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Uzavřeli jsme jedenáct ročníků Hanspaulky, nabrali jsme dech na ten dvanáctý.
Žijeme přítomností, ale nemůžeme z paměti vymazat, co nás obklopovalo loni,
předloni, před pěti či dvaceti lety. A právě těch dvacet let nás stále nutí k zamyšlení, zda jsme tenkrát nezvonili klíči nadarmo, zda sedmnáctý listopad splnil
veškerá očekávání. Ať tak či tak, byla to dobrá léta, kdy se nám otevíraly cesty
do světa a my jsme se mohli svobodně rozhodovat, kam směrovat naše myšlení
a jednání i jak proplouvat úskalími za současného vlnobití. Vzdálená ozvěna
těch klíčů nám ještě pořád zní v uších.
Ale je tu ještě jedno výročí, na které bychom neměli zapomenout - my, kdo
žijeme v tomto kousku hlavního města. Naše milá Hanspaulka se totiž letos dožila požehnaných osmdesátin. A to je téma, jež by mělo předznamenávat následující čísla časopisu. Chceme procházet ulicemi Hanspaulky i Baby a sledovat
život naší čtvrti pohledem předchůdců i současníků.

Budova ČVUT (dnes Vysoká škola chemicko-technologická) v Dejvicích.
Projekt Antonín Engel 1925.

NEŽ SE HANSPAULKA NARODILA
Nahlédněme nejprve trochu do dějin našeho bydliště. Po první světové válce se Praha
rozšířila o řadu přilehlých obcí, připojily se k ní např. Vinohrady, Smíchov, Žižkov,
ale i menší dosud samostatná městečka a vesnice jako Břevnov, Bubeneč, Dejvice,
Liboc, Sedlec, Střešovice, Veleslavín a řada dalších. Jejich spojením vznikla roku
1920 Velká Praha. Dříve podceňované město v rámci Rakouska-Uherska se mělo přibližovat vzhledu i významu evropských metropolí. Hlavní město republiky potřebovalo nové stavby, centrální úřady, peněžní ústavy i obytné domy.
Dejvice a Bubeneč mohly těmto potřebám vyhovět. Během několika let vznikaly v Dejvicích nové reprezentativní budovy pro vojenskou správu, vysoké školy,
pro ubytování studentů moderně zařízená Masarykova kolej, obytné domy s luxusními byty. Tvůrcem této stylově jednotné koncepce kolem Vítězného náměstí
byl profesor Českého vysokého učení technického Ing. arch. Antonín Engel. Proto
jeho jméno píšeme na začátek kapitoly o prvních letech naší čtvrti, přesto, že plán
hanspaulských ulic ani jednotlivé zdejší budovy neprojektoval, s výjimkou vlastního rodinného domu v ulici Na Karlovce. K jeho osobnosti se vrátíme v pozdějším textu.
Na nemnoha starších fotograﬁích z dvacátých a třicátých let minulého století
zjišťujeme, jak vypadala krajina, která se měla později stát Hanspaulkou a Babou.
Rozkládaly se zde rozsáhlé zemědělské pozemky od Hadovky po skalnatý ostroh
na konci Baby, patřící k vesnici Horní Šárce kolem kostela sv. Matěje. Jednotlivé
zemědělské usedlosti, roztroušené po celém území, přežívaly z někdejších viničních
statků, jako např. Špitálka, Beránka, Kotlářka, Pernikářka, a jako stavebně nejvýznamnější objekt zámeček Hanspaulka. V bezprostředním okolí se už od 19. století
tyčily vysoké komíny cihelen, jako např. na Kotlářce, na Jenerálce i na místech, kde
už dnes nelze poznat, že se v hlubokých výkopech těžila cihlářská hlína (takovým
místem byl i svah pod Šáreckou ulicí proti kostelu a objektu teologické fakulty). Při
zakládání a rozšiřování cihelen docházelo ve vykopávkách k četným nálezům prehistorických předmětů, dokazujících dávné osídlení. Staly se základem archeologických sbírek, umístěných ještě ve třicátých a čtyřicátých letech v muzejní expozici
v zámečku Hanspaulka. A nezapomeňme, že zdejší cihelny dodávaly po řadu desetiletí své výrobky rozrůstající se Praze, Dejvicím, Bubenči, také Hanspaulka povstala
ze země, vytěžené z jejího těla .
Kdo byli ti lidé, kteří zde chléb svůj v potu tváře dobývali? Kdysi sezonní
dělníci, kteří putovali z okolních vesnic za výdělkem na vinicích, pak lidé, ti nejchudší, kteří našli střechu nad hlavou v cihelnách, v dožívajících a rozpadajících
se stavbách, a konečně ti, kdo měli trvalejší práci ve statku v Proboštské ulici
nebo v Hendlově dvoře v Horní Šárce. A protože Praha nebyla zas až tak moc daleko, mohla nabídnout práci i lidem přespolním. Ale – nebylo to jen tak. Tramvaj končila ještě ve dvacátých letech u střešovické vozovny, pak u hospody a
školy na Růžku, kde je dnes Vítězné náměstí, načež koncem desetiletí popojela
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až do Starých Dejvic na Hadovku. A teď si spočítejte, jaký to byl každodenní výlet dejme tomu od Hendlova dvora v Horní Šárce na nejbližší tramvaj do Střešovic. Ráno tam, večer domů.
Budiž zde připomenuta jedna z dávných předhanspaulských profesí - zahradníci a zelináři. Ještě zde bylo dost volných ploch k zakládání zelinářských zahrad,
které denně zásobovaly čerstvou zeleninou Dejvice, Bubeneč i rodící se Hanspaulku. Pan Antonín Zídek, co měl zahradu blízko Hadovky, v místech nad dnešní
Evropskou ulicí, každý den časně zrána zapřáhnul koníka do vozu naloženého
hlávkami zelí, kapustou, květákem, kedlubnami, cibulí, svazky mrkve a ředkviček,
které vyrostly na jeho záhonech. A které zvečera celá rodina připravovala, čistila a
vázala do svazků.
Kde se zabydlí trvalejší usedlíci, nebývá nouze o děti, ani na Hanspaulce
– promiňte, ještě jsme v Horní Šárce a Starých Dejvicích – tomu nebylo jinak.
A záhy se začalo, podle dětí, jevit i sociální složení obyvatelstva. Kluci a holčičky, děti skutečných proletářů, špinavé, otrhané, stále hladové, co žily na
periferii města v cihelnách a nouzových staveních a mnohdy ani nevěděly,
kde mají tatínka, ty se trochu lišily od dětí ze spořádaných rodin, dětí dělníků
a řemeslníků, tramvajáků, kde už se dbalo na základní hygienu a pravidelnou docházku do školy a do práce. Třetí kategorii, malou a postupně se zvětšující, tvořily děti nových přistěhovalců, co si zakoupili pozemky a budovali
na nich vlastní rodinná hnízda. Ale ani tyhle děti nenosily nosánek příliš vysoko a s přibývajícím věkem si většinou včas uvědomily, kde je hranice středního stavu. Jen hrstka byla těch rodin, kde měli služku, kuchařku, panskou ,
šoféra a zahradníka, vlastní bazén a tenisový kurt, ale i ti rádi splynuli s ostatními Hanspaulany.
První desetiletí Československa znamenalo výrazný hospodářský a kulturní
vzestup. Všude se stavělo, i Hanspaulka prožívala svá první léta růstu, stovky
dělníků chodily na Hanspaulku denně za dobrým výdělkem - domů přibývalo,
ulice vytýčené bohužel bez dlouhodobého urbanistického záměru se pomalu zaplňovaly obchody a novými živnostmi. Starousedlíci z Horní Šárky a Starých
Dejvic se sdružovali ve starodávné Obci baráčníků, jejichž pestré kroje a bizarní
ﬁgurky kontrastovaly s kulisou nové čtvrti. Pořádali plesy a maškarní merendy
v hospodě U Hendlů a vybírali peníze na dobročinné účely ve prospěch svých
sociálně slabších sousedů. Vůbec společenský život Předhanspaulanů kvetl především v několika hospodách, na Zavadilce, dole vedle Hadovky v restauraci
U Špačků nebo na Zlatnici, které se ze setrvačnosti, protože to bývala hospoda
německých studentů, říkalo Šipkapas. Nové spolky, jako Hospodářský klub nebo
Sokol, měly zde zakotvit až v příštím desetiletí. Teď byl čas k oslavám. Tesaři
připevňovali na vrcholcích krovů „glajchu“, zelený opentlený stromek na oslavu
dosažení nejvyššího bodu stavby, na nových domech byly natrvalo upevněny
žerdě na prapory, aby se dům při významných dnech mohl ozdobit státní vlajkou.
Ten den nastal 28. října 1928, kdy Československá republika slavila desáté narozeniny.

