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Malý omluvný úvodník
(aneb zprávy z nejisté sezony)
Začnu vysvětlením, proč jsme si pro titulek vypůjčili název známého
filmu. Dobrá duše hanspaulské kultury, pan redaktor Vratislav Beránek, pro
zdravotní obtíže už nemůže šéfovat redakci „na plný úvazek“, jak po dlouhá
léta nezištně a úspěšně činil. A smutně jsme se museli vyrovnat s odchodem
Ing. Ivana Beránka, který tvořil technické a organizační „zázemí“ našeho malého čtvrtletníku. Zvolna se sestavuje nová a mladší redakce. A také máme
málo peněz na tisk.
Za jisté pokládáme jen to, že uděláme všechno pro to, abyste - vážené čtenářky a vážení čtenáři a příznivci - dostali ještě letos - když už ne
jako obvykle čtvrté - tak alespoň třetí číslo HANSPAULKY. Jisté je i to, že
se budeme velice snažit, aby vydávání našeho časopisu pro Hanspaulany a
Babany pokračovalo i v příštím roce. Věříme, že nám v našem úsilí pomůžete.
Pro autora úvodníku, který se „bohdá“ vytiskne ještě letos, je tu ještě daleko víc nejistot: půjde-li v tiskárně všecko dobře, měl by úvodník obsahovat tučně
vytištěné přání DOBRÝCH A POKLIDNÝCH VÁNOC. Když se trochu
opozdíme, tak pro jistotu i přání ŠŤASTNÝ A VESELÝ NOVÝ ROK!
Pro jistotu píšeme obě z gruntu srdce upřímného míněná vinšování.
Není také jisté, zda blížící se zima přinese opravdu velké mrazy, či zda
prožijeme skoro už tradiční vánoce na blátě, budeme-li zápasit s velkou nadílkou
sněhu, či hudrovat nad holomrazy nebo budoucím poklesem hladiny spodních
vod. Aktuální a věrohodná předpověď ani pro počasí ani pro další vývoj HANSPAULKY prostě neexistuje.

S přátelskými pozdravy a přáními všeho dobrého a krásného

			

redakce vaší HANSPAULKY

ŘÍKÁ SI PROFESIONÁLNÍ VNUK
Na Hanspaulce se narodil a dodnes žije vnuk Jaroslava Haška, asi nejlidovějšího a nejoblíbenějšího českého spisovatele. Richard Hašek svého slavného dědečka bonvivána nezapře, přestože se narodil šestadvacet let po
jeho smrti; rozhodně nepostrádá smysl pro humor a je mu trochu podobný
i fyzicky. „Rád ve společnosti uplatním nějakou tu veselou historku ze života svých přátel, nebo z alotrií svého předka,“ přiznává.
Sám sebe někdy označuje za „profesionálního vnuka“. Nebo také jako
„mezidomovce“, protože žije střídavě na Hanspaulce a v Lipnici nad Sázavou, kde s rodinou vlastní penzion U České koruny. Koupili ho ve zchátralém
stavu a věnovali hodně energie a sil jeho rekonstrukci, ale k tomuhle místu je
váže pouto: Jaroslav Hašek právě tady napsal velkou část Osudů dobrého vojáka Švejka. O penzion se stará také Richardova manželka Zdenka a syn Martin,
kromě kterého mají ještě dceru Petru.
Tatínek Richarda Haška, říkejme mu Richard I., podědil po slavném spisovateli bohémské geny. Traduje se historka, jak Jaroslav Hašek přinesl svého
synka jako malé miminko ukázat kumpánům do hospody a už ho tam zapomněl.
„Můj otec svého tátu skoro vůbec neznal. Potkal ho, až když mu bylo devět let.
Do té doby si myslel, že mu otec zemřel ve válce,“ vzpomíná Richard II. Jaroslav Hašek se vrátil z Ruska v roce 1920 a zemřel už v roce 1923, v devětatřiceti
letech, a tak si ho Richard I. užít už opravdu nemohl.
Když bylo našemu hanspaulskému sousedovi Richardovi II. šest let,
jeho otec opustil svoji manželku. Synek pak několik let žil u něj a jeho nové partnerky, dokud neodešel na vojenské gymnázium v Bratislavě. Nějakou dobu jako
voják putoval z místa na místo, až se usadil v Praze a působil jako výzkumný
pracovník a novinář. Psát beletrii ale nikdy nezkoušel, protože, jak říká, jeden
génius v rodině stačí.
Odkaz Jaroslava Haška
Ve vilce na Hanspaulce jsou shromážděny vzácné památeční předměty, nábytek, který pamatuje slavného spisovatele, nebo cizojazyčná vydání jeho
prací. „Je to spíše rodinné muzeum a detašované intelektuální centrum Mezinárodní společnosti J. Haška, kde jsou uvedené věci a studijní materiály,“ vysvětluje Richard Hašek. „Hlavní mimopražský stan je samozřejmě hostinec a
penzion U České koruny v Lipnici nad Sázavou 100 km od Prahy směrem na
Brno, námi nazývané gastrnomické intelektuální centrum haškologie. Na Lipnici je rovněž domek Jaroslava Haška, kde je nyní jeho památník. V roce 2008
byla na Lipnici instalována jeho bronzová socha, zhotovená již v osmdesátých
letech akademickým sochařem Josefem Malejovským, která se zatoulala díky
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tehdejším kulturním papalášům do jednoho hangáru u Loun.“ Důvod spočíval
v tom, že Hašek byl zpodoben v ležérním postoji, který nepřipadal tehdejším
kulturním činitelům dost důstojný.
Na Hanspaulce je nejlíp
„Všude dobře, na Hanspaulce zatím nejlépe,“ tvrdí Richard Hašel a vzpomíná:
„Mé vzdělání započalo a skončilo v první třídě v Sušické ZDŠ, tedy alespoň
na Hanspaulce. Do školy se mi šlapalo velmi dobře, protože to bylo z kopce.
Nahoru již hůře, obtěžkán učebnicemi a novými znalostmi. Pak nechtěné přesunutí na Vinohrady z rodinného domu. Hluk, stísněnost a moc lidí. Ne jako
tam v Šárce a okolí, kde jsem měl kamarády, volnost a klid. Návrat až po životní anabázi v polovině 80. let, kdy moje maminka Dagmar Hašková nadobro odešla. Studovala na ČVUT architekturu jako můj táta, absolvovala
obor profesury kreslení. Její krásné obrázky a obrazy dodnes zdobí náš hanspaulský domov.“
(hu)

