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Praktické informace hledejte v příloze KDOCOKDYKDE

OPĚT PO ROCE se koná JIŽ TRADIČNÍ

v SOBOTU 30. dubna 2011
OD 20:00 DO 24:00 HOD.
v naší Sokolovně na Hanspaulce
Ulice NA HANSPAULCE 2, PRAHA 6
K TANCI I POSLECHU HRAJE P. KŘOVÁČEK
Pořádá: Tj Sokol Praha - HANSPAULKA
Vstupné dobrovolné
Srdečně zveme všechny, nejen obyvatele Hanspaulky

Tak už nám zase rok utekl jako voda. Náš časopis byl poznamenán odchodem
jednoho ze zakladatelů, přinesl změnu do redakční rady a s ní časopis i trochu
omladil. I nadále chceme objevovat části téměř zapomenuté historie Hanspaulky,
stejně jako přinášet informace o současném dění na našem kopci i v jeho nejbližším okolí.
Zima končí a opět přichází jaro, které se hlásí Matějskou poutí. V našich
pamětnických dobách přineslo jaro i hry dětí venku, na sluníčku, pod širým
nebem. Nejen kluci, ale i děvčata si patou dělali důlky na hraní kuliček. Ulice
lákala ke hře na vodníka, na sochy, na pana čápa, který ztratil čepičku, hráli
jsme vybíjenou, různé druhy „honiček“, na Honzu, který vstával a spoustu dalších her, které dnešní děti téměř neznají, ale hlavně je nemají kde hrát. Ulice
obestavená auty není bezpečná, ani tu není místo na hraní. Takže historií se již
stávají i dětské hry.
Napadlo nás, že by stálo za to, zmapovat Hanspaulku jako místo dětských her. Příští číslo bychom chtěli věnovat hrám dětí na Hanspaulce.
Obracíme se tedy na vás, naše čtenáře a pamětníky dob, kdy si děti ještě
hrály venku. Zavzpomínejte a napište nám, kde jste si jako děti hráli, jaké
hry to byly, jak se hrály, kde měli kluci bunkry, kde se odehrávaly bitvy a
výpravy. Můžete přiložit i fotografie kočárků, panenek, aut, koloběžek a dětí,
které si s nimi hrály (vše opět vrátíme).
Pokud se s námi všemi budete chtít podělit o své vzpomínky na dětské hry, můžete napsat na e-mail knihovna.zsh@seznam.cz, nebo obálku
s označením REDAKCE HANSPAULKY vložit do schránky na budově
školy u vchodu ze Sušické ulice. Osobně můžete přinést text svého příspěvku
každý den mezi 12. a 15. hodinou do školní knihovny ZŠ Hanspaulka (vchod
ze Sušické ulice, v přízemí vpravo, v místě, kde byla školní jídelna). Uzávěrka pro číslo 2 je 30. dubna.

					

redakce vaší HANSPAULKY
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HANSPAUL CITY
(Stručná historie hanspaulského hudebního hnutí)
Hanspaulka je hezká a dodnes klidná vilová čtvrť s funkcionalistickými prvky
v Praze 6 na kopci, který se tyčí nad dolními Dejvicemi, Evropskou třídou a
Šáreckým údolím. Zelený dojem pěstěných zahrad umocňují místní parky a na
svazích Tiché Šárky lesní porosty místní chráněné oblasti.
Většina domů pochází z 20. a 30. let dvacátého století, avšak dostavba různých pitoreskních zákoutí trvá dodnes. Původní obyvatelstvo bohatších středních vrstev bylo v průběhu poválečných změn doplněno o komunistické státníky, socialistické důstojníky a různé další prominentní složky bývalého režimu.
S Hanspaulkou byly a budou spojovány různé slavné osobnosti od Lídy Baarové,
generálaEliáše přes Jana Kodeše až po Aloise Indru, Lubomíra Štrougala a Václava Klause, který zde dočasně dlel v místní vládní vile.
Nebydlí zde ale jen prominenti. Obyčejní kluci z Hanspaulky v poslední
čtvrtině 20. století dvakrát v širokém měřítku a nadlouho ovlivnili životy
tisíců svých vrstevníků: poprvé to bylo založením dnes již i mimo Prahu
slavné Hanspaulské ligy v malé kopané, ve které dnes hraje již přes 600
týmů, a podruhé prakticky v téže době také vznikem hanspaulského hudebního hnutí.
Začátky: YoYo Band, Žízeň, Bluesberry
Tou dobou začíná normalizace, dveře sálů a sálků se uzavírají a se jmény klubů
definitivně mizí z Prahy 6 skupiny Undertakers, Plastic People, Perpeetum
Mobile, Sfings, Insanes, Company for Cremation a další. Nekontrolovatelné klubové pořady a hospodské tancovačky jsou nahrazovány řídkými, ale schválenými
akcemi pod kontrolou SSM. Štafetu přebírají plesoví Beatings, místní idol gymnasistek Petr Tichý se skupinou Angels, později Markýz John. Tyto soubory se
však s hanspaulským hnutím zcela míjely. To platí vlastně i o pozdější ryze hanspaulské skupině B-Side vulgo Orchestrion - Dydovičova píseň Bláznova ukolébavka (Máš má ovečko dávno spát) byla jasně největším místním hitem celostátního formátu a její lidové formy slýcháme dodnes od lidí, kteří o autoru a skupině nemají ani potuchy.
Nepočítáme-li famózní skupinu Černé Ponožky, kde na počátku 60. let
zpíval rokenroly tenisový mistr Aleš Moravec, a některé pokusy lokálního
významu, pocházejí první záznamy o hanspaulských skupinách ze samého
počátku 70. let, kdy sportovní bratři Richard a Vladimír Tesaříkové formují
základy YoYo Bandu (Vláďa hrál již v polovině 60. let s Lubošem Andrštem ve
známé skupině Roosters), kdy na nejrůznějších místech občas vystupují Ivan