K tomu výročí se konala v Brně památná Výstava soudobé kultury, svým
významem blízká Zemské jubilejní výstavě z roku 1891. Tentokrát se na ní představovaly výsledky deseti úspěšných let od založení malého středoevropského
státu, výsledky hospodářské i kulturní. Nově postavené brněnské Výstaviště i
řada nových objektů v jeho areálu i ve vnitřním městě předvedly návštěvníkům
nový sloh moderní architektury - funkcionalismus, který dal tvůrcům nové podněty a posunul československé stavitelství na jedno z předních míst v Evropě.
Ukázkovým příkladem tohoto nového slohu je jedinečný soubor rodinných domů
na Babě. Ale tenhle odstavec už patří do další kapitoly, v níž bude řeč o Hanspaulce a Babě třicátých let.
- vb (Pokračování)

Léto 1928. Přibývá cihla k cihle, dům už má vyzděné přízemí.
Pan architekt – ten v klobouku s tvrdým límečkem a kravatou a s plány v ruce
– přišel kontrolovat, jak stavba pokračuje. Zedníci si zvedli na lešení jeho dvouletého kloučka, který má v tom domě strávit celý život…
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Z HANSPAULSKÉHO DÁVNOVĚKU

KDO byl KDO
Josef Antonín Jíra
Osobnost úzce spojená svými archeologickými výzkumy s nynější Prahou 6,
sbírkami pak s Hanspaulkou, Josef Antonín Jíra, archeolog, který je dodnes
(spolu s Eduardem Štorchem) pokládán za nejvýznamnějšího představitele neoﬁciálního, amatérského bádání v Čechách a který svou činností podstatnou měrou
přispěl k vypracování moderního obrazu českého pravěku.
Narodil se v r. 1868 v Heřmanově Huti u Stříbra v rodině hutního inženýra. Velmi záhy osiřel a byl vychován svou tetou v Litomyšli. Zde také absolvoval gymnázium a již v době studií se věnoval archeologii. Byl od mládí veřejně činný, byl členem několika pokrokových spolků. V této činnosti pokračoval
i v Praze, kam odešel studovat medicínu. Hned první jeho vycházka vedla prý
do Podbaby. Získal při ní předhistorickou nádobu z tamějšího písečníku. V Praze
působil ve Spolku mediků českých, ve Slavii, ve spolku Svornost, čtenářském a
řečnickém, a byl i členem výboru Společnosti přátel starožitností. Uznání si již
vydobyl spoluprací na přípravě a instalaci materiálů z východních Čech na Národopisné výstavě roku 1895. Významný byl i jeho podíl na expozici archeologické části výstavy, kam zapůjčil některé předměty ze své sbírky.
Medicínu dokončil prvním rigorozem, ale ve studiu již dále nepokračoval.
Zapsal se na ﬁlosoﬁckou fakultu, aby se mohl věnovat studiu archeologie a
oborů příbuzných. V roce 1896 se stal asistentem Národopisného muzea českoslovanského, ale z důvodů existenčních později nastoupil do účtárny zemského
ﬁnančního ředitelství. Archeologii se pak mohl věnovat pouze ve volných chvílích. Centrem jeho činnosti byla oblast nynější Prahy 6, kde byly v době velkého
průmyslového rozvoje otvírány mnohé cihelny a pískovny, budovány domy,
továrny a velké dopravní stavby. Místa stavebního ruchu Jíra pravidelně cestou
z práce navštěvoval, pracovníky poučoval o významu nacházených památek a
i ﬁnančně je za ně odměňoval. Nálezy dokumentoval, konzervoval, spolu se svou
ženou dále odborně zpracovával. Vytvořil tak velkou sbírku, která byla známa po
celé Evropě. Nejvíce ho zajímalo období mladší doby kamenné. Sbírku rozšiřoval o nálezy z ostatních oblastí země výměnou s archeology z jiných částí Čech
a Moravy. Jeho práce mu přinesla mezinárodní uznání. Roku 1911 byl jmenován
korespondentem Centrální prehistorické komise ve Vídni i členem Akademie
umění v Krakově. Po vzniku republiky byl v r. 1920 na doporučení prof. L. Niederleho jmenován do funkce konzervátora pro Čechy v nově zřízeném Státním
archeologickém ústavu. Jeho výzkumná činnost se tak dostala na oﬁciální úroveň, ale nemohl již vlastnit svou archeologickou sbírku. Odmítl nabídky z Vídně
a Berlína a nabídl ji tehdejší radě města Prahy. Nakonec ji zakoupila obec dejvická a ustanovila, že „sbírky ty musí být veřejně přístupny a nikdy nesmí být
zcizeny, ani do jiné čtvrti přenešeny“. Jos. Ant. Jíra zemřel v r. 1930 a je pohřben

