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HANSPAULKA A DOBRÉ ČASY
Na území Hanspaulky a Baby žili snad doslova „odjakživa“ zemědělci, později
i vinaři. A ti zažili vládu krále zvaného Železný a zlatý. Snad tu i oni měli dobré
časy. Jenže přišla nešťastná bitva na Moravském poli... A po několika desetiletích
dosud nevyjasněnou vraždou v Olomouci vymřela česká královská dynastie Přemyslovců. A naděje na dobré časy v Čechách na dlouho vyhasla.
Pak přišel král Jan Lucemburský; jméno Čech proslavil po světě - ale Čechy
samotné pustly. Opravdový rozkvět a skutečné DOBRÉ ČASY se k nám vrátily
s jeho synem Karlem IV. Možná, že první vinice u nás vznikly za dobrých časů
jeho vlády. Čeští kameníci a zedníci pracovali pod vedením evropských architektů a rychle se od nich učili. Trochu se zapomíná, že k nastolení dobrých časů
bylo třeba popravit nejhorší loupežníky - byť to byli velmoži, bylo třeba nejen
dát zemi dobré zákony, ale pak podle nich také soudit a trestat.
Pak jsme tak trochu předběhli dobu a chtěli opravit pokaženou katolickou církev.
Husitství v dějinách světového válečnictví - to byly DOBRÉ ČASY - ale jen a jen z tohoto hlediska. Reformace církve se v Evropě prosadila „o něco později“. Měli bychom
si připomenout úsloví, že Za krále Holce byla v Čechách za groš ovce. Po dobré vládě
Jiříka z Poděbrad jsme měli za Jagelonců snad také DOBRÉ ČASY.
Světovou metropolí astronomie a věd i umění byla Praha - sídlo císaře Rudolfa - lze se domnívat, že byly zase docela DOBRÉ ČASY. Pro jistotu si připomeňme, že kvetoucí Praha byla zase mezinárodní, že tu panovala (na nějakou
dobu) náboženská tolerance a dokonce i Židům se tehdy dařilo dobře.
A pak byl konec s tolerancí, válka - konec dobrých časů na dlouho. Pravda,
časem bylo trochu líp: bylo zrušeno nevolnictví a pak i robota, zrušeno právo
útrpné, zavedena povinná školní docházka... A pak Za Františka Josefa se dosti
dlouho neválčilo. Snad to nebyly - alespoň pro některé - úplně špatné časy, ale
úplně DOBRÉ ČESKÉ ČASY to pořád ještě nebyly. (Ale vínu, obilíčku i dobytečku a tudíž i lidem se tady na Horní Šárce dařilo docela dobře.) Pak ovšem přišla světová válka a s ní špatné časy.
Konečně se rokem 1918 dostáváme do posledních už historických DOBRÝCH
ČASŮ.Vybojovali a vyvzdorovali jsme si po třech stech letech konečně svobodný
český stát. Měl dobré základy: pracovité a vzdělané lidi a především moudrého presidenta Masaryka. Jeho rada či pokyn - Nebát se a nekrást se osvědčily, i když začátky byly těžké. Mnoho z toho, co jsme „zdědili“ po Rakousku-Uhersku (třeba školství a soudnictví) nebylo špatné, jiné věci bylo třeba vytvořit. Československo nebylo „uměle vytvořeným státem“, jak se nás někteří špatní historici snaží přesvědčit. Ovšem pravdu měl T.G. Masaryk, když řekl, že můžeme existovat jenom pokud
bude Evropa demokratická...
Po dvacet let jsme měli rozhodně spíš více než méně DOBRÉ ČASY a
vznik nové Hnaspaulky a Baby je toho pádným důkazem (O těch zakladatelských pracovitých dobrých časech čtěte v dnešní HANSPAULCE).
Jindřich Schwippel
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Stará škola z 19. století. Stála poblíž farní budovy, v místě dnešní Matějské
ulice. Zbořena při výstavbě sídliště Baba na začátku 70. let.
Kresba Jiří Bouda.

