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VÍTEJTE V NOVÉM ROCE
(a nejisté sezoně vaší HANSPAULKY)
Vychytralí lidé prý nedávají dárky na Ježíška, ale až na Nový rok - a to podle
toho, co jim ti méně vychytralí dali už k Ježíšku. Naše redakce není vychytralá,
ale chudičká. Na konci roku 2009 jsme Vám nenadělili hezké čtení, nevytiskli
pěkné přání ani k Vánocům ani do Nového roku v obvyklém čísle č. 4. Ročník
2009 tedy netradičně končí číslem dva. Důvodů je mnoho,ten hlavní je prostě snad přechodný - nedostatek peněz. Proto jsme si pro podtitul úvodníku vypůjčili
staré a dobře známé sousloví nejistá sezona.
Naše redakční novoroční dobrá předsevzetí se ale nijak neliší od těch starších, rádi bychom pokračovali ve vydávání HANSPAULKY s poněkud obměněnou a doplněnou redakcí. Její zasloužilý„otec zakladatel“ pan redaktor Vratislav Beránek se pro zdravotní potíže stává už jen pilným přispěvatelem, a vedení
- s klasickou výhradou „až na další“ - přejímá redakční kruh. Protože výčet zásluh Vráti Beránka o náš časopis a o kulturní život na Hanspaulce by přesáhl rozsah řádek určený pro tradiční úvodníček.
Půjde-li všechno dobře, dostanete svou HANSPAULKU v době, kdy už
všichni budeme mít zkušenosti s fungováním nové vyhlášky o odklízení sněhu
z chodníků, kdy se snad alespoň trochu zlepší chaotické hledání cesty z metra na
náš milý autobus na Hradčanské, snad se objeví i první dobré zprávy o tom, že
krize i u nás začíná ustupovat. O tom všem i o všech dalších strastech i radostech
obyvatel „federace“ Baba-Hanspaulka nám prosím pište, posílejte maily. Nechceme, aby náš časopejsek psal jen o tom, co bylo a bývávalo, ale také o tom,
co je - a popřípadě co by mělo být.
Se zpožděním, ale o to upřímněji přejeme všem našim čtenářkám a čtenářům mnoho spokojenosti, radosti, zdraví a vůbec všechno dobré v roce 2010.
Redakce Hanspaulky
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FIGURKY BEZ DOMOVA
Odedávna se toulali světem, živili se, jak to šlo. Nikdo neznal jejich jména, ani
odkud pocházejí.Teprve když něco provedli nebo se dostali do maléru, podíval se četník do jejich papírů a zjistil: Domovská obec Ta a Ta. A poslali je postrkem domů, domovská obci, postarej se o své ztracené děti. Větší obce měly
pro ně obecní chudobinec - vzpomeňme na Pepka Zilvara a jeho jednonohého
tátu z Poláčkovy knížky Bylo nás pět – menší vsi jim přikázaly k obývání pastoušku s povinností pohlídat obecní stádo. Anebo si je sedláci rozdělili mezi sebou, každý den chodil „obecní“ po pořádku do jiného stavení . Takový obecní
„pořadák“ tu a tam někde pomohl, naštípal dříví, nanosil vodu , popásl husy, dostal najíst a přespal na slámě v maštali. Protože tam bylo teple zadýcháno od
koní. A když ho to na jednom místě omrzelo, sebral se a šel jinam. Byly to svérázné figurky, každá obec měla ty své.
Také města a městské čtvrti hostily tuhle kategorii lidí. Pohybovali se i na
Hanspaulce. Tvořili zvláštní kolorit i zvukový doprovod našich ulic. Tak hned
na cestě od Hadovky - tam byla počátkem třicátých let minulého století konečná
tramvaje - vás uvítaly známé zvuky. U zdi, která se táhla podél cesty až k Viničním Horám, v místě , kde cesta křížila Sušickou ulici, sedával slepý harmonikář. Z jeho heligonky se ozývala ta pravá lidovka, kus městského folklóru. Kolemjdoucí zde určitě slyšeli také slavný hit té doby, tuhle písničku Karla Hašlera:
- U svatýho Matěje, když se slunko zasměje…
O kousek výš, na Pískách, tam teprve začal skutečný život Hanspaulky. V ulicích se ozývalo vyvolávání podomních „živnostníků“:
- Ókna zásklivát , ókna zásklivát!!!
- Drátovať létovať , stáry hrnce správovať… Tohle byla zvláštní kategorie,
dráteník s krosnou na zádech a s klubkem drátu přes rameno. Nabízel drátěné
pastičky na myši, rozložil svou „dílnu“ na chodníku, hospodyně mu snesly
rozkřáplé hrnce a proděravělé kbelíky. Vyptávali jsme se: Odkud jste?
- Zdáleka, pánko moj, zdáleka, až od Trenčína . U nás němožno zarobiť .
Jiný hlas: Hádrykůžéé - Hádry kůžéé. Tomu muži nepříliš vábného zevnějšku s pytlem přes rameno by dnes patrně příslušel titul referent pro sběr
surovin.
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A ještě jedna živnost patřila ulici – brusič se svou pojízdnou „dílnou“ na
trakaři. Roztočil brousek šlapacím kolem, šlapal a šlapal až jiskry létaly. Nabrousil vám nože a nůžky na počkání.
Ulicemi procházeli podomní obchodníci, zastavili se na rohu a z bedničky
zavěšené na krku nabízeli skromný sortiment – hřebeny, zrcátka, tkaničky do
bot, knoflíky, jehly, a také něco holčičkám pro parádu, prstýnky, náramky , barevné pentličky… Moc na tom nemohli vydělat, možná, že spíš někde na pouti
měli naději na větší výdělek. Říkalo se jim „bosňáci“ – snad opravdu přicestovali za „obchodem“ až z dalekého Balkánu.
Na hanspaulských ulicích se pohybovali i příslušníci té poslední společenské kategorie, kteří neměli co nabídnout. Chodili dům od domu, zazvonili a čekali na almužnu. Dostávali dvacetihaléř, to se rovnalo dnešním asi dvěma Kč.
Občas zazvonil slušně oblečený pán, bylo mu trapné, jak se přiznal , že se musí
živit tímto nedůstojným způsobem, když i on se propadl na dno společenského
žebříčku. Ten dostal pokaždé celou jednu korunu. Zdá se , že i v tomto případě
šaty dělaly člověka, hodného pozornosti.
Lidé jen neradi brali na vědomí své spoluobčany, domáhající se odměny za
život bez perspektiv. Někde visela na dveřích smaltovaná tabulka: Žebrota a podomní obchod se zakazuje. Nepřipomíná vám to dnešní beznadějné výzvy na
dopisní schránce Nevhazujte reklamy…? Mezi lidem počestně žebravým panovala i jakási solidarita. Křídou namalované značky na plotě znamenaly: Tady dostanete něco k jídlu. Tady vás vyženou. Pes štěká, ale nekouše. Tady jsou štědří
lidé.
Občas prošla Hanspaulkou parta muzikantů. Jejich „orchestr“ tvořila harmonika, housle nebo klarinet a samozřejmě buben s činelem. Zahráli na přání
známý šlágr – Cikáánko ty krásná… Štyry páry bílejch koní…Do čepice vybírali vstupné za pouliční koncert.
Ke zvukům klidné čtvrti přispěl občas i flašinetář. Nosil své malé varhany
na zádech, postavil je na stojánek a spustil „muziku na kliku“. Do ulic zněla i
tahle slavná melodie:
- Proč bychom se netěšili, když nám Pánbůh zdraví dá…
Na naší Hanspaulce bylo v tu chvíli zas trochu lehčeji za těch pár šestáků,
s hudbou, která neobtěžuje, ale potěší.
Zvuky kolovrátku se ztrácejí
v dálce, aby se na konci Hanspaulky
prolnuly s jinou hudbou - s hlasem
varhan a zvonů od svatého Matěje…
Do atmosféry všedního dne zaznívá
hlas, přinášející vyšší duchovní poselství. Slyšíte?
- vb -