na hřbitově u sv. Matěje. Na jeho hrobě (v oddělení Dejvice I.) nepřehlédnete
sošku pohanského bůžka.
Za okupace se hlavní osobností stal Lothar Zotz, profesor archeologie na
německé univerzitě v Praze. Na jeho nátlak Jírovy sbírky v zámečku na Hanspaulce přešly do majetku obce pražské a pod německou správu. Byly přejmenovány na Markomanen – Museum. Dnes jsou jeho sbírky základem archeologických fondů Muzea hl.m.Prahy.
Situace v archeologických kruzích naší země byla v Jírově době složitá. Od počátků, které lze vystopovat v 80. letech 18. století, kdy Josef Dobrovský vydal
práci o pohřbívání starých Slovanů, se postupně vytvořily dva okruhy badatelů
s rozdílnými názory na dobu jejího osídlení. Roku 1843 vznikl při Vlasteneckém
muzeu Archeologický sbor a zásluhou archeologa Jana Erazima Vocela, který
byl později jeho předsedou, byl vydáván i časopis. První spolehlivý nález z pražského území pochází z r. 1818, kdy při kopání v hliništi u kostela Sv. Matěje se
přišlo na jámu z mladší doby římské. Další velké nálezy pocházejí z místa za
Strahovskou branou, na bývalé vinici Panenské, kde byla později otevřena cihelna. Budovalo se moderní velkoměsto a tím byly stále nalézány další památky
na počátky osídlení. Archeologickému výzkumu se věnovalo mnoho osvícených
amatérských badatelů. V roce 1893 bylo zřízeno při Národním muzeu samostatné
archeologické oddělení, vedené historikem Jos. Lad. Píčem, který pracoval na
vydání pěti dílů Starožitností země české, díla, které ale nebylo dokončeno. Dopustil se zde řady chyb. Na ﬁlosoﬁcké fakultě UK se začala přednášet mimo jiné
prehistorická archeologie, kde působil prof. Lubor Niederle. Jím a jeho kolegy
byla r. 1910 vydána Rukověť české archeologie, založená na soukromé sbírce
J.A.Jíry.
Obě skupiny, ve své době rozdělené svými názory, přesto velmi přispěly svou
prací k vývoji české archeologie.
Stanislava Bůchová
Jírovo jméno připomíná v Dejvicích krátká ulička mezi Velvarskou a ulicí České
družiny.
Literatura: Praha v pravěku, M.Fridrichová a spolupracovníci, 1995
Průvodce sbírkami J.A.Jíry, Praha- Dejvice, Dr. Jos.Schránil, 1932
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POČÁTKY ŠKOLY NA HANSPAULCE
V místě dnešní Hanspaulky stálo ještě počátkem dvacátých let několik osamocených
usedlostí. Jinak zde byla pouze pole a zbytky původních vinic. Některé usedlosti připomínají názvy ulic: Duchoslávka, Paťanka, Bečvářka, Kodymka, Špitálka, Dyrinka.
Jejich podobu najdeme na starých fotograﬁích a v publikacích Pražské usedlosti.
Centrum Dejvic bylo koncem 19. století v místě Starých Dejvic, kde najdeme v Proboštské ulici číslo popisné 1 a na domku u trati číslo 2 katastru Dejvice. Na nově připojených částech Prahy, které dostaly číslo XVIII a XIX se od
začátku 20. let začaly rychle rozrůstat nové obytné čtvrtě. Nejprve Ořechovka,
brzy za ní Hanspaulka.
Do nových domů na Hanspaulce, která vyrostla na katastru Dejvic, se začali stěhovat ve druhé polovině dvacátých let noví obyvatelé. Děti chodily do dejvických
škol. Do konce školního roku 1929–30 byla v Dejvicích u Brusky jediná obecná
škola chlapecká a jediná obecná škola dívčí. Původní dejvická škola Na Růžku byla
zbourána při výstavbě Vítězného náměstí v roce 1930. Prudký nárůst obyvatelstva
Dejvic (před 1. světovou válkou měly Dejvice cca 8 tisíc obyvatel, koncem 20. let již
více než 20 tisíc) si vynutil zřízení dalších škol v místech nové výstavby.
Na Hanspaulce vznikla chlapecká škola až v roce 1930. Začalo se učit
v prozatímních tzv. Deckertových pavilonech stojících na městských pozemcích
pod Fetrovskou ulicí, kde byly umístěny 4 třídy, ve dvou pavilonech v Bučkové
ulici v Bubenči (3 třídy) a v prozatímní škole v tzv. úřednické kolonii čp. 510,
v dnešní Gymnazijní ulici, kde byla umístěna 5. třída chlapecké školy. Ve třídách
bylo většinou přes 50 dětí.
Vedením školy byl pověřen deﬁnitivní učitel Vojtěch Herink a dalšími učiteli
byli Miloslava Gabrielová, Emilie Gemmrichová, Boučková, Magdalena Fourková–
Chramostová, Ludmila Kolářová–Peřinová, Ludmila Rennerová, Libuše Šandová,
Marie Švecová–Imramovská, Vilém Majer a Josef Vidman. Pro každou samostatně
umístěnou část školy byl ustanoven školní lékař, který jako městský lékař měl na starosti dospělé i děti. Podle vyjádření ředitele školy se tito lékaři při své velké praxi starali o školní děti potud, pokud jim k tomu čas stačil. Zdravotní stav žactva byl trvale
neuspokojivý. V zimě mnoho dětí onemocnělo chřipkou, pak příušnicemi a zjara angínou. Vyskytly se i ojedinělé případy spály, proto byly některé třídy zavřeny na 10
dnů. V důsledku toho tak poklesla školní docházka tak, že průměrný počet zameškaných půldnů v roce 1929-30 přesahoval 8% celkové docházky. Z 5. třídy přešlo na
střední školu 21 žáků, do dalšího ročníku 20 žáků, 3 žáci opakovali 5 třídu.
Ve škole se učilo podle Normálních učebních osnov, které byly vydány na
zkoušku na 3 roky. Podle nich vypracovaly pracovní družiny pražského učitelstva podrobné osnovy pro Velkou Prahu. Byl založen odbor dorostu Československého červeného kříže, ke kterému se přihlásili téměř všichni žáci. Z roční
sbírky, při které se vybralo 900,-Kč, bylo odevzdáno Ústředí ČSČK 420,- Kč
a zbytek byl použit pro dobročinnou činnost – „hojný nákup mýdla, past a kartáčků na zuby z Ústředí Československého červeného kříže“.

31. října, v Den spořivosti, bylo poděleno 98 žáků prvních tříd spořitelními
knížkami s počátečním vkladem 5,- Kč a kasičkami Městské pražské spořitelny,
aby si děti zvykaly od raného věku spořit. Starší žáci dostali od téže spořitelny
90 kusů Střadatelské čítanky. (Nemáte někdo ještě tuto čítanku doma?
V příštím čísle bychom mohli přinést ukázku.)
Oslava 28. října se konala v učebnách, protože škola neměla dostatečně velkou místnost, kde by se mohla společná oslava pořádat.
18. června odpoledne byl v Královské oboře uspořádán Dětský den Péče
o mládež v Praze XIX. Po zkušenostech z předchozích dvou let byl pečlivě připraven, na přípravě se podíleli především učitelé, kteří s dětmi nacvičovali program. Před zahájením průvodu se však strhla prudká bouře s lijákem, která zmařila připravenou slavnost. Děti z Hanspaulky však hrdinně vytrvaly a zúčastnily
se slavnosti na Výstavišti, kde uplatnily své vystoupení.
Sociální péče Prahy XIX dala před zimou 12 dětem šaty, 9 hochů dostalo
boty, obědy dostávalo po celý rok 14 žáků. 14 žáků nezaměstnaných rodičů dostávalo mléko od března do konce května. Do prázdninových osad vypravila
škola 16 žáků a dalším 22 zprostředkovala pobyt v prázdninových koloniích pořádaných různými korporacemi.
Školní rok byl tradičně ukončen zápisem žáků do prvních tříd a školními
výlety. Část žáků jela na Karlštejn, pro další byl uspořádán celodenní výlet do
Šárky, do Hvězdy a na Bílou horu, dále na Levý Hradec a žáci 4. třídy podnikli
dvoudenní výlet do Českého ráje.
Během prázdnin 1932 se dokončovala stavba nové, deﬁnitivní školní budovy. Ale to je už jiná kapitola.
Ludmila Čumplová
(Podle školní kroniky a dalších pramenů)
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Z ateliéru Jiřího Boudy
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NA CESTÁCH S JÍŘÍM BOUDOU
Jsou cesty různé: krásné široké, úzké prašné, bláznivé dálnice i tiché cestičky
v parcích. Vedle těch cestiček existují i železné koleje, po kterých se pohybují báječné mašiny, vlekoucí vagony plné lidiček, a je jedna cesta, na kterou se musí
vydat každý sám: život. Život náš vezdejší! A Jiří Bouda, akademický malíř a
graﬁk, má rád všechny cesty. Lidskou, po které šlape už sedmdesát pět let s tichým úsměvem a vyrovnaně, tu železnou, vlaky jsou kusem jeho života, i ty bláznivé, plné šílených automobilů…
Těmito slovy uvádí Karel Žižkovský pozvání na výstavu k životnímu
jubileu významného umělce, jehož bydlištěm je od narození naše hanspaulsko-babské dvojměstečko. Od dětství měl Jiří Bouda před očima široké panorama Prahy a těsně pod skalnatým ostrohem železniční trať. Koleje začínající na malých nádražích vedou kamsi daleko do světa. Odtud pochází
jedna z hlavních inspirací Boudovy tvorby, železnice a lidé kolem nich.
Jeho výtvarný talent, zděděný po předcích a vypěstovaný tuhou kázní a
pílí, se projevuje v řadě oborů, v perfektní kresbě, grafice i malbě. Současná výstava v Galerii Hollar může zachytit jen zlomek jeho tvorby, jejímž podkladem jsou umělcovy zážitky z cest, z Francie, ze Španělska, zachycené letmou kresbou ve skicářích a v ateliéru pak proměněné do konečného tvaru, který přináší realistický pohled i poetickou atmosféru zobrazené krajiny. Na následujících stránkách Hanspaulky přinášíme ještě alespoň malou ukázku Boudovy komorní grafiky.
Jiří Bouda se narodil 5. května 1934. Přijďte si prohlédnout výstavu k jeho
životnímu jubileu v Galerii Hollar na Smetanově nábřeží v Praze 1. Výstava je
otevřena od 7. dubna do 3. května denně mimo pondělí (10 – 13 a 14 – 18 hod.
mimo pondělí). Současně zveme na výstavu Boudovy známkové tvorby v Poštovním muzeu v Praze 1 (u Švermova mostu).
Jubilantovi přejeme do dalších mnoha let stálé zdraví, dobrou náladu, bystré oko a pevnou ruku. Těšíme se, Mistře, na další setkávání s Vaší tvorbou.
Redakce Hanspaulky

