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Vážení přátelé,
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krátí se den, krátí se i tento rok. Je čas zamyslet se a poděkovat. Chceme poděkovat všem, kteří tento časopis připravují i čtou. A zamyslet se můžeme nad rokem právě končícím i nad rokem přicházejícím. Bude to rok, ve kterém hanspaulská škola oslaví osmdesáté výročí svého vzniku. Nechcete se s námi podělit o své vzpomínky na školu, učitele, spolužáky? Kontakt na redakci najdete na
poslední straně obálky. Rádi vaše příspěvky otiskneme.
Těšíme se na setkávání v novém roce, snad bude alespoň tak dobrý, jako letošní, ale přáli bychom vám i sobě, aby byl lepší.
Vaše redakce

HANSPAUL CITY
(Stručná historie hanspaulského hudebního hnutí)
3. část

HANSPAULSKÉ FESTIVALY
Přes objektivní potíže však úroveň alternativní tvorby lze jen těžko přehlédnout,
a tak se častěji objevují zprávy v oficiálním tisku. Nejprve Mladý Svět a pak
i Melodie informují o Hanspaulce. Televizní pořad F.R.Čecha a J. Císlera Nerušit, skládám! se snaží představit Ivana Hlase s Navi Papayou, Tomahawk čili
Žlutý Pes, Bluesberry a Vpřed.
Zvýšené sebevědomí se projevuje úspěšným uspořádáním první oficiální
ryze hanspaulské přehlídky pod názvem Hanspaulský šmytec 1982 v sále kina
Domovina, kde vystupuje celkem 9 skupin. Velkou podporu poskytuje Olina Fialová z OKD Praha 6.
Žlutý Pes přejmenovaný na Tomahawk a posléze na Hudebně zábavnou
skupinu Ondřeje Hejmy se posiluje Jirkou Hrubešem (přechodně dvoje bicí
Horálek+Hrubeš ), Frantou Kotvou a Jirkou Plechem Novotným, zatímco
Tonda Smrčka sestavuje výborný soubor Pumpa, kam přechází i Horálek.
U postupně se elektrifikujících Bluesberry působí rozruch osobitým projevem
vlastními písněmi Rekreace s ROH, Párek v těstíčku a Nové Wawky zpívající bubeník Martin Kraus. Jeho předchůdce Jeňýček Fischer prezentuje své
vlastní věci s výtečným Bim Bandem neboli Hanspaulským hudebním wor-
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šestrem. Kolem basisty populárního Nerezu Vládi Vytisky a pianisty Šlupky-Svěráka se schází skupina přátel jazzu, kterým bylo dáno do vínku jméno
Hudba ke kávě. Případné posměváčky však “kafisté” uzemňují pohodovou
muzikou.
Tyto a řada dalších skupin vystupují na Hanspaulských hudebních
dnech v prosinci 1982, tentokráte doma na hanspaulské Zavadilce, kde
speaker Tlučhoř uvádí celkem 18 skupin! Mezi účinkujícími jsou i hosté:
380 m.n.m., Jasná Páka, Nerez a tehdy začínající hanspaulští Törr. Znamenité divadlo předvádějí bratři Cabanové, Lumír Tuček & Vpřed a Mimosa.
Nejzajímavější jsou vystoupení Pumpy, Nerezu, Ejhle! a Introvičova Bluesbandu s dechaři z OPSO. Velký finanční úspěch a přiznivá situace umožňují O. Fialové a Introvičovi s Müllerem záhy další, tentokráte již skutečně monstrózní opakování.
Červnové HaHuLe 1983 neboli Hanspaulské hudební léto nabízí ve
4 tematických večerech nejlepší hanspaulskou muziku a celou řadu hostí - mj.
Karel Plíhal, Nerez, Bonsai, Dan Kohout - celkem 24 interpretů! Navi Papaya
tu hraje svoji labutí píseň (bratři Dvořákové se chystají k Bluesberry), Kalousek zakládá Roxanne (s Mirkem Linhartem - dnes YoYo Band, P. Kučerou a
O. Muchou). Obě akce na Zavadilce vykazují obrovské množství nadšených
diváků. Nejlepší dojem zanechávají Fischerův Woršestr, Plíhal, Bluesberry, ale
nade vším vyčnívá Žlutý Pes, jehož skvělý koncert přijíždí předčasně ukončit přivolaná bezpečnost. Následkem toho jsou HaHuLe na dost dlouhou dobu
poslední akcí svého druhu na Hans Paul City...

