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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
mile nás překvapilo, kolik z vás se s námi podělilo o své vzpomínky na dětské
hry. Vzpomínky „klučičí“ i „holčičí“ najdete v tomto, ale i v příštím čísle, protože všechny by se nám do jednoho čísla nevešly.
Protože dostáváme řadu dotazů, zda a jak si můžete zajistit dodávání Hanspaulky
přímo do své schránky (ano, i taková možnost díky ženám ze Sokola Hanspaulka
existuje), najdete přímo pod naším redakčním úvodníkem objednávku. Jedinou
podmínkou pro objednání našeho časopisu je, že máte poštovní schránku označenou vaším jménem.
Přejeme vám hezké léto a těšíme se na shledanou po prázdninách
redakce vaší HANSPAULKY

Objednávám časopis HANSPAULKA.
Jméno ………….…………………..………………………………………
Adresa ………………………………………………….............…………
Podpis ………….……………………………………………….…………

Objednávku můžete vhodit do schránky ZŠ Hanspaulka v Sušické ulici, nebo
zaslat mailem na adresu info@sokol-hanspaulka.cz

HANSPAUL CITY
(STRUČNÁ HISTORIE HANSPAULSKÉHO HUDEBNÍHO HNUTÍ)
2. ČÁST
LÓGR
To vše od recenzí koncertů, včetně prezentace textů, povídek a poesie z místních zdrojů přes překlady beatnické literatury až po lokální drby s neobyčejnou
důkladností květnatě popisuje lokální strojopisný občasník “Lógr”, založený trojicí Ivan Poledňák, Ivan Hlas a Tlučhoř Müller a vydávaný posledně jmenovaným v létech 1977 - 1983 1 až 4 x ročně v rozsahu 30 - 160 stránek za vydatné
autorské podpory ostatních (zejména Olda Pejs, Petar Introvič, Vláďa Kouřil,
Česťa Huňát, Jeňýček Fischer, Vítek Malinovský atd.). Plátek je psán na starém
psacím stroji Underwood přes kopíráky oboustranně v počtu 1 + 10 kopií a poté
kolportován po různých skupinách hanspaulské společnosti. Se zájmem jej čte od
několika desítek až po více než 100 lidí. Bohužel se řada čísel zejména prvních
ročníků vůbec nedochovala. Z ostatních je patrno hudebně-literární zaměření na
lokální tvorbu a zajímavé portréty a překlady ze zahraničí (americká a britská
hudební scéna, beatová poesie a literatura). Podobně jako u hudební produkce je
i zde primárním účelem společná zábava.

OD JAM SESSIONS PO JAZZOVÉ DNY
(NAVI PAPAYA, HUGO BAND, ŽLUTEJ PES A DALŠÍ)
Díky píli a ctižádosti se některým souborům časem daří prosazovat mimo Hanspaulku, přichází nabídky a zvolna roztáčí kolotoč koncertů v Praze i mimo ni,
zejména na Moravě i na Slovensku, účastí na různých festivalech, tehdy řídce
pořádaných a hustě navštěvovaných. Velkou úlohu zde hraje spřízněná Jazzová
sekce svým obětavým a koncepčním přístupem k tzv. alternativní scéně.
Na Jazzových dnech si získávají popularitu mnohé známé osobnosti,
z Hanspaulky pak zejména Bluesberry a Ivan Hlas.
Na podzim 1978 po návratu z Ameriky zakládá Ondřej Hejma s Ivanem Hlasem a Tondou Smrčkou superskupinu Žlutý Pes s cílem hrát pořádné jižanské elektrické blues a boogie. Nová skupina má od samého začátku velký úspěch s repertoárem převážně od Ivana Hlase Miláčku vrať se, Hlava-Mapa, Žlutej Pes, Ruzyňský
boogie nebo Automobil v hutném provedení kapely (Petr Roškaňuk a Honza Martínek - kytary, Tonda Smrčka - bg, Eda Kuhn - sax, Vašek Lázníček - ds) a u nás
neobvyklý zpěvácký drive Ondřeje Hejmy uvádějí posluchače do nadšení.
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Vygradovaná sóla obou kytaristů a šlapající rytmika umocňují dojem
něčeho nového na tehdejší československé scéně. Ivan Hlas však dlouho nezůstává a v r. 1980 s V. Rybínem, K. Kaletou a T. Hlavičkou sestavuje nový soubor
Navi Papaya, ovlivněný reggae. Druhá verze skupiny s dnes populárními Honzou
Kalouskem - g, Pavlem Kučerou - bg a bratry Richardem a Ivanem Dvořákem
(piano a bicí) je asi nejlepší kapela Ivanovy kariéry. Písničky jako Ráno, Den kdy
se vrátila moje láska, Popílku spad, Před chvílí byla tma, Finanční tíseň, Cejtim
se jak Rastaman a celá řada dalších patří k tomu nejlepšímu z Ivanova bohatého
repertoáru a některé z nich dodnes čekají na své zveřejnění.
Vzniká dívčí skupina Obludky, která získává značnou popularitu. Špička
s Kosem zakládají Aoár, bratři Podpěrové Máji, Jirka Kozel Bartoš to zkouší
s Michalem Veverkou, Lumír Tuček předvádí zcela osobitý recitační divadelní styl.
S Pedopatem přichází Vašek Svojtka a zakladatelé Nerezu Víťa Sázavský se Zdeňkem Vřešťálem, se Slepou Uličkou pak Martin Schulz s Ondřejem Konrádem.
U Bluesberry střídá Špička Kredbu a přichází Jirka Gilík a Honza Fischer. Při nočních seancích na Velké louce do ztichlé Šárky lyricky i drsně preluduje tahací harmonika Jima Čerta Horáčka. Na Hanspaulce se objevuje Martin Kraus.
1. máj 1980, Jazzové dny a počátek 80. let
Asi nejslavnější akcí v Houtyši je improvizovaný koncert Stefana Diestelmanna
na 1. máje 1980. Diestelmann je německý bluesman známý v Houtyši z LP
desky. Toho roku překvapivě vystupuje s Countrybeatem v parku Julia Fučíka na
Výstavišti. Mezi mávátkovým a šusťákovým obecenstvem v rádiovkách působí
včas obsazená první řada houtyšských muzikantů hodně nezvykle. Po vystoupení je překvapený Němec vylákán Vytiskou a Tlučhořem na Hanspaulku, kam
přijíždí ještě s Petrem Kalandrou a Pavlem Skálou k mezitím rychle svolaným
muzikantům posíleným přáteli z Originálního Synkopického Orchestru. Večer se
znamenitě vydařil a Stefanovi se vůbec nechtělo z “Kopce”...
Jazzové dny a Jazzovou sekcí vydávané tiskoviny pomáhají rozšířit hanspaulskou muziku i do vzdálenějších míst republiky, kde různí nadšenci udržují
při životě malé kluby a snaží se pořádat nejrůznější akce. V důsledku velkého
tlaku však příležitostí stále ubývá.
Obrovský šok znormalizované hudební scéně přináší na tehdejší dobu
avantgardní singl Toto “kvartetu” s J. Koubkovou a Combem Franty Hromady
vedeným Danem Fikejzem s písní I. Hlase a O. Hejmy Horký vzduch a písek,
která pochází z úspěšného vystoupení trojice Ventyl Brother (Hlas, Hejma,
Fikejz) na Jazzových dnech. Vokální kvartet YoYo Band (Vl. a R. Tesaříci,
O.Hejma, J. Kuzma Novotný později J. Malík), který se od svého vzniku v polovině 70. let vypracoval na uznávanou veličinu alternativní scény, začíná počátkem 80. let zvolna přecházet z ryze soulového repertoáru na reggae. I když se