KDYŽ HANSPAULKA DOSÁHLA ŠKOLNÍHO VĚKU
Bylo to přibližně ve druhém desetiletí trvání Československa v létech 1930 až
1940, když naše nedávno narozené dítko dostalo školní brašnu a slabikář, aby se
učilo moudrým býti. Nebyla to doba jednoduchá, vždyť rokem 1929 propukla
celosvětová hospodářská krize, podobná té, kterou prožíváme dnes, a kdekdo
se rozmýšlel, jak bezpečně investovat ušetřené peníze. A přesto lidé riskovali a
pouštěli se do staveb nových obydlí. Chtělo se bydlet, pokud možno lépe a komfortněji než v městských činžácích.
A tak vznikala nová zahradní města v čistém prostředí, daleko od zakouřených Vysočan či Hloubětína. Na širé pláni vyrostl Spořilov - ten název cosi napovídá o drobných nepříliš majetných investorech, a na druhém konci Prahy v kopcovitém terénu a v těsném sousedství šárecké přírody naše Hanspaulka.
Jsou-li Dejvice a Bubeneč čtvrtěmi rozsáhlých veřejných budov, škol i obytných bloků, je Hanspaulka složena ze samostatných domů a domků, často sdružených ve dvojicích, i v řadách v délce celých ulic. Podívejme se např. na ulici Havlovskou, Na Pískách, Zvonickou, Na Čihadle, Fetrovskou, Nad Šárkou, Menšíkovskou či Vostrovskou . Zde všude ušetřil projektant náklady na inženýrské sítě
a úsporně využil malé stavební pozemky. Byty v těch domcích nejsou velké, nejvýš dva či tři plus jedna . Projektoval je např. stavitel Jan Kloub. Jeho dílem je
také rozměrný penzion Šárka v Soborské ulici a vlastní dvojdům v čele ulic Havlovské a Na Čihadle. Další kategorií jsou na Hanspaulce činžovní vily s několika
samostatnými byty. A konečně domy pro jednu rodinu. Řada z nich vyniká pozoruhodnou architekturou z prvních let Hanspaulky nebo let ještě dřívějších. Za pozornost stojí např. vlastní vila architekta Antonína Engela v ulici Na Vlčovce, nebo
vila ve Fetrovské ulici, kde je dnes rezidence švýcarského velvyslanectví. Tento
dům i řada jiných obsahuje reminiscence na barokní stavitelství. Nemůžeme samozřejmě zapomenout na unikátní kolonii Baba, soubor rodinných domků podle urbanistického projektu architekta Pavla Janáka, postavený v letech 1932-35. Do-
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dnes procházejí ulicemi Baby výpravy turistů i odborníků a oceňují nevšední kvality funkcionalistické architektury. V témže stylu bylo i na Hanspaulce postaveno
také několik pozoruhodných rodinných domů, jako např. Mölzerova vila Na Kodymce nebo vila herečky Lídy Baarové v Neherovské ulici. O Linhartově vile Na
Viničních horách pojednává zvlaštní článek v tomto čísle.
Kdo byli obyvatelé Hanspaulky v prvním desetiletí? Podle velikosti domů
a úrovně bydlení lze usuzovat na majetnost či životní styl obyvatel. Převládali
zde lidé tzv. středního stavu, úředníci, učitelé, drobní živnostníci, kteří se odvážili stavět a pak léta spláceli hypotéky, žili zde umělci, spisovatelé, kteří tu našli klidné prostředí pro svou práci, několik lékařů zde na celý život získalo trvalou klientelu… Vily akademických sochařů se prozradily rozměrnými ateliérovými okny, např. ateliér Ladislava Kofránka nad Hadovkou, Karla Gabriela Na
Kuthence či Rudolfa Březy Na Míčánce.
Život Hanspaulky se rozproudil především díky drobným živnostem a obchodům. Jen v ulici Na Pískách mezi Kuthenkou a Dyrinkou, v délce asi 300 metrů, bylo možno napočítat na patnáct živností. Byli zde dva řezníci, dva cukráři,
krejčí, švec, dvě drogerie, koloniál, prodejna Odkolek, čistírna oděvů, železářství, prodejna Baťa… a také taxikář pan Mikuláš Miciak. Byl Slovák, ale vyslovovalo se po česku mi-ci-jak. Měl čtyřsedadlovou hnědou škodovku, tachometr
na vnější straně. Přijel kdykoliv na zavolání, ale muselo se mu zavolat den předem domů. Kdepak tenkrát mobil…
V roce 1936 prožila Hanspaulka významný den – 25. srpna byla s velkou slávou zahájena pravidelná trolejbusová doprava, první v Československu.
Trať vedla od střešovické vozovny k Matěji. Museli kvůli ní postavit viadukt
pod Buštěhradskou dráhou mezi Ořechovkou a Starodejvickou ulicí. Slavobránou Na Pískách projely první tři vozy, postavené v závodech Praga, Škoda a Tatra. - Z prvního vystoupili čestní hosté v čele s panem primátorem Karlem Baxou. Předseda Hospodářského klubu Nad Šárkou pan František Hocke je uvítal
jistě vzletnou řečí, zvukový záznam bohužel není, nebyly magnetofony, zato při-

První trolejbus na Hanspaulce – 1936 – Praga TOT na konečné u Matěje.
Kresba Jiří Bouda.

jeli ﬁlmaři z Barrandova, aby zachytili pro týdeník průběh té slávy. Pan primátor přestřihl pásku a tramvajácká dechovka zahrála na cestu do života novému
společníku Hanspaulanů. Trolejbusy se vžily, jezdily tiše a bez zápachu. Sloužily dlouho a poctivě, až v padesátých letech byly z nesmyslných důvodů v celé
Praze zrušeny. Ten první je dnes pietně zachován v Muzeu městské hromadné
dopravy ve Střešovicích.
(Pokračování)