JAK JSEM NATÁČEL VEČERNÍČKY
V šedesátých letech dvacátého století začínala televize denně uvádět pohádky
pro děti. V té době jsem měl za sebou řadu ﬁlmů pro dospělé a řadu mezinárodních cen. Televize mě požádala, abych pro ní vytvořil seriál pro dětského diváka.
Literární předlohou byly „Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky“, které kouzelně napsal Václav Čtvrtek. Pak následoval Rákosníček, Malá
čarodějnice, Kubula, Racochejl a Štaﬂík a Špagetka. Rozhodl jsem se, že tyto seriály budu převážně realizovat v Krátkém ﬁlmu, ve studiu „Bratři v triku“, kde
v té době bylo sto pracovníků. V těchto ateliérech, po učednických letech, jsem
byl animátorem. Byla to má nejmilejší profese.
Animátor je herec, který nepoužívá své tělo, ale dokonale zná kresbu. Je to
tvorba, která mne okouzlovala. Udělá se systém čar, natočí se to na 25 ﬁlmových
políček a tak vznikne jedna vteřina ﬁlmu! A vteřina ke vteřině má tu moc, že dovede diváka potěšit, roztesknit, či rozveselit. Celý tento proces jsem dirigoval
jako režisér, scenárista a výtvarník.
Na namalovaná pozadí se pod trikovou kamerou pokládají vykolorované
kresby na průhledných fóliích. Když je natočeno 15.000 ﬁlmových políček,
vznikne konečně obrazový pás, který putuje do střižny. Tam se vlastně dělá ﬁlm.
Dojde tam pás s hudbou, s ruchy a pás s namluveným komentářem. Na speciálním zařízení se vše sestřihá a zkompletuje do konečné podoby a v míchacím studiu dotvoří.
Ano, tak se to dělávalo. Ale doba a technika pokročila. Dnes pomáhají počítače, na které si už nebudu zvykat a s nostalgií vzpomínám na řady Večerníčků,
které dělají stále radost už několikáté generaci.
Zdeněk Smetana
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Z HANSPAULSKÉHO SOKOLA
Konec roku byl mimo normálního cvičebního programu poznamenán
různými předvánočními akcemi. Je to především mikulášská nadílka
pro děti. K nejmladším dětem přichází Mikuláš (jeho hlas velice připomíná jednoho z cvičitelů – nebo bratra vzdělavatele) s andělem a po přehlídce dovedností
Mikuláš rozdá dárečky. V rámci mikulášských dnů byl, jako každý rok, uspořádán Mikulášský bál. Ten se těší nebývalému zájmu hanspaulských občanů všech
generací. Ke zdaru pomáhá dnes neobvyklé množství dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravě a hladkém průběhu této akce.
Na zakončení roku je vždy pro cvičitele a dobrovolné pracovníky uspořádán
tzv. kryšpán (původ slova se zatím nepodařilo rozluštit), což je posezení s občerstvením a hodnocením uplynulého roku.
V novém roce, v době masopustu se konaly tradiční Šibřinky, odpoledne pro
děti s přehlídkou masek a večer taneční zábava pro dospělé. Mimo obvyklého
občerstvení je vždy připravena tombola z dobrovolných darů. Stejně jako Mikulášský bál i tato zábava se těší velkému zájmu hanspaulských občanů.
Z dalších akcí v letošním roce musím připomenout zimní lyžařské pobyty
dětí a také už přípravu letních táborů.
Rád jsem se zúčastnil setkání s naším bývalým i současným členem, bratrem Josefem Lesákem, bývalým poslancem Národního shromáždění a v únoru
1948 hlavním organizátorem studentských demonstrací. Akce, kterou zorganizoval vzdělavatelský sbor ČOS, se konala 28. února v Tyršově domě a těšila se nebývalému zájmu. Přijeli posluchači ze vzdálených koutů republiky – Brna, Přerova, Děčína a dalších měst. Bratr Lesák nám přislíbil, že velmi rád přijede na
podobnou besedu na Hanspaulku do své mateřské sokolské jednoty, kde před
válkou strávil svá žákovská a dorostenecká léta. Po válce se v květnu 1945 aktivně účastnil obrany Hanspaulky a okolí. Pak ve volbách v roce 1946 byl zvolen poslancem (nejmladším) za stranu Národně socialistickou. Pak jeho hlavním
posláním byla politická práce. Přesto nezapomínal na svoji mateřskou sokolskou
jednotu, byl zvolen vzdělavatelem a podílel se na vedení dorosteneckých letních
táborů. Nezapomíná, je stále členem naší jednoty.
- ib -

SOKOLSKÝ SLET V USA
V červnu 2009 (od 22.6. do 28.6.) bude Americká obec sokolská (AOS) pořádat
v městě Forth Worth (u Dalasu) ve státu Texas sokolský slet. Akce má své internetové stránky www.slet2009.com. Tam se můžete o akci dozvědět více (informace jsou v angličtině).
Na pozvání Americké obce sokolské chystá Česká obec sokolská na této
akci samostatné vystoupení. Budeme vystupovat s koedukovanou skladbou nazvanou „ Spějme dál“, na známé melodie Františka Kmocha, jejíž autorkou je
náčelnice Světového svazu sokolstva Jarina Žitná. První nácvik skladby proběhl
na přelomu ledna a února v Sokole Libeň, bylo zde asi 110 cvičenců z celé republiky, další nácvik pro Prahu a nejbližší okolí se konal 21.3.2009 v naší sokolovně.
Z naší T.J. Sokol Praha – Hanspaulka se sletu zúčastní tři cvičenky. Budeme
v Americe nejen cvičit, ale také si ji kousek – asi tak 8000 km – během tří týdnů
projedeme. Podrobnější zážitky z cest a sletu najdete v některém z dalších vydání
Hanspaulky.
Věra Mikulková ml.