KDYŽ HANSPAULKA DOSÁHLA ŠKOLNÍHO VĚKU (2)
Noví Hanspaulané se brzy začali sdružovat ve spolcích s obecně prospěšným
i zábavním programem. Ještě přežívala z minulých dob Obec baráčníků, ti se navenek projevovali především pestrými průvody, oblečenými do selských krojů,
s drábem, ponocným a Kecalem, nalévali přihlížejícím starorežnou jako pozvání na staročeský bál u Hendlů . Tam se čepovalo „pivo jako křen“ a vyhrávala
hudba souseda Hroňka. Uctivě zve Konšelstvo.
Záhy se ustavil Hospodářský klub nad Šárkou, do něhož se hlásili především lidé středního stavu,většinou stoupenci Kramářovy Národní demokracie.
Pořádali besedy , přednášky, vlastivědné zájezdy, společenské večírky v restauraci U Fornousů, organizovali sbírky šatstva a vánoční nadílky pro chudé děti z
Hanspaulky i pro českou vesnickou školu v Olešnici v německých Orlických Horách. Klub vybudoval první tenisové kurty Nad Šárkou už někdy v roce 1930
nebo 1931, tedy o několik let dříve než jak sděluje na tabuli dnešní Tenisový
klub Hanspaulka. Hospodářský klub Klub sledoval ekonomické výsledky Záložny nad Šárkou, která sídlila Na Pískách v mistě dnešní kavárny Kopretina.
Vedla vkladní knížky a běžné účty, poskytovala úvěry hanspaulským klientům.
Jako první se v souboru nových sdružení už v roce 1930 projevil Sokol,
společenství pro všechny bez rozdílu politických názorů, majetku či náboženského vyznání. Heslo V zdravém těle zdravý duch stále vedlo mladé i staré sokoly, snadno získávalo nové stoupence. Nebylo však kde cvičit, nebylo kde pořádat schůze a kulturní akce. Jako provizorní tělocvična posloužil na krátký
čas hostinec U Hendlů, útulek ke spolkovému jednání poskytla Fornousova restaurace na náměstí Za Hanspaulkou. Teprve po otevření nové školy v Sušické
ulici mohlo se cvičení přesunout do školní tělocvičny. Pár nadšenců se přičinilo
o koupi pozemku u bývalé hájovny, kde je dnes kancelář Sokola a byt správce.
Jeden užitečný spolek bychom měli připomenout, jmenoval se Ochrana
matek a dětí. Starší dámy organizovaly zdravotnickou i humanitární pomoc těhotným ženám a mladým matkám, za vedení dětské lékařky MUDr. Jarmily
Kellnerové, později Andresové (měla ordinaci na rohu Písků a Viničních Hor),
pořádaly pravidelné poradny o zdravotním stavu kojenců, doporučovaly vhodnou výživu pro batolata a každoročně na Svátek matek (tj. první neděli v květnu)
uspořádaly průvod dětí hanspaulskými ulicemi. Maminky vyjely s kočárky, holčičky si vzaly do průvodu panenky a kluci vyrazili na vyzdobených koloběžkách a šlapacích autíčkách Kolem průvodu kroužily dospívající slečny s kasičkami na dobrovolné příspěvky pro chudé děti.
Průběhem nejbližších let se začaly objevovat temné síly a hrozby ze sousedního Německa, Sokol získával stále větší sympatie u československé společnosti, u lidí demokraticky cítících, vývoj spěl ke konfliktu. Hanspaulský Sokol
pořádal branná cvičení pro dospělé i pro děti, v nejohroženějších úsecích hranic s Německem se budovala opevnění. To je obecně známá historie, ale málo se
ví o tom, že zdivo pro tehdy vznikající sokolovnu tvoří z velké části betonové
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kostky pro stavbu opevňovacích objektů.. Jak se dostaly na Hanspaulku? Zařídil to věrný Sokol, štábní kapitán Beneš - mimochodem otec pozdějšího spisovatele Jana Beneše – který pracoval na ministerstvu národní obrany a získal ze
zkušebny materiálu odzkoušené a tedy už nepotřebné tvárnice. Sokolovna je tedy
postavena z fortelného zdiva, které přetrvá věky.
Přiblížil se památný X. Všesokolský slet, manifestace síly a odhodlání bránit republiku. Projevilo se to už v průvodu, jaký dosud Praha nezažila. Desetitisíce lidí, sokolů i hostí z celého světa, znamenaly důkaz o síle sokolského hnutí.
Jásání a provolávání hesel utichlo jen ve chvíli, kdy vídeňští sokolové z potupného příkazu nacistického führera nesli v průvodu vlajku Velkoněmecké říše s
hákovým křížem. Měli jsme se učit tichým protestům se zaťatými zuby. Slet pak
vyvrcholil na Strahově skladbou Přísaha Republice, při níž zcela zaplněná plocha
stadionu i do posledního místa obsazené tribuny dávaly světu na vědomí, že se
ohrožená země nehodlá vzdát.
Samozřejmě, že také hanspaulští sokolové byli ten čas v permanentní akci,
na cvičebních plochách i při všech úkolech složitého organizačního aparátu.
Hanspaulská jednota měla tehdy přes 400 dospělých členů a desítky dorostenců
a žáků, dorostenek a žákyň. Všichni si odnášeli vzpomínky na celý život.
Zážitky toho roku měly mít zlé pokračování. Mobilizace, Mnichov, okleštění republiky.
V zářijových dnech osmatřicátého roku narukovali do zbraně mladí muži
s odhodláním bojovat proti násilí. Ale ještě než zazněly první výstřely druhé světové války, měla mít republika své oběti. Také na Hanspaulku přišlo oznámení
v černém rámečku. O tragédii vypovídá nápis na náhrobním kameni u sv. Matěje: Josef Boubek desátník horského dělostřeleckého pluku, padl 5. října 1938
na Slovensku v boji za vlast. Bylo mu 22 let .*)
Vyvrcholilo národní neštěstí, patnáctý březen, okupace, válka, nač o tom
ještě psát. Ale musíme. Aby se nezapomnělo.
Školu v Sušické zabrala německá armáda. Chodili jsme okolo zamčené sokolovny. Dostávali jsme lístky na příděl potravin. Zatemňovali jsme okna. Denně
jsme se báli chvíle , kdy nám do bytu vtrhne gestapo.
Netušili jsme, že rozpoutané zlo bude trvat šest let.
- vb *) Hrob rodiny Boubkovy je na svatomatějském hřbitově v oddělení Dejvice 3