POČÁTKY ŠKOLY NA HANSPAULCE - 2.ČÁST
Zatímco se hanspaulské děti ještě v roce 1931 učily v prozatímních prostorách, začalo se na podzim s přípravnými pracemi pro stavbu nové školní budovy, kterou navrhl architekt Alois Dryák a stavbu realizoval stavitel Josef Ležal.
Přes zimu vznikly základy, od jara se začalo stavět a před prázdninami byla budova pod střechou. V posledních dnech prázdnin se na stavbě pracovalo ve dne
i v noci, protože bylo rozhodnuto, že nový školní rok bude zahájen již v nové budově.
Školní rok 1932/33 začal již 1. září v nové školní budově, i když ještě po
celý školní rok se pracovalo na vnitřních úpravách. Stavbě se nevyhýbaly ani
dnes známé problémy novostaveb – parketové podlahy se bortily a v několika třídách musely být vícekrát překládány, dlaždice na chodbách často praskaly. Jinak
ale škola prostorná, světlá, stavěná účelně, působila a dodnes působí příjemně
a moderně. Ve své době byla považována za jednu z nejhezčích školních budov
Velké Prahy.
Na svou dobu byla opravdu moderní. V přízemí byla kromě školnického
bytu i místnost pro lékaře a prostorná místnost pro městskou knihovnu, kuchyně
a školní jídelna, tělocvična s pódiem pro školní slavnosti s navazující šatnou a
umývárnou se sprchami. Z chodby před tělocvičnou se vcházelo na školní dvůr
s hřištěm a záhony pro práci dětí. Na dvoře byly zachovány čtyři staré třešně,
takže působil přívětivě. Ze dvora se dalo sejít do kotelny, která byla spolu se
školníkovým bytem propojena domovním telefonem s oběma ředitelnami. Protože v budově sídlily dvě školy – II. obecná škola chlapecká a II. obecná škola
dívčí, měla škola dvě ředitelny, dvě sborovny a dva kabinety. V přízemí bylo
sedm tříd, v prvním patře také, ale nad sborovnami a ředitelnami byla terasa pro
relaxaci žáků. Školy neobsadily v první školním roce všechny třídy a tak ve dvou
třídách v přízemí byla prozatímně umístěna mateřská škola.
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Slavnostní otevření nové školy bylo spojeno s oslavou svátku 28. října. Připravila je místní školní rada s oběma učitelskými sbory. Slavnosti se zúčastnilo mnoho pozvaných hostí i velké množství rodičů, takže byla plná nejen tělocvična, ale i chodba před ní. Mezi hosty byli zástupci města, místních školních
rad v Dejvicích, Bubenči a Vokovicích, zástupci Sokola na Hanspaulce, společenských organizací a politických stran, mezi nimi i spisovatelka Marie Majerová za Národní osvobození.
Po slavnostních projevech vystoupili žáci a žákyně s děkovnými a oslavnými
básněmi. Slavnost byla zakončena hymnami v podání pěveckého spolku „Václav“
a prohlídkou nové školní budovy, která byla zkolaudována 1. listopadu 1932.
Za zmínku stojí i dary škole:
- major generálního štábu věnoval škole vycpaného bukače a sojku,
- hudební a pěvecké sdružení Rokotná věnovalo 500.- Kč na boty pro chudé
žáky,
- spolek divadelních ochotníků Tyl daroval 7,50 Kč z představení pro děti,
- dámský odbor Hospodářského klubu Nad Šárkou daroval 43,50 Kč na žákovskou knihovnu,
- Občanská záložna v Dejvicích u Brusky věnovala škole 100,- Kč.
Další prostředky získávala škola ze školních představení pořádaných
žáky a žákyněmi. V prvním školním roce v nové budově tak získala každá škola
1824,- Kč. Tato částka byla určena na zakoupení klavíru pro obě školy, knihy do
obou žákovských knihoven a předmět k výzdobě školy.
Ve druhém školním roce 1933/34 měla jen chlapecká škola 10 tříd a 505 žáků.
Výjimkou nebyly třídy s více než šedesáti žáky a kromě jedné první třídy měly
ostatní 40 až 50 žáků. Učilo se v nové školní budově, v pavilonu v Bučkově ulici
a jedna třída byla ve zděném pavilonu v Úřednické kolonii (v dnešní Gymnasijní
ulici). Na žádost školy byly k 1. prosinci 1933 třídy umístěné mimo budovu školy
převedeny k I. a III. Obecné chlapecké škole v Dejvicích. Přesto se obě první třídy
dělily celý rok o jednu místnost a střídavé vyučování, při kterém nebylo možné ani
třídu pořádně vyvětrat, se podepsalo negativně na zvýšené nemocnosti dětí a kvůli
epidemii spalniček a spály byly třídy na delší dobu školním lékařem uzavřeny.