CHVÁLA FOTOGRAFOVÁNÍ, CHVÁLA FOTOGRAFIE
(O knize Miroslava Jodase)
Málokterý laskavý čtenář či čtenářka neměl/a aspoň na nějakou dobu fotoaparát. A jistě se mezi čtenáři najdou i ti, kteří měli v koupelně temnou komoru a dokonce uměli tlakem prstu na papír ve vývojce „vytahovat mráčky“. Zde by mohl
následovat povzdech „kde jsou ty časy!“ A pak ještě buď chvála nebo odsouzení
digitálního fotografování.
To ale neřešme. Všimněte si prosím mé první věty: nenapsal jsem, že skoro
každý z nás byl fotografem, ale napsal, že jsme měli fotograﬁcký aparát, po případě i temnou komoru. Samozřejmě, že jsme fotografovali: v příslušném období
milovanou bytost (či bytosti), o něco později (když se zadařilo) rozkošné miminko, pak dítka pod vánočním stromečkem a tak dále.
Ale byli jsme jen proto opravdovými fotografy?! Fotografujícího lidu obojího pohlaví je skutečně hodně, ale jak praví Bible - mnoho je povolaných a málo
vyvolených - v tomto případě opravdových fotografů s velkým F.
Hrál-li kdysi někdo amatérsky divadlo, říkalo se mu liboherec, neboť hrál ze
zalíbení. Náš pan soused Miroslav Jodas si zaslouží název libofotograf. Jednak
proto, že - podobně jako liboherec hraní - on se nevyučil fotografování; je zlatníkem a fotografem se stal z libosti. A jako někteří amatéři - i on přestoupil do
„profesionální ligy“. Máme na stole knihu, která je toho důkazem. Vyšla nedávno
a obsahuje ukázky jeho fotograﬁcké tvorby z let 1961 - 2008. Náš pan soused
se umí dívat, umí vidět a stisknout spoušť právě včas. Právě včas, když jazzový
trumpetista dokončil své sólo, právě včas, kdy šikmo dopadající sluneční paprsky
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dělají z kůry stromů abstraktní malbu, nebo včas - v ten okamžik, kdy pejsek
zvedá nožičku. Fotograﬁe jako soubor ukazují, že souseda Jodase těší svět a lidé
v něm: dovede portrétovat dirigenta Stokowského, skladatele Hindemitha stejně
jako jazzmana Ray Charlese, Vlastu Průchovou, je doma na Matějské pouti nebo
v chudičkém cirkuse v Telči. Existuje hodně portrétů Jana Zrzavého, ale snad jen
Jodasův portrét zachytil jeho oči - jak se Mistr dívá...
Panu sousedu a celé jeho rodině se sluší pogratulovat k pěkné publikaci a
my můžeme s rezignovaným pokrčením ramen dodat, že když „holt“ na Hanspaulce není kde vystavovat, tak zaplať pánbůh, že tvorbu souseda Fotgrafa můžeme vidět takhle pěkně pohromadě.
- sch -

KDO byl KDO
K loňským osmičkovým jubilantům patřil také hokejový reprezentant Augustin
Bubník (narodil se 21.11.1928). To jméno není na Hanspaulce neznámé, Bubníkovi měli ve čtytřicátých letech vyhlášené řeznictví na náměstíčku Za Hanspaulkou, kde se i v době nedostatku dobře nakupovalo. Mladý Gusta, tahle zkrácená
verze jeho křestního jména se všeobecně ujala, začínal svou hokejovou kariéru
v legendárním LTC na Štvanici. Po druhé světové válce se i přes svůj mladý věk
stal oporou reprezentace. V roce 1948 získal stříbrnou medaili na olympiádě ve
Svatém Mořici, v roce1949 se jeho tým stal mistrem světa. V následujícím roce
byl Bubníkvyhlášen nejlepším ligovým střelcem.
Nastávala temná padesátá léta a Bubník byl spolu s dalšími deseti hokejisty
zatčen a ve vykonstruovaném procesu pro údajnou velezradu a špionáž odsouzen
ke 14 letům vězení, v táboře nucených prací v Jáchymově. V roce 1955 byl omilostněn, ale do reprezentace ani do nejvyšší soutěže se už nevrátil. Svou závodní
činnost ukončil po těžkém zranění páteře v roce 1962 v dresu Slovanu Bratislava.
Poté se začala rozvíjet jeho trenérská kariéra. Začínal v Litvínově, v polovině sedmdesátých let trénoval pražskou Slavii. Koučoval také v zahraničí. V letech 1966 -1967 trénoval jako třetí cizinec ﬁnskou hokejovou reprezentaci, byl
prvním Čechem, který trénoval cizí národní tým. Jeho největším úspěchem byla
porážka Československa na mistrovství světa ve Vídni Po listopadu 1989 se též
angažoval v politickém dění. Od roku 1998 působil čtyři roky jako poslanec Parlamentu za 0bčanskou demokratickou stranu.V březnu 2005 byl spolu s dalšími 40 osobnostmi českého hokeje uveden do nově vzniklé Síně slávy Českého
svazu ledního hokeje.
(Informace z internetu)

15

Sdružení na ochranu nájemníků v Praze 6 požádalo redakci Hanspaulky
o zveřejnění této informace:
Vážení sousedé,
chceme Vám poděkovat za aktivní podporu a pomoc Petičnímu výboru „Právo
na bydlení v Praze 6“ a místní organizaci Sdružení na ochranu nájemníků v Praze
6. Jak víte, od začátku roku 2007 jsme organizovali petice, účastnili jsme se
všichni na setkáních představitelů radnice, kde jsme aktivně vystupovali s protesty proti asociálnímu zvyšování nájemného, psali jsme Parlamentu ČR –Sněmovně i Senátu, intervenovali jsme u senátora za Prahu 6, posílali jsme Zastupitelstvu stížnosti i návrhy řešení, svolali jsme dvě protestní shromáždění a všichni
společně jsme vystupovali na zasedáních Zastupitelstva s interpelacemi.
Dosáhli jsme toho, že Zastupitelstvo ustavilo komisi, která má řešit sociální
dopady asociální deregulace, nejen nájemníků v obecních bytech, ale i u soukromých vlastníků a rovněž se snažíme pomoci lidem, kteří pod tlakem přistoupili
na prodej bytů do vlastnictví a mají potíže se splácením hypoték.
Hlavního cíle – zastavení deregulace – nebylo však dosaženo. Naše protesty byly
– i když sporadicky , zveřejňovány v tisku, mnozí odpovědní byli nuceni se k problémům vyjádřit. Dokonce i ministr Čunek slíbil novelu zákona o deregulaci.
Chceme Vás, vážení občané , ujistit, že i v roce 2009 nepolevíme v našem
úsilí. Deregulace zůstává naším prvořadým úkolem. Minimální program naší organizace SON Praha 6 je zastavení deregulace a jejím cílem je vrácení nájemného ke stavu roku 2008 tj. 65.- Kč / m2.
Vážení nájemníci obecních bytů,
vzhledem k tomu, že naprosto asociální politika radnice Prahy 6 chce fakticky
likvidovat nájemníky obecních bytů (cílové nájemné včetně služeb + energií
bude podle záměru radnice v r. 2 010 cca 200,- Kč/m2 bytu – tj. u bytu 50 m2
cca 10.000.-Kč…u bytu 150 m2 cca 30.000 Kč, je jí naprosto lhostejné, že toto
nájemné nebudou moci platit nejen důchodci, ale také samoživitelé , státní zaměstnanci, drobní řemeslníci, rodiny s dětmi, ale také již ne střední třída.
Radnice chce z Prahy 6 udělat vybranou lokalitu pouze pro velmi bohaté a nás
vyhnat z našich domovů.
(Následuje pozvání na jednání zastupitelstva 27.2 . Vzhledem k datu uzávěrky
časopisu nebylo možno požadavku vyhovět).
Váš výbor Svazu na ochranu nájemníků Praha
Jakub Vobruba – Eva Havelková
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Na žádost pana Prof. Ing. Dr. Karla Košťála, CSc otiskujeme jeho připomínky k článkům o akustických veličinách v číslech 2/2008 a 4/2008.
Decibel (dB)je jednotkou hladiny akustického tlaku nikoliv akustického tlaku.
V závorce uvedený název hlasitost je také nesprávný. Tímto názvem se ve skutečnosti označuje jiná veličina, jejíž jednotkou není decibel, nýbrž son.
Pojem práh slyšení není na str. 4 správně vysvětlen. Prahu slyšení nepřísluší
hodnota 10 dB. Protože citlivost lidského ucha je různá pro tóny různé frekvence,
je hladina akustického tlaku na prahu slyšení pro ně různá. Pro tón s frekvencí
1 kilohertz je efektivní akustický tlak na prahu slyšení roven 2.10 -5pascalu.Tento
tlak se nazývá referenční tlak a hladina akustického tlaku se deﬁnuje tak, že pro
referenční tlak je právě rovna 0 dB.
Hluk se kvantitativně vyjadřuje veličinou zvanou hladina hluku, jejíž jednotkou je
také decibel.
Drobné zprávy
 Vážení čtenáři, současná ﬁnanční krize se dotkla i našeho časopisu. Místo
každoročních čtyř čísel budeme moci vydat jen dvě. Nezbývá, než se obrátit
na sponzory se žádostí o ﬁnanční pomoc, aby časopis mohl pokračovat v obvyklém rozsahu. V příštím čísle sdělíme, jak i Vy můžete pomoci. Věříme, že
neodmítnete. Předem dík.
 Jako další úsporné opatření navrhujeme: HANSPAULKA bude od tohoto čísla ke čtení na Internetu http://hanspaulka-sokol.info. Proto prosíme
čtenáře, kteří časopis dostávají do schránek a mají k dispozici internet, aby
nám to oznámili – nejlépe na adresu: i.beranek@atlas.cz.
Redakce Hanspaulky
 Počátkem roku nás navždy opustila věrná sokolka Jana Sedláčková – Nejdlová.
Její otec Ing. arch. František Nejdl se podílel jako předseda stavebního odboru
jednoty na stavbě naší sokolovny.
 Občanské sdružení Hanspaulkla na schůzi výboru dne 26.3.2009 zvolilo novou
předsedkyní Martinu Zelinkovou (775336432). Otázky životního prostředí na
Hanspaulce má nadále na starosti místopředseda OSH Jaroslav Mentberger.
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POKRAČOVÁNÍ

