezdce, kterým by se dařilo na 
světové úrovni. Po devíti kolech světové Speed-
way Grand Prix se profiloval náš Václav Milík až 
na 24. místě, na 32. a 33. místě byli teprve jezdci 
Matěj Kus a Josef Franc. Na prvním místě vedl  
z Velké Britanie jezdec Tai Woffinden, za ním 
Greg Hancock z USA a Nick Pedersen z Dánska. 
Na čtvrté pozici byl ze Slovinska Matěj Zagar. 
Jezdecká sezona skončila a tak bude nutné se těšit 
na příští rok. 

 www.archaia.cz uspořádala v areálu u kos-
-tela Sv Fabiána a Šebestiána Svatomartinské po-
svícení, jehož ústředním motivem bylo ochutnat 
husí pečínku, husí škvarky i husí játra. Přitom 
jako obvykle nemohly chybět ukázky historic-
kých zbraní, výheň kovářského umění, výroba 
keramiky na hrnčířském kruhu a učení jak péci 
chléb. Účast byla dobrá, kolem stovky účastníků. 
Vstupné 40 Kč pro dospělé. 

 Stavba tramvajové trati byla zdárně ukonče-
na od Milady Horákové až na konečnou Sídliště 

Petřiny. Provoz tramvají č. 1,18 se opět navrátil. 
Ulice Na Petřinách značně změnila svou tvář  
a obyvatelé jsou spokojeni, že opět mohou par-
kovat u svých domů. Na konečné Sídliště Petřiny 
spolu s otevřením kolejiště byla uzavřena prodej-
na novin a časopisů (trafika). Vedoucí prodejny si 
stěžoval, že odbyt novin i časopisů je nevýnosný. 
Prodával se tam i Břevnovan. Občanům Petřin 
bude chybět prodej Břevnovana. 

 Výstava paní Vosecké v Uhříněvsi. V mě-
síci říjnu a listopadu 2015 proběhla v krásném 
a vstřícném Muzeu Uhříněves výstava Jany Vo-
secké z Břevnova „Šla má milá na houby aneb 
houby najdete i cestou do opery“. Obrazy hub  
z obory Hvězda, z Divoké Šárky – cestou do ope-
ry, houby z Krušných hor, také obrazy pavouků  
a sov, doplnila autorka performancí. Ing. Jiří Šá-
mal ji doprovodil hrou na Hang Drum. Návštěv-
níci výstavy byli seznámeni s historií Krušných 
hor. Kromě obrazů, fotografií, různých předmětů 
zaujalo i vyprávění o Jáchymově, který se stal 
krátce po svém vzniku v roce 1516 druhým nej-
větším městem po Praze.  Výlov rybníka. Hned 
po ránu začalo být kolem rybníka u Kláštera sv. 
Markéty živo. Sjížděli se totiž rybáři, které čekal 
úkol nelehký, nicméně také radostný. Pod vede-
ním šéfa ČRS v Břevnově p. I. Nachtigala roz-
děleny úkoly, rozdány kesery, připravena váha a 
vaničky pro ryby, ve kterých jsou dopravovány od 
rybníka na břeh. Mezitím už rybník téměř vypuš-
těn, objevují se první ryby. Chlapi musí do vody, 
chůze v nánosu bahna je těžká disciplína, navíc, 
kapříkům se z vody samozřejmě nechce. Ale díky 
sehrané partě vše zvládnuto, ryby naloženy, zvá-
ženy. Výsledek? Až nečekaně dobrý! 360 kg kapří 

ryby, 15 kg okouního masa. Petrův zdar pro rok 
2016 – přeje redakce! 

 Dlabačov žije! Zatímní provoz Dlabačova 
nám ukázal, že Praha 6 si určitě podobné místo 
zasloužila. Během této krátké doby nás navštívi-
lo 656 diváků /slavnostní otevíračku nepočítaje/, 
odehrálo se asi 35 představení pro všechny věko-
vé kategorie. Dlabačov není pouze obnoveným 
kinem, ale i divadelní scénou, která hostí úspěšná 
divadelní představení. 5. 11. zde vystoupil Josef 
Dvořák s legendární hrou „S Pydlou v zádech“, 
5. 12. se v nové divadelní inscenaci „Zelňačka“ 
představí Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml. 
zvaný „Ťulda“. Dlabačov inscenuje se svým 
vlastním souborem divadelní představení pro 
naše nejmenší diváky. Na prosinec máme přichys-
tanou premiéru nové pohádky „Obušku z pytle 
ven“. Listopad byl nabitý filmovými přehlídka-
mi 11. 11. – 16. 11. přehlídka Paola Sorrentina,  
19 – 22. 11. k životnímu výročí režiséra Vojtě-
cha Jasného, přehlídka s názvem–Jasných 90, za 
účasti zajímavých hostů. I v roce 2016 se mohou 
diváci těšit na pestrou paletu programů, která jim 
bude námi nabídnuta. Těšíme se na shledanou  
v příštím roce, ať je pro všechny rokem příjem-
ným!                                     Kristina Charvátová

 Blanka. Po osmi letech stavby byl dne 19. 9. 
2015 slavnostně otevřen tunelový komplex Blan-
ka, který by měl zrychlit a zkulturnit pražskou 
automobilovou dopravu. Přišel na 43 miliard Kč, 
tedy o deset miliard více, než byl rozpočet původ-
ní. Slavnostní pásku konečně tedy přestřihla pri-
mátorka Prahy A. Krnáčová a pražský arcibiskup 
D. Duka, spolu s náměstkem primátorky P. Dolín-
kem. Stalo se tak u Bubenečského tunelu, blízko 

8. listopadu 2015 konala se v kostele sv. Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře eku-
menická bohoslužba u hrobu padlých vojínů z bitvy Bělohorské, která byla před 
395 lety na tomto místě. 

Jak bude vypadat Bělohorská zítra? Budou konečně po více jak padesáti letech 
nové chodníky? Čisté a opravené sokly domů? Pisoáry, lavičky atd? Beseda na 
toto stále aktuální téma se konala v minulých týdnech v ZŠ Marjánka. Snad to 
bylo doopravdy... 
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BŘEVNOVAN

Jana Vosecká – universální žena – malířka, 
básnířka, výtvarnice, novinářka, organizá-
torka atd. žije od roku 1961 v Praze, kam 
ji zavedla životní cesta. Narodila se v roce 
1943 v Novém Bydžově, ale na žádnou 
umělecky zaměřenou školu se za starého 
režimu nemohla dostat. Svému koníčku 
– malbě a psaní se tak mohla věnovat, až 
když její děti dospěly a měla více času na 
sebe. Jana Vosecká je členkou kulturního 
klubu Syndikátu novinářů ČR, krajinářka, 
portrétistka, autorka dvou básnických sbí-
rek. Pravidelně přispívá o kultuře do růz-
ných novin, m. j. do časopisu Břevnovan. 
Snad nejraději má umění zvané „Perfor-
mance Art“, což jest autorská výstava se 
vším: vedle vystavovaných obrazů se čtou 
autorčiny básně, vystupují hosté, hraje hud-
ba. Takových akcí uspořádala v různých 
společenských místnostech, klubech a do-
movech seniorů nejméně třicet. Novinářka 
Eva Prajzlerová jí napsala: „Ty Tvoje vyjadřo-
vací schopnosti a čeština! Básně jsou jem-
né, předpokládají určité znalosti v historii, 
protože jen napovídají a to je jejich síla“. 
A to je osobnost Jany Vosecké, která žije  
v Břevnově 35 let ve vysokém secesním čin-
žáku zvaném Skadar v Zúžené ulici. 

BŘEVNOVAN

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

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

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

PORTRÉT

Ladislav VESELÝ

listu

pokračování na str. 68

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

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

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

Jana Vosecká

pokračování na straně 6

stadionu Sparty. Kdysi se uvažovalo, že tunelem 
pojedou i některé autobusy MHD, tato alternati-
va zdá se, je ale pro nejbližší časový úsek mimo 
hru. Počítáno je s průjezdem 80 000 aut každý 
den, rychlost je zvýšena na 70 km/hod. Bylo by 
tedy jen dobře, pokud komplex Blanka dopravu 
v hlavním městě zjednoduší, za trpké roky čekání 
si to Pražané, třeba od nás z Malovanky, určitě 
zaslouží! 

 Vánoce v Domově E. Purkyňové Čas letí 
úprkem a ani se nenadějeme, budou tu další Vá-
noce. V našem Domově pro seniory nebereme 
přípravy na Vánoce na lehkou váhu. Již od pod-
zimních plískanic začínáme v naší Dílně plné 
nápadů pracovat na výrobě ozdob a dekorací, 
dokončujeme výrobky určené na vánoční prodej-
ní výstavu a diskutujeme nad recepty na vánoční 
cukroví. Adventní čas pak prožíváme v radostném 
očekávání. Celý dům provoní vanilka a skořice  
a jen málokdo by odolal našemu domácímu cuk-
roví. Radost z pečení je snad ještě větší než radost 
z mlsání a na přípravě cukroví se podílí spous-
ta našich nadšených cukrářek. Každá adventní 
neděle je ve znamení hudby, adventní koncerty 
jsou příjemným připomenutím svátečního obdo-
bí. Ani přes týden ale nepřestáváme žít vánoční 
kulturou. Každoroční návštěvy dětí z mateřských 
a uměleckých škol, pěveckých sborů i hudebních 
umělců nám zpestří takřka každý den. Perličkou 
na adventním dortu bude koncert v Břevnovském 
klášteře, který v rámci Břevnovských hudebních 
setkání nabídne i našim obyvatelům slavnostní 
hudební zážitek. Výzdoba Domova, strojení vá-
nočního stromku, výroba svícínků a dekorací – to 
vše již nikoho nenechá na pochybách, že Štědrý 
den je za dveřmi. 
Štědrovečerní posezení s paní ředitelkou je sku-
tečnou oslavou Vánoc. Každý dostane malý dárek 
a přáníčko, nejdůležitější je ale upřímné setkání, 
pohlazení, osobní kontakt. Přijde řada na naše 
vlastní vánoční cukroví, vaječný koňak, koledy. 
Večeře je pak tradiční – ryba nebo řízek a salát. 
Vánoční čas není nikdy lehké období. Na řadu 
přijdou vzpomínky, často i smutek a slzy. Jsou 
to prožitky naprosto pochopitelné, Vánoce nutí k 
zamyšlení každého z nás. Atmosféra pospolitosti, 
radostně prožité společné chvíle a setkání snad 
ale přinesou každému v našem Domově pocit 
spokojenosti a klidu. Tento článek pro Vás napsa-
la vedoucí sociálního oddělení Alena Pakostová  
a mně nezbývá nic jiného než Vám popřát krásné 
Vánoce a hodně zdraví do nového roku. 

Eva Kalousová – ředitelka
 Zřícená kaple bude obnovena Na pout-

ní cestě do Hájku u Červeného Újezda (okres 

Praha–západ) byly zahájeny záchranné akce na 
obnově zřícené poutní kaple. Jedná se o jedno  
z dvaceti původních zastavení na barokní poutní 
cestě, která vede z Břevnova do františkánského 
kláštera v Hájku k nejstarší dosud stojící loretán-
ské kapli. Spolek Poutní cesta Hájek společně  
s MÚ Hostivice zahájil stavební práce na zá-
chraně kaple č. 18. Ze základů byly vyzdviženy 
zachované kamenné prvky, které budou po zre-
staurování opět použity. V bezprostřední blízkosti 
nové kaple byl zapuštěn betonový propustek pro 
odvod vlhkosti a v těchto dnech je již dokončena 
nová základová deska. Náklady na rekonstrukci 
si dosud vyžádaly 220 000 korun. V roce 2016 
budou práce na záchraně kaple znovu pokračovat 
samotnou stavbou. Projekt zaštítilo Ministerstvo 
kultury a podpořila jej řada sponzorů a dárců,  
v čele s Řízením letového provozu ČR. Spolek 
poutní cesta Hájek vypsal na obnovu kaple ve-
řejnou sbírku, do které můžete přispět i vy. Více  
o stavbě i celé historii poutní cesty najdete na 
www.poutnicestahajek.cz. 