Hlas s Ondřejem Hejmou jako skupina Žízeň s Olegem Langerem, J. Malíkem a J. Velebou-Hoganem a poté se je snaží napodobit Petar Introvič s Fandou Ouředníkem a občasnými hosty (J. Šimek, P. Melichar, J. Doksanský) jako
prapočátek Bluesberry. Pomalu rostoucí tíha doby přináší do repertoárů jako
hlavní hudební téma blues...
Společným jmenovatelem několika menších seskupení, která v té
době nezávisle na sobě na Hanspaulce a v okolí působí, je hledání společné
zábavy určité úrovně a přirozená touha po projevu. V zahradních restauracích (Stará Fara, Kotlářka) se setkávají různé skupiny mladých lidí, kteří
jsou schopni něco zajímavého vytvořit a jejichž snahou je svojí tvorbou
pobavit ostatní. Domlouvají se všelijaké vandry, zájezdy na vodu i na kolech
a další příležitostné akce. Nejvýznamnější z nich jsou tzv. Babstocky (babské „woodstocky”) neboli hudebně-literární festivaly na Babě. V romantickém prostředí u zříceniny viničního lisu na skále nad městem instalují Introvič s Páclem počátkem 70. let piáno s malou aparaturou, přívod proudu
zajistí Introvič ze 200 m vzdálené stavby! Občerstvení se dopravuje dvojkolákem ze Staré Fary. Pod zříceninou koncertuje skupina Žízeň v rozšířeném
obsazení, zpívá Pepa Nos, duo Durman & Posejpal a Toto Band alias bratři
Tesaříci, svoje literární díla čtou Radvan Pácl, Jarda Linke, Ivan Poledňák a
další.
Dokonce se promítá krátkometrážní dokument pánů Poledňáka a Pácla,
který - jak píše dobový samizdat Lógr - se značně surrealistickým nadhledem
zobrazuje duševní rekreaci člověka. Na přilehlé louce polehává spousta více či
méně nadšených posluchačů a věnuje se produkci, popíjení i milování. Tehdejší
jednoznačně nadšené až extatické dojmy postupem doby vyvanuly a dnes se
pamětníci ani neshodnou ve kterých letech přesně se tyto památné akce konaly.
Jednoznačně však ještě před velkým stěhováním do Houtyše. Jedno však
utkvělo v paměti všem přítomným, a to náhlé ukončení druhé ze dvou bohulibých akcí prostřednictvím SNB neboli tehdejší policie a následné vyšetřování
některých protagonistů na StB.
Houtyš
Stále více je cítit potřeba najít stabilní možnost k výměně názorů a presentaci vlastní hudební, písemné či grafické tvorby. Jednorázové akce neskýtají příslušné trvalé zadostiučinění. Hostinec Na Staré Faře jako přirozené
místo setkání ztrácí většinu půvabu zrušením krásné zahrady s kaštany a
tak i s ohledem na předcházející různorodé aktivity se za historický mezník
vzniku hanspaulského hudebně-literárního hnutí považuje výměna personálu
v do té doby poklidném a zapomenutém hanspaulském suterénním hostinci
U Tyšerů někdy na jaře roku 1976. Nový výčepní Miloš Řebíček je sympa-
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tický vousáč, jezdí ve starém volkswagenu a hlavně - vysílá na správné vlně!
S jeho svolením se ruší dosavadní zákaz kouření (zde je vidět, jak Hanspaulka předběhla dobu !), do levé zadní místnosti je od Vomáčků nastěhováno piáno a starý kontrabas a začíná se hrát. Ve velice krátké době pak zde
dochází ke koncentraci zájmově příbuzných skupin, což se projevuje téměř
neustálou hudební produkcí - kdo chce, ten hraje - a též značným zvýšením
tržeb. I to bylo důležité.
Z tohoto neobyčejně plodného podhoubí tehdy ještě nevyrovnaných amatérů s neurčitými ambicemi se tvoří různé malé, většinou akustické hudební
soubory různé úrovně a různé životnosti, s různými vedoucími a měnícím se
obsazením. Ivan Hlas a Ondřej Hejma, v té době již známý z YoYo Bandu,
spolu s legendárním otcem hanspaulského blues Hoganem Velebou jako trio
Žízeň hledají tu správnou kombinaci vlastních a převzatých skladeb. Také
Petar Introvič s Bluesberry (Mario Císař, Jirka Kredba, později Honza Špička)
se vydává na svoji dlouhou a trnitou bluesovou pouť. Oba soubory mají zpočátku podobný repertoár - hrají se tradiční bluesové standardy se zlidovělými texty J. Škvoreckého a neznámých autorů (Libeňský plynojem, Francka
a Johnny, Balada o Slimovi aj.). Žízeň k tomu přidává vlastní skladby Ivana
Hlase, Bluesberry čerpají z klasického i moderního blues a odkazu mystické
skupiny Vehykl Tlučhoře Müllera. Občas sem přijíždí zkušení bratři Tesaříkové
právě přestavující svůj YoYo Band, Vláďa Vytiska se spolužáky v písničkách
mimořádného sdružení Míchačky betonu, bývalý Hlasův spoluhráč z mládí
Hugo Khol a další.
Vzniká celá řada nových seskupení a nových písniček, stěny se zdobí
výtvarnými (M. Vrána, J. Kos, V. Rybín) a fotografickými (I. Poledňák)
artefakty. Dochází ke vzniku zcela zvláštní, téměř klubové společnosti
jakýchsi spřízněných duší. Při sestavování hospodského representačního
týmu pro tehdy ještě ne tak velkou hanspaulskou ligu malé kopané (mimochodem: řada protagonistů hanspaulského hnutí - např. Introvič, Müller - se
v počátcích této ligy velmi aktivně účastní, po její profesionalizaci pak např.
Hlas i Introvič ligu podporují hraním na jejích plesech) dochází v průběhu
několika málo piv k určení jeho jména jednoduchým zkrácením názvu Hostinec U Tyšerů. Tak vzniká tým 1. FC Houtyš léta působící ve 3. a 4. hanspaulské lize malé kopané a teprve až následně proslulý pojem HOUTYŠ
jako takový...
(převzato z internetu)