Lékařské služby
MUDr. Markéta Šranková – praktická lékařka pro děti a dorost.
Adresa: Za Hanspaulkou 11, 160 00 Praha 6, tel.: 224 310 644,
urgentní stavy 602 213 888 (non stop).
ORDINACE pro nemocné: pondělí, středa, pátek 8 – 11, úterý, čtvrtek 13 – 16
PREVENCE po objednání: pondělí, středa, pátek 11 – 13, úterý, čtvrtek 16 – 18
MUDr. Jan Jelínek – praktický lékař pro dospělé. Obvyklý rozsah léčebné a preventivní
péče včetně EKG a laboratorních vyšetření. Bezbariérový vstup.
Adresa: V Průhledu 5, 162 00 Praha 6 (mezi ulicí Cukrovarnickou a Střešovickou),
tel.: 220 514 545 (též záznamník)
Ordinace: pondělí a středa 12 – 17, úterý, čtvrtek, pátek 7 – 12
MUDr. Alena Kalvachová – praktická lékařka.
Adresa: Kotěrova 2, Praha 6 (30 metrů pod lékárnou v Zelené ulici),
tel. 233 339 033 (601 228 508 – registrace pacientů možná ihned).
Ordinace: pondělí 7.30-8.00 (odběry),15.00-17.30(na objednání), úterý 8.00-10.00 (akutní
případy), středa 10.00-12.00 (na objednání), čtvrtek 14.00-16.00 (akutní případy)
čtvrtek 16.00-18.00 (na objednání)
MUDr. Magdaléna Zýmová – praktická lékařka pro dospělé.
Adresa: Hermelínská 6/1203, Praha 6, tel.: 233 335 214
Ordinace: pondělí, středa 12.30-17.00, úterý, čtvrtek 7.30-12.00, pátek 7.30–10.00
MUDr. Jan Kubiče – ortopedie, traumatologie, léčení bolestí a poruch páteře, manuální medicína.
Adresa: Na Hanspaulce 20, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 743
Ordinace: úterý 14 – 18, pátek 9 – 12 Další ošetření po telefonickém objednání.
MUDr. David Hoskovec – chirurgie, poradna pro onemocnění trávícího traktu;
vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění.
Adresa: Na Hanspaulce 20, 160 00 Praha 6, tel. 603 147 301
Ordinace: čtvrtek 17.00 – 21.00
MUDr. René Čamek – interna a kardiologie.
Adresa: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, tel. 251 097 216
Ordinace: pondělí až pátek 9 - 16
Rehabilitační oddělení MUDr. Pickové se přestěhovalo.
Nová adresa: Budova sportovního centra ČVUT, Pod Juliskou 1805/4, Praha 6-Dejvice
(vedle hotelu International – Crown-Plazza). Tel.: 233 338 112 (nezměněno).
Zubní lékaři
MUDr. Helena Šprinclová – odborná zubní lékařka.
Adresa: Nad Šárkou 102, 160 00 Praha 6, tel. 233 334 041
Ordinace: pondělí až pátek 7 – 13, 13.30 – 19.30
MUDr. Robert Vondruška – zubní lékař pro dospělé i děti.
Adresa: Na Ořechovce 67, 162 00 Praha 6 (stanice autobusu 216 Pod Vyhlídkou),
tel. 233 352 704.
Ordinace: pondělí a středa 12.30 – 20, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.30, pátek 7.30 – 15

Veterinární ordinace
 Veterinární ordinace Dr. Maška stále v provozu – lékař: MVDr. Anatolij Bank
sestra: Vlasta Mašková – nabízíme kompletní veterinární péči pro vaše miláčky, včetně chirurgie a odstraňování zubního kamene ultrazvukem, sonograﬁcké vyšetření a ophtalmologie,
EKG. Dále provádíme čipování již za 550.-Kč
Adresa: Na Bečvářce 36, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 130
Ordinace: po:15-19, út – pá: 11-19, so: 9-12.
Služba mimo ordinační hodiny na tel. 721 960 011 (akutní případy).
 MVDr. Ivo Bureš a MVDr. Miloslav Hod – preventivní a léčebná činnost, chirurgie,
ophtalmologie, odstranění zubního kamene ultrazvukem, sonograﬁcká vyšetření.
Adresa: Fetrovská 10, 160 00 Praha 6, tel. 233 337 881.
Ordinace: pondělí, středa 11 - 19, úterý,čtvrtek, pátek 11 - 18, sobota 9.30 - 12.00.
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HANSPAULANŮ
A OBYVATEL
BABY
VYDÁVÁ Tělocvičná jednota Sokol, Základní škola a Občanské sdružení Hanspaulka
Redakce: Mgr. Oldřich Knitl, PhDr. Jindřich Schwippel.
Redakční rada: Vratislav Beránek, Ing. Ivan Beránek (jednatel a zástupce TJ Sokol a Občanského sdružení Hanspaulka), Ing. Marie Pojerová (ředitelka ZŠ), Mgr. Marie Hodinářová,
Mgr. Ludmila Čumplová.
 Korektury Hana Platzová.
 Graﬁcká úprava Jaroslav Folda a Hana Fischerová
 Kresby Libuše Novotná.
 Tisk Jaroslav Folda v tiskárně Vyšší odborné a Střední průmyslové školy graﬁcké v Praze 1,
Hellichově ulici s laskavým svolením vedení školy, kterému vydavatelé děkují za spolusponzorování výroby.
 Za věcný obsah článků odpovídají autoři.
Přijďte si rozhýbat tělo své i svých dětí do Sokola na Hanspaulce.
 Sport. oddíly: Florbal (žáci)
 Odd. sokolské všestrannosti: Rodiče a děti – Předškolní děti – Žákyně – Žáci – Muži
– Cvičení pro zdraví (ženy) – Zdravotní cvičení pro kardiaky a další zájemce – Aerobic
(dorostenky a ženy) – Rekreační volejbal (ženy, muži) – Kondiční kulturistika (muži, ženy,
dorost) – Nohejbal (muži) – Věrná garda (muži, ženy).
 Sportovním skupinám nabízíme volné kapacity v tělocvičně.
KANCELÁŘ SOKOLOVNY má pro Vás informace o činnosti Sokola, vyřizuje přihlášky
nových členů, uvítá Vaše náměty i příspěvky pro časopis.
Každé pondělí od 17 do 18 hodin.
 Tělocvičná jednota Sokol Praha-Hanspaulka, Na Hanspaulce 2,
160 00 Praha 6 – Tel.: 233 333 820
Číslo účtu TJ Sokol 162 860 329 / 0800, variabilní symbol 050101
Česká spořitelna, pobočka Praha 6, Vítězné nám.
E-mail: hanspaulka-sokol@seznam.cz
Internet: http://hanspaulka-sokol.info
 Základní škola Hanspaulka, Sušická 29/1000, 160 00, Praha 6
Tel./fax: 233 335 400, tel.: 224 310 365, 224 311 994
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
E-mail: zshanspaulka@iol.cz
HANSPAULKA
Internet: www.zshanspaulka.cz
 Redakce: E-mail: i.beranek@atlas.cz
DĚKUJEME PŘÁTELŮM, kteří dobrovolnými příspěvky podporují vydávání časopisu. Děkujeme spolupracovníkům, kteří bez nároku na honorář píší články, obstarávají
sazbu, graﬁckou úpravu, korektury, tisk a distribuci.
Uzávěrka 10.2. 2009. Uzávěrka příštího čísla 10.5. 2009.
Časopis je vydáván s ﬁnanční podporou Městské části Praha 6.
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Důležitá telefonní čísla:
HASIČI – 150 // ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – 155
MĚSTSKÁ POLICIE – 156 // POLICIE – 158