 Špatné zprávy pro Prahu 6. Zastupitelé a za-
stupitelky zvolení za TOP 09, ANO 2011, STAN  
a KDU–ČSL se rozhodli vypovědět z koalice 
Stranu zelených bez předcházející diskuse a doho-
dovacího řízení. Výpověď nám předali 23. října.  
V pátek 27. listopadu byla na jednání zastupitel-
stva z rady městské části odvolána místostarostka 
Petra Kolínská a já. Tento akt považujeme za špat-
né zprávy pro Prahu 6. Za našeho ročního působe-
ní v radě se podařilo skutečné zapojení veřejnosti 
do projednávaných témat, v oblasti životního 
prostředí byla zahájena měření imisí u kapacit-
ních komunikací, byly vysazeny plošné aplikace 
toxických herbicidů na chodníky, byl realizován 
dotační systém na ozelenění vnitrobloků, komise 
územního rozvoje byla otevřená veřejnosti a kri-
ticky posuzovala developerské projekty a návrhy 
změn územního plánu, v oblasti dopravy byla 
podporována veřejná a bezmotorová doprava. 
Kromě toho se podařilo dosáhnout řady dalších 
věcí, se kterými se můžete seznámit na našich 
stránkách www. praha6. zeleni. cz. Samozřejmě 
budeme stále intenzivněji pracovat v zastupitel-
stvu a všech jeho orgánech. 
Zastupitelský klub Strany zelených je již třetí nej-
silnější na radnici. Děkujeme všem, se kterými již 
spolupracujeme a všichni se těšíme na další práci 
s Vámi pro budoucnost Prahy 6. 

MUDr. Antonín Nechvátal
předseda zastupitelského klubu Zelených

anechvatal@email.cz
 Ze spolku. Živnostenský spolek v Břevnově  

v těchto týdnech pořádá tyto akce: 28. 11. Advent-

10 inzertní příloha

Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

Pánská, dámská a dětská

� OBUV IVA �
PRODEJ NADMĚRNÉ OBUVI

Široký výběr pánské a dámské
obuvi značky ARA

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

Prodejní doba:  Po – Pá  9.00 – 18.00 hodin

Příjemné svátky
a stálé zdraví

v nadcházejícím roce 2009 přeje
svým zákazníkům a čtenářům Břevnovana

BŘEVNOVSKÁ
PEDIKÚRA

Hezké prožití vánočních svátků přeje:

Pavel JAKL
optika – kniha

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

Solo, spol. s r. o.

 KOMERČNÍ PROSTORY  BYTY  RODINNÉ
DOMY  ČINŽOVNÍ DOMY  CHATY, CHALUPY

 RESTAURACE, HOTELY  USEDLOSTI
 POZEMKY

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

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

REALITNÍ AGENTURA

NÁKUP, PRODEJ, PRONÁJEM

Praha 6

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

Pþejeme
všem zákazníkûm

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!
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Na sklonku roku – 2. 12. se představilo Dejvické divadlo premiérou hry W.Shakespeara: Zimní pohádka.  
V těžkém psychothrilleru, kdy to přeci jen dobře dopadne, vystoupila všechna esa, co divadlo má. Na sním-
ku je závěrečná děkovačka souboru.

Pamětní desku tisícům padlých vojínů 8. pluku zeměbranského instalovali zástupci voj. historického klubu  
a církve na zeď vojenského hřbitova na Olšanech. Stalo se tak u příležitosti dne válečných veteránů a po 
dvouletém marném vyjednávání s úřady, kdy se autoři snažili desku umístit v domovských kasárnách pluku 
na Pohořelci, kam rukovaly generace našich předků z Prahy a okolí. 

Břevnovskou osadu bezdomovců naleznete skrytou pod Bělohorskou ulicí na dně vytěženého místa klášter-
ní cihelny. Je zde několik stanů či srubů, další jsou v blízkosti. Jak se zde žije se nám nepodařilo zjistit. Redak-
ce nebyla ohlášena a nikdo nebyl zrovna doma. 

ní odpoledne s rozsvěcením vánočního stromu  
U Kaštanu. 4. 12. Spolkovou večeři – husičku –  
v hospodě Na Hubálce. 12. 12. Zájezd na vánoční 
trhy do Saské Kamenice. 7. 1. 2016 Novoroční 
koncert v bazilice Břevnovského kláštera. 9. 2. 
2016 Masopustní průvod Břevnovem. 13. 2. 2016 
Masopustní bál v Pyramidě s bohatou živnosten-
skou tombolou. 

 Bude Reprezentační ples Prahy 6? Už le-
tos nebyl, a jestli bude avizovaného 27. 2. 2016  
v Pyramidě, jest zatím nejisté. Jisté je, že peníze 
na něj dosud nejsou, což při zázemí organizátorů 
a účastníků nepochopujeme. Rovněž jest určito, 
že nebude–li, zmizí třiadvacetiletá tradice a jedi-
ným bálem v Břevnově zůstane masopustní bál 
živnostenský. 

 Fotbalový turnaj–Memoriál Rudly HOHOŠE
V r. 1995 prohrál boj se zákeřnou nemocí skvělý 
kamarád a fotbalista Břevnova – Rudla Hohoš. Už 
následující rok se bývalí spoluhráči rozhodli uctít 
každoročně jeho památku turnajem, který ponese 
jméno jejich kamaráda. A tak se i stalo. Letošní 
ročník se odehrál dne 21. listopadu , zúčastnila 
se sedmičlenná družstva fotbalistů z Břevnova  
a okolí. Hrálo se 1x 20 minut, systémem–každý 
s každým. Výkop byl v 9. hodin, hráče přivítal 
hlavní organizátor turnaje a bývalý kapitán Břev-
nova, Petr Čížek. A výsledek? Po velkém boji 
nakonec zvítězili a pohár získali SK Břevnovští, 
Drinopol, s populárním „Čížou“ skončil třetí. 
Nejdůležitější je ovšem fakt, že kluci z Břevnova 
na Rudlu nezapomínají!                                    am

 BŘEVNOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI TENTOKRÁT 
NAVŠTÍVILI ZÁPADOČESKOU LÁZEŇSKOU 
OBLAST
Týden po stále oblíbenějším Břevnovském po-
svícení se uskutečnil další z tradičních poznáva-
cích zájezdů břevnovských zahrádkářů. Tentokrát 
byla hlavním cílem západočeská lázeňská oblast. 
V předpovědích počasí se střídaly pesimistické 
prognózy snad až s těmi katastrofálními, ale opět 
musíme tradičně poděkovat svatému Petrovi. Slu-
níčko sice vykouklo jen při odjezdu z Prahy, ale 
ze zatažené oblohy, občas i s pěkně „naducanými“ 
mraky nespadla ani kapka! A dík, jako vždy, patří 
i našemu „dvornímu“ řidiči, panu Šperlovi!
Možná, že by se mohlo zdát, že připravit boha-
tý časový program zase není nic obtížného. Ale 
pokud nemá chybět prohlídka kvalitního objek-
tu, není vždy jednoduché vše skloubit. Jedním 
z hlavních bodů, ale snad i lákadel, byla letos 
plánovaná návštěva národní kulturní památky, 
premonstrátského kláštera v Teplé. Jen málokdo 
si asi dovede představit, jaký problém může na-
stat, pokud je potřeba skloubit vhodný začátek 

prohlídky tak, aby se mu mohl přizpůsobit další 
tok programu. A právě při vyjednávání se orga-
nizátoři nesetkávali vždy s nejvřelejší vstřícností 
a i při placení poměrně vysokého vstupného ne-
vládla pokladnou vlídnost a vstřícnost.  Bylo však 
dobře, že to nikoho neodradilo a vše se v dobré 
obrátilo díky milé průvodkyni, která nás fundo-
vaně a vstřícně provedla historií kláštera založe-
ného již ve 12. století blahoslaveným Hroznatou, 

jeho galerií, kostelem i malým muzeem a vše bylo 
zakončeno návštěvou knihovny, která je po té stra-
hovské druhou největší u nás!
Naše zahrádkářské zájezdy se však zaměřují vedle 
atraktivních cílů i na místa méně známá. Kdo do 
té doby věděl více o Vroutku a jeho starobylém 
románském kostele, který byl pro válce předán 
sem přesídleným volyňským Čechům, o Valči  
s nádherně rekonstruovaným zámkem a přilehlým 
kostelem, stejně jako se zvonicí na náměstí, v Chý-
ši a jejím zámku, kde rok působil jako vychovatel 
u Lažanských jeden z největších světových spi-
sovatelů Karel Čapek? Kdo měl možnost poznat 
kouzlo Kladské s rašeliništěm Tajga a stavbami ve 
švýcarském stylu?
I když menší časový skluz zaviněný vnějšími 
okolnostmi nás donutil trochu překopat program   
a místo Konstantinových Lázní jsme navštívili 
Lázně Kynžvart, byla na oba hlavní cíle, Mariánské 
a Františkovy Lázně, dost času a v „Mariánkách“ 
jsme stihli i část produkce populární Zpívající fon-
tány, jejíž provoz byl letos prodloužen až do konce 
října.  A ten kdo chtěl  ochutnat proslulé minerálky 
nebo si i v PET-láhvi přivézt nějaký ten typický 
suvenýr, stejně jako měli příznivci oplatek velký 
výbýběr těchto klasických sladkých suvenýrů.                                                                                                                                       
Historie letošních putování  kraji českými byla tak 
zdárně uzavřena a proskočily již úvahy o cílech 
příštích. Měly by to být Krkonoše s Podkrkonoším 
a jihovýchodní Pošumaví s přilehlou částí jižních 
Čech!
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1. Už jste si stihl, alespoň částečně naplnit představy  
o činnosti KC? 
Do naplnění mých představ, jak by Kaštan měl fungovat, toho ješ-
tě dost zbývá. Nejde ani tak o to, jak fungují jednotlivá „patra“ KC 
Kaštan, tam je vše v pořádku. Ateliér v podkroví zájemci o kurzy 
praská ve švech, klubová scéna Unijazzu v prvním patře jede na plné 
obrátky, za končící rok se zde odehrálo nespočet koncertů, uskuteč-
nilo se mnoho divadelních představení pro děti i dospělé, promítla 
se spousta filmů, proběhla řada přednášek a besed a mnoho dalších 
akcí, dohromady více jak 250. V přízemí pak příchozí do Kaštanu mo-
hou navštívit stálou expozici Popmusea včetně tematických výstav. 
Velký úspěch měla i poslední letošní výstava 52 LET na kolotoči svět 
– věnovaná Petrovi Novákovi. Nejnovějším počinem Unijazzu v Kašta-
nu je znovuzprovoznění nekuřácké kavárny Únik ve sklepních prosto-
rách objektu. Ta byla otevřena v únoru letošního roku, a pomalu ji 
nachází čím dál tím více milovníků kávy nebo i řemeslného piva. Díky 
příznivému počasí pak po většinu letních dnů fungovala i zahradní re-
staurace. Aktivity jednotlivých subjektů sídlících v Kaštanu stále více 
propojujeme a snažíme se Kaštan také co nejvíce otevřít spolupráci 
s dalšími místními organizacemi. Naším cílem je, aby Kaštan a celý 
tento kout Bělohorské třídy byl přívětivý ke všem, kdož sem zavítají, 
ať už rezidentům či návštěvníkům Břevnova. Tento prostor k tomu 
přímo vybízí, leč ne vše je v naší moci, je to běh na poměrně dlouhou 
trať. Zda a kdy se bude realizovat studie řešící toto území, záleží na 
rozhodnutí MČ Praha 6. Doufám, že se nám podaří ke Kaštanu přivést 
co nejvíce návštěvníků během Adventu, kdy zde připravujeme boha-
tý program. Rezervy máme určitě i v propagaci Kaštanu, ale to do vel-
ké míry souvisí s množstvím finančních prostředků, které si Unijazz  
a další subjekty zde působící mohou dovolit do reklamy investovat. 
Určitě se proto vyplatí sledovat stránky www. kastan. cz, kde se do-
zvíte všechny podrobnosti o připravovaném programu. 