VZPOMÍNKY NA LITERARIUM
V sedmdesátých letech za nejtužšího normalizačního dusna se lidé přece jen
spontánně snažili najít nějaký prostor pro tvořivost a hledali všemožné skulinky v oficiálně nabízených možnostech, obnášejících festival politické
písně Sokolov nebo schůzování ve Svazu žen. A pro mladé lidi to platilo
dvojnásob. Na Hanspaulce se v té době začínalo houfovat napůl undergroundoví hudebníci kolem Houtyše, ale o tom jsem neměla tušení, ačkoli jsem
byla jejich vrstevnice. My (tehdy) velmi spořádaní, nealkoholičtí a pilně studující tvořiví adolescenti jsme po hospodách moc nechodili, ale i tak jsme se
snažili projevovat po svém.
Patřila jsem ke skupince s literárními ambicemi, která nalezla vítané útočiště v klubu Literarium, na nějž jeho členové dodnes vzpomínají téměř se slzou
v oku. Šlo o kroužek při kulturním domě či domě dětí a mládeže, jaké tehdejší
režim poměrně toleroval. Jeho vedoucím byl překladatel z polštiny a organizátor kulturního života Jaroslav Simonides. Toho si pamatuji jako moudře se usmívajícího šedesátníka s knírkem, který nás ani příliš neusměrňoval a byl na nás
nesmírně hodný. “Pan Simonides byl víc laskavý než „učící“, snažil se povzbudit i eventuelní grafománky, asi si myslel, celkem správně, že je lepší snažit se
blbě psát než se někde flákat v lihu,” vzpomíná členka Literaria, scénáristka Jana
Procházková. “Takže snad upozorňoval jen na nejhorší klišé a kýčařinu. Jednou
jsem já sama přinesla takovou, že i on, decenťák, dostal záchvat smíchu. Jeho
velkým pedagogickým přínosem aspoň pro mě bylo, že nás tak nějak nenápadně
měl k tomu, abychom na každou hodinu přinesli něco nového. To nucení k pravidelnosti se mi pak docela hodilo na FAMU...”
Kromě Jany chodili z mé generace do Literaria spisovatelka, scénáristka a
moderátorka Halina Pawlovská (tehdy Kločurková), režisérka Jarka OdvárkováŠiktancová, divadelník, dramatik a dramaturg Jan Vedral, překladatel, publicista
a dnes také populární televizní bavič Ivo Šmoldas, scénárista Mirek Adamec, a
kromě nich řada dalších členů a členek, kteří se ale rozběhli do úplně jiných profesí a oborů. Do kulturního domu Zavadilka (dnes tu sídlí Hotel Zlatá Praha)
jsme se přesunuli někdy kolem roku 1973, do té doby jsme se scházeli v domě
dětí a mládeže na Kajetánce.
Něco z historie Literaria si dodnes pamatuje Jan Vedral: „Podle mě vzniklo
Literarium v Obvodním domě pionýrů a mládeže Praha 6,“ říká, „nejprve jako kroužek spolupracující s časopisem Napínáček ve školním roce 1967/68. První rok nebo
dva ho vedl novinář Karel Krtička, redaktor Pinýrských novin, posléze Sedmičky
pionýrů, posléze Sedmičky (už bez pionýrů). Hned po něm - někdy v roce 69 - přivedla tehdejší ředitelka domu pionýrů Iva Glosová, manželka hudebníka Pavla Jurkoviče, Jaroslava Simonida. A začalo Literarium... Někdy v roce 71 začala naše
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publikační činnost - tedy cyklostylovaná Litera, soutěže Literaria, a také autorské
večery. Pamatuji si na počin věnovaný Picassovi, kde se četly naše básničky inspirované Picassovými obrazy, ty se promítaly a Václav Voska nám k tomu nahrál nějaký
komentář, snad z Erenburga. Ty večery jsem režijně dělal já a Jarka Odvárková. Jako
recitátory jsem přivedl lidi z divadelního souboru gymnázia v Hellichově ulici, například Martina Stropnického, mou ženu Evu, Mílu Steinmasslovou a asi i další.“
Kromě těchto tehdejších hereckých nadějí se pamatuji ještě na Táňu Medveckou a Marka Ebena. Na toho si vzpomíná i Ivo Šmoldas, který měl zpočátku v Literariu status „člena korespondenta“, protože pocházel z Olomouce
a do Prahy se přesunul teprve na vysokoškolská studia. „Vzpomínám si, že se
Marek Eben účastnil výletu Literaria do Olomouce,“ říká. „Pamatuju si to tak
dobře proto, neb tehdy spatřiv olomoucký orloj, drze se divil, jak to, že nehraje
Internacionálu!“ Ivo Šmoldas si v Praze našel útočiště u Simonidů v jejich
bytě blizoučko Vítězného náměstí. “Pana Simonida pamatuju si hlavně z hojných návštěv u něj doma,” vypráví. “Když jsem chodil na fakultu, bejval jsem
tam pečenej vařenej. O literatuře jsme netlachali, spíše o věcech všednějších,
o Chopinově společnosti a o překládání. Byl to muž laskavý a moudrý, s velice
jemným smyslem pro humor.“
Scházeli jsme se jednou týdně, četli si básničky a povídky, občas nachystali nějaký pořad. Teprve s odstupem času mi dochází, že není žádný div, že
jsem si tehdy v konkurenci špičkových bavičů Haliny a Ivoše připadala absolutně nezábavná a nezajímavá (ach, ta pozdně pubertální muka!). Nejlépe si
vzpomínám na jeden náš pořad v kulturáku na Zavadilce, kde jsme předváděli
ovoce své tvorby obecenstvu složenému hlavně z příbuzných. Napsala jsem
avantgardní básnické drama, kde hrál nějakou roli i náš kocour, kterého jsem
pokřtila na Fjodora Michajloviče. Pochopitelně se mu to moc nelíbilo, utekl
z pódia a v publiku okamžitě našel mé rodiče. Naštěstí jsme bydleli jen blok a
půl od kulturáku, takže by byl určitě našel cestu domů i sám. 			
							