YoYo Band přímo k Hanspaulce dnes již tak nepočítá, patří ke spřízněným skupinám podobně jako Classic Rock´n´roll Band a další.
V roce 1981 slaví Jazzová sekce 10 let své velmi užitečné činnosti, která je
trnem v oku úřadů. Krátce na to jsou z úřední moci zrušeny již připravené Jazzové dny. Na Jazzovou sekci je vyvíjen velký tlak. Stát se s pomocí medií snaží
o zglajchšaltování kultury. Komunistický týdeník Tvorba otiskuje ideologické
zvratky ve článku Nová vlna se starým obsahem, jehož obsah má pro alternativní scénu tragické následky. Celková atmosféra strachu se přenáší i na do té
doby jakžtakž přístupné pořadatele, kteří se dostávají do ohniska kulturní kontroly. Kdo vyčnívá z řady, nevystupuje. Zákazy jsou nesmyslné: totální i lokální.
Např. Bluesberry nesmí vystupovat ve Východočeském kraji. Jako desítky jiných
je i Žlutý Pes donucen ke změně jména, a to dokonce dvakrát. Dochází k celkové
kulturní pasivitě a se závistí se jezdí k sousedům do Varšavy a Budapešti.
(převzato z internetu)

POTOMCI RODINY STRETTI
Výrazný dům z červených cihel na Šárecké ulici patří rodině, ze které vzešlo
několik slavných českých výtvarníků. Postavil ho malíř Jaromír Stretti-Zamponi
a dnes v něm žije přední český restaurátor Karel Stretti.
Předkové rodiny Stretti žili od šestnáctého století v malé obci na jižním svahu Alp u Lago di Garda na severu Itálie. V roce 1789 přicestoval do
Prahy desetiletý Giovanni Stretti a vstoupil tu do učení u svého strýce zlatníka.
V Čechách už zůstal, stal se pražským měšťanem a později předsedou cechu zlatníků. Dalším příslušníkem tohoto rodu, který se zapsal do české historie, byl
lékař Karel Stretti, který v 19. století působil jako osobní lékař Metternichů, později měl praxi v Praze. Jeho rodina žila v letech 1873-1886 v Plasích a iniciovala
tu kulturní život. Karel Stretti měl pět dětí, dva z jeho synů vynikli jako malíři a
grafici. Starší Viktor šel rovnou studovat na akademii, ale na vzdělání mladšího
Jaromíra už nebyly prostředky, a tak vychodil obchodní akademii a stal se bankovním úředníkem. To ho ale vůbec nebavilo a vytoužené výtvarnictví vystudoval po večerech. Aby se odlišil od bratra, přidal si za jméno ještě přízvisko po
italské babičce a tvořil pod jménem Jaromír Stretti Zamponi. A právě on vystavěl
v roce 1930, v době, kdy Hanspaulka vznikala, zmíněnou červenou vilu.
Jaromír Stretti-Zamponi působil jako hradní umělecký poradce, pohyboval se v blízkosti prezidentů Masaryka i Beneše a jejich rodiny se přátelsky stýkaly. Měl jediného syna Maria, výtvarníka, a ten byl otcem čtyř dětí, Bianky,
Karla, Maria a Adama. Jeho manželka paní Zdenka je dnes devadesátiletá milá
dáma, těší se skvělé formě fyzické i duševní a ráda si zavzpomíná na svůj pes-

3

4

trý život. Žádné z jejích čtyř dětí nemohlo jít za socialismu na studie. Nejprve si
musely odpracovat nějakou dobu v dělnických profesích, důvodem byl dědečkův kádrový škraloup. „A také to, že když po mém muži chtěli, aby namaloval
Gottwalda, řekl, že ho nebude malovat,” vypráví paní Zdenka. Nejstarší Bianka
působila jako chovatelka pokusných beranů, teprve poté směla studovat střední
zdravotní školu. Karel dělal kopáče na stavbě tramvajové trati do Šárky, pak jezdil jako řidič se sanitkou, jako kašér modeloval loutky v divadle Říše loutek,
následovaly dva roky vojny a pak se konečně dostal na AVU. Mario dělal nočního hlídače ve sbírkách Národní galerie a přitom studoval, snad to měl snazší
proto, že byl právě rok 1968. Adam se vyučil umělecké řemeslo v oborech
kovářství, pasířství a zámečnictví a nastoupil jako dělník v kovářské dílně.
“Můj muž musel živit velkou rodinu, díky slušným redaktorům měl přístup k tvorbě ilustrací, známek, užitkové grafiky a podobně,” vzpomíná paní
Zdenka na manžela. “V důsledku politického bojkotu dost trpěl s nervy, střídavě
byl v invalidním důchodu, zemřel v roce 1960, když na zájezdu Svazu výtvarných umělců v SSSR záhadně vypadl z okna. Nikdy jsem se nedozvěděla, jak to
přesně bylo.”
Druhý sourozenec v pořadí je náš nejuznávanější současný restaurátor prof.
akad. mal. Karel Stretti, vedoucí pedagog Restaurátorské školy malířské AVU. Obor
restaurování malířských děl studoval v ateliéru zakladatele české restaurátorské
školy prof. Bohuslava Slánského. Během studií v roce 1967 dostal unikátní příležitost: ve Florencii zničila velká povodeň obrazy z depozitářů galerie Uffizi a
dalších galerií a on je směl v rámci školní stáže restaurovat. Jak může být restaurátorská práce napínavá, dokládá další příhoda: jednou mu kancelář prezidenta
republiky svěřila k restaurování obraz barokní krajiny, ale pečlivý Karel Stretti
zjistil, že se pod malbou skrývá další vrstva a v ní pigmenty typické pro Tintoretta. Nakonec pod krajinkou odkryl nesmírně cenný Tintorettiho obraz Klanění
pastýřů, dnes chloubu hradní galerie.
Třetí sourozenec Mario vystudoval češtinu, polštinu a psychologii a pracuje jako výzkumný pracovník v oboru školství, nejmladší Adam je uměleckým kovářem. V rodině je ještě další malíř, Karlův syn Jakub Stretti.
Dvě husy za portrét
“Napřed jsme bydleli v Kozlovské,” vzpomíná paní Zdenka, “pak jsme se kolem
roku 1956 přestěhovali ke tchánovi.” Napadá mě, že vychovávat a živit během
války a těsně po válce čtyři malé děti muselo být strašně těžké, ale kupodivu se
pletu. “Za války to tak těžké nebylo,” vysvětluje paní Strettiová, “protože lidé
chtěli investovat peníze do obrazů, portrétů a podobně. Jedna paní z Kouřimska třeba přinesla dvě husy výměnou za portrét své dcery. Tak to chodilo, jednou
hrouda másla, podruhé vajíčka... šlo to. Horší to bylo po válce.”