2. Co Atelier pod střechou? Ta byla v těžce havarijním stavu! 

3. Jaký zájem byl o letní výtvarnou školu? 
To je věc, která nás velice trápí. Podle sdělení pracovníků správcov-
ské firmy AUSTIS, která má objekt Kaštanu na starosti až do konce 
roku 2015, bylo 14. října vydáno stavební povolení na rekonstrukci 
střechy s tím, že stavební práce by měly začít nejpozději do dvou 
let. Během oprav nebudeme moci využívat celé podkroví, zatím ne-
víme, jestli bude možné pořádat akce v sále v prvním patře a zda 
bude možné, aby byla v provozu restaurace na zahradě. Znamená 
to tedy, že Atelier bude muset najít po dobu rekonstrukcí krovu ně-
jaké náhradní prostory. Nejhorší je, že stále nevíme, kdy k za-
hájení oprav opravdu dojde. Všichni, kdo v Kaštanu sídlíme, si 
musíme plánovat své aktivity s předstihem, měnit připravené 
a nasmlouvané věci v průběhu roku je velice komplikované 
nebo dokonce nemožné. Budeme tedy doufat, že se alespoň 
začátkem příštího roku dozvíme přesnější harmonogram prací, 
ale i bez této znalosti musíme plánovat akce na příští rok. Ate-
lier Kaštan například v lednu chystá workshopy zaměřené na 
výrobu masopustních masek, bude pokračovat úspěšný kurz 
Artefiletiky, tedy reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělává-
ní, a nově i Arteterapii. Plánuje se rozšíření nabídky pro seni-
ory v podobě přednášek o výtvarném umění. V dubnu bude 
Atelier znovu pořádat Břevnovskou vycházku – komentovanou 
prohlídku zajímavých lokalit Břevnova spojenou s výtvarným 
workshopem. V červnu v návaznosti na výtvarné workshopy  
v rámci Dne dětí se uskuteční Výtvarná noc pro děti s přespá-
ním v Kaštanu. A protože o letošní prázdninovou nabídku Ate-
liéru byl velký zájem, plánuje se i na červenec a srpen příštího 
roku opět příměstský tábor – Výtvarně dramatický pro děti  
a Letní výtvarná škola.

 CO NOVÉHO V KAŠTANU? 

Redakční rozhovor
4. Využívají senioři možnost chodit 
na filmová představení zdarma? 
Ano, senioři této možnosti využívají 
a doufám, že ji budou využívat v ješ-
tě větší míře. Problémem je trochu 
skutečnost, že sál, kde se promítá, je 
až v prvním patře bez výtahu. Ale na 
druhou stranu si zde příchozí mohou v 
přísálí dát třeba kávu nebo sklenku vína a chvíli spočinout. 

5. Který z pořadů v KC má největší úspěch? 
Dlouhodobě jsou největším tahákem přednášky o architektuře Ing. 
arch. Zdeňka Lukeše a poslechové pořady Jiřího Černého. Z dalších 
pořadů lze jen těžko některý vypíchnout. Jsou koncerty kapel, které 
se do Kaštanu pravidelně vrací, a mají již svůj okruh fanoušků, jiné  
o přízeň diváků teprve bojují. Ale často koncerty nových kapel bývají 
nejpovedenější se skvělou atmosférou. I proto určitě stojí za to do 
Kaštanu přijít na každý koncert, i když vám jméno kapely třeba moc 
neříká. Vždy tu můžete strávit příjemný večer. 

6. Co třeba přednášky z cest p. Svobody? 
Cyklus pravidelných cestovatelských přednášek a besed Pavla Svo-
body odstartoval s letošní sezónou, a předpokládám, že to bude další 
z našich „trvalek“. 

7. Děti u vás mají svůj Piškot, tedy divadélko tohoto jména. 
A nejenom Piškot, ale celou plejádu divadel. Favoritem dětských 
návštěvníků Kaštanu je bezkonkurenčně Sváťovo dividlo. Ale je zde 
řada opravdu skvělých divadelních souborů, které zde hrají pro děti  
i dospělé. Za všechny mohu jmenovat třeba Bilbo Compagnie. 

8. Podle programu soudě, nemáte o kvalitní účinkující nouzi! 
Zájem o účinkování v Kaštanu je veliký. Muzikanti si pochvalují akusti-
ku sálu, divadelníci pak kontakt s publikem. Pro nás je ale problémem 
velikost sálu. Čím má kapela či divadelní soubor zvučnější jméno, tím 
je samozřejmě dražší, a i když budeme mít vyprodáno, ze vstupného 
účinkující nezaplatíme. Pokud chceme udržet nastavenou laťku kvali-
ty, tak se musíme snažit získat finanční prostředky jinde, třeba jinými 
činnostmi našeho spolku. Určitě velkou pomocí je podpora MČ Praha 
6 a hl. m. Prahy, bez které by program v Kaštanu nemohl být takový, 
jaký je. 

9. Vaše přání do r. 2016? 
V zásadě jsem s fungováním KC Kaštan a posunem, který za uplynulé 
období zaznamenal, spokojen, jen bych uvítal, kdyby některé věci šly 
trochu rychleji. Takže do roku 2016 bych si přál trochu více jistoty, 
aby se konečně vyjasnilo, kdy se bude opravovat střecha, abychom 
si mohli rozvrhnout, do čeho a kdy si můžeme dovolit investovat, ať 
už peníze nebo naše úsilí. Hlavně si přeji v Kaštanu co nejvíce spoko-
jených návštěvníků. Samozřejmě pak Břevnovanu spousty věrných 
čtenářů.                                                                            Antonín Matějka

V čele KC Kaštan stojí přibližně od začátku roku ing. Čestmír Huňát. Tomu jsme také 
položili několik otázek, jejichž odpovědi Vás jistě budou zajímat. 

Ano, poslední měsíce se věnuji Kaštanu více než v minulosti, ale v čele Unijazzu, sdružení 
pro podporu kulturních aktivit, které KC Kaštan provozuje, pracuji již více jak čtvrtstoletí. 
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Pravidelným návštěvníkům horní 
klášterní zahrady při pohledu od 
oranžerie jistě neuniklo, že se po 
střechách nad prelaturou již několik 
let přemísťuje přístřešek, pod kterým 
se postupně opravují původní barokní 
krovy. Letos tato provizorní střecha 
„doplachtila“ ke kostelní věži, do 
místa, kde se sbíhají sedlové střechy 
nad prelaturou z několika směrů. Krovy 
se tu vzájemně pronikají a tvoří několik 
úžlabí, nároží a přechodových hřebenů. 
Jedná se o jedno z nejsložitějších, 
ale i nejvíce poškozených míst klášterních střech. Památkově 
přísně sledovaný restaurátorský způsob jejich opravy v max. míře 
chrání původní borové trámy a napadené dřevo jen v nejnutnějším 
rozsahu nahrazuje kopií – samosebou opět pouze z borovice. Opravy 
klášterních krovů dosud stály 22 mil. Kč, letošní oprava bude za 
6mil. Kč. Práce jsou financovány převážně z grantů Magistrátu hl. 
m. Prahy s finanční spoluúčastí kláštera, která letos dosahuje min. 
35%. Pro laického pozorovatele se může zdát, že tesařské práce na 
opravách střech postupují pomalu. Důvodem je kromě limitovaných 
finančních prostředků již sama konstrukce krovu. Barokní ležatou 
stolici svázanou nad podlahou vaznými trámy je nutné postupně 
rozebírat a znovu z jednotlivých trámů sestavovat, když se opraví 
resp. nahradí shnilá pozednice a ostatní části dřevěných trámů 
uložených na zdivu. Právě v pozední části krovu jsou trámy nejvíce 
poškozeny hnilobou, houbami a dřevokazným hmyzem. Náhrada 
originálu za nové trámy v těchto místech dosahuje 45–50%. Všechny 
předchozí dílčí opravy krovů se těmto složitým místům záměrně  
a celkem pochopitelně vyhýbaly /oprava by vyžadovala zmíněné 
rozebrání krovové vazby pod ochranným přístřeškem/, a proto se 
trámy pouze zesilovaly pomocí dřevěných a ocelových příložek. 
Tesaři, kteří dnes opravu provádějí, patří u nás k nejlepším. Myslím, 
že i oni cítí, že jejich barokní předchůdci byli profesory ve svém 

Před 9 lety jsme byli ubezpečováni, 
že Břevnov bude před automobilovým 
provozem chráněn podzemní variantou 
tzv. Břevnovské radiály a že výstavba 
začne v úseku Malovanka–Vypich. 
Všichni již tehdy věděli, že Břevnov 
bude po zprovoznění Blanky postižen 
následky z enormního růstu dopravy. 
Dokumentace územního řízení z ro-
ku 2002 počítala nejen s měřením 
imisního a hlukového zatížení, ale dokonce s radikálními opatřeními 
na bytových objektech vč. nuceného větrání s přívodem vzduchu, 
případně změny bytové funkce na nebytovou. Před několika lety ale 
město Praha výstavbu radiály v Břevnově v tichosti odložilo až po 
zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy a MČ Praha 6 ji dnes 
za prioritu ani nepovažuje. Ostatně programové prohlášení současné 
Rady MČ za spoluúčasti Strany zelených na roky 2014 až 2018 
počítá jen s řešením následků kolem Vítězného nám. Dnes se Rada 
MČ Prahy 6 spokojuje pouze s vizí tzv. tichého asfaltu na Patočkově  
a to je málo. Již první dny zprovoznění tunelového komplexu Blanka 
(TKB) prokázaly, že intenzita povrchové dopravy se velkou měrou 
přenesla se všemi negativními následky na Prahu 6, zejména k nám do 
Patočkovy, Radimovy, Bělohorské, ale i okolních ulic. Potíže v okolí 
Patočkovy ulice násobí velké množství projíždějících nákladních 
vozů. Začala sice tolik požadovaná měření hluku a imisí, ale výsledky 
nebyly dosud publikovány. Usilovně se snažím o to, aby naměřené 
hodnoty byly dostupné všem občanům. V reakci na interpelaci 22. 
října v ZHMP mám přislíbeno, že by tyto údaje měly být již brzo 
zveřejněny na webu Technické správy komunikací (www.tsk–praha.
cz). 