POČÁTKY ŠKOLY NA HANSPAULCE – 3. ČÁST
Ve třetím roce nové školní budovy, v září 1935, nastoupilo do školy opět více
dětí. Ve všech třídách bylo přes 40 dětí, v první a druhé třídě dokonce přes padesát. Obdivuji tehdejší učitele, jak mohli tolik dětí nejen ukáznit, ale kromě toho
je naučit i číst, psát a počítat.
Kromě běžných předmětů se na škole vyučovalo i náboženství, a to římskokatolické, československé, českobratrské a izraelské.
První událost, kterou se školní kronika v tomto roce zabývá, je rezignace
dosavadního prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Dne 14. prosince
1935 na zámku v Lánech za přítomnosti členů vlády i své rodiny rezignoval na
svůj nejvyšší úřad první prezident Československé republiky, pětaosmdesátiletý,
nemocný a prací unavený, který byl milován a ctěn lidmi a brzy po svém nastoupení do prezidentského úřadu nazýván „tatíčkem Masarykem“. Ihned po rezignaci byl jednomyslně odhlasován zákon, aby odcházejícímu prezidentovi byl doživotně ponechán prezidentský plat, užívání zámku v Lánech a přiznán titul Prezident Osvoboditel. Za svého nástupce doporučil Masaryk dosavadního ministra
zahraničních věcí Dr. Edvarda Beneše. Ve středu 18. prosince byl pak ve Vladislavském sále počtem 340 hlasů ze 440 možných zvolen E. Beneš druhým prezidentem Československé republiky.
Během školního roku proběhly ve škole tři inspekce. První inspekce,
v prosinci, nedopadla nejlépe. Pan inspektor Doc. Dr. Oldřich Pacák nebyl spokojen s výsledky vyučování ve 2., 3., a 4. třídě, ale nejvíc s výukou čtení ve 2.
třídě. Proto následovaly brzy ještě další dvě inspekce, které již dopadly dobře.
Žáci oslavili besídkami šestaosmdesáté narozeniny Prezidenta Osvoboditele
i narozeniny prezidenta Beneše. Nacvičili a sehráli hru Jaroslava Kvapila Princezna Pampeliška a na závěr školního roku opět připravili veselou besídku.
Zdravotní stav žáků v tomto školním roce nebyl nejlepší. Z důvodů nemoci
(epidemie spalniček, chřipka, angína, spála, záškrt) zameškali žáci 7.561 půldnů,
dva žáci zemřeli. Na závěr školního roku byla k žákům pronesena promluva o státním hesle „Pravda vítězí“ a o významu půjčky na obranu státu.
V novém školním roce pokračovaly promluvy k žákům v podobném duchu. Státní svátek – 28. říjen oslavili žáci ve slavnostně vyzdobené tělocvičně,
kde jim ředitel školy připomněl význam tohoto dne a zvláště zdůraznil důležitost
obrany státu. V den státního svátku Jugoslávie, 1. prosince, připomněli třídní učitelé hrdinství Srbů za 1. světové války, ve vyšších třídách se četlo z literatury národů Jugoslávie.
V prosinci dostala škola osnovy branné výchovy a učitelé využívají každé
vhodné příležitosti k branné výchově. Dále se kronika školy stává společensko
– politickou kronikou. Připomínají se oslavy narozenin obou prezidentů, úmrtí
Dr.h.c. Renaty Tyršové, manželky zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, úmrtí
politika Dr. Karla Kramáře.
O škole se píše jen v souvislosti s vybudováním skalky ve školní zahradě a
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instalací pokusných akvárií ve vestibulu školy a v 1. patře, do kterých byly nasázeny domácí vodní rostliny a nasazeni živočichové domácí vodní říše. Akvária
byla zaplacena z výnosu školních představení.
Zahájení školního roku 1937/38 se neslo ve vlasteneckém duchu, zvláště se
připomínali hrdinové, kteří za svobodu položili své životy. Kapacita školní budovy přestávala již několik let odpovídat počtu dětí. O prázdninách byl i přes
protesty vedení školy postaven na školním hřišti školní pavilon, který dostala do
užívání dívčí škola.
Třídními učiteli byli v tomto školním roce: Libuše Dobruská (1. A), Josef
Vidman (1. B), František Smělý (2. třída) , Ludmila Kolářová-Peřinová (3.A),
František Springer (3. B) , Jiřina Indrová ( 4. třída),
Leopold Štraus (5. A), Antonín Rochus (5. B). - Kromě toho mají učitelé na
starosti dva kabinety (L. Kolářová-Peřinová a A. Rochus), žákovskou a učitelskou knihovnu (L. Dobruská) a knihovnu pro nemajetné (J. Vidman).
Školní kronika zaznamenává jako první událost školního roku úmrtí a pohřeb Prezidenta Osvoboditele T.G. Masaryka a připomíná zajímavý a dnes již zapomenutý detail, že v den úmrtí nezhasly ráno v pražských ulicích lampy, ale
svítily celý den.
A společensko-politická kronika pokračuje oslavami státního svátku, kde
v souvislosti s 19. výročím vzniku republiky byl dětem připomenut velký význam vojenského odboje pro naši samostatnost a potřeba silné armády pro uhájení a zabezpečení naší svobody. Připomíná se návštěva francouzského ministra
zahraničí, úmrtí primátora hlavního města Prahy Dr.Karla Baxy, narozeniny prvního prezidenta, druhého prezidenta, obsazení Rakouska nacistickým Německem
a zvýšená ostraha našich hranic s Německem v květnu 1938.
V životě školy došlo ke třem novinkám. Od 1. října bylo započato s půjčováním zábavných knih žákům ze školní knihovny, 21. ledna 1938 bylo ustaveno Rodičovské sdružení. Předsedou byl zvolen pan Josef Hégr, místopředsedou JUDr.
Karel Stránský a jednatelkou paní Milada Foldová. O pololetních prázdninách,
které již podruhé trvaly celý týden, byl zaveden do všech tříd chlapecké školy i do
tělocvičny školní rozhlas. Částka 8 000,- Kč byla výtěžkem z dětských besídek.
Mezinárodní politická situace se promítá i do dění ve škole. Kromě důrazu
na výchovu k vlastenectví se v květnu a červnu začíná nacvičovat školní protiletecká ochrana. Na konci školního roku žáci mezi sebou vybrali a osobně odevzdali ministru národní obrany 7.128,50 Kč.
Školní rok 1938/39 byl zahájen 1. září promluvou třídních učitelů o významu vzdělání, obzvláště vzhledem k soutěži se sousedy našeho národa. Připomněli ty, kteří se zasloužili o vybudování našeho státu i ty, kteří položili své životy za obnovení naší samostatnosti.
V pátek 23. září 1938 večer byla vyhlášena mobilizace československé
branné moci. V sobotu 24. září byla celá škola i s kabinety zabrána vojenskou
správou pro ubytování vojska. V sobotu, v pondělí a v úterý nebylo vyučování.
Učit se začalo až 29. září v místnostech I. a III. obecné školy na Dürichově ná-