			
			
				
(hu)

HANSPAULSKÉ HOSPŮDKY
aneb kam zapadnout, když bolí nohy, je vedro, zima, mlsno, hladovo, lenivo,
zvědavo...
Motto: „...otevřel si hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi.“
A souvislosti všichni znáte. Dědeček z Cimrmanovy hry Hospoda na mýtince byl
samotář. Nesnášel lidi, ale odjakživa toužil být hostinským, neboli – slovy autorů
hry Smoljaka a Svěráka – to prostě byl „blbec“. Hospodu totiž buď musí být
vidět nebo o ní musíte vědět.

Právě proto zřejmě najdete naprostou většinu občerstvovacích zařízení na
Hanspaulce v ulici, kudy jezdí autobus 131 – počínaje (ve směru od Hradčanské)
Starou farou a konče Galerií vín.
Když jsme se s Evou Hauserovou rozhodly přispívat do hanspaulského
zpravodaje, samozřejmě nás okamžitě napadlo, že bychom měly prošmejdit
místní hospůdky a podávat o nich na těchto stránkách zprávy. Nadchlo nás to a
s chutí jsme se do toho pustily. Je ale pravda, že nepředstavujeme reprezentativní
vzorek populace: jsme dvě testerky hormonálně za zenitem, ale právě to bylo
vlastně podnětné. Hospoda je historicky místem setkávání, a původně vskutku
mužskou záležitostí (ženy se setkávaly u obecní studny) a když jsem byla v teenagerovském věku, jít dívka do hospody sama bylo buď společensky nepřijatelné (jak by na tebe koukali?) nebo velmi avantgardní. Na projekci něčeho
z toho dávného vnitřního pocitu jsem ke svému velkému překvapení narazila
i teď, ačkoliv už dávno nemám zábrany jít sama do hospody (což neznamená, že
to dělám).
Například jsem si nedovedla představit, že vejdeme do jednoho ze dvou
místních barů, a ke Třem lípám tedy už vůbec ne! Ale Eva je genderově obouchanější, a tudíž statečnější – takže pokud jsem si nechtěla připadat jako měšťácká puťka, musela jsem svou sociální fóbii, nebo co to je, překonat. Ostatně
ani Eva by prý nešla do hospody na pivo nebo na panáka sama, maximálně tak
na oběd.
U tří lip
Hospoda U tří lip je jediná, o které musíte vědět. Z autobusu na ni není
vidět (je v ulici Nad Šárkou), takže buď musíte bydlet v sousedství nebo vám
o ní někdo řekne nebo si jí – což byl můj případ – všimnete na procházce mezi
vilkami (pokud chodíte na procházky). Na netu ji kdosi nazývá „luxusní čtyřkou“
(já bych ten přívlastek vypustila) a upozorňuje na „pověstnou nerudnost paní za
barem, která je vyhlášená stejně jako celá hospoda“. Paní (pokud to byla ona) se
ale chovala docela přívětivě.
Entrée bylo přesně, jak jsem čekala: hovor zmlkl, upřely se na nás oči všech
a dívka u baru (nezaměňovat s paní za barem) nás hákovala nevraživým pohledem.
U tří lip panuje autentická atmosféra lokální hospody, kde všichni všechny znají – a
každá náplava je a priori podezřelá. Obsluhující paní byla nicméně sdílná, dozvěděly
jsme se od ní, že přes týden sem chodí na obědy lidé, co pracují v okolí, takže přes
den se podává klasická hospodská „hotovková“ strava, zatímco nám večer už může
nabídnout nanejvýš utopence. Nakonec si na naši přítomnost přivykli i štamgasti,
daly jsme si víno, prošmejdily zadní sál s kulečníkem (1 Kč/min.) a ujistily se, že
kdybychom potřebovaly tip na instalatéra nebo truhláře, asi bychom pochodily (ale