Pro přehled alespoň malé srovnání v počtu pohybů vozidel před a po 
zprovoznění TKB:)
Před TKB  jaro 2015 21. 9. 1. 10.  8. 10.  15. 10. 
Patočkova 30 200 43 400 44 000 43 200 43 200
Evropská 30 300 29 500 29 700 30 300 29 500
Jug. partyzánů 14 300 15 300 15 300 15 600 15 800
Letenský tunel 18 300 19 400 19 200 19 100 18 700
Veletržní 35 300 24 200 23 500 23 900 23 100
Resslova 34 900 32 700 34 400 32 700 32 500

S velkým úsilím, o kterém jsem již psal, se podařilo obhájit existenci 
autobusové linky 180 vedoucí z Dejvic přes Břevnov na Zličín. Ropid 
ale usoudil, že tedy MHD ušetří na omezení linky 184. Zredukoval ji 
tak, že přes Patočkovu na Hradčanskou jezdí každý druhý spoj, ostatní 
končí na Vypichu. Některé zdroje dokonce uvedly, že autobusy linky 
184 prý příliš ztrácely čas v dopravních zácpách v Břevnově. Když 
jsem nedávno v ranní mlze, za smogu a hluku projíždějících vozidel 
čekal u Kajetánky na autobus, cítil jsem bezmoc. Přeci to tak ale 
nenecháme. Máme právo na obranu, chceme žít ve zdravém životním 
prostředí. 

JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel MČ Praha 6 a HMP, klub KSČM
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Co Blanka Břevnovu  
dala a vzala

BĚLOHORSKÁ BUDE PŘÍJEMNĚJŠÍ 
lavičky,  s tromy,  předzahrádky. . . 

D očkáme se  náměst í? 

Další opravy v Břevnovském klášteře

Dva stoly, spousta koláčů i obložených baget a ještě víc podnětů: nové 
povrchy chodníků, veřejné záchodky, stojany na kola, méně zábradlí, 
více odpočinkových míst… Tak to vypadalo v jídelně ZŠ Marjánka 
při veřejném setkání nad mapou Bělohorské ulice, které zorganizoval 
Institut pro rozvoj města (IPR). Přišlo asi padesát lidí a to, co zaznělo, 
poslouží k přípravě studie, která se stane podkladem pro „koordinaci 
investičních záměrů“, jak se praví na webu IPR. Podrobnější plán na 

proměnu břevnovského bulváru bude představen na jaře 2016, násle-
dovat bude možnost veřejných připomínek, realizaci můžeme očeká-
vat v roce 2018. 
V rámci rekonstrukce mají být rozšířeny a vydlážděny chodníky, vy-
měněny a doplněny lavičky a další mobiliář, mohly by vzniknout dal-
ší přechody, ulice bude celkově dopravně zklidněna, prověřena bude  
i možnost většího uplatnění předzahrádek a prodloužení kaštanové 
aleje. Memorandum mezi hlavním městem, městskou částí Praha 6  
a IPR si klade za cíl vytvořit „atraktivní a prosperující obchodní ulici, 
plnou zeleně, na které budou lidé chtít trávit čas, a která poskytne 
bezpečné podmínky pro různé způsoby dopravy“. Mluvčí IPR Adam 
Švejda doplňuje: „Bělohorská je významnou pražskou obchodní tří-
dou, klíčovým veřejným prostranstvím Prahy 6 a místem se značným 
potenciálem pro rozvoj. Koncepční studie z ní pomůže vytvořit kon-
kurenceschopnější a příjemnější ulici a naváže tak na rekonstrukci 
tramvajové trati a tramvajových zastávek z loňského roku. “
Každý zájemce měl možnost vyplnit v této věci zevrubný dotazník, 
proběhla cyklovyjížďka a pěší procházka, setkání s živnostníky. 
Příjemným překvapením, které při tom vyšlo najevo, byla možnost 
rozšířit plánovanou proměnu Bělohorské o prostor mezi Dlabačovem  
a Malovankou a přilehlé plochy. Tím by se otevřela především šance 
vrátit k veřejnému užívání tramvajovou smyčku naproti hotelu Py-
ramida, kde by mohlo vzniknout to, po čem Břevnované opakovaně 
volají: místo, které by suplovalo chybějící náměstí, a kde by se mohly 
konat nejen stále oblíbenější sousedské slavnosti a další společenské 
akce, ale například i farmářské trhy. 

Spolek Pro Břevnov
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BŘEVNOVAN

„Kupředu, zpátky ni krok!“
Jako název článku jsme zvolili heslo osmého rakousko – uher-
ského zeměbraneckého pluku Praha ještě z let před velkou vál-
kou (první světová válka 1914 – 1918). Toto heslo nás zavazuje 
a neustále motivuje i v dnešních časech a pokoušíme se jím řídit. 
Časopis „Břevnovan“ se o našem klubu, který navazuje na tradice 
pohořeleckého pluku zemské obrany, v minulosti již několikráte 
zmínil v souvislosti s akcemi, jako byly např. „Žehnání plukovní-
ho praporu“, „Mobilizace“ a další. 
Stěžejní událostí letošního roku, bylo ve středu 4. 11. odhalení 
pamětní desky našemu pluku na Olšanských hřbitovech v sekci 
„Hrobu v dáli“. K tomuto jsme směřovali naše úsilí minimálně 
předešlé dva roky a ani v nejmenším jsme na začátku netušili, co 
vše budeme muset na této cestě překonat. Deska měla být původně 
na pohořeleckých kasárnách, ale toto nám bylo od MO potažmo 
VHÚ zamítnuto. Bohužel komunikace s příslušnými vojenskými 
úřady se nesmyslně (někdy možná uměle) natahovala. Naopak do-
hovory se Správou pražských hřbitovů byly a jsou na vynikající 
úrovni a za toto jim všem velký dík! 

Nakonec se díky plukovní sbírce a sponzorům vytvořili pamět-
ní desky tři a v budoucnu bychom další rádi umístili na bývalé 
kasárny v Salzburgu (dnes se zde nachází dům pro seniory) kde 
se v období první světové války nacházel náhradní (doplňovací) 
prapor našeho pluku pražských střelců. 
Dále se nám v letošním roce podařilo vytvořit seznam padlých vo-
jáků v elektronické podobě, který je možné najít na našich webo-
vých stránkách www.kk8lir.com. Znamenalo to pro nás projít ce-
lou kartotéku padlých vojáků z českých zemí a následně přepsat 
do tabulek. Momentálně probíhá porovnávání s výkazy ztrát z ji-
ných zdrojů, jako jsou různé regionální archivy, pozůstalosti doda-
né návštěvníky našich stránek a další. Seznam obsahuje asi 2500 
jmen vojáků LIR 8, kteří se z pekla první světové války domů 
již nevrátili. Ovšem celý tento proces přesného mapování ztrát je  

Bělohorská farnost ve spolupráci se sestrami benediktinkami (za 
katolickou stranu) a zástupci evangelických církví (Českobratr-
ské–evangelické a Československé–husitské) společně připravili 
ekumenickou pobožnost ve jménu vzájemného pochopení, hle-
dání toho, co křesťany vzájemně spojuje, usilování o zahlazení 
třecích ploch, ve jménu pevné vůle nejitřit stará zranění i upřím-
né oboustranné snahy o vzájemné odpuštění historických křivd.  
V neděli dne 8. listopadu 2015 totiž uběhlo právě 395 let od oné 
osudové bitvy. 
První fáze setkání nedělního večera se konala u bělohorské mo-
hyly vybudované Sokolskou jednotou po první světové válce; na 
ně navazovalo ekumenické shromáždění v bělohorském kostele 
Panny Marie Vítězné, který byl vybudován přibližně sto let po bě-
lohorské bitvě nad hroby padlých vojáků – jeho původní součástí 
byla stará kaplička, v níž byly uloženy jejich ostatky – a později 
zedník Michael Hagen ve spolupráci s Bělohorským poutnickým 
bratrstvem postupně ( v průběhu let 1704 –1726) vybudovali celý 
současný poutní areál na Bílé Hoře. Třetí část slavnostní ekume-
nické bohoslužby proběhla v kostelním nádvoří u nového hrobu 
padlých vojáků obou válčících stran. Za katolickou stranu se zú-
častnil kardinál Miroslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, který 
před lety inicioval slavnostní uložení kostí bělohorských padlých 
jak z císařské, tak i ze stavovské armády do společného hrobu  
v kostelním nádvoří a jejich hrob vysvětil. Zúčastnil se rovněž 
současný duchovní správce bělohorské farnosti P. Benedikt Ko-
laja OSB a všechny bělohorské řeholní sestry; hlavní organizá-
torkou byla sestra Franceska, ale na slavnosti se aktivně podílela 
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oboru a snaží se jim vyrovnat. Za zmínku stojí, že je letos krovům 
nad prelaturou 300let, z klášterních účtů vyplývá, že se v r. 1716 
za tesařské práce na nové prelatuře platilo Josefu Lefflerovi, později 
nejslavnějšímu baroknímu tesařskému mistrovi v Čechách, který 
pro oba Dientzenhofery pracoval na většině jejich i mimopražských 
staveb. S Kiliánem Ignácem D. byli celoživotní přátelé a byli dokonce 
křestními kmotry svých dětí. /M. Vilímková: Ve znamení břevna  
a růží, Stavitelé paláců a chrámů/. 

Ing. arch. P. Havlas

Tradiční  
c. k. zeměbranecký pluk č. 8  

Praha

v podstatě teprve na začátku a čeká nás ještě velký kus práce. Dle 
tohoto seznamu se nám již nyní daří mapovat dnes již neexistující 
pohřebiště pražských „c. k. záložáků“ po bojištích Evropy. 
A toto je naším cílem i do budoucna. Podle shromážděných doku-
mentů přesně určit, kde se nalézaly plukovní hřbitovy pražských 
zeměbranců, a následně se pokusit o jejich obnovu. 
Momentálně je v rekonstrukci hřbitov u slovenské obce Sukov  
v okrese Bardějov (Karpaty). V tomto prostoru byl pluk nasazen 
v zimě a na jaře roku 1915. Hřbitov bude součástí naučné stezky 
po karpatských bojištích. 
Pochopitelně v souvislosti s probíhajícím stoletým výročím vel-
ké války se každoročně účastníme desítek akcí po celé republice  
i Evropě jako jsou rekonstrukce bitev a bojů velké války, od-
halování pomníků, konferencí, střelby z historických zbraní ale  
i dalších akcí, jako byl např. dětský den pro rodinné příslušníky 
členů klubu i našich příznivců. 
Neustálým a největším problémem je shánění finančních 
prostředků na naši činnost, která je v podstatě až na pár vyjímek 
hrazena z „kapes“ členů nynějšího LIR 8. 

Náš spolek má v současnosti asi 50 členů a jak to tak bývá, tak 
bychom si do budoucna přáli více „koníků“ tažných než chovných. 
Zároveň uvítáme nové zájemce o členství v našem spolku, kteří 
budou mít zájem podpořit dobrou věc (uniforma není podmínkou) 
a společně pracovat na tom, aby vojenská historie tohoto období 
nebyla zapomenuta. 

npor. Mgr. Benedikt Červinka 
www.kk8lir.com 

www.landsturm8.com

Slavnostní  
ekumenické shromáždění  

na Bílé Hoře 8. listopadu 2015
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U příležitosti oslav 130. výročí T. J. jsme v naší tělocvičně 
uspořádali dne 22. 10. 2015 slavnostní sportovní večer.  
V programu večera vystoupily vybrané oddíly T. J. Po úvodních 
Sukových fanfárách V nový život slavnostní večer zahájila 
starostka T. J. PaedDr. Vanda Marušová. Spolu s náčelnicí 
T. J. Ing. arch. Peckelovou uvázaly na historický prapor T. J. 
slavnostní stuhu, kterou naše sokolská jednota obdržela od 
Předsednictva ČOS u příležitosti svého 130. výročí. 