městí (dnešní náměstí Svobody), kde probíhalo zkrácené a střídavé vyučování až
do 11. října. Mobilizace postihla i hanspaulskou školu – do armády odešel učitel
František Springer a další učitelé byli zapojeni do civilní obrany.
Další zápisy v kronice školy jsou čím dál tím stručnější. Vánoční prázdniny
byly celostátně prodlouženy do 8. ledna pro nedostatek uhlí. Patnáctého března
1939 bylo celé území Čech a Moravy obsazeno německými vojsky. Školní budovy na Dürichově náměstí byly obsazeny říšskoněmeckým vojskem a místnosti
hanspaulské školy byly propůjčeny na více než měsíc měšťanské škole. Zkrátily se vyučovací hodiny na 45 minut, dopoledne se ve škole učily děti z Hanspaulky, od 13 do 17 hodin žáci měšťanské školy. A nastávají nové pořádky a
nové svátky: narozeniny A. Hitlera, Svátek práce - 1. máj. Zakončení školního
roku proběhlo již jen ve třídách, kde učitelé promluvili k žákům o trnité cestě národa a upozornili na statečné vlastence všech dob.
Začátek školního roku 1939/40 byl dvakrát odložen kvůli hrozící epidemii dětské obrny a tak se začalo vyučovat až 16. října. Byly určeny prostory pro
kryty protiletecké ochrany. Chlapecká škola má 10 tříd, dívčí škola také a proto
se vyučuje i ve školním pavilonu na dvoře školy. Všechny školní knihovny – učitelskou, žákovskou i knihovnu chudých - postihl zákaz půjčování knih (!), který
vydaly říšskoněmecké úřady.
Od 6. listopadu se na zdejší škole opět odpoledne učí žáci I. a III. obecné
školy chlapecké. Vánoční prázdniny byly pro nedostatek uhlí opět prodlouženy
do 7. ledna, pololetní prázdniny byly z téhož důvodu dvakrát prodlouženy a trvaly až do 3. března. Vyučování bylo zahájeno 4. března 1940.
A tato událost je posledním zápisem Pamětní knihy II. obecné školy
chlapecké v Praze-Dejvicích na Hanspaulce.
Ludmila Čumplová
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PERNÍKOVÝ BETLÉM
Rád bych předložil stručnou historii unikátního betlému, který je již přes třicet
let vystavován v našem kostele.
Psal se rok 1972, naše republika se nacházela v období nástupu tvrdé normalizace. Křesťanské tradice, včetně té vánoční, byly přinejmenším opomíjeny, někdy potlačovány. V malém kostelíčku svatého Matěje začíná svou kněžskou činnost aktivní pater Machač, který zaopatřuje maminku akademické malířky Helenky Horálkové. Ta mu z vděčnosti přináší o vánočních svátcích pár napečených nádherných perníkových figurek, prý ať je rozdá ministrantům po mši
svaté. Jenže otci Machačovi se tak zalíbily, že místo ministrantům je dal vystavit
v kostele, což mělo takový úspěch, že další roky se tento nenápadný dárek rozrostl do úchvatných rozměrů! Vždyť v době největší slávy měly jesličky přes 300
figurek zdobených kroji ze všech koutů naší země a fronty na výstavu sahaly až
ke dveřím na hřbitov.
Paní Horálková byla známá už jen jako „Perníková Helenka“ a pater Machač se do srdcí všech zapsal jako věčně optimistický kněz přinášející naději i do
těžkých životních situací. K výstavě přibyly postupem času i další betlémy: sádrový, plátěný, keramický a dřevěný otočný pana Votruby. Současná podoba perníkových jesliček je dílem učně paní Horálkové – Daniela Zítky, který peče a
zdobí betlém od roku 2002.
Zároveň se snažíme vystavit i co největší množství betlémů, které byly za
30 let tradice nasbírány, aby se návštěvníci našeho kostelíčka mohli v době vánoční nechat unést krásnou vůní, pohledem na výsledky šikovných rukou, které
s láskou vyráběly všechny postavičky, a na posvátném místě se v klidu se Třemi
králi poklonit malému Jezulátku.
Na závěr je třeba poděkovat paní Horálkové a pateru Machačovi, kteří tuto
tradici započali a umožnili tisícům lidí prožít krásné chvíle při návštěvě výstavy,
poděkovat panu Danielu Zítkovi, který se stará o výrobu betlému nyní a panu
Novákovi, který se stará o konzervaci starých figurek.
Pavel Škopek
			