VÁCLAV ŠEVČÍK
Kdyby se zkoumalo, která část Prahy byla a je nejhustěji osídlena výtvarnými
umělci, patřila by - domnívám se - Hanspaulka s Babou určitě mezi „top ten“.
Velmi zajímavou vlastností těch „našich“ výtvarných umělců je, že jsou ve svém
oboru tak říkajíc široce rozkročeni: fotografují, jsou virtuosní v lino-, dřevo- i jiném rytu, malují, vyznají se v typografii a také učí.
Příkladem takového v umění široce rozkročeného umělce je náš soused z Baby Václav Ševčík. Narodil se 27. března 1932 v Prostějově, kde jeho
rodiče vlastnili a vedli velký moderní fotoateliér. Václav Ševčík se fotografem také opravdu vyučil, ale pak pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě
v Olomouci a ještě šest let v ateliéru užité grafiky a malby u profesora Františka Muziky. Všechny výtvarné dovednosti, které jsme vyjmenovali v prvním
odstavci, využil v tvorbě plakátů. Dnes je to trochu pozapomenutý žánr, ale zejména ve „zlatých šedesátých letech“ to bylo u nás i jinde v Evropě umění s
velkým U. Ševčík s tvůrčí skupinou Plakát úspěšně vystavoval nejen ve Spolkové republice ale i v Holandsku a USA. To, že k tvorbě uměleckého plakátu
patří nejen dokonalá znalost mnoha technik ale i velké srdce, dokázal svou
tvorbou v roce 1968 a 1969.
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K mnoha jeho aktivitám patří i to, že učil na slavné Výtvarné škole Václava Hollara, byl aktivním členem Sokola a neméně aktivním členem Společnosti
pro lidská práva (1968-69).
Patřil mezi aktivní „chartisty“ - rozmnožoval a rozesílal materiály
Charty 77 a byt Ševčíků na Babě se stal místem schůzek, debat, přednášek a diskusí těch, kteří se po r. 1968 nechtěli smířit s tak zvanou normalizací po sovětské
okupaci. Kdyby to bylo v jiné, lepší době, dalo by se prostě říci, že u manželů
Zuzany a Václava Ševčíkových byl klasický salon - tedy místo, kde se schází
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přátelé, aby si pohovořili o umění, o dění ve světě i o své práci. Jenže doba byla
jiná. Jeden z hostů (Václav Havel) tam na příklad v únoru 1984 po svém propuštění z vězení hovořil o své představě nepolitické politiky“.
„Za bolševika“ - tedy v době tak zvané normalizace, to ovšem musely
být schůzky tajné. Jenže nakonec se o datu jedné velké schůzky dozvěděla Státní
bezpečnost a podnikla drsnou razii. Do vily vtrhlo několik desítek neuniformovaných i uniformovaných policistů. Bylo „zadrženo“ a vyslýcháno 48 osob, mezi
jinými samozřejmě mluvčí Charty 77 Eva Kantůrková a Jiří Dienstbier, chartisté
Petr Pithart, Marie a Oldřich Hromádkovi, Jiří Kantůrek a samozřejmě též členové Ševčíkovy rodiny. O protiprávní razii dne 11. března 1985 pak svět informoval Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných a Liga pro lidská práva. Podrobný popis celé události najdete v knize Grafik Václav Ševčík od Karla Taberyho, z níž jsme čerpali fakta pro tento článek.
Po razii StB a výsleších následovaly nejrůznější existenční postihy, ale
síla KSČ i její StB zvolna a nezadržitelně ochabovala a tak Václav Ševčík mohl
dát tisknout svůj krásný plakát pro Občanské forum s jednoduchou výzvou SVOBODNÉ VOLBY. A pak se také zase mohl opět svobodně věnovat své umělecké
a učitelské práci. Tehdy vznikla celá řada nádherných plakátů a katalogů pro Národní galerii. Doma za pomoci své tiskárny začal pracovat na ediční řadě Oficina
Babensis se vzpomínkou na původního majitele vily Na Babě, nakladatele Václava Poláčka, který odtud kdysi řídil své Pražské nakladatelství. Některé z publikací pak vyšly i oficiálně - např. krásná knížka Zuzany Švabinské Světla paměti.
Bylo by krásné a dobré, kdyby se našel vhodný prostor pro výstavy alespoň ukázek z jeho tvorby. Pro pořadatele mám i radu - pokud by byl prostor
malý, určitě by se tam ale vešla báječná „malá grafika“ Václava Ševčíka: jeho
vtipné novoročenky a ex libris.
J.Schwippel