Sportovní program večera zahájil s velkým ohlasem diváků 
oddíl předškolních dětí ukázkou cvičení pod vedením cvičitelů 
Milana, Hanky a Lídy. V ukázkách cvičení se vystřídaly i další 
oddíly všestrannosti jako např. oddíl starších žen, oddíl žáků  
a žákyň, tým brake dance a další. 

Program večera zpestřilo vystoupení dvou hostujících tanečních 
párů, které trénují se svojí trenérkou v prostorách našich 
tělocvičen, ale nejsou členy naší T. J. Jsou našimi „nájemníky“. 
Tanečníci si velice pochvalují naši nově zrekonstruovanou 
parketovou podlahu v tělocvičně. Oba páry předvedly společně 
pět různých společenských tanců. Po svém vystoupení ocenili 
naše sokolské publikum a poděkovali za fandění. 

Na závěr programu předaly starostka a náčelnice T. J. 
bronzovou medaili ČOS ses. Evě Řehákové, stále aktivní 
vedoucí cvičitelce oddílu starších žen, která v červnu t. r. 
oslavila 80. narozeniny. 

V závěrečném slově starostka T. J. PaeDr. Vanda Marušová 
poděkovala všem účinkujícím, jejich cvičitelům a trenérům 
za jejich pěkná vystoupení, cvičitelům a trenérům za jejich 
celoroční obětavou a vytrvalou práci s mládeží i dospělými 
a v neposlední řadě i všem pořadatelům, kteří se na večeru 
podíleli. Popřála pohodové a zdárné pokračování ve cvičitelské 
a trenérské praxi do dalších let všem cvičitelům a trenérům 
naší T. J. Sokol Praha – Břevnov. 

Slavnostní sportovní večer T. J. byl u konce. Všichni účinkující, 
diváci i pořadatelé odcházeli spokojeni a s úsměvem ve tváři  
a už se těší na příští oslavu naší T. J. 

PaedDr. Vanda Marušová, starostka T. J. 

BŘEVNOVAN

Dokladem romantického vlasteneckého cítění zakladatelů 
břevnovské sokolské jednoty jsou prvá slova této jednoty: 
„Již dávno bledly červánky probuzení a vycházelo slunce 
národního sebevědomí, kdy stanul Sokol na úpatí prokleté Bílé 
Hory, golgoty národa. Pod smutnou plání zřídil své hnízdo 
a stal se strážcem národa v místech, kde před věky svobodu 
zradou ztratil. 

Je tomu už 130 let, co se v Praze – Břevnově konala v hostinci 
Na Petynce ustavující Valná hromada T. J. Sokol Praha – 
Břevnov. Přesný termín konání ustavující VH je zaznamenám 
na 18. října 1885. Tím byl 
položen základ jedné z nejstarších 
sportovních organizací na území 
dnešní Městské části Praha 6.   
V historii sokolského hnutí byla  
i činnost naší T. J. Sokol několikrát 
nuceně přerušena. Naposledy 
byla činnost jednoty obnovena 
v roce 1990, tehdy pod názvem 
T. J. Sokol Břevnov – Hradčany. 
Název vznikl sloučením dřívějších 
dvou sokolských jednot Sokol 
Břevnov a Sokol Hradčany.  
V souvislosti s historií názvu  
T. J. a nutností nově se zaregistrovat 
jako pobočný sokolský spolek 
jsme využili příležitosti a vrátili 
se k původnímu názvu T. J. Sokol 
Praha – Břevnov, který od začátku 
letošního roku opět používáme. 

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

celá ženská řeholní komunita. Stranu evangelickou reprezentoval 
Dr Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví (který pronesl 
velmi procítěnou hlavní homílii) – a s ním i farářka Církve česko-
slovenské–husitské a řada aktivních věřících všech zúčastněných 
církví, z nichž někteří pronesli přímluvy. Setmělé kostelní nádvoří 
bylo slavnostně osvětleno svíčkami a jednotliví účastníci drželi 
své planoucí svíce po celou dobu bohoslužby. U bělohorské mo-
hyly se zpívaly ekumenické kánony z Taizé. V nádvoří si účastníci 
prohlédli dva nové zvony odlité v zvonařské dílně pana Manouš-
ka pro bělohorský poutní areál: větší zvon nazvaný sv. Benedikt  
a menší pokřtěný jménem sv. Vintíře. Oba zvony byly posvěceny 
těsně předtím – po dopolední mši svaté převorem P. Prokopem 
Siostrzonkem OSB – a budou zavěšeny do zvonice nad kostelní 
sakristií. 
K zdárnému průběhu slavnostního shromáždění přispělo i mimo-
řádně příznivé počasí. V první fázi – za soumraku u bělohorské 
mohyly – si každý z cca 150ti účastníků musel povšimnout krás-
ného západu slunce a nádherných červánků na horizontu. Slavnos-
ti se zúčastnili nejen katoličtí a protestantští věřící, ale i lidé, kteří 
na bohoslužby běžně nechodí. Bylo znát, že mnozí z nich byli 
velice příjemně překvapeni bratrským duchem jubilejního mezi-
církevního setkání. 

 Pro Břevnovan napsal Karel Voplakal 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA  
SOKOL PRAHA – BŘEVNOV OSLAVILA 
V ŘÍJNU 130 LET OD SVÉHO VZNIKU 

SLAVNOSTNÍM SPORTOVNÍM VEČEREM
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8. Co popřejete Břevnovu do r. 2016? 
Já byl docela nešťastný, když Břevnov ve fotbale skončil. 
Myslím, že to nebylo nutné, že poslední majitel se mohl 
zachovat jinak. Třeba nechat nižší soutěž, hlavně nechat 
mládež. Je mi líto, těch šikovných kluků, kteří nemají mož-
nost hrát regulérní fotbal, a když říkáte, že skončil i Slavoj 
Břevnov–tak co? 

Tady byli vždycky šikovní kluci, vezměte si třeba 
Pavla Horvátha , jsou a budou další. Ale bez hřiště? 
Takže, všechny břevnováky zdravím, přeji příjemný rok 
2016, a ono není nic definitivní!!! 

 Váš Honza Berger

P. S. Tolik olympijský vítěz r. 1980, bronzový 
evropský medailista, účastník MS. 

 Moc si ho vážím. A. Matějka

Měli jsme sraz na Střížkově, a já ho poznal okamžitě. 
Stejná postava bez gramu tuku navíc, stejný ježek 
na hlavě. Někdejší sparťanská ikona je i dnes  
k nepřehlédnutí, zdá se, že obléci si dres, musí se 
znovu ozvat z ochozů: „Hóóónza Berger–jináč to 
nevidím! 

1. Začněme ale pěkně od začátku. 
Já se narodil 27. 11. 1955 v Praze, první krůčky včetně 
fotbalových jsem dělal v Břevnovských ulicích, nebo tam  
u vás v parku, blízko „plivátka“. Tenkrát se toho krom čutá-
ní do balónu moc dělat nedalo. Taška s učením do kouta, 
meruna do ruky – a šlo se. První registrace samozřejmě  
v TJ Břevnov. 

2. Tady jste hrál žákovské i dorostenecké soutěže. 
 Je to tak. Chvíli to bylo i v mužích, ale to jenom krátce. Na 
pravé spojce, 3–2–5 se říkalo tomu systému a byl docela 
příjemný. Pro diváky určitě. Padalo dost gólů, nebránilo se. 

3. Za muže jste tedy hrál. 
Jistě. Ale jak říkám, někde se někdo zmínil a já balil kufry. 
Trénoval tady Bohouš Smolík, bývalý repre obránce, který 
potom později vedl Střížkov. Já šel do Plzně v r. 1976, za 
trenéra Pospíchala, ten si mne vyhlédl, a já mu vděčím za 
hodně. 

4. První titul jste získal s Duklou Praha, další dva na 
Spartě. Navíc, v r. 1984 fotbalový trůn. Hráč roku! 
Dukla–to byla tehdy samá hvězdná jména –Nehoda, Sa-
mek, Štambacher, Gajdůšek, Pelc, zkrátka všichni. Já šel 
na vojnu později. To si pan Kocek z FS uvědomil, že Honza 
Berger hraje sice ligu, ale má tzv. Modrou knížku! To byl rok 
1978. Pak ještě ty dva tituly se Spartou. Krásné vzpomín-
ky. Nejvíce si ale cením titulu Fotbalisty roku 1984. Měl 
jsem za sebou těžké osobní trable, srazilo mne to na úplné 
dno. Ale já se dokázal odrazit! Díky manželce, rodině, panu 
trenéru Ježkovi a dalším. 

5. Pak jste Duklu také trénoval
Ano. To už ale Dukla byla průměrný mančaft, začal se hrát 
Pražský přebor. Psal se rok 2005–6. Přivedl jsem syna To-
máše a Petra Malého, o které ve Spartě nějak nestáli. Máte 
to už deset let, Tomáš hraje pořád, Petr“Pedro“ hrál až do 
svého zdravotního problému ještě nedávno. Teď dělá ve-
doucího mužstva. 

6. Jak Vás přijali v FC Zurich, když jste skončil  
v naší lize? 
To bylo úplně bez problémů. On už tam pan Ježek byl před-
tím dva roky, připravoval je na můj příchod, mně dával in-
formace o klubu. Prostě jsme se vyměnili. Jenže pak přišla 
ta černá kaňka. Pan Boris Korbel šel do Slavie a vzal si také 
pana Ježka ! 

7. Postoupili jsme nyní na ME ve Francii. Máme na 
„velký“ výsledek? 
Postup ze skupiny, jistě krásný úspěch, cíl splněn. Ale bylo 
to takové záhadné. Slabí Holanďané , ty výsledky díky zra-
něním a kombinovaným sestavám, ne stoprocentní. Záleží 
na okolnostech, zda se uzdraví Rosický, jenže roky se za-
stavit nedají. Bude to hodně těžké! 

Hóónza
Berger! 

Známe se? 
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Vánoční inzertní příloha časopisu Břevnovann

MUDr. Dagmar

JANDÁČKOVÁ

Stomatologick á

ordinace

Břevnovská 1088/5, Praha 6
tel.: 233 353 309

Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 142,  tel. 233 354 185
Bělohorská 148,  tel. 220 514 901

Poskytujeme služby:

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 – 17.00  hod.

�  pneuservis
f

�  opravy a údržba
motorových

vozidel
f

�  příprava na STK,
emise

včetně zajištění
f

ff �  odtahová služba nonstopf

�  likvidace autovraků
f

tel.: 603 469 715

Ing. Václav JANDÁČEK
4

PROJEKTOVÁ, KONZULTAČNÍ
A INŽENÝRSKÁ

kancelář v Břevnově
4

Přejeme našim
spolupracovníkům, 

zákazníkům a čtenářům listu
vše nejlepší v roce 2014

Děkujeme všem
našim zákazníkům
za stálou přízeň

a zároveň
si dovolujeme

popřát hodně zdraví
v roce 2015

Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

PROJEKTOVÁ,  
KONZULTAČNÍ  
A INŽENÝRSKÁ 
KANCELÁŘ  
v Břevnově

Ing. Václav Jandáček

Přejeme našim 
spolupracovníkům, 

zákazníkům  
a čtenářům  
vše nejlepší 
v roce 2016

Břevnovská 1088/5, Praha 6

tel.  233 353 309

Přeje firma 

PROPOS spol. s r. o. 

Bělohorská 60

Praha 6

Tel. /fax: 220 512 753

Hodně zdraví a úspěchů 
v roce 2016

všem svým zákazníkům  
a obchodním partnerům

 
AM AuraMusica, s.r.o. 