AMERICKÝ SOKOL
Celoamerická sokolská organizace přispívající k udržování českého
kulturního dědictví.
Prezident: Larry Laznovsky.
První americká sokolská organizace byla založena v roce 1865 v St. Louis
(stát Missouri). V dalších letech vznikly místní sokolské skupiny v Chicagu,
New Yorku a dalších amerických městech. V roce 1866 z nich byla vytvořena
Národní jednota Sokol. S přílivem nových přistěhovalců rostl i počet dalších lokálních skupin, které se sloučily do Župy Fügner-Tyrš. V lednu 1917 se obě or-

ganizace spojily a vytvořily American Sokol Organization (ASO), která pod názvem Americký Sokol existuje dodnes. Během první světové války členové ASO
a Slovak Sokol USA nabídli své síly, aby pomohli vítězství spojeneckých vojsk
a vytvoření nezávislého československého státu.
V současné době tvoří celoamerickou strukturu Amerického Sokola několik desítek místních skupin. Tradiční sokolský pozdrav „Nazdar!“ zní ve všech
koutech Spojených států. Mnoho učitelů na všech typech škol v USA vděčí za
své schopnosti a dovednosti právě členství v Sokole. Přestože Americký Sokol vychoval řadu olympijských vítězů, nejvíce se pyšní tisíci dětí a dospělých
, kteří prošli jeho tělocvičnami. Získávají tam nejen dobrou fyzickou zdatnost,
ale též duševní pohodu, učí se správnému přístupu k morálce, občanské aktivitě
a patriotismu.
Americký Sokol významně pomáhá udržovat české dědictví v USA. Jeho
místní organizace sponzorují kromě tělovýchovných aktivit i kulturně-společenské akce, spravují česká muzea, knihovny či archivy, nabízejí výuku českého
jazyka, literatury, historie i umění. Významná činnost Amerického Sokola byla
v USA oceněna vydáním pamětní poštovní známky u příležitosti stého výročí
jeho založení v roce 1965. V roce 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy znemožnila konání zamýšleného společného sletu na Strahovském stadionu. V listopadu roku 1989 se členové Amerického Sokola přidali k demonstrantům ve staré
vlasti i v Chicagu a dalších městech USA a manifestovali svou podporu sametové revoluci. Po obnovení činnosti Sokola v ČSR opět mohly zintenzívnit vzájemné kontakty. Prezident Václav Havel se stal čestným členem Amerického Sokola. Na obnovu sokolského ústředí v Praze, Tyršova domu, věnoval Americký
Sokol částku 50.000 USD. Finanční pomoc zorganizovala tato organizace rovněž
pro oběti povodní v Čechách a na Moravě.
Od počátku své existence vydávají američtí Sokolové svůj měsíční zpravodaj. Každoročně pořádají sokolské tábory pro děti a každé čtyři roky svůj
celoamerický slet. Od roku 1994 se cvičenci Amerického Sokola pravidelně zúčastňují všesokolských sletů v Praze. Americký Sokol dlouhodobě aktivně působí při udržování českých sokolských tradic, českého dědictví, jazyka a kultury v USA, podporoval demokratický vývoj v Československu a organizoval nezištnou pomoc obětem povodní v Čechách a na Moravě.
(Z tiskových materiálů Ministerstva zahraničí ČR)
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ZA HANSPAULÁKEM VOJTĚCHEM CEPLEM
Pan JUDr. Vojtěch Cepl byl hanspaulským patriotem v tom správném slova
smyslu. Narodil se tu a prožil zde téměř 50 let. Hanspaulka byla jeho rodištěm
a svůj vztah k ní nezměnil ani poté, kdy přepustil rodinnou vilu synovi a odstěhoval se na Vinohrady. Na Hanspaulku stále rád docházel a sledoval zde veškeré dění.
Stali jsme se opravdovými přáteli již za našich studentských let, což znamená, že jsem za ním jezdil na Hanspaulku ještě za éry trolejbusů. Naše přátelství pramenilo z toho, že jsme měli stejnou výchovu a stejné zájmy. Hned po
válce jsme oba prožili tři báječné roky ve skautu (Vojta u „suchozemských“ na
Hanspaulce, já u „vodních“ ) a to nás evidentně ovlivnilo na zbytek života. Násilné zrušení skautingu jsme oba považovali za obrovskou křivdu a již v té době
se začal formovat náš odpor ke komunistům. Jezdili jsme na vodu, na hory, strávili jsme spolu tři měsíce v „přijímači“ při nástupu na vojnu, ženili jsme se ve
stejném roce a hlavně jsme vedli nekonečné politické diskuse a vzájemně se utěšovali, že se situace zlepší. Zvláštní hrou osudu jsme se na konci 60. let oba setkali na stáži v Oxfordu a tak jsme s napětím sledovali Pražské jaro i následnou okupaci. Oba jsme tam měli rodiny a tak jsme z Anglie společně řešili zásadní problém: vrátit se či ne. Vrátili jsme se oba a to na základě velice chybné
kalkulace. Po Pražském jaru jsme totiž dávali režimu maximálně tři roky. A oba
jsme u toho chtěli být. Celých těch dvacet politicky zoufalých let od našeho návratu jsme si to sice nikdy nepřiznali, věděli jsme však oba, že jsme se museli
občas velice přesvědčovat, že naše rozhodnutí byla správná. A teprve listopad 89
nám nahradil těch dvacet ztracených let.A byl to především právě Vojtěch Cepl,
kdo se s nadšením a s nesmírnou vytrvalostí pustil do práce při budování nového
právního státu. O jeho zásluhách a jeho vlivu a významu při prosazování základních principů demokracie toho bylo od jeho úmrtí napsáno mnoho a doufám, že
ještě bude. Já na něj ale chci, a vždy budu, vzpomínat jako na přítele – kamaráda.
Byly to např. téměř vlastivědné exkurze po Hanspaulce, kdy nás dopodrobna seznamoval s její historií, ukazoval významné domy a vzpomínal na
hanspaulské osobnosti. Jsem přesvědčen, že tyto výlety po Hanspaulce zažehly
u mne touhu zde žít. A když se to koncem 70. let povedlo, byl to pochopitelně
Vojtěch, kdo mi náš nový domov pomáhal upravovat.
Vojtěch měl několik koníčků. Určitý čas byl vášnivým filatelistou a dokonce
u jedné známky se mu podařilo učinit jistý významný objev. Za komunistů však
nejraději trávil čas ve své dílně. Svou zručnost jako truhlář dovedl téměř k dokonalosti. Nejen rád opravoval starožitný nábytek, ale též nábytek přímo vyráběl.
Byl na sebe hrdý a námi obdivovaný za to, že mimo jiné vymyslel typ rámů pro
obrazy svého tchána Jiřího Trnky.
Byl výborným otcem. Spolu se ženou Zuzanou vychovával své syny v úctě
k hodnotám jako je demokracie, právo, soukromé vlastnictví, čest, pravda a píle .
Za komunistů to vůbec nebylo snadné. A že se mu to podařilo, o tom svědčí fakt,