KRAUSBERRY, HLAVA-B A NAHLAS
Velký ohlas vystoupení na Jazzových dnech a pořadatelské úspěchy Hanspaulských hudebních dnů, umocněné průběžným zviditelňováním hanspaulské tvorby po celé republice způsobuje rozpuštění lokální kulturně-společenské platformy v davu příchozích obdivovatelů. K “rozvrácení společnosti zvenku” přispívá vývoj životních osudů hlavních osobností, které se
časem rozcházejí mimo Hanspaulku i mimo Prahu, mnohdy i mimo republiku až do zámoří. Důsledkem je stále méně možností vzájemných setkání.
Na druhé straně dochází pomalu k určitému uvolňování napětí a Hanspaulka
přesouvá své působiště definitivně na známé scény. Mezitím mírně elektrifikovaní Bluesberry šokují ortodoxní folkaře vítězstvím na Portě a Ivan Hlas
sestavuje se Zuzanou Navarovou, Vl. Vytiskou z Nerezu a P. Cinglem kouzelný OuVej Band, kde se nádherným způsobem snoubí lyrika Hlasových
skladeb s citlivým přednesem protagonistů této kapely. Škoda jen dosti krátkého trvání této idyly.

V polovině 80. let rozchodem hráčů z Bluesberry vznikají kolem Martina Krause rockově bluesoví Krausberry, kteří s menšími změnami svojí
původní muzikou dodnes vyprodávají pražské kluby. Základ tvoří Martin Kraus s bratry Dvořáky, hrají zde kytaristé Martin Kučaj s Karlem Kaletou, později Honza Volný s Vaškem Svojtkou a ještě později i Mario Císař,
který v letech 1985-89 vede vlastní soubor Bosá Hlava (oficiálně Hlava-B),
ve které dále hrají Jirka Kozel Bartoš, Honza Špička, později Tonda Smrčka,
Hynek Schneider, Gustav Sedlmayer, Jarda Trachta a Vítek Malinovský.
Tato skupina má zajímavý vlastní repertoár dvojice Císař-Müller a využitím dechové sekce dosahuje v té době neobvyklý sound. Jejich velkoměstské blues přináší slušnou popularitu, cenu na Vokalíze a dvě EP-desky, z nichž
druhá je velice zdařilá. Introvič uvádí do Bluesberry další zajímavé hudebníky,
mj. šéfa skupiny Tucet a schopného autora Petra Jurkoviče.
Mezitím Ivan Hlas zakládá se zkušeným klávesistou Vlastou Voralem
novou skupinu Nahlas, kde se potkává kytarista Pavel Skála s bubeníkem Pavlem Skalou, na housle hraje Pavel Cingl, piano Petr Pištora a basu bývalý spoluhráč z Papaye Pavel Kučera. Skupina se díky kvalitě obsazení a repertoáru
okamžitě a ve velkém stylu prosazuje.