Školní 1934/35 přinesl další změnu – sloučení některých tříd dívčí a chlapecké školy z organizačních důvodů. Nebylo možné zřizovat další paralelní třídy
a tak se třídy dívčí školy, které měly mnohem méně žákyň, doplňovaly chlapci,
kterých bylo až dvojnásobné množství.
Zakoupení klavíru pro obě školy bylo záležitostí dlouhodobou. Peníze na jeho
nákup se získávaly pozvolna, z dětských besídek, oslav památných dnů a hudebních vystoupení dětí. Všechny tyto akce měly na plakátech i na programu stejnou
zmínku: Vstupné dobrovolné na zakoupení klavíru pro obě školy. Teprve v listopadu 1934 byl zakoupen a hotově zaplacen starší „obehraný“, ale dosud slušný klavír značky Petrof od ﬁrmy Rendl v Praze v Rytířské ulici za 4400.-Kč a dvě pokrývky na klavír za 214.- Kč. Zakoupení klavíru bylo pro obě školy radostnou událostí, o to více, že o získání peněz se přičinili učitelé obou sborů, kteří v době mimo
vyučování připravovali a nacvičovali s dětmi programy besídek.
Besídky se staly pravidelnou součástí života školy a byly oblíbené i u obyvatel Hanspaulky. Diváků bylo tolik,že tělocvična často ani nestačila. Nebylo
ale jednoduché splnit očekávání všech rodičů. Škola si uvědomovala, že besídky
musí mít určitou kulturní a estetickou úroveň „a nedati jim klesnouti na úroveň
banálního zabíjení času, tak oblíbeného ve společnosti dospělých. Dospělí mají
rádi pastvu pro oči, o besídky obsahem hlubší nikdo nestojí. My tedy čísla hlubšího významu, vážné recitace apod. promísíme veselými scénami, kde mohou
děti oblekem a maskováním vyhověti pastvě očí. Cvičíme v úborech s praporky,
cvičíme tanečky v krojích s doprovodem klavíru. Různé to maskování, kroje
apod. rodiče velmi rádi zaplatí“.
Po jedné z besídek zjistil ráno školník, že se někdo vloupal dveřmi ze dvora
do školy, otevřel dveře obou ředitelen, otevřel skříně, vypáčil zásuvky psacích
stolů a věci vyházel na podlahu. Přivolaný policejní inspektor vše důkladně prohlédl a prohlásil: „Zde nebyl školený zloděj, to vše je práce klukovská. Dospělý
zloděj vzal by jistě housle, radiový aparát a jiné cenné věci, které by snadno prodal. Kluk hledal patrně hotové peníze“. (Byly tu noc uloženy u školníka.) Podezření padlo na žáka čtvrté třídy, neboť školník našel u otevřených dveří do dvora
špičku na cigarety a o podezřelém žákovi čtvrté třídy bylo známo, že kouří a má
na svědomí již několik trestných činů. Cigaretovou špičku spolužáci podezřelého
žáka , který toho dne chyběl, poznali a hoch se druhý den na policii ke vloupání
přiznal.
(Podivné – kouřící čtvrťák? Byl asi pěkné kvítko. Nejspíš notorický repetent
z poslední lavice, který si každou třídu zopakoval několikrát. – Pozn. redakce)
Ludmila Čumplová
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LINHARTOVA VILA
Jestliže na Babě je nejlepší Janákova vila v ulici Nad Paťankou, na Hanspaulce
je to Linhartova vlastní vila v ulici Na Viničních horách. V jakém slohu je postavena? Odborníci píší o emocionálním funkcionalismu a rané avantgardě již v r.
1927, ale na Hanspaulce mezi tradicionalistickou postavantgardou Linhartova
vila září dodnes. Český Devěsil, německý Bauhaus, nový duch francouzského
Švýcara Le Corbusiera, ale určitě projekt „von Innen nach Aussen“ (vnitřní prostory ovlivňují vnější tvar budovy) mezinárodního Adolfa Loose, to všechno
a ještě víc je inspirací Linhartovy tvorby.
Kdo byl Evžen Linhart (1898 Kouřim-1949 Praha)? Architekt, stavitel
a vlastník domu v jedné osobě – „dejvičák“. Ing.arch. (titul získal absolvováním ČVUT 1924), člen „ puristické čtyřky“ (spolu s Karlem Honzíkem, Josefem
Chocholem, umělecky a lidsky mu byl nejblíže architekt Vít Obrtel). Překonal
purismus a vynikal básnivostí a křehkostí své tvorby.
Linhartova vila je jednopatrový rodinný dům (půdorys ve tvaru „L“) s ateliérem na sever. Vstupní hala se otevírá do zahrady, kaskáda podlah obzvláštňuje
prostory uvnitř, každý pro jiný účel (nad vchodem je zimní zahrada). Střešní terasy jsou abstraktně korunovány pergolami z trubek a betonových rámů. Železobetonový skelet ani nevnímáme, okna ilustrují účel domu, nepřehlédnete charakteristická pásová okna a „parníkové“ zábradlí. Do zahrady se dívá ohromné okno
o devíti čtvercových polích. Vše potvrzuje prapodstatu domu - jakoby poeticky
propracované kostky vznášející se nad terénem. Od doby postavení vily pouze
jedno okno se změnilo.
Pohled na vilu z ulice Na Perníkářce je zářnou aplikací abstraktních
vzorců holandské umělecké skupiny „de stilj “. Sklon vnějšího schodiště na
střechu změkčuje individualistický balkonek z ložnice. Okna všech rozměrů
jsou zavěšena jako „prádlo“ - dle Linhartových vlastních slov, tj. okna různých rozměrů sledují jednu horní linku a zároveň respektují poměry „zlatého
řezu“.
Vilu stále vlastní Linhartova rodina. Jako upoutávku na svou estetiku zanechal E.Linhart činžovní dům na rohu ulice Na Pískách a „své ulice“ Na Viničních horách - Kellnerův dům (1933). Po deseti letech od postavení vlastní vily
vytvořil Linhart budovu gymnázia na Evropské třídě ( 1937), kde jako kdyby nekonečnými pásovými okny závodil s auty jedoucími na právě dokončené letiště.

Mezitím nechyběly ani jeho stavby na klasické Babě, hned dvakrát v ulici „Na
Ostrohu“ (1932). E. Linhart však nemohl tušit, že „ poezie dobré funkce“ nám
jednou vulgárně přeroste přes hlavu jako moře paneláků. Ale to na Hanspaulce
nehrozí!
Jak krásně by se žilo v zahradních městech naplánovaných před rokem
1938, na místě betonových džunglí Jižního města, Proseku, Bohnic atd. v rodinných vilách s parky a obchůdky na rozích náměstí, s kostely, kde jezdí tiché trolejbusy. Tento generelní plán Prahy byl realizován pouze na Hanspaulce. Ale to
by nesměla přijít druhá světová válka a komunismus.
Ing. Jan Stěnička
Poznámka: Po vypuknutí Pražského povstání 5. května 1945 se na Hanspaulce
ustavily dvě skupiny bojovníků. Jedna měla sídlo v Linhartově vile, které velel
plukovník Jaroš. Přihlásili jsme se s Mirkem Kalatem k dobrovolné pomocné
službě jako spojky, abychom také přispěli k úspěchu revoluce. Sledovali jsme
průběh bojů na barikádách a přinášeli zprávy. Bylo nám 14 let.
Ivan Beránek

Dům na rohu ul. Na Pískách a Na Viničních horách (architekt E. Linhart 1933)
Foto ib.