VÝZNAMNÝ HANSPAULSKÝ TŘICÁTNÍK
Tím třicátníkem je míněn Hotel Praha. Po dvouleté stavbě byl dokončen roku
1981, v nadcházejícím roce tedy oslaví kulaté narozeniny. Navrhli jej architekti
Jaroslav Paroubek, Arnošt Navrátil, Radek Černý a Jan Sedláček. Pojat byl ne
jako komerční, ale jako vládní hotel, určený pro ubytování zahraničních potentátů, velikánů, celebrit. To se na něm významným způsobem projevilo, určilo
jeho charakter. Zjednodušeně řečeno, cílem nebyla hospodárnost, nýbrž působivost. Začalo to už umístěním objektu na vrcholu svahu v někdejší Petschkově za-

hradě. Půdorys budovy v podobě nepravidelného písmene S sleduje vrstevnici.
Každý ze 136 hotelových pokojů má terasu, která nabízí překrásný výhled na
Pražský hrad a město. Působivý je i sám areál hotelu, a to jak rozlohou – 8 hektarů – tak polohou a příjemným parkovým rázem. Hosté si zde mohou v klidu,
chránění obvodní zdí, užít přírody. Neméně působivý je i vnitřek budovy. Záměr
stavitele byl opět zcela zřejmý – dát příležitost českému uměleckému řemeslu,
sklářům, textilákům i dalším, a tím o ně vzbudit u zahraničních hostů zájem.
A vskutku, s ničím ledajakým se tu člověk nesetká. Obklady z masivního dřeva,
ladný nábytek, krásná zábradlí, a ty lustry! Na ty se člověk věru nestačí vynadívat. Pravda, jen jejich čištění prý vyjde na sto tisíc ročně, ale myslím, že to stojí
za to.
Po převratu přešel hotel do majetku magistrátu a pak Prahy 6. Ta se jej
po celé jedno desetiletí marně snažila prodat, podařilo se jí to až v polovině roku
2002. Původně si dělala naději na 850 milionů, ale nakonec dostala jen 501 milionů, a to od společnosti Falkon Capital, jejímž čelným představitelem byl Gruzínec Paata Mamaladze s ruskou státní příslušností. Této společnosti o rok dříve
prodala Zemanova vláda stomiliardový ruský dluh ze sovětské éry za přibližně
20 miliard korun. Dnes Falkon Capital ovládá lichtenštejnská společnost, ale na
vlastnickém poměru k hotelu se od té doby v zásadě asi nic nezměnilo, předsedou představenstva a. s. Hotel Praha je Sergo Mamaladze.
Klientela přichází většinou ze zahraniční. Hosté tu buď tráví volný čas,
nebo je sem přivádí účast na různých akcích, jako jsou semináře, konference a
podobně. Třetí skupinou jsou pak ti, kteří přijíždějí do Prahy z pracovních či obchodních důvodů. Velmi důležitá je také diplomatická klientela, řada ambasád
zde nachází ubytování pro své hosty a místo pro své akce. Bydlela zde už také
celá řada celebrit. Za mnohé jiné jmenujme třeba pěvkyni Montserrat Caballé,
folkovou zpěvačku Suzanne Vega, německou hudební skupinu Bonney M, herce
Toma Cruise, který zde bydlel v prezidentském apartmá se svými dětmi a svou
tehdejší manželkou Nicole Kidmanovou, ze státníků to byli třeba Sergej Gorbačov nebo Helmut Kohl.
Významnou zvláštností hotelu je jistě i to, že neslouží pouze k luxusnímu ubytování, ale že poskytuje také speciální prostory, vybavení a služby pro
nejrůznější společenské akce – od těch největších až po soukromé rodinné sešlosti. Je zde kongresový sál, kinosál, banketní salonky, klubovny, haly, v létě
terasa pro konání recepcí atd. Konala se tu konference Evropské unie, a pokud
jde o další konference, výroční zasedání a podobné akce (třeba Den chemického průmyslu) nejrůznějších institucí, podniků, asociací, ty se snad ani nedají
spočítat.
Hosté, mají-li o to zájem, se mohou také vykoupat v příjemně vyhřátém krytém bazénu nebo si zacvičit v přilehlém fitness centru. Ale to neplatí jen
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pro hosty, nýbrž i pro obyvatele Hanspaulky. Kromě služeb zdejší restaurace Lavande Cuisine jim hotel nabízí také tzv. Spa Magnolia, což je prostor, který zahrnuje bazén, kde lze provozovat aqua aerobic a plavání s miminky, posilovnu,
dětský koutek, prostor pro zumba, což je cvičení na latinskoamerické rytmy, občerstvení, masáže. Ceník a doby provozu lze najít na internetové stránce hotelu
www.htlpraha.cz. Nu a chystáte-li se ku svatbě, i ty se tu čtyřikrát až pětkrát do
roka konají.
Donedávna se ve zdejším areálu večer často pořádaly ohňostroje, což
někteří Hanspaulané těžko nesli, protože je to rušilo. Právě (snad) končící ekonomická krize však ohňostrojům zatnula tipec. Uvážíme-li, že takové povyražení
přijde na deseti až statisíce, nelze se tomu divit. Budoucnost je jim prý ale otevřená.
Mnozí lidé přisuzují Hotelu Praha tajemné podzemí – tajné chodby,
bunkry apod. Ve skutečnosti se však ve třech podzemních patrech nacházejí jen
prádelna, kotelna, vzduchotechnika a další podobná zařízení, nic tajemného.
Kdyby tam ale něco opravdu tajemného přece jen bylo, oficiálně by se o tom
z pochopitelných důvodů ovšem nemluvilo.
Nu a na závěr ještě tato informace: investice do rekonstrukce budovy a
jejího zařízení, stejně jako dva roky přetrvávající pražská hotelová krize, výrazně
zatěžuji rozpočet společnosti, takže Hotel Praha trvale nedosahuje potřebných
zisků.
ok