LÉKÁRNA HANSPAULKA
Krocínovská 3/801, 160 00 Praha 6 (blízko stanice autobusu 131 „Hanspaulka“)
Tel./fax: 233 332 854, mobil: 603 864 296, e-mail: lekarna@hanspaulka.net
Otevírací doba: Po-Pá 9 – 19.
 AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE A PRODEJNA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU,
ZMĚNA! Adresa: Na Pískách 29a (vedle samoobsluhy p. Morávka) 160 00 Praha 6
tel.: 736 537 022. Otevřeno: Po - Čt 10-18, Pá 10-16.
Péče u indikovaných pacientů hrazena zdravotními pojišťovnami, zdravotní pomůcky
na poukaz – hrazené pojišťovnou nebo obojí bez indikace na přímou platbu.
SLUŽBY
 Televize, Prodej, montáže a opravy televizních a satelitních antén.
RADAG s.r.o., Gensovská 3, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 878, fax: 233332379
 Hanspaul-City.Net – bezdrátové připojení k internetu přes WiFi na Hanspaulce a
Ořechovce, ceny za ﬁxní, datově i časově neomezené tarify již od 300.- Kč měsíčně.
Více informací na http://www.hanspaul-city.net, nebo na tel.: 731 773 751
 Opravy televizorů v Praze 6, levně – rychle – se zárukou, v bytě i na dílně,
volejte 224 319 932, Lubomír Tměj, Vilímovská 19, Praha 6.
 Opravy psacích strojů, kalkulaček a skartovaček.
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6 (Dědina). Tel. 224 316 865, 603 439 369.
 Starožitné hodiny
Kompletní restaurování a opravy všech druhů starožitných hodin – od pendlovek po
orloje. Opravy v dílně i u zákazníka, odvoz v Praze zdarma. Zabezpečení a pojištění
zakázek. Dvouletá záruka – poradenství. Vladimír Kaše – Na Závěji 416, Praha 6,
tel. 220 961 616, 604 180 416.
 Kůže Kožešiny Velury, opravy, předělávky, výroba, prodej. Šárecká 1365/77,
160 00 Praha 6, BUS: č 131 (Špitálka). Út, Čt: 9-12,30; 14-16. Tel.: 604 549 922.
 Marty – Potřeby pro chovatele. Mojmír a Marta Ballingovi – Na Pískách 134 (proti
Komerční bance). tel./fax: 233 326 349, mobil 603 810 707, 603 516 770.
 Úklid – uklidím váš dům, byt, vyžehlím, mob.: 739 021 592.
 Kanceláře-jednací síně a parkování – Beránka.
Pro obyvatele Hanspaulky i přespolní nabízíme v našem objektu Beránka za výhodné
ceny pronájem kanceláří, krátkodobé pronájmy zasedacích síní a dlouhodobé parkování na oploceném pozemku.Více informací na www.beranka.cz
Ing. Petr Zima, KLID CZ s.r.o. Kancelář: V.P. Čkalova 26/797 160 00 Praha 6.
Sídlo: Na Beránce 2 /57, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 337 916, fax: +420 222 812 202,
mobil: +420 602 242 126,
zázn.: +420 222 812 222. E-mail: petr.zima@klid.cz , web: http://www.klid.cz/

 Stavební práce – novostavby, rekonstrukce, rodinné domy, byty, půdní vestavby.
Hanspaulka a okolí. EZ Build, s.r.o., Na Dionysce 6, Praha 6, tel. 225 372 010,
www.ezbuild.cz
 Plastová okna, dřevěná eurookna, žaluzie, vnitřní a vchodové dveře, rolety, sítě proti
hmyzu, bezpečnostní folie apod. Sleva Hanspaulka – 10%. Libor Chrást,
Na Černé hoře 14, Praha 6, tel.: 602 332 815, tel./fax: 233 335 963.
E-mail: liborchrast@volny.cz, komax.praha@volny.cz
 Truhlářství - Zakázková výroba nábytku – skříně, kuchyně, komody, knihovny,
TV i PC stolky, ložnice a pod. Kvalitní dýhovaný nábytek. Dýha, lamino, masiv.
Ivan Puteany, Na Viničních horách 7/1844, Praha 6, tel.: 603 772 389
 Přijeďte na dovolenou do Krkonoš – Penzion BORŮVKA – Velká Úpa
Polopenze: léto 450.-Kč, zima 520.-Kč, školy 320.-Kč (plná penze),
důchodci nad 60 let 25% sleva, děti do 10 let zdarma. Tel. 499 736 157
Další informace: www.ubytovani.mraveniste.cz/chata boruvka
E-mail: boruvka-velkaupa@volny.cz
 Areal® – Geodetická a realitní kancelář. Zaměření – prodej – koupě.
Marcel Müller, Fetrovská 27, 160 00 Praha 6, tel. 233 323 209, e-mail: areal@pozemky.cz
 Finanční služby pro Vás, půjčky a hypotéky, pro podnkatele i zač., zaměstnance
i důchodce do 75 let. Po dohodě Vás můžeme navštívit i doma – tel.: 606 528 768
 MARKUS-RK-CZ Od roku 1995 úspěšně zprostředkováváme prodej, koupi, pronájem rodinných domů, bytů, pozemků a ostatních rezidenčních nemovitostí. Poradenství zdarma. Člen Asociace RK a Evropského klubu RK. www.markus-rk.cz – Praha 6,
Čs.armády 828/34 Jistota-kvalita-záruka-především pro Prahu 6.
Tel.: 233 326 248, 233 325 128, fax. 233 344 967, e-mail: info@markus-rk.cz.
 Keramické kurzy pro děti a dospělé na Hanspaulce, Alena Jilemnická,
Nad Šárkou 86, Praha 6, informace a přihlášky tel.: 233 330 560, 603 379 478.
Další činnost: drátování,pletení ošatek, tisk a lept na látku, modrotisk, vitráže Tiffany
po 16-17.30, 18-19.30, 20-21.30 út 18-19.30, 20-21.30 st 16-17.30
e-mail: AJpropagace@seznam.cz
 OCHRANA STAVEB PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, PLYNOVÁNÍ
Dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoči. Provádíme preventivní ochranu a
konzervaci s trvanlivostí více než 100 let.
DDD služby – hubení hmyzu a hlodavců – myši, brouci, vosy, mravenci a další škůdci
včetně plísní. APLEKO, spol.s r.o. Na Pískách 70,160 00 Praha 6, tel.233 336 022,
224 313 633, mobil: 603 464 258.
 AUTOŠKOLA Jiří Buček, Na Dyrince 14, 160 00 Praha 6, tel. 233 332 598,
mobil: 604 105 195, e-mail: jiri.bucek@email.cz
Výcvik řidičů skupiny B (automobily do 3500 kg), kondiční jízdy, povinná školení řidičů
z povolání a referentských vozidel.
Jízdy z Hanspaulky nebo od metra Dejvická.
 Ing. Vít Škopek – sadové úpravy – návrhy, zakládání a údržba zahrad,
Na Kodymce 6, 160 00, Praha 6, mobil: 602 231 875, tel./fax: 233 335 755
E-mail: v.skopek@email.cz, další informace: www.sadoveupravy.cz