Paní Zdenka byla v domácnosti do roku 1960, kdy jí zemřel manžel.
“Zůstala jsem se čtyřmi dětmi bez prostředků,” líčí. “Tchán s tchyní už byli po
smrti. Sehnala jsem místo pomocné asistentky v Národní galerii, ovšem neuměla jsem psát na stroji a tamní personalista mi radil, abych tvrdila, že umím,
a šéf odboru mi hned chtěl diktovat dopis. To bylo něco příšerného! Byla jsem
ztrémovaná... a on byl hrozně hodný a trpělivý. Ale trpěl taky!” Prošla tedy
dvouletým kurzem psaní na stroji a od té doby to umí na jedničku. Prošla ještě
mnoha místy, v Národní galerii pořádala archív, pracovala tam v nově vzniklém odboru architektury, později v projektovém ústavu, jako knihovnice technické literatury, u památkářů, ve švýcarské strojírenské firmě. Všude uplatňovala svůj organizační talent a znalosti jazyků. Nezahálí ani dnes. “Syn mi
věnoval internet, tak mě teď čeká se to naučit... už dva roky se tomu bráním,”
říká s humorem. Vůbec nepochybuju, že to zvládne.
V domě na Hanspaulce dnes bydlí kromě paní Zdenky a jejího syna Karla
ještě její dcera Bianka s rodinou. “Celé příbuzenstvo se schází na zahradě při
oslavách narozenin, bývá nás tak kolem patnácti a je to rušné,” říká paní Zdenka.
(hu)

80 LET SOKOLA NA HANSPAULCE
Tělocvičná jednota Sokol Praha – Hanspaulka vznikla v roce 1931, nejprve jako
pobočná jednota Sokola Dejvice (na Špejchaře). Ustavující schůze pobočky se
konala 19. dubna 1931 v restauraci U Fornousů na náměstí Za Hanspaulkou. Do
čela správního výboru pobočky byl zvolen první starosta František Hocke, Jan
Pála náčelník a Anna Šebestová náčelnice.
Vlastní cvičení, nejprve pouze žactva, začalo v pondělí 4. května na
cvičišti u školních pavilonů, od 11. června 1931 cvičilo také dospělé členstvo. První veřejné cvičení se konalo již 14. června na upraveném poli proti
vchodu na hřbitov u sv. Matěje. Po cvičení následovala veselice v zahradě
restaurace U Hendlů. Celou tuto „jarní zahradní slavnost“ zahájil sokolský
průvod, který vedla hudba Sokola Dejvice od školního hřiště k Matěji. V průvodu šlo 86 žáků, 86 dívek, 65 mužů a 16 hudebníků.
Otázka, kde se bude cvičit v zimě, se vyřešila smlouvou s panem Hendlem, majitelem usedlosti, jenž umožnil bezplatně používat nevelký sál hostince. Sál ovšem potřeboval úpravy na náklad jednoty. Oprava zdí, oken, střechy, stropu, podlahy, vymalování, zavedení elektřiny, zřízení a vymalování šaten
– vše se dělo svépomocí členů jednoty. Cvičení bylo zahájeno 17. září v počtech
35 mužů, 32 žen, 7 dorostenců, 16 dorostenek, 127 žáků a 115 žákyň. Slav-

5

6

nostní otevření této „tělocvičny“ se konalo 28. listopadu 1931. Již 6. prosince
přišel mezi žactvo první sokolský Mikuláš s nadílkou a 12. prosince se u Hendlů konala první „Mikulášská“ pro dospělé členy Sokola. V témže roce, počátkem října, byl založen dramatický odbor a loutkové divadlo. V lednu roku 1932
byl ustaven odbor trubačský, který měl 20 členů, v únoru začalo cvičit družstvo
starších bratří - 14 členů. První samostatné šibřinky se konaly 20. února v sále
„Zavadilka“, ráz šibřinek byl „Na svatomatějské pouti“.
V roce 1932, po roce užívání provizorní „tělocvičny“ v hostinci U Hendlů,
nastalo zlepšení, Sokolu se podařilo získat pronájem moderně vybavené tělocvičny v právě dostavěné škole v Sušické ulici ke cvičení v podvečerních hodinách, zprvu jen pro děti do 14 let, později i pro dospělé.
Jednota zakoupila v červenci téhož roku od města Prahy v ulici Na Hanspaulce pozemek pro letní cvičiště o výměře 979 sáhů (3 522 m2) za 19 587 Kč a
později za 2 338 Kč i další díl o velikosti 463 m2 a hájovnu, z níž se na řadu let
stalo sídlo Sokola, které slouží dodnes.
Valná hromada, konaná 22. ledna 1933 v „tělocvičně“ u Hendlů jednomyslně odhlasovala přeměnu sokolské pobočky v samostatnou jednotu s právní platností od 1. ledna 1933. Nový název jednoty, potvrzený župou byl: „Tělocvičná
jednota Sokol Praha Dejvice II“ na Hanspaulce.
Zájem veřejnosti o činnost hanspaulského Sokola stále sílil, přibývalo
dospělých členů – cvičících, přispívajících, i dětí. Vedle základní tělocvičné činnosti, která probíhala podle dlouholetých zkušeností, získával Sokol nové příznivce i svým kulturním programem. Pořádaly se besedy, přednášky, výlety,
návštěvy výstav a uměleckých ateliérů, konaly se plesy, především tradiční
sokolské šibřinky v sále na Zavadilce, kde svá představení na primitivním jevišti
uváděl sokolský divadelní soubor střídavě s místním spolkem divadelních ochotníků J. K. Tyl. Ve sklepní místnosti školy se hrálo sokolské loutkové divadlo.
Vidinou budoucnosti se stala vlastní sokolovna, nákladný podnik, na který se
sháněly finanční prostředky různými akcemi, i kasičkami na dobrovolné příspěvky.
Na valné hromadě 25. října 1939 bylo definitivně rozhodnuto, že se začne se stavbou sokolovny. Podkladem byly plány vypracované bratrem Ing. arch. Františkem
Kolářem. V jeho návrhu se kromě tělocvičny počítalo také se společenským sálem
s kinem a restauračním zařízením. Pro omezené prostředky bylo nutno plány korigovat. Zvítězil návrh tělocvičného sálu, který byl zároveň divadelním sálem a místem pro jiné sokolské podniky. Prostory byly vyřešeny tak, aby mohly sloužit i jiným
účelům: šatna cvičících byla hledištěm loutkového divadélka, předsálí tělocvičného
sálu též restauračním prostorem. Na podzim roku 1939 se provedla část výkopu,