HISTORIE 73. ODDÍLU SKAUTSKÉHO
STŘEDISKA JAVOR
Vznik oddílu lze přímo spojit s činností hanspaulského Sokola –
tehdy ještě Spartaku Dejvice. Právě zdejší cvičitelé Michal Trnka a Slávek
Dynybyl – Batroslávek stáli u zrodu myšlenky spojit cvičení a gymnastiku
v Sokole s výchovou v přírodě.
První pokus naplnit tento ideál výchovy dětí, o němž uvažoval již
Svojsík, Tyrš a řada dalších, se uskutečnil na jaře 1970. Turista Jiří Hrubý se
ujal organizace, ale po dalším pokusu bylo zřejmé, že k dobrému uskutečňování programů v přírodě je třeba stálého oddílu a hlavně celoroční přípravy,

na což neměl nikdo ze stávajících cvičitelů Sokola čas a ni dostatek sil. A tak
další člen Sokola, Dimitrij Blagodárný, který měl již zkušenosti s vedením oddílu (vedl předtím s Ludvíkem Beránkem – Balúem smečku vlčat na Červeném vrchu), požádal Balůa, zda by jim pomohl s činností oddílu pobytu v přírodě. A tak se 3. Dubna 1971 tito tři vedoucí vydali se šesti chlapci vydali na
vycházku směrem na Jenerálku a k Nebušicím. Oddíl byl přidružen k TJ Spartak Dejvice jako Turistický oddíl mládeže (TOM).
Skauting, který se znovu obnovil v roce 1968, byl v roce 1970 zakázán. Dalo by se nazvat smělým kouskem to, že se o něco později objevuje ve vedení oddílu Václav Břicháček – Gigant, místonáčelník Junáka
z let 1968 – 70. Členskou základnu tvořili chlapci z hanspaulského Sokola
Martin Knap – Grizly, Jindra Svatoš a synové vedoucích, Michal Blagodárný – Béda a Pavel Břicháček – Kamenáč. Během jara a podzimu se oddíl
rozrůstá a v listopadu má již 25 členů. Jako klubovna slouží přes zimu agitační středisko „U Tyšerů“.
První tábor se konal v roce 1972 na Javornici, říčce nedaleko Rakovníka. Na podzim se schůzky přesouvají do klubovny nad sokolovnou. V prvních letech pomáhá s činností Trnka, Dynybyl, Zdeněk Vidman, Karlíkovi, Pavel Dlabal, Jindra Svatošová a další. Tábory se pak konají každoročně. Kromě
Javornice je to rybník Zumporek na Vysočině, Herálec, Výrovský potok, Farská louka, Úterý, Černošín, Kosový potok a Otročín. Za Gigantovy podpory
vzniká první odrostlá generace členů, skupina, která chce v oddíle zůstat. Scházejí se dodnes.
Do oddílu přichází „Piskoř“, „Akouš“, David Dlabal – Acík, „Renda“
a další. V březnu 1978 se u Jindry šije týpko.V dubnu 1979vychází první číslo
časopisu Javor (tři roky vychází i časopis Hlas). V září vzniká dívčí oddíl Plejády. Několikrát se vyměnila klubovna – srub za tenisovými kurty Nad Šárkou,
Na Pískách, Na Špitálce, škola v Sušické.
V roce 1990 se stáváme členy skautského hnutí. Středisko dostává
jméno JAVOR jako symbol prvních táborů na Javornici. Po vyhraném sporu
mezi Sokolem a torzem Spartaku díky stále živým vztahům mezi skauty a Sokolem Hanspaulka získáváme staronovou klubovnu v sokolovně.
Za téměř 40 let činnosti se oddíl pochopitelně změnil, právě tak, jako
se výrazně změnila společnost. Aby přežil, musel se poněkud přizpůsobit překotné době, v níž žijeme. Ale kořeny, ze kterých vyrůstá, jsou stále stejné, jen
větve se trochu rozrostly. Nebýt větví, neměly by letité kořeny smysl.
(Článek předán redakci bez uvedení autora)
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VŠE PRO LIDI. ALE CO PRO ČLOVĚKA?
Myslím na stárnoucí populaci naší čtvrti a vzpomínám na obchody a jejich majitele, kteří v minulosti nabízeli na Hanspaulce své služby a usnadňovali lidem
běžný život. Kromě zboží a pohodlného snadno dosažitelného nákupu měli i své
průpovídky a doslova osobní vztah k lidem
V ulici Na Hanspaulce míval obchod s potravinami úslužný pan Urban s usmívající se manželkou. Téměř naproti byl nějakou dobu řezník Novotný,
vedle něho zelinář a „koloniál“ Antonína Břečky. Na pískách Odkolkova prodejna na místě dnešní kavárny Kopretina, v témže domě záložna, o kousek dál,
tam co je dnes prodejna modelových šatů, bývala vždycky dobře zásobená drogerie manželů Zamrazilových (prodávali také fotopotřeby, chemikálie a půjčovali také elektrický leštič parket). Vedle bylo luxusnější lahůdkářství Meinl, textil a galanterie Bendových, naproti řeznictví Otakara Feřteka (Třičtvrtě kila vepřovýho? Dáme radši celý kilo, bude to sytější.“).
Jen kousek odtud po léta prosperovala hospoda U Jardy (k Jardovi se
chodilo pro pivo a pro limonádu). Jak se Jarda jmenoval, už nevím*. Později proslula restaurace U Tyšerů (zkráceně Houtyš) v horní části ulice Na Hanspaulce,
kam se chodilo za zajímavými hudebními produkcemi.
Dva obchůdky Na pískách vystřídala pro své knihkupectví paní Kuhnová (v jednom z nich měl po nějaký čas trafiku válečný invalida pan Dušička.
Nezapomeňme, že to bylo po první světové válce a postižení vysloužilci dostávali za věrné služby trafiku).
Pamatujete se ještě na malé květinářství Na pískách? A na místě dnešní
pizzerie usnadňoval našim babičkám textilní obchod předvánoční dárkové nákupy – vše k oblékání i bytový textil. A v tomtéž rohovém přízemním domě míval potraviny pan Poborský.
Jen pár kroků odtud směrem k Dyrince bylo papírnictví paní Boříkové
s papírovými betlémy a vystřihovacími andílky v předvánočním čase, stejně jako
se školními potřebami na konci léta. Další malý obchůdek se školními potřebami
měl pan Rudolf Mai ve stánku naproti škole, na kraji zeleného pásu, jako odnož velkého rodinného obchodu na Dejvické ulici.“Co hezkého ti prodám?“ ptal
se malých zákazníků. Dalo se tam doběhnout o přestávce pro zapomenuté pero,
zpátky jsme místo drobných dostávali pijáky.
Bylo-li nám z dolní části Hanspaulky na „Píska“ daleko, zastavili jsme
se na nákup potravin u Fürstů na náměstíčku Za Hanspaulkou. Ve vedlejší oficině
pan Šlajchrt ostříhal potomky a v řeznictví u Bubníků se nám dostalo ujištění, že
maso je libové „jako chleba“, i když jste chtěli prorostlou pečínku. Nemohu po-