7

8

Z ATELIERU

JIŘÍHO A

ANDERLEHO

9

10

PAN MONSIGNOR
To oslovení se všeobecně vžilo a zdvojilo projev úcty, protože slovo pan je
vlastně obsaženo už v italském monsignor. Ale pater Jan Machač si takovou jakoby dvojí úctu zasloužil, poznal to každý, kdo se s ním setkal a z jeho vzpomínek si mohl utvořit obraz o jeho životní cestě, složité , ale trvale zacílené jasným
směrem.
Už od dětských let toužil být knězem. Nebyl to diktát rodiny ani vidina trvalého zajištění, která často přivedla venkovské chlapce do kněžského stavu.
Byla to hluboká víra , která vedla jeho kroky s odhodláním věrně sloužit Bohu
a lidem. Pocházel z Horní Lidče na Valašsku, po maturitě vstoupil do arcibiskupského semináře v Praze, shodou okolností právě zde v naší čtvrti, v budově dnešní teologické fakulty v Thákurově ulici. Na vycházkách seminaristů
procházel tehdy ještě vesnickou Horní Šárku s kostelem svatého Matěje, farou
a školou. Bylo to v polovině třicátých let minulého století. Nemohl tušit, že se
tato místa stanou po létech jeho trvalým působištěm. Jako mladý kněz prožil
první spokojená léta své duchovní služby na různých místech Plzeňského a Západočeského kraje.
Katastrofa padesátých let rozvrátila život mnoha lidí a zvlášť tvrdě dolehla na kněžský stav. Pater Machač prožil sedm let v komunistických kriminálech, po propuštění se nesměl vrátit k duchovní službě, pracoval tedy
dalších sedm let jako dělník u cirkulárky v továrně na nábytek. Následovala víceméně úřednická léta v církevní administrativě Pražské arcidiecéze, až konečně roku 1971 – bylo mu tehdy padesát šest let – se naplnilo
jeho kněžské poslání. Stal se duchovním správcem, čili farářem římskokatolické církve u svatého Matěje. Zde našel své pravé uplatnění mezi věřícími
naší čtvrti, konal všechny církevní obřady, křtil, oddával , vyučoval děti náboženství, přinášel útěchu nemocným, doprovázel své farníky na poslední
cestě. Svatomatějská fara se stala za jeho působení jakýmsi společenským
střediskem, kde se lidé scházeli na pikniku ve farní zahradě, kde děti pokoušely svůj výtvarný talent při malování na chodníku, odtud se vyjíždělo na tematické zájezdy do poutních míst. A co teprve každoroční perníkový betlém
– to byl účinný magnet, který přiváděl do svatomatějského kostela zástupy
turistů z blízkého i dalekého světa. Pater Machač byl vždy středem toho
dění, ani do vysokého věku neztratil smysl pro humor, lidé jej rádi vyhledávali pro dobré slovo, pro útěchu, pro povzbuzení.
Jeho zásluhy o duchovní život ocenil papež Jan Pavel II. titulem Monsignor
- „Kaplan Jeho Svatosti“. Jeho přínos celé společnosti vyjadřuje jmenování čestným občanem Prahy 6.
Pater Machač zemřel ve svých devadesáti čtyřech letech 9. května 2009. Poslední léta strávil v tichém prostředí svého skromného bytu při kostele sv. Václava ve Starých Dejvicích. Pohřební slavnost se konala v katedrále sv. Víta, Vác-

lava a Vojtěcha , tam, kde před 65 lety Jan Machač přijal kněžské svěcení. Rozloučení pak následovalo samozřejmě v kostele svatého Matěje. Až půjdete na
hřbitov, zastavte se u jeho hrobu proti vchodu do kostela. Zamyslete se na chvíli
nad poctivě splněným posláním kněze a dobrého člověka.
- vb -