KONEC 80. LET
Od poloviny 80. let se shodou okolností pootevírají dveře nahrávacích studií vydavatelství Panton, takže světlo světa spatřují v rámci různých edičních témat nejprve EP-desky, avšak koncem desetiletí mají Nahlas, Bluesberry, Žlutý Pes i Krausberry vydané své první LP-desky, YoYo Band dokonce dvě. Produkce není vůbec jednoduchá a nelze ji provést zcela dle
vlastních představ, nicméně jde o pokrok signalizující světlo na obzoru. Pořádání Rockfestů v Paláci Kultury od roku 1986 sice čpí oficiálními složkami, avšak přesto přispívá k šíření dobré muziky. Díky velké oblibě a vyprodaným koncertům mají hanspaulské skupiny řadu pravidelných vystoupení. Z koncertů v Malostranské Besedě (zejména pravidelných posledních
pátků v měsíci Bluesberry) se stává vítaná možnost setkávání starých známých. Že však ještě zdaleka není vyhráno, dosvědčují smutné události roku
1986.
Aktivní přístup mladých rozhlasových pracovníků, kteří představují zajímavé novinky v pořadu Rock pro tento rok, zastavuje vítězná píseň skupiny
Krausberry Doláče od Zdeňka Vřešťála. Krátce po její výhře je z ideologických
důvodů pořad zrušen! Ve stejném roce je z úřední moci přepadeno sídlo Jazzové
sekce, zabaveny pracně zpracované materiály a odsouzeni přední představitelé
JS. Její vedoucí Karel Srp je propuštěn až během roku 1988.
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NOVÁ DOBA
Toužebně očekávaný politický převrat v listopadu 1989, ve kterém se většina
protagonistů HPC aktivně angažuje, přináší také negativní změny, např. zavření
Houtyše a rozpad některých kapel. Nová doba přináší nové možnosti - jen je
dokázat využít. Přináší zcela zasloužené splnění dávných snů pro ty nejlepší:
Ivana Hlase a YoYo Band, kteří se rázem dostali až na samý vrchol žebříčků
popularity. Zejména Hlasův přínos je velmi významný (dnes se zdá být nepochopitelné, že jeho písničky byly odmítány, zatímco éterem zněly neuvěřitelné zhovadilosti). V nedalekém závěsu se novými alby prezentují Žlutý Pes, Krausberry
a i opětně pozměnění Bluesberry (s V. Koptou a dechovou sekcí), kteří v r. 1997
oslavují již 25 let své existence povedeným živým albem z Malostranské Besedy,
která se stává kmenovým klubem hanspaulské scény. Nejvíce alb - a výborných
- má na kontě Ivan Hlas, který navíc významně autorsky i interpretačně přispívá
k úspěchu hudebního filmu ze starých Dejvic na motivy povídek Petra Šabacha Šakalí léta, na jehož velmi podařených písních se podílí celá řada hanspaulských a dejvických muzikantů a kde hraje Pepa Pilař sovětského velvyslance. Při
této příležitosti se připomíná starý známý Honza Kalousek, který se po návratu
z Kanady řadí do popředí českého rocku. To už si ale nejspíš všichni pamatujeme...
Ušlechtilým počinem Karla Srpa z vydavatelství Artforum je vydání průřezu hanspaulskou poezií houtyšské éry, který v roce 1997 ze starých sbírek uspořádali Ivan Poledňák a Přemysl Blahák. Čtenářské obci se tím otevírají již polozapomenuté stránky poesie a textařských artefaktů předních hanspaulských autorů I. Hlase, V. Kopty, V. Malinovského, J. Fischera, I. Poledňáka,
M. Veverky, P. Blaháka, J. Müllera a dalších, kteří na stránkách Lógru a dalších
časopisů (Frantyka, Ovnyvál) dotvářeli obraz tehdejší hanspaulské hudební společnosti.
Po definitivním uzavření Houtyše v roce 1992, ale prakticky již dlouho
předtím, byla Hanspaulka kulturně-společensky nehybná. Jediným pokračovatelem hanspaulského hnutí byla velmi populární skupina Tata Bojs kolem
Mardoši Huňáta. Jejich 6 alb velmi originálního autorského přínosu a vyprodané sály hovoří samy za sebe. Svého času skandální výrok Martina Krause,
že “Hanspaulka je chcíplej pes a Houtyš ohlodávání mrtvoly” (pocházející
již z 80. let!) se snaží dnes vyvrátit hned několik kapel, jejichž členové buď
z Hanspaulky přímo pocházejí, nebo jsou s ní jinak těsně spjati. Jedná se v
první řadě o zajímavou skupinu OOZ Orchestra pod vedením Jirky Horálka,
složenou z 12-15 z větší části původně zcela amatérských muzikantů od školního věku (P. Šabach ml.-g) až pamětníky (J. Sadílek ex-STP, V. Malinovský
ex-Hudba Praha) s mohutnou dechovou sekcí. První alba nám přinášejí dobře
zahraný a osobitě aranžovaný repertoár 60. let s výtečnými vlastními texty vět-

šinou z pera J. Babky, ale i J. Zavřela a J. Sadílka. Skupina přežila svůj rozpad a přestavěná formace se zpěvákem Mario Císařem posílená dalšími vynikajícími hráči (Isan Novotný, Honza Volný, Richard Dvořák) nadále úspěšně
plní místní sály. Dále je třeba zmínit Sex Libris (dříve Trioda), pop-metalový
projekt kolem dvojice Vítek Malinovský - Štěpán Albrecht, který se postupem
času rozrostl o pětičlennou dechovou sekci. Po svých 25 let starých stopách se
vydává soubor Jeňýčka Fischera s názvem Wooden Shoes (J. Čamrák, Holub,
P. Alexander, V. a E. Koptové, J. Kozel Bartoš, J. Isan Novotný, V. Zíma,
V. Klusáček a V. Malinovský) a v neposlední řadě je třeba vyzdvihnout bluesrockový soubor velmi zdatných juniorů pod značkou Milo, udivující strhujícím drivem a instrumentální vyspělostí.
Můžeme-li dnes hovořit o částečné renesanci houtyšského ducha na Hanspaulce, pak jen díky ktivitě obětavých nadšenců na několika málo místech. Jedním z nich je soukromý pubclub U Rafa, který čas od času dává tolik potřebný
prostor různým seskupením a různým žánrům. Pravidelnou scénou se stává hostinec Na Slamníku, kde hrají mj. Clasic Rock´n´roll Band, OOZ, P.R.D.I., Strahov a další. Největší akcí je každoroční DejHuLe - dejvické hudební léto na
Kotlářce (občas i na Vítězném náměstí), kde ve prospěch motolské nemocnice
zadarmo vystupuje celá řada nejznámějších kapel. Díky těmto aktivitám je opět
na co chodit. Jednou za rok vždy před Vánoci se dařívá svolat dohromady hanspaulské muzikanty na předvánoční sraz spřízněných duší. Sál praská ve švech,
pivo sotva teče a všem je o dvacet let méně...