že oba synové si zvolili cestu svého otce. Když vzpomínám na Vojtu – otce, nemohu nevzpomenout, jak nám hrdě předváděl, jak reagoval jeho mladší, půlroční syn Matěj, když se ho Vojta zeptal: Matěji, dáme se ke komoušům? Na to
Matěj zavrtěl hlavou. A to dodržela celá rodina.
Vojtěch byl skvělý diskutér a řečník. V tom se mu nikdo nevyrovnal a mám
obavu, že dlouho nevyrovná. Měl příjemný a vyrovnaný hlas, který zvláště vynikal, když se setkal s hloupostí. To uměl být i pěkně kousavý. Argumenty však nikdy nepostrádaly logiku a hlavně vtip. Jeho série rozhlasových promluv na nejrůznější témata (spolu jsme je nazývali ceplky) sehrála více než významnou roli
při budování nového právního řádu. Měly by být vysílány znovu a znovu, aby
se s nimi seznámila co nejširší veřejnost, a neváhal bych je zařadit do učebních
osnov.
Vojtěchův skon přišel zákeřně brzy. Bude nám všem moc chybět. My, kdo
jsme ho znali a poslouchali, jsme stále v šoku nad jeho odchodem. Teprve postupně nám bude docházet, jaký význam JUDr. Cepl měl pro naši stále se ještě
těžce rodící demokracii. Budeme těžko hledat někoho, kdo by ho dovedl, alespoň
trochu, nahradit.
Oldřich Zíka