minout vedlejší Restavraci Hanspavlka, tak jsme totiž četli název Fornousova
podniku, nadepsaného podivným písmem.
Vracím se na „Píska“, do věčně zásobeného zelinářství, kde droboučká
paní Rolcová měla všechnu zeleninu „vždy čerstvé ovoce jen od Rolce“.
Cukrářství pana Kubánka – nosil bílou čepičku – zásobené žloutkovými
věnečky, stejně jako, Melčových, na rohu Dyrinky (dnes trafika u stanice autobusu), vedle sebe existovala dost dlouho. Na protějším rohu prodejna obuvi (pak
se přestěhovala na Bořislavku), později již jen opravna.
Kdesi Na pískách opravoval a na zakázku šil pánské oděvy mistr krejčovský Václav Novák, jehož syn spolehlivě doručoval vyžehlené kalhoty se záložkami přeložené přes ruku. Adresu nikdy nespletl a za doručení dostával pětikorunu „od cesty“.
Jen kousek pod kopečkem byla pošta vedená vlídnou paní Veselo (dnes
je tam Komerční banka) a hned vedle potravinářský obchod pana Chloupka se
sudem vonícího čerstvě kysaného zelí. A přes ulici další cukrárna pana Blagojeviče.
Bývali zde zahradníci, jeden proti škole a pan Bleha na Šárecké. Měli
saláty po koruně i v neděli v poledne. Třetí zahradník, Bulhar, pečoval o velké
lány v místě dnešní prodejny Albert a další zahradnictví bylo na Santince. A malé
řeznictví na rohu Šárecké a Na Čihadle mělo po určitou dobu otevřeno pro zákazníky z okolí.
Proč píšu tyto řádky? Z nostalgie. Ano, i tyhle vzpomínky patří do dějin
Hanspaulky. Také proto, aby se nezapomnělo na drobné živnosti a živnostníky,
kteří třeba skromně, ale se samozřejmostí a často s úsměvem poskytovali služby
občanům. Ani dnes nemá každý možnost nakupovat ve velkých příměstských supermarketech. Zvlášť, když léta přibývají, vzdálenosti rostou.
Že je to dávno překonané staromilství? Možná. Ale kam budu chodit
pro svou čtvrtku chleba, mléko a malé denní nákupy? Čekat frontu u Alberta a
pak domů autobusem…?
A ještě něco: pozdraví vás někdo, když vstoupíte do „marketu“?