                                                                                                                                                           

                  

BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ 
 

15. 12. 2015, Tereziánský sál Břevnovského kláštera 
David Kalhous – klavír 
(profesor Floridské univerzity, USA, na turné v ČR) 
F. Chopin, J. Brahms, L. Janáček ad. 
Mládež do 15 let – vstup zdarma! 
 

16. 12. 2015, Bazilika sv. Markéty 
Musica Bohemica /Carmina Bohemica 
Vánoční mše, Písně z barokních kancionálů, vánoční písně 
Poslední vstupenky v prodeji. 
 

26. 1. 2016, Tereziánský sál Břevnovského kláštera 
Ludmila Peterková – klarinet, Sl. Pěchočová – klavír 
První dáma českého klarinetu 

 
AM 

Vstupné 200 Kč, senioři a mládež 100 Kč. Vstupenky si rezervujte 
na auramusica@seznam.cz nebo na tel. čísle 603 188 500. 

Předprodej v Domově pro seniory E. Purkyňové (Cvičebná 9, 
P6 – Břevnov), v Infocentrech Praha 6 (Bělohorská ul. 110, 
Petřiny, Delta, Městský úřad P6, Čs. armády 23, a před 
koncertem ve fortně Břevnovského kláštera.  
Cyklus koncertů se koná pod záštitou starosty městské části Praha 
6 Mgr. Ondřeje Koláře a je podpořen MČ Praha 6. 
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PROJEKTOVÁ,  
KONZULTAČNÍ  
A INŽENÝRSKÁ 
KANCELÁŘ  
v Břevnově

Ing. Václav Jandáček

Vánoční 
pohodu  
a šťastný 
Nový rok

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

JÍDELNA „U SLÁVISTY“

24. 12. 
25 – 26. 12. 
27. 12. 
28. 12. – 30. 12. 
31. 12
1. 1. 2016
2. 1. – 3. 1. 

9 – 12
ZAVŘENO

9 – 12
8 – 20
9 – 12

zavřeno
9 – 12

Adventní program začne v sobotu 28. listopadu slavnostním rozsví-
cením vánočního stromku, které proběhne ve spolupráci se Spolkem 
břevnovských živnostníků. Na každý předvánoční týden pak budou 
připravena divadla pro děti, tematické výtvarné dílny organizované 
Ateliérem Kaštan a koncerty. 
V rámci letošních oslav Adventu vznikne v prostoru za budovou 
Kaštanu venkovní scéna, na které se během tří adventních nedělí 
představí hned několik skvělých hudebníků a oblíbených kapel. Pro-
gram zde odstartuje v neděli 29. listopadu odpoledním vystoupením 
dětského sboru Coro Picolo Praha. Zlatým hřebem první adventní 
neděle budou bezesporu oblíbení BUTY, kteří vystoupí v 19 hodin. 
Další víkendy budou v Kaštanu patřit divadlu, hudbě a workshopům. 
Sobota 5. prosince se samozřejmě ponese v mikulášském duchu  

ADVENT V KAŠTANU 28. 11. – 20. 12. 2015

a děti se budou moci těšit na velkou Mikulášskou besídku. O dětská 
divadla se během adventních oslav postarají Loutky bez hranic, di-
vadlo Evy Hruškové, Tondy Novotného nebo divadlo Toy Machine,  
k tanci a poslechu zahrají kromě BUTY například kapely Echt!, El Ga-
učo, H. U. G. O. , Hromosvod nebo trio Merta–Hrubý–Fencl. V prosto-
ru Kaštanu vzniknou v neděli 13. prosince i vánoční trhy, postará se 
o ně Atelier Kaštan. Zajímavý program bude mít
připravený i nekuřácká kavárna Únik, která sídlí v suterénu Kaštanu.  
Adventní program uzavře v neděli 20. prosince Rybova vánoční mše 
a večerní koncert kapely Blue Effect, která na venkovním podiu vy-
stoupí od 19 hodin. 

Více informací o Adventu v Kaštanu na www.kastan.cz. 
www.kastan.cz, Bělohorská 150, 160 00 Praha 6

Břevnovská scéna Unijazzu se letos v adventním čase rozezní hudbou, zpěvem a svátečním veselím: Dramaturgie Kaštanu připravila 
na předvánoční období bohatý kulturní program. Zapojí se do něj všechna patra budovy a vstup bude volný. Akci finančně podpořila 
MČ Praha 6. 

Přejeme všem zákazníkům  
vše nejlepší v novém roce 2016

POHODOVÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE 

KOLEKTIV VETERINÁRNÍ 
ORDINACE

„V lednu se těšíme, že prase zabíme“
Zveme vás 23. 1. na domácí zabijačku

K svátkům nabízíme:
Vše od kapra až po cukroví a

 
AM AuraMusica, s.r.o. 
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Musica Bohemica /Carmina Bohemica 
Vánoční mše, Písně z barokních kancionálů, vánoční písně 
Poslední vstupenky v prodeji. 
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Ludmila Peterková – klarinet, Sl. Pěchočová – klavír 
První dáma českého klarinetu 
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Vstupné 200 Kč, senioři a mládež 100 Kč. Vstupenky si rezervujte 
na auramusica@seznam.cz nebo na tel. čísle 603 188 500. 
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6 Mgr. Ondřeje Koláře a je podpořen MČ Praha 6. 
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Hadovce, kde se tehdy konaly pravidelné bohoslužby pro děti  
a které byly doprovázeny kytarou. Hodně dětí v našem oddíle 
hraje na hudební nástroj, a tak se do hudebního doprovodu 
začaly zapojovat. Dětské bohoslužby se později přesunuly do 
kostela sv. Matěje na Hanspaulce a z občasného hraní se sta-
lo takřka pravidlo – jednou za měsíc se sejdou všechny nástro-
je (kytary, klávesy, flétny, v minulosti také housle či saxofon), 
 v ostatní týdny vždy alespoň jedna kytara. 

 5. Oddíl Sirius má registraci v Klubu českých turistů! 
Protože oddíl vznikl jako takový samorost, hledala se při jeho 
papírovém zaštítění v roce 1996 taková organizace, do které 
se bude moci oddíl zapojit, aniž by se musel nějak zásadně 
měnit a přizpůsobovat jejím požadavkům. V Klubu českých 
turistů existuje mnoho turistických oddílů mládeže (TOM)  
a Sirius se stal jedním z nich. Může se tak i nadále vyvíjet 
svým vlastním způsobem, zároveň však má právní formu, pro-
školené vedoucí apod. 

6. Jaké je rozdělení členů v oddíle? Celkový počet členů? 
Ve třech družinách máme přes třicet členů od šesti do osm-
nácti let, k tomu i pár dospělých vedoucích. 

 7. Podmínky pro členství? 
Zpočátku stačí jen dvě věci – vědět, jaký je program oddílu 
a mít chuť se do něj zapojit. V prvním roce členství je pak 
potřeba splnit dvanáct podmínek nováčkovské zkoušky, které 
prověří, zda to nováček myslí s oddílem opravdu vážně. Siri-
us není školní družina ani volnočasový klub, jeho program je 
dlouhodobý a při nahodilé účasti na akcích se do něj těžko 
dá plnohodnotně zapojit. Výchova v oddíle může dát člověku 
pevné základy, na kterých se dá stavět celý život, ale je to stej-
né jako se sportem či hrou na hudební nástroj – jenom ten, 
kdo je vytrvalý, se dočká výsledku. 

 8. Vyhovuje vám klubovna ve Studentské ulici? 
Vlastní klubovnu jsme získali do pronájmu od Městské části 
Praha 6 v roce 2005 a bylo to to nejlepší, co nás mohlo po-
tkat. Klubovna je v suterénu, ale s velkými okny do parkového 
vnitrobloku, takže velká část programu na schůzkách probíhá 
venku. 

 9. Jaký byl letošní letní tábor? 
Letošní tábor jsme prožili ve škole Zeměmoří, kde se vyuču-
je například přežití v džungli, orientace v přírodě, stopování, 
felčařství, zručnost, ale i třeba hrobnictví. O tom, že “na cho-
dbách” kromě lidí potkáte i hraničáře, mágy či druidy se snad 
ani není třeba zmiňovat...

10. Přání pro rok 2016? 
Nejlépe je to asi vyjádřeno v oddílovém pokřiku, kterým končí 
každá oddílová akce: “Ať je horko, nebo zima, když jsme spolu, 
je nám prima. Naší cesty velký kus povede nás Sirius!”

 Štěpán Lapáček

1. Můžete se představit? Jaká je historie vašeho oddílu? 
Jsme dětský turistický oddíl, který působí na Praze 6 a jehož 
počátky sahají do roku 1988 – tehdy se začaly pořádat prv-
ní pravidelné schůzky. Bylo to neoficiální a v podstatě tajné, 
scházeli jsme se v bytech vedoucích, protože oddíl nebyl zaští-
těn žádnou organizací. K oficiálnímu a papírově podloženému 
založení oddílu došlo až po osmi letech soustavné činnosti – 
22. února 1996. 

2. Co Sirius nabízí, jaké je jeho zaměření? 
Sirius je oddíl křesťanský a turistický. Je postaven na podob-
ných principech, jako skautské oddíly (ke kterým má asi nejblí-
že) – umožnit dětem trávit volný čas ve skupině kamarádů, roz-
víjet svůj vztah k Bohu, lidem i přírodě. Činnost oddílu stojí na 
třech pilířích – pravidelných schůzkách (každý týden), výpravách  
(každý měsíc) a stanovém táboře (o letních prázdninách). Pro-
gram zahrnuje kromě her i turisticko–tábornické dovednosti, zna-
losti přírody apod. Děti se při něm učí soběstačnosti i spolupráci 
v kolektivu. 

3. Vydáváte i občasník s názvem Velký pes. 
Oddíl se jmenuje po jedné z hvězd v souhvězdí Velkého psa, 
proto má náš oddílový občasník tento název. Slouží hlavně  
k informování rodičů o dění v oddíle, protože dobře víme, 
že od vlastních dětí se toho člověk vždy dozví nejméně...  
A komu se Velký pes domů nedostane, může si ho stáhnout 
na oddílových stránkách na internetu.

4. Většina členů je z farnosti sv. Matěje, v kostele téhož 
jména vystupuje i vaše hudební skupina při dětské mši. 
Po úvodním “bytovém” období se oddíl léta scházel v prosto-
rách kláštera sester františkánech u kostela sv. Václava na 

 Kdo je 
 SIRIUS

Prodej 
vánočních 

kaprů  
z kádí  
před 

obchodem  
od  

21. 12.  
do  

24. 12.  
2015
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Už to snad ani není pravda, Jako kluk si pamatuji 
rychlobruslařské závody na velkém Strahovském 
stadionu. Závody mladých mužů s dlouhými bruslemi 
na botách jsme neskutečně prožívali. Stávali jsme se 
totiž váženými hlásiči mezičasů, nosili těmto pánům 
sportsmanům čaj na zahřátí, zkrátka jsme si je všemožně 
předcházeli. Důvod? Když netrénovali, mohl se hrát 
hokej. Na dvě branky, z čepic bot a kabátů zhotovené

Ovšem k hokeji patří brusle a to už bylo horší. Ne že 
bych neměl žádné, to zase ne, nicméně šlajfky na kličku 
nebyly zrovna artiklem , kterým bych omračoval naše 
třídní krasavice. I stalo se jednou, že po urputném 
zápolení jsem kličku v kapse tepláků nenahmatal. Do 
hledání klíčového předmětu proto, abych odešel domů 
přezutý, jsem zapojil posléze i hráče soupeře– a nic. Byla 
pryč. Smůla spočívala ve faktu, že tento veletyp bruslí už 
jsem měl jen já sám, ostatní se honosili novinkou: brusle 
k botám měli přišroubované. Podotýkám, že už byl 
navečer, cítil jsem, že lampy se rozsvítí každou chvilku. 
V tuhle dobu jsem musel být doma, jinak – no nebylo 
by dobře. Nežli šmajdat domů po bruslích, rozšněroval 
jsem bleskově boty, rozloučil se s kluky a mazal domů! 
. V ponožkách ! A představte si, doma jsem náhradní 
kličkou brusle odšrouboval, ponožky hodil mezi prádlo 
na praní, zkrátka prošlo to! Ono to zase ze stadionu do 
ulice Nad Závěrkou, kde jsme tenkrát bydleli, nebyla 
žádná vzdálenost, která by se v ponožkách a v zimě 
nedala zvládnout! Tehdy. 