Po uzávěrce tohoto čísla vyšla na internetu smutná zpráva, že 7. ledna zemřel redaktor Jan Halas (nar. 1945), dlouholetý vedoucí literární redakce
Českého rozhlasu 3-Vltava. Byl synem básníka Františka Halase, bydlel
v ulici Na Šťáhlavce. K jeho osobnosti se vrátíme v příštím čísle Hanspaulky
.
Nejstarší občanka Hanspaulky a dlouholetá členka hanspaulské sokolské
jednoty, paní Anna Trnková zemřela 23. února ve věku 103 let. Členové
rodiny a přátelé se sní rozloučili v kostele sv. Matěje, smutečního obřadu se
zúčastnil také starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.
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NÁŠ NOVÝ ČESTNÝ OBČAN
S velkým potěšením, i když poněkud opožděně, blahopřejeme našemu spoluobčanovi panu profesorovi Ivanu Vyskočilovi k poctě, které se mu dostalo 4.září
minulého roku, kdy ho v Tereziánském sále Břevnovského kláštera starosta Tomáš Chalupa jmenoval čestným občanem Prahy 6.
Ten titul se ve výroční den založení naší pražské čtvrti uděluje teprve od
roku 2002, ale protože se uděluje také in memoriam, vstoupil Ivan Vyskočil do
společenství takových lidí, jakými byli nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert,
akademik Otto Wichterle, generál František Fajtl, Jan Patočka a jakými jsou Jiří
Suchý, Zdeněk Mahler, Libor Pešek, Jiří Stránský a další neméně významní.
To, že si takovou poctu Ivan Vyskočil zaslouží, je mimo jakoukoliv pochybnost. Stačí nahlédnout do jeho neuvěřitelně plodného a intenzivního života. Vystudoval herectví a režii na Divadelní fakultě AMU a následně psychologii a pedagogiku s filosofií (mimochodem, tu ho učil právě Jan Patočka) na Filosofické fakultě
Karlovy univerzity. Ve všech těchto oborech, ale i dalších, se pak významně uplatnil a zanechal za sebou kus práce. Působil jako vychovatel v psychiatrických a nápravných ústavech. Stal se prvním učitelem psychologie na DAMU. Vymyslel a
spolu s Jiřím Suchým v Redutě provozoval „text-appeal“. Byl spoluzakladatelem,
autorem, hercem a šéfem činoherního souboru Divadla Na zábradlí. Kromě jiných
her napsal pro toto divadlo spolu s Jiřím Suchým hru „Kdyby tisíc klarinetů“. Později se vrátil do Reduty a stal se tu uměleckým vedoucím Salónu Reduta a založil
zde Nedivadlo, kde působil až do začátku devadesátých let.
Ale divadlo zdaleka nebylo jediným oborem, v němž se uplatnil. Napsal několik rozhlasových her, z nichž nejznámější je asi „Cesta do Úbic“.Vystupoval
v pořadech „Gramotingltangl“, „Jen tak“ a „U kulatého stolu“. Hrál v téměř dvou
desítkách filmů, například v „Perličkách na dně“ nebo „O slavnosti a hostech“.
A v neposlední řadě je rovněž autorem literárních děl, z nichž některá, třeba
„Kosti“ a „Vždyť přece létat je snadné“, se dočkala opakovaných vydání. Podle
jeho povídek bylo natočeno také několik televizních inscenací.
Od počátku devadesátých let se věnuje především DAMU. Stal se zde profesorem herectví a autorské tvorby. Nejprve byl vedoucím katedry činoherního
herectví, později katedry autorské tvorby a pedagogiky, a to do roku 2003. Dodnes je ředitelem Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví a dodnes, ve
svých osmdesáti letech, na DAMU učí. Zavedl a uplatňuje zde velmi zajímavou,
objevnou i efektivní metodu tzv. dialogického jednání, která se soustřeďuje na
objevování a rozšiřování vlastních specifických možností každého studenta.
A to je opravdu jen letmé nahlédnutí do pracovního životopisu Ivana Vyskočila. Není divu, že o něm bylo natočeno několik filmových a televizních portrétů.
Nedávno o něm vyšla i knížka, napsal ji Pavel Janoušek a jmenuje se „Ivan Vyskočil a jeho neliteratura“.
Dodat by se asi ještě mělo, že ne vždy se k němu život choval a chová v rukavičkách. Tak třeba počátkem sedmdesátých let onemocněl otevřenou tuber-

kulózou plic a protrpěl si několikaleté léčení. Jeho životní elán to ale neskolilo. A tak klobouk dolů před našim novým čestným spoluobčanem. Kdybychom
všichni dokázali pracovat a žít tak jako on, jakožto společenství bychom jistě
byli o pořádný kus dál než jsme.
- ok 					
Hledáme nové spolupracovníky
Vážení čtenáři, chtěli bychom rozšířit redakční tým Hanspaulky. Přihlaste se,
máte-li zájem o vyhledávání informací, tvorbu článků, výtvarný obsah či grafickou stránku časopisu. Jak víte, věnujeme se přibližně těmto tematickým okruhům: Historie a současnost Hanspaulky a Baby – příroda a životní prostředí – architektura – výtvarné umění – bydlení - služby. Přihlaste se, máte-li zájem o prospěšnou dobrovolnou činnost k užitku naší krásné čtvrti.
Adresa redakce: i.beranek@atlas.cz
Do vaší knihovny
V loňském roce vyšla další básnická sbírka Aloise Volkmana, lékaře a občana
naší Hanspaulky. Název „Námluvy Aeskulapovy“ prozrazuje autorovy zážitky
z lékařského povolání.
Vydalo nakladatelství Ostrov, Praha 2009, doporučená prodejní cena 99.-Kč.
Drobné zprávy
l Sokol Hanspaulka děkuje cukrárně u restaurace Stará fara za materiální příspěvek k mikulášské nadílce pro děti.
l V minulém čísle jsme uvedli hádanku pro pamětníky: Kdo pozná na obrázku
známou zahradní restauraci U Špačků – stávala až do padesátých let blízko Hadovky na Velvarské (dnes Evropské) ulici. Bohužel nikdo nepoznal. Už se
opravdu nikdo nepamatuje?
l Rektorát ČVUT Zikova 4, Praha 6 nabízí pro seniory vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku v různých technických oborech. Podrobné informace a aktuální nabídku na letní semestr získáte na adrese:
www.cvut.cz/zajemci-o-studium/czv/u3v, případně na telefonu: 224 353 359.
l 3. ledna t.r. se v duševní pohodě dožila 100 let hanspaulská občanka, paní
Milada Pastorová z Fetrovské ulice. Přejeme zdraví, klid a osobní pohodu.
Redakce
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MANOUŠKOVI SE LOUČÍ
Proslulé zvonařství, založené před více než sto lety, ukončilo v Česku činnost.
Sdělil nám to mistr zvonař pan Petr Rudolf Manoušek, který donedávna už ve
třetí generaci vedl rodinný závod. K rozhodnutí o likvidaci jej přinutilo několik
závažných okolností – nejprve katastrofální povodeň v roce 2002, která zcela
zničila Manouškovu zvonárnu ve Zbraslavi, dále problémy s financováním unikátní mobilní zvonkohry, kterou pan Manoušek postavil na objednávku pražského Magistrátu, investoval do ní značné finanční prostředky, musel proto
prodat rodinný dům na Babě. Výrobu jeho zvonů zachránili přátelé zvonaři
v Holandsku, kde teď své zvony odlévá a dováží je zpět do Česka. Manouškovy zvony znějí dál na kostelních věžích, jeho dílo připomíná i pravidelné vyzvánění z kostela sv. Matěje. Vazba s oblíbeným bydlištěm v naší čvrti nezanikla.
- vb -
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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
l 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).
l 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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l Grafická úprava Jaroslav Folda a Hana Fischerová
l Kresby Libuše Novotná
l 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.
l Za věcný obsah článků odpovídají autoři.
Přijďte si rozhýbat tělo své i svých dětí do Sokola na Hanspaulce.
l Sport. oddíly: Florbal (žáci)
l 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).
l Sportovním skupinám nabízíme volné kapacity v tělocvičně.
l Rozvrh všech cvičení je na vývěskách Sokola
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.
l 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
l Základní škola Hanspaulka, Sušická 29/1000, 160 00, Praha 6
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Tel./fax: 233 335 400, tel.: 224 310 365, 224 311 994
HANSPAULKA
E-mail: zshanspaulka@iol.cz
Internet: www.zshanspaulka.cz
l 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 20.1. 2010. Uzávěrka příštího čísla 20.4. 2010.
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.
l 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.
l POMOC v partnerských a manželských problémech, v krizích, řešení rozvodové a
porozvodové situace, zvládání obtíží v péči o děti a ve styku s nimi. Znalecké posudky.
PhDr. Josef Pavlát, Ph.D. Klinický psycholog, samostatný manželský a rodinný poradce, člen Asociace manželských a rodinných poradců. Soudní znalec v oboru klinické
psychologie. Adresa: Na Čihadle 59, Praha 6, tel.: 224 965 327, mob. 724 036 206
SLUŽBY
l Přepravu pro seniory a handicapované osoby nabízí Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha nejen po celé ČR, ale i do zahraničí vozidlem Fiat Ducato – 1 + 8 míst
+ velký zavazadlový prostor – i pro vozíčkáře. Sazba. 10.- Kč za km (oboustranně). Mimo
Prahu možno dohodnout slevu na 8.- Kč za km. Vyjíždí od centra pro ZP Wuchterlova 11,
Praha 6. V případě zájmu volejte na tel.: 724 654 007, 224 323 433.
l Taxi „modrý anděl“ tel.:272 700 202 nebo 737 222 333 – tarif: 14.- Kč/km.