VYPRÁVÍ PROFESOR KAREL STRETTI
Tazatel i odpovídající mají dávný společný zážitek z Hanspaulky: oba si jako
kluci pochutnávali na hanspaulských nejrannějších třešních v zahradě dr. Štréra
v Kozlovské ulici. Tazatel jako host (z Vinohrad) a budoucí pan profesor jako synek od sousedů z nedaleké červené vily. Jenže při slavném jménu Stretti je třeba
začít ještě o století dříve – už ve druhé polovině 19. století.
Prvním „českým“ Strettim byl MUDr. Karel Stretti, osobní lékař knížete Metternicha v západočeských Plasích. Mnoho archivních dokumentů dokládá, že
za třináct let svého působení se významně zasloužil o rozvoj tamního kulturního života.
Jako tvůrčí umělci se proslavili jeho synové (oba se narodili už Praze): Viktor (1878-1957) graﬁk a malíř, Ženíškův žák, spoluzakladatel spolku Hollar. (Je
známý svými lepty s motivy staré Prahy, ale i portréty; rád zobrazoval i krajiny:
Paříž, Normandii...) Málo se ví, že u nás zavedl tradici posílání novoročních gratulací - malých graﬁk - „PF“.
Jaromír (1882- 1959) na rozdíl od staršího bratra byl autodidakt, i on byl
(a je) známý graﬁckými cykly ze staré Prahy; proslavil se jako mistr barevné
akvatinty (zrněného leptu); podílel se na úpravách Pražského hradu.
Jeho syn Mario (nar. 1910), studoval u Vratislava Nechleby, byl jako jeho
učitel výborný portrétista; po r. 1948 nechtěl portrétovat novou vrchnost a „upadl
v nemilost“. Jeho syn je dnešní pan profesor Karel Stretti, akademický malíř, rozený Hanspaulan, který dnes vede svou slavnou restaurátorskou školu při AVU
v Praze.
Nejmladší generaci reprezentuje Jakub Stretti, rovněž malíř - tomu je na
rozdíl od starších Strettiů blízké abstraktní zobrazení světa kolem nás.
„Dědeček Jaromír Stretti postavil vilu v Šárecké ulici už okolo r. 1932,
to byla ještě jiná Hanspaulka, spousta volného místa a otevřených zahrad,
sáňkoval jsem rád na „Frýdláku. A tatínek (Mario) namaloval několik obrazů
prostě tak, že se díval z okna na vyhlídku do tehdy jakoby vzdálené Prahy a
na Hradčany. Když mám čas, rád chodím na procházku; líbí se mi na Babě
ten starší dům s okenicemi - takový trochu exotický francouzský dům. A nelíbí
se mi dnešní nová necitlivá a přehuštěná zástavba, kterou mám skoro před
okny“.
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Jak se stane akademický malíř restaurátorem, dokonce vedoucím školy
oboru, která se dnes neobejde bez chemie a jiných exaktních věd?
„Po vzoru předků jsem začal studovat graﬁku (3 roky u profesora V. Tittelbacha), ale pak mne zlákalo studium u profesora B. Slánského. To byl náš nejlepší a ve své době asi nejpoučenější restaurátor. Když jsem r. 1967 spolu s dalšími mladíky přijel zachraňovat památky ohrožené velkou povodní ve Florencii,
stačilo sdělení, že ´jsme od Slánského´a měli jsme plnou důvěru starších a zkušených kolegů. A pokud jde o chemii, na dejvickém gymnasiu jsme měli výborného
pana profesora; chemie mne bavila a z gymnasia jsem si odnesl dobré základy.“
„Dnešní restaurátorství, to je mnoho oborů: umění, kunsthistorie, technika
i technologie a to všechno dohromady spojuje s l u ž b a o r i g i n á l u.“
Možná bychom mohli dodat, že někdy to je vlastně i objevování „pravého
originálu“, který je zakrytý pozdějšími přemalbami.
„Ne vždycky je to objev s velkým O. Ale když jsem ještě pracoval v Národní
galerii, podařilo se mi pod mladšími přemalbami najít původní Tintorettův obraz. Naši i zahraniční znalci pak potvrdili jeho autorství.“
A dnes patří Klanění pastýřů k tomu nejcennějšímu, čím se Národní galerie
může pochlubit světu.
„To ´objevování´jak říkáte, trvalo devět let velmi pečlivé práce - milimetr po
milimetru vrstvičku po vrstvičce ...“
Kdybychom chtěli vaše práce dát do chronologické řady, pak snad nejstarší
malířský klenot, který prošel vašima rukama byl Sv. Jeroným od Mistra Theodorika z Karlštejna a nejmladší asi Toyen.
„Počet výborných uměleckých prací by byl dost dlouhý - teď mi dělá radost
dokončování restaurace fresek v klášteře Františkánů v Kadani: jsou to nádherné malby z Cranachovy školy...“
Tyto fresky zůstanou na místě, ale vy jste úspěšně zachránil jiné fresky tím,
že jste je ´přestěhoval´ z objektů určených k zničení.
„Tak zvaný transfer nástěnných maleb - při tom se právě spojují všechny ty
prvky moderní restaurátorské práce - až po technologii. Ale je to vlastně ´z nouze
ctnost´, protože ty fresky byly vytvořeny pro nějaký určitý prostor. Umístěny jinde
jsou sice stále krásné, ale chybí jim rámec té architektury.“
Protože i jen výběrový výčet prací pana profesora a jeho žáků by zabral více
stránek Hanspaulky, musíme na tomto místě odkázat laskavé čtenáře na internetové stránky, kde se též dozvědí, že profesor Stretti dostal Státní cenu za památkovou péči, má cenu Europa nostra a za vedoucího restaurátorské školy jej zvolili stávkující studenti v listopadu 1989. (Je to škola restaurování malířských děl
a polychromovaných plastik.) Internet nás také poučí, že pan profesor je členem
Ústřední památkové rady Národního památkového úřadu, Komise pro restaurování a konzervování při Ministerstvu kultury ČR a podobných komisí při Galerii
hlavního města Prahy a Českém muzeu výtvarných umění, do r. 1990 předsedal
Asociaci restaurátorů (atd., atd.).