avšak s vlastní stavbou se začalo v roce 1940, v hodině dvanácté, kdy se přiostřovaly poměry ve stavebním hospodářství, a též předpisy pro stavby, vydané okupanty.
Všichni zúčastnění se činili, až se šťastně sokolovna dostala pod střechu, opatřila se
omítkou vnitřní i vnější. Byly připraveny parkety i ústřední vytápění. V dubnu 1941
však okupanti zastavili činnost Sokola, zabrali veškerý sokolský majetek, rozpustili
Českou obec sokolskou, hanspaulská sokolovna byla úředně zapečetěna a pak sloužila až do konce války jako skladiště zabaveného židovského nábytku.
Ke dni zákazu činnosti měla jednota 510 členů. Sokol úředně neexistoval, ale jeho členové dál udržovali osobní kontakty. Přes bdělost okupantů se na
čas podařilo obnovit alespoň činnost loutkového divadla (část inventáře uschovali loutkáři ve svých bytech). Hrálo se pro potěšení nejmenších diváků v sálku
restaurace U Tyšerů v Krocínovské ulici. Samozřejmě pod jiným názvem, pod
krycím patronátem Rodičovského sdružení hanspaulské školy.
V dubnu 1945, měsíc před Květnovou revolucí, zorganizoval náčelník br. Vladimír Kopřiva na výzvu ilegálního vojenského velitelství z bývalých členů jednoty
pohotovostní skupinu 150 mužů, která pak v revolučních dnech konala mimo jiné
pořádkovou službu, účastnila se odzbrojování německých vojáků, ubytovaných ve
škole, a zajištění vojenského materiálu. Spolu se sovětskými vojáky zasáhla 9. května
při dobývání německých pozic v budově České techniky v Dejvicích. Vladimír Kopřiva dostal za svou statečnou odbojovou činnost státní vyznamenání. Pro sanitní a
pomocné služby se utvořila skupina asi 25 žen, které pak působily například v ošetřovně v restauraci Zavadilka.
Po uklidnění revolučních bojů bylo prvním úkolem nejprve obnovit tělocvičnou činnost jednoty, což se podařilo během několika letních měsíců, a pustit se do dostavby a vybavení sokolovny. Sokolové si pokládali za čest, mohl-li
každý přispět podle svých sil a své profese k dovršení společného díla. Hlásili se
dobrovolníci, sbíraly se finanční příspěvky, přibývalo členů, a tak za méně než
půldruhého roku mohla být sokolovna uvedena do provozu. Zatím se cvičilo ve
školní tělocvičně, ale už 27. října 1946 byla sokolovna slavnostně otevřena. Slavnost probíhala dva dny, mimo členů naší jednoty zde promluvil též bývalý starosta ČOS bratr J. Truhlář, ve sportovní části předvedl náročnou sestavu na kruzích vítěz z olympijských her roku 1938 v Berlíně Alois Hudec.
Hanspaulský Sokol pořádal každoročně letní tábory pro děti a dorostence,
které obětavě vedl Tomáš Ženíšek. Byl zorganizován kurs angličtiny s ohledem na blížící se všesokolský slet a na předpokládanou účast zahraničních
hostí. Hanspaulská jednota měla tehdy 1 268 členů. Skupina dorostenců utvořila
taneční orchestr Neutron, který účinkoval při odpoledních čajích v sokolovně (na
pozoun v něm hrál dnešní světově proslulý dirigent Libor Pešek).
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XI. všesokolského sletu v roce 1948 se hanspaulští sokolové účastnili
mimořádným počtem cvičících na Strahově i pořadatelů v různých sletových
odborech. Celou Prahu rozjásal sletový průvod, v němž hanspaulskou jednotu
reprezentovala, mimo účastníky všech složek, také fanfárová skupina dorostenců.
Nedlouho po sletu, který světu opět ukázal sílu sokolského hnutí, byl „zvolen“ nový výbor jednoty, který poslušně plnil příkazy Sokolské komise Okresního akčního výboru Národní fronty v Praze XIX. Již v září 1948 bylo z jednoty
vyloučeno mnoho starých členů, kteří měli „nedost kladný poměr k lidově demokratickému zřízení“ a v říjnu 1948 byl bratr Vladimír Kopřiva zbaven funkce
náčelníka, údajně pro jeho „nedost kladný poměr k lidově demokratickému zřízení a pro nedostatek záruky, že by dovedl vést jednotu a vychovávat její členstvo v novém duchu“. Následovalo zabavení veškerého sokolského majetku,
jak nemovitého tak i movitého (na základě zákonů č.187/1949, č.71/1952 a
č.68/1956).
Hanspaulský Sokol se musel znovu odmlčet a na čtyři desetiletí se uchýlit
do „ilegality“. Staří sokolové se pravidelně scházeli pod „krycím“ názvem Starodomkáři Hanspaulka. Také cvičení částečně pokračovalo. Začátkem padesátých let cvičilo už jen několik mladých členů a členek. Koncem padesátých let
byla naše sokolská jednota přiřazena k výrobnímu závodu Aritma Vokovice, což
zaručovalo podřízenost sokolské jednoty vládnoucímu režimu. Později byla zřízena na Hanspaulce Tělovýchovná jednota Spartak Dejvice, do jejíhož „vlastnictví“ pak postupnými převody přešel veškerý sokolský majetek hanspaulské jednoty Sokol Dejvice II.
V období tzv. „pražského jara 1968“ se probudily snahy o obnovení Sokolské organizace a ovšem i Sokola na Hanspaulce. Hlavním činitelem při obnově
jednoty byl bratr Ladislav Šiška, který vše připravoval a obstarával. Připravovala se organizace cvičení, byli hledáni cvičitelé pro vedení jednotlivých složek.
Vzhledem k volnější situaci té doby se vyjednalo se Spartakem Dejvice, který
měl ve vlastnictví veškerý majetek Sokola Dejvice II, zřízení tzv. odboru Sokol,
jehož úkolem bylo vyvíjet činnost v oboru základní tělesné výchovy. Později,
v době tzv. „normalizace“, musel být odbor Sokol přejmenován na odbor ZRTV
(základní a rekreační tělesná výchova). Pracovali v něm dřívější sokolové podle
sokolských zásad. Od té doby se sokolská činnost, byť v rámci Spartaku, úspěšně
rozvíjela. Vedení odboru ZRTV v jednotě prakticky přešlo do rukou bývalých
členů sokola. Od r. 1969 byly rovněž pravidelně jednou do roka odborem ZRTV
v sokolovně pořádány akademie, vedené zcela v duchu bývalých sokolských tradic. Všichni jejich návštěvníci z řad dřívějších sokolů obdivovali, jak jsme si
udrželi sokolského ducha, i když jsme to veřejně nemohli projevit.