l 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
l 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
l Opravy televizorů v Praze 6, levně – rychle – se zárukou, v bytě i na dílně,
volejte 224 319 932, Lubomír Tměj, Vilímovská 19, Praha 6.
l Opravy psacích strojů, kalkulaček a skartovaček.
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6 (Dědina). Tel. 224 316 865, 603 439 369.
l 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.
l Umělecké zpracování kovů, restaurování kovů, opravy starožitností.
Alois Lepka, restaurátor kovů, Na Špitálce 1443/1, Praha 6, tel.:603 827 948.
www.artofmetal.cz
l 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.
l 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.
l Úklid – uklidím váš dům, byt, vyžehlím, mob.: 739 021 592.

l 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/
l 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
l 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
l 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
l 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
l 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
l 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
l 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.
l 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
l 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.
l 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.

l   
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
l Instalatérská firma VESELÝ A SYN. Voda-plyn-ústřední topení.

Montáž etážového topení (dodávka kotlů JUNKERS)-nejmodernější technologie spojování
měděného potrubí Systém PROFIPRES-rekonstrukce koupelen-montáže vodoměrů-vložkování komínů-poradenská činnost. Zdeněk Veselý,Vostrovská 48, tel/fax: 233 320 080, 603
549 263. E-mail: vesely. zde@volny.cz

l Topenář, instalatér – 33 let v oboru
Stanislav Starý, Na Dlouhém lánu 75, Praha 6-Vokovice, tel. 235 358 190, 723 079 218

l 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.
l 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.
n Služby v HOTELU PRAHA
Hotel Praha, Sušická 20, 166 35 Praha 6, tel. 224 341 111. Nabízí tyto služby:
l Krytý bazén – Kulečník – Restaurace, Lobby Bar, Terasa
l Bezbariérový přístup. K dispozici je hotelové parkoviště pro hosty zdarma.
l PEDIKÚRU U VÁS DOMA – objednávky na tel. 233 333 326 – důchodci sleva 50%.
l KADEŘNICTVÍ u Matěje Vás zve k návštěvě. Dámské-pánské-dětské kadeřnictví,
kosmetika a pedikura, nehtová modeláž a masáže.
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.
l TETTY Mezinárodní jesle a mateřská školka
Na Pískách 88, Praha 6, tel.: 233 341 588, 603 819 403, www.tetty.cz, info@tetty.cz
l dvojjazyčná výchova-angličtina, češtinalmetoda aktivního poznávánílmezinárodní
prostředílindividuální přístup k dětemlrodilí mluvčílmalé skupinky dětíl
Zápis na nový školní rok a prohlídka školy se koná každou středu od 9.30 do 11.30 hodin.
l 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
l 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.

l Rektorát ČVUT Zikova 4, Praha 6 nabízí pro seniory vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku v různých technických oborech. Podrobné informace a aktuální nabídku na letní
semestr získáte na adrese: www.cvut.cz/ zájemci-o-studium/czv/u3v, případně na telefonu:
224 353 359.
l 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
l 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
l NÁPOJE - Novák, Na Hanspaulce 14, Praha 6, tel.: 224 323 329
Otevřeno: Út až Pá 8 - 19, So,Ne 14 – 19. PONDĚLÍ zavřeno
l Sudová vína z Moravy – Svátek, Fetrovská 1, úterý, středa 14 – 19.
Přijďte ochutnat a přineste si láhve.
l 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.
l 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
l 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.
l 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
lKERAMIKA 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, tel./fax: 224 353 243.
VÁS ZVE NA VÝSTAVY V ROCE 2010
7. 4. – 2. 5. Pavel Pekar – INCIDIT
2. 6. – 27. 6. Dušan Grečner – 66 zastavení v grafice
30. 6. – 25. 7. Karel Hruška

n 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.