nezkusily jsme to). Schůzku na pohodový večer bych si tam nedomluvila.
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Když v baru houstne dým...
S podobnými pocity jsem se připravovala i na bary – jako na typicky
mužskou záležitost. Pouze místo orientálně přímočaré pozornosti jsem čekala
pohledy „jen“ pohrdavé. Což nebyly – byly „jen“ zvědavé, ale tím v zásadě tolerantnější: dvě dámy si tu chtějí dát frťana, proč ne.
Bar U Hřebíka (Na Pískách 92) mě vysloveně potěšil. Free atmosféra,
obsluhující muž příjemný, ochotně odpovídal na zvědavé otázky: na stěně
tam mají viset dětské fotografie stálých návštěvníků. Dobrý nápad! O tom,
že má majitel, pan Šroubek, smysl pro vtip, svědčí ostatně i název baru. Je to
tam maličké, ale právě tak akorát, zřejmě předělané z garáže nebo přízemního
obchodního traktu domu na hlavní ulici, dokonce jsem se tam odvážila navštívit
i záchod, čemuž se většinou vyhýbám (a dobrý.)
Bar Fišerka (u autobusové zastávky U Matěje) je skoro stejně příjemný. Jíst se
pochopitelně do baru nechodí, posezení – s výhradami – fajn, otevřeno denně. Bary
jsou v pohodě. Televize – bohužel – řve všude, všude se též – bohužel – kouří.
Nevynechaly jsme ani casino, byly jsme tam jedinými hosty. Naházely
jsme stovku – Evinu – do jednoho automatu, nic jsme nevyhrály, objednaly jsme
si čaj, který nám – jako hráčkám – dali gratis (snad by poskytli zdarma i jiné pití,
jenomže to byla poslední zastávka naší výpravy po barech, tak už jsme nic jiného
nezvládaly) a já jsem zjistila, že by stačilo jen málo, abych se chytla. Je to adrenalin. V určitých dnech tam dochází krupier a to pak to tam asi tak krotké není,
ale mně se to moc líbilo.
Příště: restaurace Na Hanspaulce a Na staré faře a pizzerie Siesta.
Wanda Dobrovská

LETECKÉ SNÍMKY HANSPAULKY (PRAHY)
OD ROKU 1938
Hanspaulku, s mnoha volnými plochami, prolukami nezastavěných parcel a
celou řadou zahradnictví, tak jak její výstavbu přerušila válka, mnozí z nás
ještě pamatují. A tak pro pamětníky, ale i ostatní zájemce, kteří mají přístup
k internetu, ale dosud tyto snímky neobjevili, uvádíme návod, kterak dohledat letecké snímky Hanspaulky (Prahy) z roku 1938, 1953, 1975, 1999-2000
a 2008.
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Snímky jsou uloženy na portálu hl. m. Prahy www.Praha.eu, který ostatně
obsahuje i řadu dalších zajímavých informací. Po zobrazení hlavní stránky
tohoto portálu
- klikněte na horní liště vpravo na nabídku mapy
- v roletkovém menu, v pravé horní části obrazovky, pod nadpisem
Mapový portál Prahy, zvolte nabídku Letecké snímky
- v levém sloupci pak lze volit rok.
Ovládání mapy, popsané v nápovědě:
Mapa se posunuje stisknutím levého tlačítka myši a táhnutím.
Podržením klávesy Ctrl + levé tlačítko myši vytvoříte výřez oblasti pro
přiblížení.
Kolečkem myši mapu oddálíte.
Kliknutím na ikonu body zájmu v mapě otevřete vizitku s informacemi.
je možno doplnit o přibližování mapy dvojklikem levým tlačítkem myši ve
zvoleném místě a nazpět oddalování mapy (rozšiřování zobrazené oblasti) kliknutím pravým tlačítkem.
						