Z delšího hovoru o umění a „umění“, nesmrtelnosti díla a jména umělce na
závěr jen toto: „Umění je dokladem kulturní vyspělosti národa. Dokladem doslova nejhmatatelnějším je péče o kulturní památky - to je práce nejen pro nás
ale i pro užitek dalších generací. Proto je nutné bojovat, aby Karlův most byl restaurován tím nejlepším způsobem, aby Praha našla pro Muchovu Slovanskou
epopej opravdu důstojné a vhodné místo... Kvalita restaurátorské práce není závislá na dokonalosti přístrojů, ale na znalostech umění a úctě k práci předků.“
Jindřich Schwippel

ZA JOSEFEM LESÁKEM
V minulém čísle Hanspaulky jsme psali o jeho životě a práci, v únoru jsme se
s ním setkali na besedě v Tyršově domě na Malé Straně a obdivovali jsme jeho
nestárnoucí paměť a schopnost poutavě vyprávět o průběhu událostí, které prožíval ve složitých čtyřicátých a padesátých letech. Ing Josef Lesák byl nositelem vysokého státního vyznamenání, Řádu T.G.Masaryka, které mu v den výročí vzniku Československa v říjnu minulého roku propůjčil prezident Václav
Klaus za celoživotní zásluhy o svobodu a demokracii. Poznamenejme ještě, že
jeho životní cesta jej zavedla na 29 let do kladenských dolů a že se stal čestným občanem města Kladna. Zemřel letos 28. července ve věku téměř 89 let.
– Bylo by vhodné, aby jedna z hanspaulských ulic nesla jméno této významné
osobnosti.
- vb -

SOKOLSKÝ SLET V USA
Zpráva o dlouhé cestě - 2. část
V minulém čísle Hanspaulky jsme slíbili vylíčit podrobnější zážitky z našeho třítýdenního pobytu v USA, kam nás u příležitosti XXII. sletu Americké obce sokolské vyslala Česká obec sokolská. Slet byl součástí Mezinárodního sportovního a kulturního festivalu.
Naše cesta začala 9.6.2009 před vlastním vystoupením na sletu 23.-28.6. 2009.
Po asi jedenáctihodinovém letu s trochu rozházeným přistáním jsme přiletěli na letiště v Dallasu. Zde jsme měli v půjčovně zamluvená auta a naše skupina – 66 lidí,
nejmladší účastnici bylo12 let a nejstaršímu 83let – vyrazila pokořit trasu dlouhou asi
8000 kilometrů. Z Texasu vedla naše cesta do Oklahomy, Nového Mexika, Arizony,
Utahu, Nevady, Kalifornie a zase zpět do Texasu.
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Nocovalo se v nejrůznějších kempech. Někde byly sprchy s teplou vodou,
bazény, a různé jiné vymoženosti. V dalších kempech byl zas „ jen“ jeden kohoutek se studenou vodou.
Poblíž Amarilla v Texasu nás čekala první návštěva kaňonu – Palo Duro Canyon.
V dalších dnech byl na programu přesun do Santa Fé v Novém Mexiku. Cestou nás čekal Mt.Capulin – zajímavá sopka, kde nás obsypaly stovky droboučkých mušek, které
sice nikterak neškodily, akorát nám vlezly úplně všude.
Dále cesta vedla do Arizony, kde jsme navštívili Monument Valley a úžasný
Antelope Canyon. To už byl za námi první týden cesty. Další národní park v pořadí byl Bryce Canyon. Jak se snad všichni shodli, ten byl opravdu nejkrásnější.
Obrovský prostor se zajímavými skalními útvary hrající snad všemi odstíny
oranžové barvy nám opravdu vyrazil dech. V Zion National Park nás překvapilo
trochu chladnější počasí – bylo tak 24 - 26 stupňů Celsia, jinak hned od výstupu
z letadla teplota neklesla pod 35 stupňů.

Čeští sokolové přijeli do Texasu se svým praporem.
Nevynechali jsem ani Death Valley – opravdu je tady docela teplo, opravdu
tady není moc vody – ale je to úžasný zážitek. Večer cestou z Death Valley byla
návštěva Las Vegas. Hazardu nikdo nepodlehl, akorát jeden náš spolucestující
vyhrál pár dolarů, které výhodně investoval a zakoupil menší zásobu tekutin…
Také Grand Canyon nám nezůstal nepokořen. Třináct odvážlivců z naší výpravy se vydalo až na dno kaňonu a ve zdraví se za hluboké noci – asi v jedenáct
hodin dorazili zpět. Pochopitelně v této skupince nechyběly dvě členky Hanspaulského Sokola. Ta třetí šla kratší trasu, aby stihla prohlédnout si Death Valley
z paluby vrtulníku.
V následujících dnech vedla naše trasa až k mexické hranici do Saguro National Park. Tady v kempu u města Tuscon na nás čekal docela ochočený chřestýš, který dostal jméno Bohouš. Bohouš spal za stanem stočený do klubíčka a vů-

bec mu nevadilo, že si ho fotí postupně 66 Čechů, kteří rozhodně nebyli potichu.
Až k ránu se vytratil, asi pózovat dalším zájemcům.
Ještě nás čekala návštěva netopýří jeskyně v Carlsbad Caverns. Opět úchvatný
zážitek - obrovské jeskynní prostory hluboko pod zemí.
Poslední byl Big Bend. Tady opravdu vedro gradovalo a řeka Rio Grande
se líně plazila kolem kempu. Koupat se v řece nedalo, a tak všichni vzali zavděk
osprchovat se u pumpy, kde se obvykle sprchují auta.
No a to už zde byla cesta zpět do Forth Worthu a tady nás čekalo sletové
vystoupení a ubytování v motelu na normálních postelích. Pochopitelně jsme nechyběli ani ve sletovém průvodu v centru Forth Worthu. Hlavní sletové vystoupení mělo být na fotbalovém hřišti, ale i na Texasany bylo takové vedro, že slet
organizátoři přesunuli do klimatizované haly.V hale v centru ve Forth Worth
se nás sešlo kolem 100 cvičenců z České obce sokolské ve skladbě Spějme dál
na hudbu Františka Kmocha. Na celém sletu ale vystupovali sokolové z nejrůznějších amerických měst, většinou v koedukovaných skladbách od nejmenších
dětí až po seniory. Při závěrečné skladbě nazvané „ Let Loose“ jsme si zacvičili
všichni společně. Vše dopadlo na jedničku a celou cestu a hlavně slet si všichni
užili, vedro nás nezdolalo a zážitky z nádherné přírody nám zůstanou.
Věra Mikulková ml.