Od roku 1968 až do změny státních poměrů v roce 1989 byla sokolská myšlenka po dobu potlačené svobody v odboru ZRTV udržována. Konečně 25. 1. 1990
na členské schůzi ZRTV byl přijat návrh jeho výboru na návrat k původnímu
jménu odbor Sokol. Byl zvolen nový výbor odboru Sokol: předseda J. Folda, místopředseda K. Hemzal, jednatelka S. Vidmanová, hospodářka H. Blagodárná, vzdělavatel I. Beránek, náčelnice E. Jedličková, místonáčelnice V. Mikulková, náčelník P. Dynybyl, zdravotnice S. Nová. Právní subjektivitu obnovená Tělocvičná jednota SOKOL Praha Dejvice II – Hanspaulka získala, registrací na Ministerstvu vnitra ČSSR 10. 8. 1990, v ČOS byla registrována dne 20. 8. 1990. V souladu se zákonem č. 173/1990 jsme uplatnili u TJ Spartak Dejvice nároky na navrácení sokolského majetku, který jednota vlastnila k 31. 3. 1948. Nastalo období úsilí o navrácení majetku, naplněné sedmi lety soudních jednání.
Do sokolovny jsme se mohli definitivně vrátit až v září 1998. Do té doby
jsme cvičili díky vstřícnosti vedení školy hlavně v tělocvičně základní školy
v Sušické ulici, v sokolovně mohly cvičit jen v pátek odpoledne starší žákyně.
I přes tyto potíže se naše jednota aktivně zúčastnila téměř se všemi oddíly
XII. všesokolského sletu v roce 1994. Nácvik na XIII. všesokolský slet v roce
1999-2000 již probíhal v naší navrácené sokolovně, jednota se zúčastnila sletu
ve velkém počtu. Celkem naši cvičenci vystoupili v deseti skladbách. Na XIV.
všesokolském sletu v roce 2006 jsme se opět zúčastnili ve všech skladbách od
Rodičů a dětí až po Věrnou gardu. Letos začneme již v říjnu nacvičovat skladby
pro XV. všesokolský slet, který má být uspořádán v roce 2012.
K 80. výročí založení naší jednoty jsme uspořádali 30. 4. letošního roku slavnostní akademii, vystoupili na ní cvičenci od 2 do 84 let, prakticky všechny oddíly.
Malé děti byly všechny roztomilé, ženy s kužely ukázaly, že opravdu umějí zvládnout své ošemetné náčiní, Věrná garda byla obdivuhodná a zaslouží uznání, jak
cvičí ve svém věku. Naprostou novinkou bylo vystoupení nejmladšího oddílu –
taneční pro dospělé. Pro mnohé diváky to určitě bylo nečekané, a ještě překvapivější
a úžasný byl úvod jejich klasického tance: árie z muzikálu My Fair Lady v podání
členky tohoto oddílu, Karolíny Bubleové – mladé zpěvačky Národního divadla.
Památník k 80. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Praha – Hanspaulka již vyšel, je krásný a zajímavý. Dočtete se v něm neuvěřitelné množství
zajímavých podrobností nejen o dění v jednotě, ale i o Hanspaulce a hanspaulanech. A těch fotografií! Skutečně se památník povedl.
O naší bohaté tělocvičné, sportovní i kulturní činnosti bylo psáno v minulých číslech tohoto časopisu, připraveno máme ještě mnoho zajímavostí ze současnosti, ale to zase někdy příště.
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Na závěr ještě pozvání na S O K O L E N Í, plánované na 8. září 2011. Pro
ty, kdo neví co to je, tak vězte: je to propagační akce, probíhající již několik let
i v jiných sokolských jednotách. Můžete si zde na vlastním těle zkusit nebo se
jen podíval (ale ono vám to nedá) cvičení a sportování, které probíhá v oddílech
naší jednoty během roku. Cvičit se bude jak v tělocvičně, tak na hřišti. Můžete si
zde ve Fit testech vyzkoušet i svoji kondici.
					

V. Mikulková

HRÁLI JSME SI NA HANSPAULCE
Vybavovat si dětské vzpomínky na události před osmdesáti lety je úkol, který už
jen stěží zvládám. Ale pokusím se, výzva redakce aspoň na chvíli probudila činnost otupělých mozkových buněk.
Toho roku 1929, když mě přinesli či přivezli na Hanspaulku, byly pověstné
mrazy, kdy mrzly ovocné stromy v sadech a zamrzaly vodovodní přípojky do domů
ještě vonících čerstvou maltou, a kdy lidé prchali do tepla příbytků před tou siberií.
Dětské hry se odbývaly především v teple domova. První hráčské vášně
jsme prožívali s Černým Petrem nebo se stále aktuální hrou Člověče, nezlob se.
Panenky a paňácové, pokojíčky s loutkami či dokonce vláček nebo domácí loutkové divadlo, to všechno přinášelo človíčkovi aspoň náhražku reálného světa.
Když příroda dovolila, dalo se vyjít do té spousty bláta a na kousku udusaného
chodníku vyhloubit patou důlek na kuličky. A tu se rozehrály bojovné turnaje
i hazardní hry, kdo pobere víc kuliček.