Helena Volavková
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KDO byl KDO
Český malíř, grafik a scénograf Alexandr Vladimír Hrska se narodil 9. května
1890 v Praze na Vinohradech. Vystudoval reálku Na Smetance a vstoupil v r. 1909
na pražskou Akademii výtvarných umění. Po všeobecné škole u prof. Bukovce byl
v roce 1912 přijat na speciální školu pro malířství a grafiku prof. Maxe Švabinského, kterou v roce 1915 absolvoval s výborným prospěchem. V témže roce se
stává členem SVU Mánes.
Na jaře 1915 se oženil s Mášou Machoňovou, absolventkou umělecko-průmyslové školy a stal se šéfem výpravy Městského divadla na Královských Vinohradech. Velmi úzce spolupracoval s významným českým divadelním režisérem Karlem Hugem Hilarem. Divadlo opustil za stávky v roce
1919, zůstal solidární s personálem.
Tehdy se také stal členem
SČUG Hollar. V létech
1921-22 pracoval v Brně
jako šéf výpravy Městských
divadel. Vypravil mimo jiné
poprvé Janáčkovu Káťu Kabanovou a hru bratří Čapků
Ze života hmyzu.
Od roku 1927 do roku 1933
byl externím ilustrátorem
Národních listů a v letech
1933-36 výtvarným poradcem slovenského nakladatelství firmy Mazač. Od roku
1936 neměl žádné trvalé zaměstnání. Maloval, ilustroval, vypravoval divadelní
hry, účastnil se výstav a soutěží (získal bronzovou medaili z mezinárodní výstavy v Paříži v roce 1937).
Až do své smrti 23. 10. 1954 žil ve svém domě v Praze – Dejvicích,
Na babě 29. Výstavu ke 120. výročí umělcova narození uspořádala na podzim
2010 Galerie DESET (Waldesovo muzeum v Praze Vršovicích).

Oprava a vysvěcení kaple sv. Michala
u Perníkářky 2010
Na jihovýchodních stráních pod Horní Šárkou, od Perníkářky až ke kostelu
sv. Matěje, se od 15. století pěstovalo víno. Před třicetiletou válkou jich v urbářích bylo napočítáno sto dvacet. Na vinicích se v 16. a 17. století stavěly lisy a
od 18. století tu vznikaly usedlosti.
Pro dělníky, kteří na vinicích pracovali, bylo postaveno ve vinicích
několik kaplí. Do dnešních dob se všechny nedochovaly. Víme, že kaple byly
u vinic Šatové, Zlatnice a mnoha dalších. U Julisky, vlevo od silnice do Pobaby, stojí kaple Neposkvrněného početí P. Marie, na Hanspaulce najdeme
další dvě kaple.
Na stráni nad Hadovkou, v ulici Nad Komornickou, stojí pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice z přelomu 17. a 18. století. Kopulovitá klenba
kaple byla v době vzniku vyzdobena rokokovými malbami svatých v malovaných rokokových rámech, zdobených květinami. Mezi obrazy jsou ještě dnes
vidět malované vázy s pestrými kyticemi od Josefa Navrátila, malíře českého
národního obrození. Oltář je barokní, sloupkový, zdobený soškami svatých a
obrazem Nejsvětější Trojice.
Poblíž usedlosti Perníkářka (dříve také Sofienhof), u křížení ulic Duchoslávka a Na Perníkářce stojí v místech bývalé vinice barokní oválná kaple
sv. Michaela archanděla. Má elipsovitý půdorys s výklenkem pro oltář. Střecha má tvar kopule a v lucernovité věžičce jsou okénka. Na klenbě jsou vidět
zbytky maleb, původně zde byl i oltář s obrazem sv. Václava ve válečné zbroji
z 18. století. Obraz byl v pěkném barokním vyřezávaném rámu a oltář doplňovaly ve výklencích barokní sochy českých patronů sv. Vojtěcha a sv. Prokopa.
V místě, kde stojí dnešní kaple, byla v 15. století vysázena vinice.
V polovině 17. století bývalou vinici a usedlost koupil měšťan Starého Města
Pražského Václav Doležal, povoláním perníkář a po něm ji vlastnilo ještě několik mistrů tohoto řemesla. Odtud název usedlosti. V letech 1691- 1700 byla
u Perníkářky postavena barokní kaple, o sto let později byla přestavěna a její
pozdně barokní stav je výsledkem úprav z počátku 19. století.
Kaple byla od 50. let ve vlastnictví Akademie věd, v roce 2008 objekt
kaple přešel do vlastnictví Městské části Praha 6. Ta zajistila v roce 2009 – 2010
kompletní obnovu včetně restaurování fragmentů vnitřní výmalby a úpravy nejbližšího okolí.
29. září 2010, na svátek svatého Michala, se u kapličky konalo předání
kaple veřejnosti stylizované jako pouť s opětovným vysvěcením kaple. Sta-
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rosta Prahy 6 ocenil práci těch, kdo se na rekonstrukci podíleli, a předal obyvatelům Hanspaulky další místo vhodné pro komunitní aktivity.
Zrekonstruovanou kapli vysvětil farář P. Krysztof z římskokatolické farnosti u sv. Matěje. Malou slavnost, kterou připravila Mgr. Marie Kuldová, doprovázela Capella Regia, která přednesla Svatoroční muziku V. K. Hollana Rovenského, hudbu a ukázka historických tanců z doby vzniku kaple. Dětský divadelní
soubor Děti z Perníkářky předvedl obrazy ze života archanděla Michaela a sousedský jarmark s perníky a svařeným vínem, které v sychravém odpoledni přišlo
k chuti, zakončil tuto malou slavnost.
lč