Ing. Ladislav Trojan
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MATEMATICKÝ MARATON NA ZŠ
HANSPAULKA V ROCE 2004
Žáci devátých tříd se obvykle touží zapsat trvale do historie školy a v roce 2004
nešlo o nic jiného, než o pokus, který by mohl být zařazen i do Guinessovy knihy
rekordů.
Disciplína, kterou si žáci vybrali, nebyla jednoduchá. Bylo to vyučování
matematiky po dobu 38 hodin, pokud měli překonat dřívější rekord. Prvním krokem tehdy bylo získat paní učitelku Mgr. Pavlínu Mojžíšovou, která měla nést největší tíhu pokusu – být přítomna a vést po celou dobu vyučování. Dále žáci museli
přesvědčit rodiče i vedení školy. Sami zjistili u agentury Dobrý den všechny informace – učit se má v obvyklých pětačtyřicetiminutových hodinách s desetiminutovými přestávkami, po každé třetí hodině je dvacetiminutová přestávka. Výuka
má probíhat v učebně, ale určitá část se může odehrávat venku (mohou se provádět statistická šetření), v počítačové pracovně nebo v knihovně (příprava referátů).
Dále jsme konzultovali rizika s dětskými lékaři a zajistili stálý zdravotnický dozor.
Poplatek agentuře Dobrý den si vzali na starost sponzoři z řad rodičů.
Ve čtvrtek 25. března 2004 v osm hodin ráno celý experiment započal. Třicet sedm žáků obou devátých tříd zasedlo do lavic, spolu s nimi i ti, kteří se ze
zdravotních důvodů nemohli zúčastnit celou dobu. Deváťákům držela palce
celá škola, a kdo chtěl, pomáhal, jak mohl: úklidem v době přestávek, přípravou
nápojů, organizací. Večerní hodiny proběhly ve školní knihovně, kde děti vyhledávaly informace a ve skupinách tvořily referáty. První krize přišly v noci ze
čtvrtka na pátek a ty pomáhal rozehnat tým učitelů, který s dětmi po celou dobu
bděl, veselými vstupy. Během rána se pak odehrálo první statistické šetření na
Evropské ulici, následovala práce v počítačové pracovně. Dodržování podmínek
pokusu sledovali tři komisaři agentury Dobrý den a vysoce hodnotili zaujetí dětí.
Energii doplňovaly zásoby od rodičů.
Když se přiblížil večer, bylo jasné, že rekord padne. Ve 22 hodin 5 minut
jsme slavnostně odpočítali poslední vteřiny za účasti televize Prima, rodičů, spolužáků a učitelů. I když byla radost převeliká, všichni se již těšili na spánek, a tak
se po symbolickém přípitku škola brzy vyprázdnila.
Největší podíl na úspěchu měly děti vedené paní učitelkou Pavlínou Mojžíšovou, a druhý třídní pan učitel Michal Pešek. Svou pomocí přispěla paní knihovnice,
další vyučující matematiky a všichni přítomní, kteří pomohli, kde bylo třeba.
S odstupem sedmi let jsme rádi, že maratón proběhl bez problémů a újmy
na zdraví. Čtyři až pět hodin matematiky týdně je pro děti dostačující ….
(mp)

NEJEN CVIČENÍM ŽIJE SOKOL
Sokolský rok pro nás začíná, stejně jako ve škole, začátkem září. Kromě cvičení ve stálých oddílech pořádáme mnoho dalších akcí. První je„Sokolení“ začátkem září, které má veřejnosti představit činnost Sokola v celé její šíři. Zájemci si
mohou zacvičit s cvičitelkami různých oddílů, zasoutěžit s tradičním i netradičním náčiním a v neposlední řadě si mohou otestovat svou kondici.
Od října, každou druhou sobotu, si naši členové
mohou jít zaplavat do bazénu Zemědělské univerzity
v uchdole. Plavání je určeno pro všechny věkové kategorie. Pro děti mají cvičitelky připraveny spoustu atraktivních plaveckých pomůcek.
Začátkem prosince do cvičebních hodin předškolních dětí a rodičů a dětí chodí Mikuláš s andělem, čertem a malými čerticemi. Děti jim předvedou, jak umí
cvičit a zazpívají koledy, zarecitují básničky, případně
zatančí. Malé
čertice zase
jak dětem, tak Mikulášovi předvedou
pekelné tanečky. Každé dítě na závěr
dostane od Mikuláše za odměnu balíček
sladkostí.

V půlce prosince se schází věrná garda a cvičitelé na předvánočním posezení, které nese tradiční název Kryšpán. Cvičitelky a cvičenky přinesou své speciality, které mají již připraveny na Vánoce. Setkání se pravidelně zúčastňují také
členové ze spřáteleného Sokola Střešovice.
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O víkendu těsně před Vánocemi děti chodí se svými rodiči zdobit stromečky
pro zvířátka. Tuto krásnou akci založila již v sedmdesátých letech Boženka Zuberová, která byla jedna ze zakladatelek cvičení rodičů a dětí v Praze.
Putujeme z ulice Na Hanspaulce na
Velkou louku, kde zvířátkům ozdobíme stromečky pamlsky, které
mají zvířátka, bydlící v Šárce, ráda.
A protože bývá již brzy tma, tak
si s sebou vezmeme různá svítidla
(lampiony, lampičky, čelovky), abychom viděli na cestu.

Nejnovější akcí TJ Sokola Hanspaulka jsou taneční kurzy pro dospělé.
Začalo se tančit v říjnu roku 2010 pod vedením Marie Janoušové. Vyučují se
standardní a latinskoamerické tance: polka, valčík, waltz, blues, mazurka, tango,
slowfoxtror, rumba, cha-cha, samba, jive. První, podzimní kurz měl velký úspěch
a bude navazovat hned jarní, pokračovací. Věřím, že se založila další hezká tradice, která bude velkým přínosem obyvatelům, nejen Hanspaulky.