Nastal čas „koloběžkování“. Koloběžka, to byl jedinečný dopravní prostředek,
touha každého kluka, měly různé vybavení, samozřejmě zvonek – cink cink pozor
jedu! – a také brzdu, kdo ji neměl, musel brzdit podrážkou o vozovku nebo patou
o zadní kolo. Na koloběžkách jsme projezdili Hanspaulku křížem krážem, dodnes si
pamatuju názvy ulic od Pernikářky po Fišerku, měl jsem přehled o hanspaulských
obchodech, hlavně cukrárnách, ale ty mi zmizely do nenávratna. Sliny se sbíhají při
vzpomínce na kornout zmrzliny, vytvarovaný dřevěnou špachtlí a doplněný úsměvem paní Kubánkové nebo Melčové. Občas jsme zajeli s koloběžkovou expedicí i do
vzdálenějších krajin, třeba k Václavu na Velké louce pod Soborskou ulicí a odtud po
úbočí až k tenisu. Naše jízdy se neobešly bez dopravních nehod zpravidla zaviněných
nezvládnutým řízením při jízdě s kopce, třeba od zámečku na Šáreckou. To jsme
pak přišli s brekem domů, rozbité koleno ošetřili rodiče a když to bylo horší, musela
zasáhnout paní doktorka Andresová nebo páni doktoři Petrov či Sýkora.

Tenis - zvláštní kapitola našich dětských let. Raketa byla ještě pro
malou ruku těžká, zato naši rodiče pilně navštěvovali kurty Nad Šárkou.
První čtyři zde zřídil někdy v roce1931 hanspaulský Hospodářský klub, předchůdce dnešního Občanského sdružení. Byly sypané žlutým pískem a lajnovaly se vápnem podle dvojité latě, což obstarával pan Zástěra, domovník z protější vily JUDr. Kopeckého. Vládl v zelené stavební boudě, které se mohlo
říkat klubovna, prodával buřty a limonádu, staral se prostě o dobrou pohodu
v tenisovém areálu. V zimě, když zamrzlo, poléval kluziště a shraboval sníh
z ledové plochy.
Ale vraťme se k letním dnům. Naše koloběžkování dostalo vydatnou
podporu v založení významného zařízení, klubu pro jízdu na sáňkách, na
bruslích a především na koloběžkách. Členové byli tři: můj bratr Ivan, Pavel
Ascher a Fanda Nádvorník, všichni žáci třetí třídy obecné školy v Sušické.
Ale každý musel přece mít členskou legitimaci, pro pořádek. A tak Ivan
vytiskl ten důležitý dokument gumovými literkami z dětské tiskárničky.
Jenže se mu nějak popletla písmena b a d, to se stává, a vznikl zcela originální název nové instituce JEZBECKÝ KLUD. Což nám zůstalo v souboru
rodinných kuriozit.
Při sledování čipernosti naších tehdy mladých rodičů jsme bezděčně získávali i první svérázné zkušenosti v Pjazyce anglickém. Tehdy se všeobecně
užívalo anglické terminologie. Před začátkem každé hry, gamu, musel podávající hráč nejprve provolat„PLAY!“ a teprve až mu protivník dal svolení slovem „READY“, mohla hra začít. Nevím, zda tahle tenisová etiketa platí i dnes.
Naučili jsme se podivná slova, ani dospělí si nedělali starosti s výslovností,
proto se ozývaly na kurtech pro nás těžko srozumitelné výrazy jako fiftýn, fiftýnforty, fortyzerty, etventyč, ťus…

Když vítr pofukoval ze strnišť, nastala doba pro letecký sport. Vhodným
letištěm pro draky byl rozsáhlý svah mezi Pernikářkou a Sušickou ulicí, tehdy
ještě nezastavěný. Otcové a starší kamarádi projevovali konstrukční dovednosti
i výtvarný smysl při stavbě draků, nacvičoval se start a plynulé přistání. Stávalo se, že se některý drak vymkl kontrole, opustil letový koridor a přistál kdesi
daleko na střeše.
Tentýž svah nám sloužil i v zimě, když jsme odložili koloběžky a vyjeli do
světa na sáňkách. Ostatně svahů pro sáňkování a lyžování byl tenkrát na Hans-
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paulce dostatek. Nejprudší kopec jsme sjížděli od Zlatnice dolů k potoku v Šáreckém údolí. Sluší se poznamenat, že usedlost Zlatnice, dnes ruina, tenkrát ještě sloužila jako výletní hostinec a stráň byla zcela holá, i slalom se tam dal jezdit.
Jak se schylovalo k podzimu, ustávaly naše jízdy po Hanspaulce. Pan
Zástěra svinul sítě, odstranil bariéry a lavičky mezi kurty, připravil si hadici a
čekal, až bude moci proměnit tenisovou plochu na ledovou. Pak nám pomáhal
připevňovat brusle, ještě zpravidla ty obyčejné na kličku, prodával čaj s citronem, pro tatínky případně s rumem. Naše bruslení mělo daleko ke krasobruslení, jen taktak jsme svedli nějaký ten kroužek nebo jízdu pozpátku. S oblibou
jsme dělali hada a ten, co jej vedl, dělal naschvál prudké zatáčky, aby se had
roztrthl a slabší bruslaři museli padat a svézt se po zadku.
Také na Štědrý den odpoledne nás rodiče poslali na kluziště, abychom doma
nepřekáželi a případně nezahlédli, co mělo zůstat pro nás až do zaznění zvonku
utajeno. Mezi dárky se pokaždé objevily i knížky z tehdejší nabídky dětské
četby: Karafiátovi Broučci, Ferda mravenec Ondřeje Sekory, Čapkovy pohádky
a Dášeňka, trvale populární Kája Mařík nebo knihy Arthura Ransoma, s jejichž
hrdiny jsme prožívali napínavá dobrodružství na rybníku i na moři. Náš dětský
obzor se rozšiřoval poznáváním světa vlastní zkušeností, cestičkami krajinou blízkou i vzdálenou, skutečnou i uměleckým sdělením zprostředkovanou.
Vratislav Beránek

ZLATÝ KŘOVÍ
„Zlatý křoví“ vykřikl pětiletý Franta Račan, když holčičí útok, vedený jeho,
o pár let starší sestrou, skončil zakopnutým míčem do keře na okraji „hřiště“.
To hřiště byla část ulice Nad Šárkou, mezi ulicemi Na Pernikářce a Sojkovskou. Tehdy (počátkem let padesátých) byla ještě v těchto místech severní
strana ulice nezastavěna a měl tam pan Staněk zahradnictví.
Aut v té době bylo málo. A když už byla, byla úhledně uklizena. A když už
i nějaké vyjelo, bylo slyšet z dálky, a spíš uctivě a se zájmem jsme mu uvolnili cestu.