PAMĚTNÍ DESKA GENERÁLU ELIÁŠOVI
Na fasádě vily ve Fetrovské ulici, kde žili manželé Eliášovi, byla 1. října tohoto roku odhalena pamětní deska panu armádnímu generálu Aloisi Eliášovi.
Alespoň po létech je dobré, že je připomínána oběť tohoto statečného muže.
Dlouhé roky po válce byla jeho památka záměrně zamlčována. Nejen v hanspaulské škole, ač žil až do svého zatčení pár kroků od ní, ale i v dobovém
tisku, a dokonce i informace v oficiálních encyklopediích nebyly buď žádné,
nebo zmatené. V první poválečné encyklopedii vydávané počátkem šedesátých
let, byl pod heslem Eliáš uváděn pouze biblický Eliáš, následovaný heslem Eliášův oheň, což je fyzikální jev po něm pojmenovaný. Encyklopedie vydávaná
v osmdesátých letech již pana generála připomněla, ale vynechala naopak Eliáše proroka. Neznalý čtenář pak mohl tápat, jakou souvislost mají hesla Eliáš
Alois a Eliášův oheň. Teprve vydání z devadesátých let tento informační dluh a
chaos napravuje.

Ing. Ladislav Trojan
(Články o generálu Eliášovi vycházely v tomto časopise na pokračování
v roce 2007)
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VÍTE – NEVÍTE?
Hanspaulské otazníky
1. Kdo byl Josef Antonín Jíra? Jeho jméno nese krátká ulička mezi Velvarskou a
ulicí České družiny
a) lékař
b) stavitel
c) archeolog
2. Jak se jmenoval první majitel hanspaulského zámečku?
3. Kdy byl postaven poutní kostelík sv. Matěje?
a) 1670
b) 1770
c) 1870
Do kterého slohového období byste jej zařadili?
a) gotika
b) renesance
c) baroko
d) secese
4. Na hřbitově u sv. Matěje je pohřben významný politik, první československý
ministr financí, jeden z tvůrců československé ústavy. Narodil se roku 1867,
zemřel na následky atentátu v roce 1923.
a) Karl Kramář
b) Antonín Švehla
c) Alois Rašín
d) Milan Rastislav Štefánik
5. Který architekt je tvůrcem urbanistické koncepce funkcionalistické kolonie
Baba?
a) Antonín Engel
b) Bohuslav Fuchs
c) Evžen Linhart
d) Pavel Janák
Správné odpovědi: 1c, Hans Paul Hippmann, 3b,c, 4c, 5d

DROBNÉ ZPRÁVY
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Děkujeme přátelům, kteří 8. července při posledním rozloučení s Ing. Ivanem Beránkem zcela zaplnili obřadní síň motolského krematoria. Děkujeme také všem, kdo projevem účasti, ústním či písemným, pomohli překonat
těžké chvíle naší rodiny. Popel zesnulého byl rozptýlen na hřbitově ve Vokovicích.
						

Beránkovi a Fryntovi

Ve věku 100 let zemřela letos v srpnu jedna z nejstarších obyvatelek naší
čtvrti paní Milada Pastorová. Narodila se 3. 1. 1910 a vzácnému životnímu
jubileu jí na jaře přišel blahopřát starosta městské části Praha 6 Mgr. Tomáš
Chalupa a množství přátel a příbuzných. Paní Pastorová měla početnou rodinu a v posledním desetiletí žila u své dcery ve Fetrovské ulici. Měla ráda
společnost, s živým zájmem sledovala dění ve svém okolí, ráda navštěvovala
kulturní podniky na Hanspaulce. Klidně opouštěla náš svět.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, PŘÁTELÉ.
Předpokládáme, že každé nové číslo časopisu Hanspaulka přijímáte s radostným
očekáváním, jaké příjemné a hezké počtení Vám přinese či si zavzpomínáte na
krásné časy na Babě a Hanspaulce.
Je Vás mnoho, kterým každé nové číslo časopisu zasíláme poštou, mnohým i do zahraničí či dokonce do zámoří. Poštovné se vyšplhalo v posledních letech do značné výše a náklady na poštovné nelze zahrnout mezi výrobní náklady
na vydávání časopisu a tudíž nejsou pokryty příspěvkem Městské části Prahy 6
na vydávání časopisu.
Proto Vás prosíme – všechny, kteří dostávají časopis Hanspaulka poštou,
zda by mohli část nákladů na poštovné nebo celé poštovné vrátit redakci časopisu formou dobrovolného finančního příspěvku.
Na každou částku, kterou takto od Vás redakce obdrží, bude vystaven
účetní doklad a kopie tohoto dokladu Vám bude zaslána s dalším číslem časopisu.
Peníze je možno zasílat na účet TJ Sokol Hanspaulka – č.ú. 162 860 329 / 0800,
variabilní symbol 050 101 do poznámky pro příjemce napište postHansp+jméno
(např. postHansp+Novák ), nebo zaplatit příležitostně v hotovosti v kanceláři TJ Sokol Hanspaulka – v sokolovně nebo po předchozí telefonické domluvě u Ing. Jiřího
Frynty, Na Kuthence 7, Praha 6 – Dejvice, tel. č. mob.: 731 766 103
Časopis Hanspaulka je již vydáván v elektronické podobě na stránkách
TJ Sokol Hanspaulka. Proto prosíme ty čtenáře, kteří dostávají časopis Hanspaulka poštou a zároveň mají možnost a znalost užívání Internetu a mohou číst
časopis na Internetu, zda by byli ochotni se papírové podoby časopisu vzdát a
snížit tak náklady na poštovné.
Děkujeme.
Redakce časopisu Hanspaulka