SOKOL O PRÁZDNINÁCH
Sokolský rok se sice řídí dle školního roku a většina složek, především dětské,
o prázdninách necvičí. To ale neznamená, že naše cvičitelky zahálí. Pořádají
hned několik letních pobytů, pro různé věkové skupiny cvičenců.
Nejdelší tradici má „Léto s aerobikem“, které se každoročně pořádá již
od roku 2002. Koná se
v malebné Volyni u Strakonic. Jedná se o několikadenní akci, kde se
ženám nabízí možnost plavání a absolvování různých druhů cvičení – od
aerobiku, přes posilovací
či taneční formy cvičení
až po zdravotně zaměřené
cvičení, jako je Pilates, PortDeBras, atd. V odpoledních hodinách mohou cvičenky podnikat výlety po okolí, večer posedět u ohně či v hospůdce nebo zápolit v bowlingu. Ve Volyni děvčata každoročně připravují choreografie pod vede-

ním Katky Jeřábkové, které pak s velkým úspěchem předvádějí na Mikulášském
bále. Pro rodiče, kteří chtějí dovolenou aktivně trávit se svými dětmi, pořádáme
pobyty v přírodě.
První pobyt je zaměřený spíše pro rodiny s nejmenšími dětmi. V roce 2010
se poprvé konal na chatě Horalka v Orlických horách. Den pro účastníky začíná
rozcvičkou. Je až neuvěřitelné, jak děti rády chodí na
rozcvičku. V dopoledních
hodinách se děti věnují atletice, jízdě na všem co má
kola nebo plavou v bazénu.
V těchto činnostech si také
změří síly v soutěžích.
Odpoledne jsou pro ně připraveny různé zábavné a
soutěživé hry a jedno odpoledne děti se svými rodiči
vyrazí na bojovku. Každou volnou chvíli pak rodiče se svými dětmi připravují divadlo, které předvedou na
konci pobytu. V minulém roce to byl „Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Po úspěšné
premiéře si večer zapálíme táboráček a opečeme si buřty.
Druhý pobyt je určen pro rodiny s odrostlejšími dětmi, a je zaměřený na
cykloturistiku a vodní turistiku. Na programu jsou dva
celodenní výlety na kole.
Jeden vede krásným prostředím kolem Schwarzenberského kanálu. Druhý den se
vyvezeme vláčkem do nejvyššího bodu místní lokálky, pak
se svezeme nejkratší mezinárodní železnicí na světě,
a vracíme se podél toku studené Vltavy. Samozřejmě také
nechybí různé soutěže, bojovka a příprava divadla, které děti se svými rodiči
předvedou na závěr pobytu.
Také taneční oddíl jezdí na letní soustředění a to od roku 2004. Lokalita
se během let měnila, ale definitivně zakotvili v Orlických horách v Jamném nad
Orlicí. V objektu je velká tělocvična, vhodná na nácvik chorografií a také okolí je
příhodné na různé vycházky a hry v přírodě.
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VE ŠKOLE ZDRAVĚ
Kdo by se nechtěl cítit dobře? Jedním z faktorů, které přispívají k tomu, abychom se dobře cítili, je i výživa. Malým dětem chutná to, na co jsou zvyklé
z domova. O tom by mohly vyprávět kuchařky ve školní jídelně. Někdo dává
přednost párkům a hranolkům, ale stále častěji se objevují děti, pro které slova
„zdravá výživa“ nejsou prázdným pojmem. Řada lidí, a nejen mladých, již klade
důraz na kvalitu, nikoliv na cenu potravin.
Ve škole na Hanspaulce se se zdravou výživou určitě setkáte. Ve školním
kiosku Rarášek si děti mohou koupit svačinu i něco na zub. V nabídce nechybí
mléčné výrobky, ovoce, zelenina, celozrnné toasty i další zdravé potraviny.
Vedoucí Raráška spolupracuje se školou i s Klubem rodičů, sortiment mění
i podle návrhů rodičů, kteří dbají na zdravou výživu svých dětí.
Pro rychlou informaci jsou nabízené potraviny označeny grafickými symboly smajlíků ☺a mračounů, které dětem na první pohled řeknou, jestli to, co
si právě kupují, je potravina zdravá, či méně vhodná potravina. Informace pro
označení potraviny jsou získávány z obalů (složení potraviny) a užitečnost či
škodlivost přídavných látek (takzvaných „éček“) je ověřována z katalogu potravin na http://www.chemievjidle.cz/
Od prosince loňského roku si rodiče, ale nejen oni, mohou objednat kvalitní, ekologicky pěstované potraviny. Podařilo se navázat kontakty se skupinou soukromých zemědělců, kteří prodávají své produkty – maso, vejce, mléko
a mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, obiloviny a výrobky z nich, koření, nápoje,
bylinné čaje, med a další, většinou v bio kvalitě prostřednictvím internetového
obchodu Dobrá farma http://www.dobrafarma.cz/ . Na webové stránce je vždy
aktuální nabídka i s cenami. Potraviny se objednávají do čtvrtka a v následujícím
týdnu nám je ve čtvrtek odpoledne přivezou ke škole v Sušické ulici.
Pokud by někdo ze čtenářů Hanspaulky měl o zdravé potraviny zájem,
může se k nám připojit.
						