Také jsme hodně lyžovali. V horním parku, tam co je 
„plivátko“, tak i „dolním“ odkud se sjíždělo až na silnici, 
ke konečné tramvaje č. 8 na Královku. Nebo se to vzalo 

kolem hřiště Břevnova, přes 
Ladronku až do Hvězdy! 
I sáňky byly využívány, 
nicméně náš fenomén bývaly 
Boby! Nepředstavujte si 
ty závodní, které občas 
vídáte v televizi. V našem 
provedení se sehnaly dvě 
brusle, mohly být i staré  
a každá jiná, přidělali 
se na dva špalíčky, ty 
se přitloukly na vhodné 
prkénko – a bylo. Pak už 
prudký rozeběh z kopce, 
dopadnout správně na 
sedátko a po ledovce dolů! Ještě 
teď mám před očima ten krásný roj jisker za klukama, co 
svištěli přede mnou. 

Ještě se přece vrátím k hokeji, který jsme provozovali 
s takovým nadšením. Opravdovou, pořádnou hokejku, 
mezi sebou jsme říkali „ kejdu“, měl málokdo. Při hraní 
na betonu se čepel stále obrušovala , hrálo se v jakémkoli 
ročním období, až zbylo „párátko“. A nové „kejdy“  
v obchodech tenkrát nebyly. Pak přicházívaly ke cti 
větve, které zdánlivě hokejky připomínaly. Bylo jedno, 
zda se hrálo pukem nebo tenisákem. ale preferoval se 
puk. Tenisák si totiž jako trofej někdy odnesl pes, a bylo 
po zápase. 

Nejhezčí zimní okamžik byl ale stejně ten, když do 
promrzlé třídy vstoupil přísný učitel Gregor. Nechal 
si podat přístroj Celsiův od Fandy Kopiců a dlouze jej 
sledoval. Pak pohlédl na nás a řekl: „Chápu váš smutek. 
Horníkům se nedařilo, máte týden uhelné prázdniny. Ale 
neřvat!“

 Tonda Matějka 
Fota: Jan Kovařík

Mezi námi
v Břevnově XXXVIII. 

Bývaly  
u nás  
zimy!  
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Všem čtenářům časopisu Břevnovan 
přejeme hodně zdraví i osobní 

spokojenosti v roce 2016  
a svým věrným pacientům 

a zákazníkům 
děkujeme za projevenou důvěru
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Za Břetislavem Haláškem
5. listopadu 2015 zemřel ing. Břetislav Halášek, ročník 
1928, břevnovský rodák, vlastenec, Sokol, dlouholetý oby-
vatel Octárny, kde vyrostl a kde dobrá sousedská pospoli-
tost dospělých v něm vybudovala smysl pro kamarádství  
a pozitivní přístup k lidem. „Slávo“, jak jsme ho oslovovali, 
se po léta dobrovolně staral o dětské hřiště a ledovou plo-
chu ve vnitrobloku v ulici Pod Královkou, kde prožil život 
a patřil ke spoluautorům rekonstrukce a záchrany hospody 
U Černého vola na Pohořelci, jejíž pomoc a zisk jde cíle-
ně na činnost školy Jaroslava Ježka – pro nevidomé děti. 
Byl výborný zpěvák, bas, s Pražským smíšeným sborem 
procestoval kus světa. Sláva Halášek byl také novinář, byl  

v redakci prvních ročníků popřevratových Lidových novin. Měl rád historii, místo-
pis, spolupracoval s Břevnovanem. Byl členem Spolku břevnovských živnostníků  
a populární byla jeho postava císaře Františka Josefa I. při oslavách stého
výročí povýšení Břevnova na město v roce 2007. Jeho zvučné sokolské nazdar už 
neuslyšíme. Jeho stopa však v Břevnově trvale zůstává. 

Za redakci Pavel Krchov

Narozeniny – jubilea – přání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Zdeněk Mahler, Břevnov  6. 12. 1928
Alena Novotná, Břevnov  28. 1. 1932
Květa Závorová, Břevnov  16. 1. 1933

Prosinec – Leden

Tajenka: Géza Včelička – Několik prokletých

NAŠE GRATULACE
Sto let pana doktora Václava Šťovíčka.  
Dne 19. prosince se pan doktor Václav Šťovíček z Malého 
Břevnova dožívá neuvěřitelných a požehnaných sto let živo-
ta! A to v plné duševní svěžesti! A s ním jeho jen o pár let 
mladší věrná žena paní Věra, kdysi oblíbená učitelka, s níž 
prožil více než 65 let života a která mu vždycky byla pevnou 
oporou a nejlepším přítelem. Bez ní by se sotva dožil tak 
krásného životního jubilea… 
Václav Šťovíček patřil k té generaci, které nacistická okupa-
ce násilně přervala studium a kteří pak museli odejít na práci 
do Reichu jako „totálně nasazení“. Zrušení vysokých škol 
jej postihlo těsně před ukončením studia – těsně před závě-
rečnými státnicemi – a teprve po skončení 2. světové války 
mohl dostudovat na doktora práv. Za války byl „pracovně 

nasazen“ k práci u Říšských železnic; jeho pracovištěm se stalo město Lindau  
u Bodamského jezera nedaleko Kostnice. Na základě svých nevšedních schopností, 
vzdělání, smyslu pro přesnost, zodpovědnost a spolehlivost a v neposlední řadě pro 
svou schopnost laskavě jednat s lidmi a z toho vyplývající všeobecnou oblíbenost 
se nakonec vypracoval až na místo výpravčího tamní železniční stanice. Po vál-
ce dokončil studium práv a pak mu začala slibná kariéra moudrého, svědomitého  
a charakterního právníka; po „Vítězném únoru“ roku 1948 však musel ven z Prahy 
a uchytil se na mnoho let u Severočeských uhelných dolů v Mostě. Po několika 

Byty – výměny – podnájmy – koupě
 KOUPÍM RODINNÝ DOMEK ČI VILKU pro svého syna v jakémkoli 

stavu. Náhradní bydlení mohu zajistit, nebo majitele nechám dožít. 
Děkuji. Tel.  602 361 733, 233 357 071

 Mladí manželé, 2 děti, hledají výměnu bytu větší za menší. 1 + 1 
v Břevnově, státní, 2. patro I. kat. cihlový dům za byt v Praze 6 nebo 
Praze 5. Tel.  608 070 899. 

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

Stříbrná svatba v Břevnově
20. října 2015 oslavili Stříbrnou svatbu manželé Markéta a Miroslav Jaklo-
vi, věrní členové břevnovské farnosti – kéž Bůh žehná Vaší Stříbrné svatbě  
a je Vám nadále společníkem při Vaší společné manželské cestě. 

Syn Toník, máma a Emil. 

100
let

letech tam získal byt a jeho milovaná manželka tam za ním přijela a učila pak na 
mostecké škole. Pro svou milou povahu, otevřenost a ochotu pomáhat druhým si 
také tam– na severu– brzy získal mnoho přátel; mnozí z nich stále ještě za ním rádi 
jezdívají a společně vzpomínají na dávné časy. Život bral trpělivě tak, jak přicházel– 
se všemi těžkostmi a starostmi; nestěžoval si, i když se s ním život nijak nemazlil. 
Spolu s manželkou vychovali syna a rozšířili maličký rodinný domek na Bílé Hoře 
po rodičích paní Věry tak, aby se do něj mohli vrátit a spolu s nimi tam žít. Mají 
úspěšná vnoučata i nadějná pravnoučata– a také spoustu přátel. Mnohým z nich pan 
Šťovíček nezištně pomohl a poradil v právních záležitostech. 
Je obdivuhodné, že po téměř sedmdesáti letech se– tehdy sedmadevadesátiletý– 
JUDr Václav Šťovíček spolu s manželkou a známými vypravil do daleké ciziny 
– tam, kde za války prožil své pracovní nasazení – zavzpomínat na nucený „Tota-
leinsatz“; dostavil se i na nádraží v Lindau, kde byl mile přijat a současný přednosta 
stanice mu udělal radost tím, že mu svěřil vypravení vlaku. Je radost poslouchat 
jeho milé vyprávění, jeho zážitky a zkušenosti. Je jich tolik, že by to vydalo na celý 
román ze života tohoto vzácného člověka. Jemu i jeho milé ženě přejeme vzájem-
nou lásku, radost a pohodu. 

 Pro Břevnovan napsal Karel Voplakal. 
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stavbě nebo v Motolském 
lomu neodpracoval alespoň 
několik hodin. Podle zázna-
mů „Pracovního výboru N. 
F“ bylo odpracováno celkem 
230 000 (brigád. hodin). Re-
kordmanka M. Ferdinandová 
pak sama odpracovala 1075 
hod! Pracovalo se bez me-
chanizace. V úvahu přichá-
zel krumpáč, lopata, koleč-
ko v lomu pak palice. Práce 
byly zahájeny v předstihu 
25. listopadu 1949 v Motol-
ském lomu s tím, že se musí 
nalámat 2000 m3 kamene. 
Tramvajové těleso v délce  
1,6 km, vyžadovalo odkopat 
a přemístit 5000 m3 zeminy  
a vyštětovat podklad nalá-
maným kamenem. Dopravní 

04. 10. 2015 • „Češi jsou rasisti, jasný! ? A vás, pánové, jednou rozmluvou s ná-
městkem ministra, zbavím této práce. Tím si buďte jistí, “ halekal začátkem říj-
na na strážníky mladý muž, který přišel „právnicky pomoct“ svému příteli. Celá 
věc vznikla zavoláním řidiče taxi na linku tísňového volání. Taxikář, který se cítil 
být ohrožen opilým pasažérem, se obrátil na strážníky městské policie s žádostí 
o pomoc. Strážníci z Prahy 6 na místě zjistili, že řidič taxi má již ukončené jízdy  
a ve vozidle sedícího muže, který se – přes veškerá vysvětlení a nabídnutí převo-
zu jiným řidičem taxi – odmítá z vozidla hnout. Hlídka se snažila muži vysvětlit  
z jakého důvodu je třeba taxi opustit, ale marně. Proto použila výzvu „Jménem zá-
kona“, na kterou však muž nereagoval. Strážníci tak byli nuceni použít donucovací 
prostředky a muže z vozidla vytáhnout. Mladý muž dál zpupně komplikoval práci 
strážníků a na místo si zavolal i svého kamaráda – prý právníka. Nakonec byli oba 
muži předvedeni na Policii ČR ke zjištění totožnosti a celá událost byla předána pří-
slušnému správnímu orgánu jako podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby. 