 ELEKTROOPRAVNA – PRODEJ, PŮJČOVNA A SERVIS
ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ
Opravy přenosných domácích elektrospotřebičů (mimo televize, videa, HiFi věže apod.)
Prodej, půjčovna a servis elektrického ručního nářadí MAKITA, BOSH, METABO,
HILTI, NAREX a další – vrtačky, pásové a vibrační brusky, vrtací a bourací kladiva,
pily, frézy, momentové a příklepové šroubováky, hoblíky, akumulátorové nářadí apod.
Václav Brzoň, Matějská 2352/76 – Fišerka 160 00 Praha 6, tel. 602 830 910
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00. Po telefonické dohodě i mimo tuto dobu.
 PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
Opravy zahradních sekaček, řetězových pil, křovinořezů – broušení řetězů a nožů sekaček včetně vyvážení -– prodej elektrických a motorových pil, sekaček, křovinořezů,
rotavátorů, motorových vysavačů – prodej doplňků a příslušenství. Můžete si také
vybrat techniku od ﬁrem ALPINA, CASTOR, DOLMAR, HUSQVARNA, OLEO-MAC,
STIHL, TECOMEC (náhradní díly).
Josef Pecháček, Matějská 2352/76 - Fišerka 160 00 Praha 6, tel.l 602 694 928,
e-mail: pepa@zahradnitechnika.cz
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00. Po telefonické dohodě i mimo tuto dobu.
 MASÁŽE Lenka Měřičková - Reﬂexní masáže, Relaxační masáže, Klasické masáže,
Baňkování, Lymfatické masáže, Masáže těhotných, Lávové kameny.
Adresa: Na Pískách 118, Praha 6, Dejvice, Tel.: 739 372 416. Důchodci, děti a studenti - sleva 30%
 Topenář, instalatér – 33 let v oboru
Stanislav Starý, Na Dlouhém lánu 75, Praha 6-Vokovice, tel. 235 358 190, 723 079 218
 Služby v HOTELU PRAHA
Hotel Praha, Sušická 20, 166 35 Praha 6, tel. 224 341 111. Nabízí občanům tyto služby:
 Krytý bazén – Sauna – Masáže a solárium – Posilovna – Aerobic –
Kulečník – Kuželky.
 Restaurace a terasa. Bezbariérový přístup. K dispozici je hotelové parkoviště.
 PEDIKÚRU U VÁS DOMA – objednávky na tel. 233 333 326 – důchodci sleva 50%.
 Nově otevřené KADEŘNICTVÍ u Matěje
Vás zve k návštěvě, dámské-pánské-dětské, kosmetika a pedikúra.
Otevřeno: Po – Pá: 7 – 20 hod., So: 8 – 14 hod. Obj. na tel. 233 326 932.
Eva Lepková – majitelka tel.: 737 863 845.
Adresa: Na Kodymce 26,160 00 Praha 6 (u stanice autobusu 131 proti prodejně ALBERT).
Pozn.: Hledáme mladou, šikovnou kadeřnici, kadeřníka.
 TETTY Mezinárodní jesle a mateřská školka
Na Pískách 88, Praha 6, tel.: 233 341 588, 603 819 403, www.tetty.cz, info@tetty.cz
 dvojjazyčná výchova-angličtina, češtinametoda aktivního poznávánímezinárodní
prostředíindividuální přístup k dětemrodilí mluvčímalé skupinky dětí
Zápis na nový školní rok a prohlídka školy se koná každou středu od 9.30 do 11.30 hodin.
 Pomohu při studiu angličtiny – začátečníkům i mírně pokročilým. Mám odbornou
kvaliﬁkaci (státní zkouška), bydlím na Hanspaulce. Slečna Markéta. Tel.: 224 314 643,
603 993 614.

 Doučuji matematiku studenty středních a vysoklých škol. Příprava ke zkouškám.
Otakar Mičunek, prof. vysoké školy v.v. 160 00 Praha 6, Na Dionýsce 14 (autobus 131 Na
Santince). Tel.: 222 981 657, 728 520 230. E-mail: kenucim@volny.cz
 JASMINA – výuka orientálních tanců pro začátečníky i mírně pokročilé, na věku
nezáleží. Kurzy každou středu od 18,45 do 19,45 v ZŠ Hanspaulka, info 602 236 111
 NÁPOJE - Novák, Na Hanspaulce 14, Praha 6, tel.: 224 323 329
Otevřeno: Út až Pá 8 - 19, So,Ne 14 – 19. PONDĚLÍ zavřeno
 Sudová vína z Moravy – Svátek, Fetrovská 1, úterý, středa 14 – 19.
Přijďte ochutnat a přineste si láhve.
 GALERIE VÍN NA HANSPAULCE – nabízí sudová i jakostní odrůdová vína ze ZNOVÍNU
ZNOJMO a rakouského Poysdorfu. Zajišťujeme dodávky vín na ﬁremní rauty, večírky, dárkové balení atd.
Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00 do 19.00, Na Hanspaulce 25, vchod z ulice Na Pískách.
Kontakt: Oldřich Danihelka, tel. 604 242 576
 Vinotéka MERLON nabízí vína z vlastních vinic a zve Vás k jejich ochutnání s posezením.
Praha 6 Krocínovská ul. Otevřeno: pondělí až pátek 15 – 19.30 hod. Tel.: 602 230 544.
 DIAKONIE BROUMOV je organizace sociální pomoci. - Přijímá letní a zimní oblečení,
textilie, školní a sportovní potřeby, hračky a obuv (nenošenou nebo nepoškozenou), domácí potřeby i poškozený a netříděný textil, který se v továrně zpracovává na surovinu.
Adresa: Praha 6 - Střešovice, Za Hládkovem 4, (u stanice tramvají č.15,25 Hládkov).
tel.: 233 355 444. Otevřeno pondělí až pátek od 13 do 18.
 EMAUZY – OBCHOD – bazar různých věcí: dárkové předměty, oblečení, knihy,
hudebniny, nádobí, bytové doplňky a jiné.
Adresa: Na Dionýsce 14 v Praze 6 (stanice autobusu 131 Na Santince).
Tel. 739 090 027, 739 090 016 – Otevřeno pondělí až pátek 8.30-12, 12.30-17.
KERAMIKA E + M ČADOVI – přijďte nakoupit za autorské ceny!
Keramika užitková i umělecká. Akademický malíř M. ČADA – obrazy, portréty.
Více na http://sweb.cz/ateliercadovi nebo přímo u nás.
Adresa: Zengrova 11, Praha 6, 160 00, tel: 233 335 073, 607 821 328

HOLLAR
SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ
Galerie Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Telefon/fax: 224 235 243
VÁS ZVE NA VÝSTAVY V ROCE 2009
8.4. – 3.5. – Jiří Bouda – Na cestách

 Příloha KDOCOKDYKDE informuje o činnosti hlavně hanspaulských podnikatelů.
Tuto službu poskytuje vydavatel zdarma, případný dobrovolný příspěvek na
úhradu výrobních nákladů lze poukázat na účet T.J. Sokol Praha-Hanspaulka, číslo
162 860 329/0800, variaibilní symbol 050101. Česká spořitelna a.s. Praha 6.
Adresa: T.J. Sokol Praha-Hanspaulka, Na Hanspaulce 2, 160 00 Praha 6. Tel.: 233 333 820.
Po čase jsme nuceni pro omezené místo inzeráty postupně vyřazovat, aby se dostalo
na další zájemce. Oznámení zdravotnických služeb otiskujeme bez omezení.