cu

Invaze krkavcovitých
Jdete po ulici a ze tří metrů si vás z větve zvědavě prohlíží sojka. O kousek
dál se skoro na dosah ruky na stromě hlučně hašteří straky. Asi vám vůbec
nepřijde na mysl, že ještě před dvaceti lety byly straky a sojky vzácní lesní
ptáci, které člověk jen tak snadno nezahlédl!
Co se to děje? Zjistili tihle mimořádně inteligentní ptáci, kteří se dožívají
až patnácti let, že je jim v blízkosti člověka dobře a že se nás nemusí bát? Podle

odborníků to tak nějak bude. A jak je jejich zvykem, hned si tenhle způsob života
poblíž nás lidí pojmenovali cizím slovem – synantropie. Takoví vrabci, kosi a
poštolky už začali žít synantropně dávno. Teď si na nás postupně zvykají krkavcovití ptáci: nejdřív to byly kavky, které rády hnízdí ve věžích kostelů, dnes
se k nám od západu šíří synantropní straky. V německých městech byly straky
běžné už v 70. letech, kdežto v Čechách je v parcích a zahrádkách potkáváme
teprve od 90. let. Podobně si na člověka zvykli i havrani: v 70. letech u nás takřka nebyli k zahlédnutí, ale dnes mají v oblibě ta nejrušnější místa v centrech
měst. Mimochodem, havrani, které u nás teď přes zimu vidíte, k nám přilétají
z Ruska. Úplně nejnovějším městským obyvatelem z čeledi krkavcovitých jsou
sojky; některé zase odlétají na zimu na jihozápad, třeba až do Francie.
Když pozorujete straky, jak za ohlušujících skřeků hájí své teritorium a
vyhazují z něj jiné straky, asi byste neřekli, že patří mezi pěvce, ale je to tak.
Krkavcovití jsou ze všech pěvců největší. Živí se drobnými bezobratlými živočichy, ale třeba i hraboši nebo zdechlinami, a také různými plody. Říká se o nich,
že někdy vyplení hnízda drobných pěvců, ale podle jednoho anglického průzkumu je to prý jen ošklivá pomluva.
(hu)

DROBNÉ ZPRÁVY
Pozvánka na setkání žákyň Dívčí obecné školy v Sušické ulici (první třída ve
školním roce 1942/1943)
Oslovujeme touto cestou spolužačky ze třídy paní učitelky Pavly Jozové, provdané Schreiberové – přijďte ve středu 4.5.2011 v 15 hodin na setkání do
restaurace Na Staré faře v ulici Na Fišerce 20 Praha 6 (autobus č.131 U
Matěje)!
Nejlepší dárek k našim 75. narozeninám budou naše společné vzpomínky
na dětství!
Marika Křížová Párkányiová
Prodejna potravin na Hanspaulce
Všichni, kteří bydlíme na Hanspaulce, jsme zaznamenali, že před prázdninami
byla uzavřena prodejna potravin (bývalá Včela).
Mnoho obyvatel nakupuje v supermarketech a dojíždí na nákupy autem, ale
mnohem více je těch, kteří by potřebovali prodejnu v docházkové vzdálenosti. Pro-
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blém je, že MČ Praha 6 nemá na Hanspaulce, kromě domu v Hermelínské ulici,
žádný objekt a nemůže nikomu nařídit, aby ve svém domě prodejnu potravin měl.
Mnoho obchůdků, nejen potravin, v ulici Na Pískách zmizelo. Pravděpodobně (to
je pouze můj názor) „se neuživily“, poptávka byla malá. A tak se mi zdá, že ten problém budou moci vyřešit jen Hanspaulané – tím, že se najde dům, kde bude prodejna
umístěna a také tím, že pak do něj budeme často chodit nakupovat
po
P.S. Možná jste si všimli stavebního ruchu v objektu Na pískách. Bývalá
samoobsluha se přestavuje na prodejnu Tesco Expres s termínem dokončení
v červnu letošího roku.

VÍTE – NEVÍTE?

Máte ekologii v malíčku?
Malý kvíz pro děti i dospělé
1. Nejvíc vody spotřebujeme v domácnosti na:
A) splachování WC, B) sprchování, C) pití
2. Čím se živí žížaly?
A) vajíčky plžů, B) odumřelými rostlinami, C) čokoládou
3. Jak dlouho se v přírodě rozkládá plechovka?
A) 3 měsíce, B) 3 roky, C) 5 – 15 let
4. Nejšetrnější je nakupovat do tašky z:
A) textilu, B) plastu, C) papíru
5. Do kompostu nepatří:
A) posekaná tráva, B) kosti, C) skořápky z vajec

(správné odpovědi: 1A, 2B, 3C, 4A, 5B)
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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: 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.

LIST VŠECH
HANSPAULANŮ
A OBYVATEL
BABY
VYDÁVÁ Tělocvičná jednota Sokol, Základní škola a Občanské sdružení Hanspaulka
Redakce: Mgr. Ludmila Čumplová
Redakční rada: Vratislav Beránek, Mgr. Oldřich Knitl, PhDr. Jindřich Schwippel., Ing. Marie
Pojerová (ředitelka ZŠ), Eva Hauserová, Wanda Dobrowská

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
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
E-mail: zshanspaulka@ zshanspaulka.cz
HANSPAULKA
Internet: www.zshanspaulka.cz
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 28.2. 2011. Uzávěrka příštího čísla 30.5. 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 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 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
Karel Zeman 6. 04. 2011 - 1. 05. 2011
Miroslav Pošvic 4. 05. 2011 - 29. 05. 2011
Antonín Odehnal - Zápas černé a bílé 1. 06. 2011 - 26. 06. 2011
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