KDOCOKDYKDE

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: t.č. Všeobecná fakultní nemocnice. U nemocnice 2, Praha 2,
1.chirurgická klinika-ambulance, ordinace: středa 9 – 14, tel. 603 147 301.
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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HANSPAULANŮ
A OBYVATEL
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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. Marie Pojerová (ředitelka ZŠ), Mgr. Ludmila Čumplová.
l Grafická úprava Jaroslav Folda
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.cz
l Základní škola Hanspaulka, Sušická 29/1000, 160 00, Praha 6
Tel./fax: 233 335 400, tel.: 224 310 365, 224 311 994
E-mail: zshanspaulka@ zshanspaulka.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Internet: www.zshanspaulka.cz
HANSPAULKA
l Redakce: E-mail: knihovna.zsh@seznam.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 25.11. 2010. Uzávěrka příštího čísla 31.3. 2011.
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: Kladenská 278/57 (naproti poště) tel.: +420 736 537 022.
Mgr. Ludmila Geisslerová tel.: +420 603 182 684 Otevřeno: Po – Čt. 10 – 18, Pá 10 – 16.
E-mail: geissler@iol.cz internet: www.agenturadomacipece.medikus.cz
Péče u indikovaných pacientů hrazena zdravotními pojišťovnami, zdravotní pomůcky na
poukaz- hrazené pojišťovnou nebo obojí bez indikace na přímou platbu.
Možnost pohodlného naložení zboží do auta; možnost rozvozu zboží zdarma při nákupu
nad 2000.- po Praze 6 (rozvoz do 2000.- zpoplatněn částkou 100.-)
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: 233 332 379
l Hanspaul-City.Net – bezdrátové připojení k internetu přes WiFi. Tarify již od 300.- Kč
měsíčně. Více informací na http://www.hanspaul-city.net, nebo na tel.: 731 773 751
lOpravy psacích strojů, kalkulaček a skartovaček.
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6 (Dědina).Tel.: 224 316 865, 603 439 369.
lStarožitné 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 – změna: Na Pískách 99
(u stanice autobusu 131) tel./fax: 233 326 349, mobil 603 810 707, 603 516 770.
Otevřeno: Po – Pá: 10 – 18, So: 10 – 13.
l Úklid – uklidím váš dům, byt, vyžehlím, mob.: 739 021 592.
l Lazebnictví pro pejsky – Jarmila Vedrová, Na pískách 134 - stříhání, trimování,
koupání malých plemen. Páníčci vítáni. Objednávky na tel.: 737 686 448

l NÁVRHY PŘÍRODNÍCH ZAHRÁDEK. Jak to udělat, aby vaše zahrádka dala co nejméně
práce a přitom byla stále hezká? Poradím s osázením přírodními odolnými druhy, abyste
už nikdy nemuseli dřít na zahrádce, když na to nebudete mít náladu. Eva Hauserová, Na
čihadle 55, Praha 6, 737 537 393, www.prirodni-zahradky.cz
l Kancelářské-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,
smobil: +420 602 242 126,
zázn. +420 222 812 222, E-mail: petr.zima@klid.cz, web: http://www.klid.cz/
l Plastová okna, dřevěná eurookna, žaluzie, vnitřní a vchodové dveře, rolety, sitě 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 Stavební práce – novostavby, rekonstrukce, rodinné domy, byty, půdní vestavby

l Truhlářství – Ivan Puteany. Zakázková výroba nábytku – skříně, kuchyně, komody,
knihovny, TV i PC stolky, ložnice apod.. Kvalitní dýhovaný nábytek. Dýha, lamino,masiv,
Ivan Puteany, Na viničních horách 7/1844, 160 00 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.
Fetrovská 27, 160 00 Praha 6, tel. 233 332 759, 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-předevšímj 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: drátován, 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,
mob.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 vodoměrůvložkování komínů-poradenská činnost. Zdeněk Veselý,Vostrovská 48, tel/fax: 233 320 080,
603 549 263. E-mail: vesely. zde@volny.cz

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, změna: 160 00 Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 134, tel. 602 830 910
e-mail: brzon.vaclav@seznam.cz. 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 pedikúra, nehtová modelář 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).
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, čeština l metoda aktivního poznávání l mezinárodní prostředí
l individuální přístup k dětem l rodilí mluvčí l malé skupinky dětí l
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 & Dušek, Na Hanspaulce 14, Praha 6, tel.: 224 323 329
Otevřeno: PONDĚLÍ zavřeno Út až Pá 8 - 19, So, Ne 14 – 19.
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: O. 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
Změna!
MUDr. David Hoskovec – chirurgie, poradna pro onemocnění trávícího traktu; vyšetření je
hrazeno ze zdravotního pojištění.
Adresa: t.č. Všeobecná fakultní nemocnice. U nemocnice 2, Praha 2,
1.chirurgická klinika-ambulance, ordinace: středa 9 – 14, tel.: 603147301.

HOLLAR

Sdružení českých umělců grafiků
Galerie Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel./fax: 224 353 243.
VÁS ZVE NA VÝSTAVY V ROCE 2011
5. 01. 2011 - 6. 02. 2011, Jubilanti Hollaru 2011,
9. 02. 2011 - 6. 03. 2011, Jan Holoubek – Dřevořezy
9. 03. 2011 - 3. 04. 2011, Kateřina Vítečková a Jana Boudová.
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 účtu
162 860 320/0800, 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