Drobné zprávy
 Občanské sdružení Hanspaulka pod záštitou pana starosty Městské části
Praha 6 Mgr. Tomáše Chalupy uspořádalo v neděli 31. května na Babě Den dětí.
Tato akce obsahovala řadu zajímavých soutěží, sportovních i vědomostních.
Díky několika sponzorům byly instalovány různé atrakce jako např. autodrom
minikár, skákací nafouknutý zámek a také občerstvení pro návštěvníky, kterých
se díky pěknému počasí sešlo nevídané množství.
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 Hanspaulský Sokol uspořádal pro veřejnost 10.září tzv. „SOKOLENÍ“ jednak na
hřišti a jednak v tělocvičně, kde si mohl každý příchozí vyzkoušet svou fyzickou
zdatnost a mimo to shlédnout, případně se připojit, jak probíhá cvičení v jednotlivých oddílech. Pro děti s rodiči byly připraveny různé soutěže a závodivé hry.
Mezi soutěžemi měly být předvedeny krátké pohádky. Bohužel správce hřiště,
přestože bylo vše včas ohlášeno, pronajal hřiště jiné organizaci, takže akce Sokola
byla tím značně narušena!

DO VAŠÍ knihovničky
Ti elegantní pánové na titulním obrázku určují dobu, do které „nakoukl“ v místech
svého rodiště autor skromné publikace Zbyněk Jelc (nar. 1926). Ale ti, jejichž příběhy uvádí, se scházeli spíš v obyčejných hospodách a sdělovali si pestré příhody
ze života. Tenkrát před první světovou válkou bylo ve Starých Dejvicích několik hospod a je jasné, že slovník návštěvníků měl blíže k výrazivu hostinského Palivce z Haškova Švejka než k vybrané konverzaci salonů. Ve druhé části publikace
uvádí autor vrstevníky svých mladých let, kluky puberťáky i jejich dívčí protějšky
a ani tady se nerozpakuje užít šťavnatějších výrazů. Tak jde život .
Knížku Zbyňka Jelce Pfuj vkuk do Starejch Dejvic vydal v knihovničce časopisu Břevnovan v roce 2008 Mgr. Pavel Krchov v graﬁcké úpravě Milana Wágnera s dokumentárními barevnými ilustracemi Ing.arch. Vladimíra Ježka. Prodává
se za lidovou cenu Kč 20.- v Informační kanceláři Městské části Praha 6.
A ještě hádanka pro pamětníky. Všechna jména jsou v této publikaci změněna. Jak se nazývala tato restaurace, kterou autor pojmenoval „U Kvačků“?
Stávala vedle Hadovky na rozhraní Hanspaulky a Starých Dejvic. Také restaurace „U Jelců“ na Ořechovce se jmenovala jinak. Kdo to ví?
Odpovědi posílejte do 31.12.2009 na adresy: buď na
E-mail: i.beranek@ atlas.cz nebo do poštovní schránky na sokolovně.
Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci, kteří dostanou
ceny (knihy).

Hostinec U ..... ?
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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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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.
 Graﬁcká úprava Jaroslav Folda a Hana Fischerová
 Kresby Libuše Novotná, Jiří Bouda
 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 20.8. 2009. Uzávěrka příštího čísla 20.10. 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
 Levnější doprava v rámci Prahy 6, volat tel. č. 14014 – Ohlásí se dispečink Žlutých
taxi a zjistí, je-li poblíž nějaký vůz a v kladném případě okamžitě přijede. V rámci Prahy 6
jednotná cena 50.-Kč. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P k návštěvě lékaře, úřadů apod.
ZDARMA (viz Spol. SOCIETY– služby ROPID – zelená linka. 800 141 756 ev. 722 166 799)
 Taxi „modrý anděl“ tel.:272 700 202 nebo 737 222 333 – tarif: 14.- Kč/km.

 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. 602 694 928,
e-mail: pepa@zahradnitechnika.cz
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00. Po telefonické dohodě i mimo tuto dobu.
 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.
 Nevzali Vám dítě do školky? Máme řešení! Nabízíme Vám celodenní program pro max.
8 dětí ve skupině: říkání, zpívání, tanečky, tvoření zahrádky, hry, vše v jedné ceně + oběd.
RC Studio Fantazie, Velvarská 9, Praha 6-Dejvice (pěšky 10 min od Metra Dejvická).
www.studio-fantazie.cz, tel.: 731 407 915, e-mail: iveta@studio-fantazie.cz

 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.
 CAFE RESTAURANT KOPRETINA
nabízí denně od 10.30 do 21 hodin obědy, večeře a zákusky s patnácti druhy kávy. WiFi
připojení na Internet (zdarma) - bezbarierový přístup, WC pro invalidy. Možnost pořádání
svatebních hostin a večírků pro uzavřené společnosti. Mimo letní zahrádku nekuřácké
prostředí. Stálá prodejní výstavka šperků. Tel.: 233 310 719
Přijďte posedět a dobře se najíst a napít na adrese: Na Pískách 39.
 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..
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

 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.