06. 10. 2015 • Strážníci z Prahy 6 omezili na osobní svobodě mladého muže, který 
se (pod vlivem návykové látky) snažil odcizit uzamčené jízdní kolo u plaveckého 
bazénu. Mladého muže jako první spatřil jiný muž, který tou dobou čekal na autobu-
sové zastávce. Svědek podezřelou osobu nejprve okřikl, když nereagovala, hrdinsky 
k ní přistoupil a zároveň zavolal na tísňovou linku městské policie. Strážníci byli 
na místě ve chvíli. Muže podezřelého ze spáchání trestného činu omezili na osobní 
svobodě a zajistili místo do příjezdu Policie ČR. 

07. 10. 2015 • Dalšího statečného jednání našich spoluobčanů byli svědky strážníci 
ve středu večer. Ten den kolem půl desáté přijali oznámení od mladé ženy, která jim 
sdělila, že jí byla neznámým mužem odcizena peněženka a její kamarádka podezře-
lého muže sleduje. Hlídka na uvedené místo v Dejvicích vyjela okamžitě. Zde se 
zkontaktovala s oznamovatelkou, která jim dala popis pachatele. V té samé chvíli 
ženě volala kamarádka, která jí sdělila, že se muž opět vrací do metra Hradčanská. 
Strážníci se proto rychle přesunuli do metra, kde jim již obě ženy označily muže 
jako pachatele krádeže. Strážníci muže oslovili a požádali o podání vysvětlení. Mla-
dý muž mluvil anglicky a dle dokladů bylo ověřeno, že se jedná o cizince. Muž 
hlídce sdělil, že ženy vůbec nezná a žádnou peněženku ženám neodcizil. Sám se 
strážníkům nabídl, že vyndá veškerý svůj obsah z kapes, aby dokázal pravdivost 
svých slov. Skutečně u sebe žádnou peněženku neměl. To už na místo přijela i při-
volaná hlídka Policie ČR, které byly předány veškeré zjištěné informace. Muž byl 
policisty omezen na osobní svobodě a strážníci mezitím prošli trasu, kterou předtím 
podezřelý muž šel. U jednoho z domu v křoví nalezli odcizenou peněženku. Proto 
místo trestného činu zajistili, pořídili fotodokumentaci a předali Policii ČR k využití 
a dalšímu šetření. 

24. 10. 2015 • V sobotu v odpoledních hodinách v místech Divoké Šárky našli 
strážníci zraněného a sténajícího muže. Muž měl oteklý kotník a nemohl se postavit. 
Hlídka proto muži poskytla první pomoc a zavolala záchrannou službu. Přivolaný 
lékař rozhodl o jeho převozu do jedné z pražských nemocnic. muže, který tlou-
kl pěstmi do kapot zaparkovaných vozidel. Na jedno se snažil i vylézt. Strážníci 
na nic nečekali a vydali se za mužem, aby mu zabránili v dalším jednání, které 
směřovalo k poškozování cizí věci. Muž začal před strážníky utíkat, a to směrem  
k ulici Karlovarská. Po několika metrech byl však strážníky doběhnut. Na výzvu  
k prokázání totožnosti se pokusil strážníky fyzicky napadnout, přičemž je verbálně 

Petřiny se konečně dočkaly opravy tramvajového tělesa. Dnes 
již není mnoho těch, kteří se zasloužili o to, že právě před 
65 lety byl zahájen provoz tramvají od Vojenské nemocni-
ce na Petřiny. Dovolte abych se ještě jednou vrátil k historii  
a události, kterou jsem vzpomenul na stránkách Břevnovanu 
č. 5/6 r. 2011. Tentokrát, ale s dobovými fotografiemi, které 
dokonale dokumentují atmosféru něčeho, co si dnešní gene-
race asi umí těžko představit. Černou můrou obyvatel Liboce  
a Petřin byla špatná dostupnost veřejné dopravy. Na tramvaj 
se muselo chodit až na Vypich a to bylo zejména v zimním 
období velice nepříjemné. O možnosti prodloužení tratě od 
Vojenské nemocnice se začalo hovořit již po revoluci r. 1945. 
Uplynulo několik let a nic se nedělo. Tlak občanů sílil a stá-
le více se projevoval na veřejných schůzích. Co se nestalo, 
mocipáni vyslyšeli lid a přišli s unikátní nabídkou. Souhla-
sili s prodloužením trati, ale s jednou podmínkou a tou bylo, 
že si občané sami trať brigádnicky vybudují. Využili potřebu 
obyvatel a doznívající porevoluční euforii. V rámci tehdejší 
Národní fronty byl ustanoven pracovní výbor, který sám orga-
nizoval, agitoval brigádníky a řídil potřebné práce. V Liboci 
a na Petřinách nebyla rodina, aby některý člen na zmíněné 
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Praha 6 v zapomenutých obrazech       1127

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.

155
65 let tramvajové dopravy na Petřiny

OKÉNKEM MĚSTSKÉ POLICIE
napadal. Proto bylo proti muži použito donucovacích prostředků – pout. Vzhledem 
k neochotě spolupracovat na zjištění totožnosti byl mladý muž převezen na místní 
oddělení Policie ČR. Zde mu později byla provedena orientační dechová zkouška  
s pozitivním výsledkem 1,97‰.

VŠEOBECNÁ SESTRA/ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme:  

VŠEOBECNÉ SESTRY / ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY  
pro Interní oddělení Strahov (Šermířská 4/1921, Praha 6).

Datum nástupu: ihned

Kontakt: Vrchní sestra Bc. Petra Vagenknechtová,  
Šermířská 4/1921, 169 00 Praha 6,  

tel.: 225 003 203, 725 896 335,  
e-mail: petra.vagenknechtova@vfn.cz,  

www.dialyza-strahov.cz/

HLEDÁM 
FOTOGRAFIE USEDLOSTI (ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE)  

VYPICH  
OD ROKU 1850 – 1950  
FINANČNÍ ODMĚNA  

TEL.: 601 237 035

Břevnovský chrámový sbor – program do vánoc a Nového roku
	 6.	12.	 neděle	–	9	hod.	–	Bazilika	 L.	Viadana		Missa	sine	nomine

	11.	12.	 pátek	–	16	hod.	–	Kulaťák	 Předvánoční	koncert	pořádaný	MČ-6

19.	12		 sobota-17	hod.	–	Písecká	brána	 Adventní	koncert

24.	12.		 Štědrý	večer	–	24	hod.	–	Bazilika	 J.	J.	Ryba:	Česká	mše	vánoční

25.	12.	 Hod	Boží	–	9	hod.	–	Bazilika	 J.	Hanuš:	Missa	pastoralis

25.	12.	 Hod	Boží	–	15	hod.	–	Bazilika	 Vánoční	koncert

1.	1.	2016	 Nový	rok	–	10	hod.	–	Bazilika	 R.	Fűhrer:	Missa	pastoralis
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BŘEVNOVAN

Současná rekonstrukce 
trati provedená nejmoder-
nější technologií a zatrav-
něná je příslibem snížení 
hlučnosti a toho, že nezů-
stane jen u trávníku mezi 
kolejemi. Je třeba, aby se 
pohnulo myšlení úředníků 
a politiků a byly přijaty 
nové stavební předpisy. 
Ty totiž říkají, že v ulici 
musí být stromořadí. Kde 
jinde by měly být třeba jen 
menší stromy, než v širo-
kých chodnících ulice Na 
Petřinách. Samotný vzhled 
záplatovaného chodníku 
se samými rýhami ostře 
kontrastuje s novou tratí Je 
to důsledek toho, že po opravách sítí v chodníku nikdo provede-
ní zpětného zaasfaltování nekontroluje a případně nereklamuje 

nekvalitní práci. Při veřejných schůzích obyvatel  
v předcházejícím období se úředníci OÚ k zatrav-
nění tratě stavěli nechápavě. Zdůvodňovali to tím, 
že tramvajové těleso má nouzově sloužit k pojíždě-
ní hasičských vozů(!). Podobně se úředníci samo-
správy dívají na stromy v chodnících. Tady mají 
ještě velkolepější výmluvu a to, že v chodnících 
jsou inženýrské sítě, které vysazování stromů brá-
ní. Věřme, že se najdou v budoucnu řešení vpravdě 
inženýrská , tak aby pod chodníky nebyla změť rour  
a drátů a zbylo trochu místa i pro stromy. Že to jde, 
dosvědčuje „bříza hrdinka“, samovolně rostoucí 
v chodníku nedaleko konečné tramvaje. Odolává 
kopáčům, asfaltérům a nevadí jí ani zmíněné inže-
nýrské sítě. Zatímco na mnoha místech v Praze to  
s vysazováním stromů v ulicích myslí vážně, tak na 

Petřinách asi pod dojmem, že v blízké oboře je stromů dost, tak 
není. Za příklad může sloužit Zeyerova alej. V aleji totiž nenajde-
te jediný strom, není to divné? 

                    M. Mikeš

podnik přispěl jen pokládkou kolejnic vyrobených v huti „Koněv“ 
na Kladně a natažením trolejového vedení. Dne 26. listopadu 
1950 se obětaví obyvatelé Petřin a okolí dočkali – pouhých sedm 
měsíců od zahájení výkopových prací. Byla to opravdu velká slá-
va, sešlo se množství lidí, hrála řízná vojenská kapela, podávali 
se chlebíčky. Vše podtrhovala účast pražského primátora dr. Vac-
ka, vedení ONV a ředitele DP Praha. Po slavnostním přestřiže-
ní pásky se dala do pohybu kolona vyzdobených tramvajových 
souprav. V čele jel salonní vůz který řídil J. Lejsek ze střešovické 
vozovny , druhý v počtu odpracovaných hodin, a za ním jelo pět 
tehdy nejmodernějších vozů typu „Mevro“. 

Trať a kolejnice, pouze částečně obměňované, vydržely až do 
roku 1990, kdy došlo k rekonstrukci tratě v úseku Střešovi-
ce – Petřiny. Jak se ukázalo, to se moc nepovedlo a to zejmé-
na z důvodu velké hlučnosti. Trať byla modernizována panely  
s plochými kolejnicemi, technologií převzatou v osmdesátých le-
tech z Budapešti. Myslelo se, že touto metodou proběhnou rychle 
nutné rekonstrukce zanedbaných tratí. Čas ukázal, že to byl vel-
ký omyl. Zpočátku se dovážely panely a ploché kolejnice přímo  

z Maďarska, aby je záhy vystřídaly kvalitnější tuzemské kolejnice 
a panely. Výsledkem ale bylo stejně jen to, že takto položené tra-
tě byly velice hlučné a vyžadovaly časté opravy. Postupem času 
se zkoušelo různé podkládání panelů (geotextilie), nicméně bez 
valného efektu na snížení hlučnosti. Ulice Na Petřinách toho byla 
dokladem. Komunální hlučnost dosahovala 80 dB. Mezi hradbou 
paneláků byl jen beton, asfalt a chodníky . Intenzita hluku se od-
víjela od typu projíždějící soupravy, rychlosti a jejich případného 
míjení, kdy se hluk sčítal. Po četných stížnostech občanů nezbylo 
než, aby DP Praha v daném úseku omezil rychlost tramvají. 

Zajímavostí nové trati je, že na rovných zatravněných úsecích, 
jsou položeny kolejnice typu 49El vyráběných v TŽ Třinec, tytéž 
po kterých jezdí pražské metro. Pozorný občan si všimne, že tyto 
kolejnice nemají žlábek, tak jak jsme byly zvyklí v Praze většinou 
vídat. 

 Použité snímky:
(1.) Zastávka Na Smyčce 
(2 – 3) Porovnávací pohled z místa u bývalé 
Klausovy třešňovky – se současnou fotografií (od 
OD Billa směrem ke konečné , domy č. . 74/306 – 
94/286 ulice Na Petřinách)
4) Bříza „hrdinka“ – Roste z asfaltu



TO NEJLEPŠÍ NA KONEC! 