Další často používaná plocha byl krátký úsek ulice na náměstíčku Na Pernikářce – vedle Linhartovy vily, který byl ideální pro utkání ve vybíjené.
No, a vlastní travnatá plocha tohoto náměstíčka sloužila ke všem dalším
podvečerním hrám party místních dětí.
V této souvislosti je dobré podotknout, že zmíněné hry popsala paní Kamila
Skopová v půvabné knížce „Dětské hrátky půlstoletí zpátky“. Jsou tam všechny,
včetně „krvavého kolena“. Jen si neodpustím drobnou poznámku: Na Pernikářce
se používala, předtím, nežli se s výkřikem „krvavé koleno jde!!!“, koleno rozeběhlo honit ostatní děti, mnohem strašidelnější věta: „už první (atd.) hodina odbila
… krvavé koleno nejde!!“, na rozdíl od uvedeného erbenovského „už první (atd.)
hodina odbila … a lampa ještě svítila“. Koleno se hrálo, pochopitelně, až za večerního šera, než se začalo ozývat volání k večeři.
(tr)

TROCHA VZPOMÍNEK NA „ČAS MALIN
NEZRALÝCH“
Pro starší pamětníky (mezi něž se počítám) bych rád připomenul, že šlo-li se od
tramvaje Šáreckou ulicí, byl tam ještě (vedle zahradnictví, před rohem Kozlovské ulice) báječný sáňkařský svah. Nebyl moc prudký a tak byl oblíbený především mladšími a nenáročnými sáňkaři.
Dopisuji tuto vzpomínku a uvědomuji si, že mám typický pamětnický
pocit: „za našich mladých let“ bývalo v Praze víc sněhu a dále vydržel. A také se
mnohem víc sáňkovalo než lyžovalo.Nejlepší sáně byly rohačky, umělohmotné
„pekáče“ a talíře ještě nebyly vynalezeny. Měly ale svého předchůdce: na dřevěnou
podlážku se odspodu připevnil pár starých bruslí (nejlépe odložené „šlajfky“) a na
tom se pak sjíždělo - nejlépe po zledovatělých chodnících.
Mladší pamětníci si jistě vzpomenou na doby, kdy v každé druhé hanspaulecké
zahradě či zahrádce byl (více či méně chátrající) altánek. - báječná schovávačka ve
všemožných hrách i ochrana před deštěm, když se nechtělo jít domů. Když altánek
nebyl, bylo možné přemluvit tatínka - domácího kutila - , aby odněkud vyštrachal
již dvakrát použitá prkna a nějaký domeček postavil. A když to z nějakých důvodů
nešlo, ale byla na skladě alespoň nějaká ta prkna a hřebíky, dala se ve větvích stromu
udělat báječná tajná pozorovatelna. Ta se pak podle potřeby mohla změnit v kapitánský můstek „kormidelní lodi“, kokpit stíhačky či lovecký posed.
Když už jsme u zahrádek, musím ještě připomenout, že v zahradě pana vyslance
Štréra v Kozlovské ulici dozrávaly první třešně na Hanspaulce. Na jejich sklizni
mívaly podíl děti ze sousedství. Muselo se sklízet rychle, protože o třešně mělo velký

13

14

zájem i tehdy přehojné hanspaulecké ptactvo. A mluvím-li o sousedství, bývaly doby,
kdy dobří sousedé, obdaření stejně starými dětmi, „socializovali vnitroblok“. To jest:
nadělali průchody v plotech, aby dítko bez bazénku se mohlo jít cachtat k sousedům
a dítko s bazénkem naopak mohlo jít vařit bylinkový čajíček do domečku děcka bez
bazénku. Náš „socializovaný vnitroblok“ ovšem v létě nabídl vstup ke zcela výjimečné podívané. Soused tam rozložil veliké, výhybkami a křižovatkami opatřené
kolejiště a provozoval tam jízdy nádherného elektrického vláčku značky Märklin.
Za největší klukovskou senzaci zašlých časů ovšem pokládám soustavu „jeskyní“ u Kotlářky. K jílovitému svahu bylo třeba dojít před rodiči dobře utajovanou pěšinou mezi hustými křovinami - a pak tu již byl ten svah s bunkry, doupaty,
chodbami a chodbičkami, o nichž kolovaly nejrůznější - pokud možno děsivé příběhy. A samozřejmě se tu dalo pátrat, dále kutat, také padat ze srázu, zapálit ohníček, prchat před nepřáteli, protože otázka „majetnictví“ těchto báječných prostor
byla záležitostí velmi nejasnou a velmi spornou.
(sch)
Psal se konec padesátých let, začala jsem zrovna chodit do školy. V tzv. „vojenských domech“ jsem měla několik kamarádů, s nimiž jsme sáňkovali, závodili
nebo jezdili na kole. S jedním jsem si dokonce hrála na svatbu – tajně před ostatními – kreslili jsme si náš byt do úplných detailů – tzn. záclonky, křesílka, stolečky …
Tento chlapec pro mne chodil ráno, vždy zazvonil a škobrtali jsme spolu
do školy. Drželi jsme se za ruce a před školou se pustili. To aby druzí neřekli, že
jsme ženich a nevěsta…
V našem domku bylo třeba pět kluků najednou, a když pršelo, hrávali jsme
si na schovávanou v různých zákoutích schodiště a jiných skrýších. V zimě jsme
bruslili, já s bruslemi na kličku, z nichž jedna mi pořád padala. Později, když mi
naši dovolili pejska, jsem ho vozila v kočárku pro panenky a oblékala do šatiček
po velké panně. Nechal si to líbit. Někdy jsme si s kamarády hráli a běhali společně s psíkem. Bohužel to všechno skončilo ve třetí třídě, kdy většinou kluci
už s děvčaty nekamarádí – stydí se a bojí posměchu. Kamarádku jsem neměla,
všechny byly o hlavu větší a braly mne jako malé mrně.
Až asi v páté třídě se k nám do sousedství nastěhovala jedna dívenka a
staly se z nás nerozlučné přítelkyně. Asi proto, že byla o rok mladší a tudíž
i menší. Toto přátelství nám vydrželo celý život.
Na dobu dětství vzpomínám ráda, už proto, že jsou to neopakovatelné
zážitky z dob, kdy jsme byli malí, ale přesto vnímaví k okolnímu světu.
Eva Pecharová

15

PŘÍRODNÍ ZAHRÁDKA VÁM UŠETŘÍ PRÁCI
Při procházkách přírodou obdivujeme malebná lesní zákoutí, remízky,
louky plné květin, jezírka zarostlá vodními rostlinami. Tyto scenérie lahodí
oku, a přitom je často nikdo neudržuje, nebo se o ně stará jen minimálně.
Co kdybychom si u svého domku také vytvořili „zahradu pro lenochy“?
Přizpůsobit zahrádku tomu, abychom se obešli bez chemie a s minimem
údržby, není tak těžké. Stačí ji přiblížit okolní přírodě a vzdát se vytváření takových rostlinných společenstev, která jsou v našich podmínkách nepřirozená.

Zrádný anglický trávník
Lidé se dost často snaží pokrýt co největší plochu zahrádky trávníkem, protože
věří, že ten dá nejméně práce. Vůbec to tak není, hlavně pokud se snažíme udržovat
nizoučký anglický trávník, který je potřeba sekat každý týden a hubit v něm všechny
dvouděložné rostlinky (jako sedmikrásky, mochnu, rozrazil, drchničku a podobně).
Taková plocha totiž spotřebuje daleko nejvíc času, energie, vody, hnojiv, herbicidů
i peněz. Lepší je nechat trávník trochu delší, tak, aby se po něm ještě dalo chodit, a
smířit se s drobnými kytičkami, které jsou přece docela hezké. A ta místa trávníku, na
která nepotřebujeme šlapat, můžeme nechat ještě delší, takže vznikne takzvané květnatá louka, kterou pokosíme třeba jen dvakrát třikrát za rok.
Možná máte na zahrádce plochy, kde trávník mít nepotřebujete, jako
prudké svahy, různé špatně přístupné menší plošky, odlehlé kouty a podobně.
Tahle místa a místečka je lepší nechat zarůst keři, trvalkami nebo půdopokryvnými rostlinami, které oproti trávníku dají jen zlomek práce. Ani pod ovocnými
stromy nemusíte mít všude trávník, můžete je podsadit různými keři, jako třeba
rybízem, nebo trvalkami, které v době sklizně můžete posekat, pokud by vám
překážely.

Kolik záhonů s letničkami potřebujete?
Zkuste omezit na minimum plochy záhonů, které každý rok ryjete, osázíte je jednoletými rostlinami a pak je musíte po celou sezónu pořád dokola plít, zalévat
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a vůbec ošetřovat. Čím víc budete mít na zahrádce trvalkových záhonů a dřevin, tím menší budou tyhle náročné plochy věnované letničkám. Můžete pěstovat
i vytrvalé druhy zeleniny – nezničitelné jsou třeba topinambury, libeček, rebarbora. Všimněte si, že holá, nezarostlá půda je nepřirozená, v přírodě vždycky
všechno zaroste, pokud jsou podmínky jen trochu přijatelné. Proto se i vy snažte
mít na zahrádce co nejméně obnažené půdy a co nejvíce ploch mít zarostlých
nebo zamulčovaných, protože vrstva mulče také omezuje plevele i potřebu zalévání. Navíc mulč působí jako útočiště pro různá zvířátka, včetně těch, která likvidují mšice, vajíčka slimáků a další nevítané hosty, a k tomu je to vlastně takový
plošný kompost, protože se pomalu rozkládá a žížaly vpravují vzniklý humus do
půdy. Mulčovat můžete třeba senem z posekané trávy, nebo jen zavadlou trávou,
anebo tenkými ostříhanými větvičkami, které byste jinak pálili nebo odváželi do
sběrného dvora.
Hodně náročná na údržbu je i skalka s klasickými alpinkami, jejichž pletí
je neobyčejně piplavá a časově náročná práce. Nahradit je můžete odolnými
„babičkovskými“ trvalkami, třeba mateřídouškou, tymiánem, saturejkou, levandulí, které obstojí v konkurenci plevelů.

Choulostivé primadony
Co na své zahrádce musíte nejvíc plít, přihnojovat, stříkat proti hmyzu? Pravděpodobně to budou silně vyšlechtěné druhy rostlin. Zkuste je postupně nahradit odolnějšími, méně prošlechtěnými druhy. Například tradiční „babičkovské“
pnoucí růže nebo botanické keřové růže vyžadují mnohem méně péče než přešlechtěné velkokvěté novinky.
Někdo se také snaží za každou cenu pěstovat rostliny vyžadující kyselou půdu a hodně vláhy, jako rododendrony, vřesy, vřesovce nebo kanadské
borůvky, a přitom pro ně vůbec nemá podmínky. Pokud vám tyto rostliny skomírají, neřešte to neustálým navážením rašeliny a zavlažováním, ale vzdejte se jich
a pěstujte něco jiného. Například kanadské borůvky se dají dobře nahradit zimolezem kamčatským, který má prakticky stejné plody. Jedlé jsou i plody mahonií,
kterým se u nás na Hanspaulce daří opravdu dobře i kdekoli ve stínu stromů.

Koupací jezírka
Alternativou k běžnému bazénu, kde je třeba vodu neustále kontrolovat, filtrovat
a chemicky čistit, je přírodní koupací jezírko. To musí mít ovšem rozlohu minimálně čtyřicet metrů čtverečních a část musíte ponechat vodním rostlinám, aby
se voda skutečně účinně čistila. Dnes už najdete řadu návodů na stavbu koupacího jezírka i na internetu.
Eva Hauserová
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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.
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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 30.5. 2011. Uzávěrka příštího čísla 30.9. 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
Antonín Odehnal - Zápas černé a bílé 1. 06. 2011 - 26. 06. 2011
Jaroslav Kovář a František Peterka 29. 06. 2011 - 24. 07. 2011
Hosté Hollaru 27. 07. 2011 - 14. 08. 2011
Duchovní rozměr grafiky II. - Sv. Anežka Česká 17. 08. 2011 - 11. 09. 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