ZÁVĚREM
Přes značný lokální patriotismus lze dost objektivně prohlásit, že hanspaulské
hnutí mělo pro českou hudební scénu významný přínos. Již počet interpretů, kteří
svým významem překročili hranice původně víceméně uzavřené společnosti, je
velmi úctyhodný. Řada z nich specifickým způsobem přispěla k vývoji české hudební scény konce 20. století: Ivan Hlas svým neopakovatelným upřímným autorským a pěveckým projevem a schopností napsat a zrealizovat obrovské množství pěkných bezprostředních písniček s výstižnými slogany, YoYo Band skvělou kombinací autorské a interpretační invence se spontánním vícehlasým vokálem, Žlutý Pes stylovým projevem vysoké instrumentální úrovně, Bluesberry vyhraněným stylem a vytrvalým transponováním blues do české podoby včetně zavádění celé řady nových prvků, Bosá Hlava zavedením neobvyklého pojetí dechové sekce velkoměstského blues, což se podařilo OOZ Orchestra dotáhnout
do dalšího stadia, Krausberry osobitou interpretací a autorským zázemím, Honza
Kalousek výstižným pojetím a náladou svých písniček. K těmto dnes již legendám se počínají řadit další... Možná větší význam mělo pro lokální scénu, samo
pro sebe, jako kompaktní společnost spřízněných duší příbuzného založení.
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Podobných společností vznikalo a vznikne na různých místech určitě
hodně, zdejší intenzivní tvůrčí činnost ve prospěch vlastní zábavy však byla jistě
mimořádná. Možná shodou okolností, možná i trochu jako následek se z této
společnosti profiluje celá řada osobností, které dokáží oslovit širší vrstvy populace a přenést tak kousek té hanspaulské atmosféry mezi ostatní lidi.
jam
(převzato z internetu)

TAJNOSTI ŠTĚDRÉHO VEČERA
(Dětem do šesti let text nepřístupný)
Období tajností začínalo zpravidla několik týdnů před Vánoci. To když v sousední zahradě u Zídků vyrostl lesík.
Jak se tam dostal? vyzvídá malý člověk.
Pan Antonín Zídek byl zahradník, prodával zeleninu a květiny a mohl tedy mít
něco společného i s tím novým lesem ze smrků a jedliček. Dětská zvědavost byla
částečně uspokojena, ale pochybnosti o účelu toho zjevu trvaly dál. A co teprve,
když jeden stromek přeskočil plot a objevil se zrána v naší zahradě…
Malý člověk zaútočil na rodiče otázkami. V pěti letech má človíček právo
na otázky: Odkud se sype sníh, proč si nemůžu hrát a mám jít do postýlky, když
náš pejsek taky nemusí jít do Hajan, proč je sníh bílý a střecha taky bílá… A kdy
přijde Ježíšek?
To víš, že přijde, ale nejdřív mu musíme napsat dopis. Ty mi budeš říkat
a já to za tebe napíšu. Příští psaníčko, to už budeš chodit do školy, si dokážeš
napsat sám.
Nemusím pokračovat. Rodič zapsal, jak žádáno, malý člověk nadiktoval
svá přání.
chtěl.

A ještě tam nezapomeň připsat koloběžku na motor, takovou bych moc
Tu by asi Ježíšek neunesl, rodič se pokouší smlouvat.

A třeba pro brášku medvídka plyšáka, co říkáš? Psaní je napsáno a odevzdáno za okno nebeské poště.
Blíží se Štědrý den a tajností přibývá. Rodiče si něco šuškají mezi sebou a
odněkud snášejí tajemné krabice a ukládají je do komory, kam se nechodí.

Dnes musíš být zvlášť hodný, chovat se tiše, Ježíšek nemá rád, když se dělá
rámus.
Od rána je obývací pokoj zamčený, uvnitř se občas ozývají podivné zvuky,
jako když tam někdo chodí. Napětí stoupá, prosklenými dveřmi cosi prosvítá.
Otec si chystá fotoaparát. Pak se náhle uvnitř ozve zvoneček. Teď je ten okamžik,
kdy se mají odhalit všechna tajemství. Babička vyjde z kuchyně a zvolá udiveně to zvolání se každý rok opakuje Tady je nějaký světlo, pojďte se honem podívat!
Konečně smíme dovnitř. Ježíšek připravil jedinečnou iluminaci. Svíčky, barevné
lucerničky, prskavky. Musíme spěchat, než prskavky dohoří. Tak prý tady byl Ježíšek! - odkudsi z pozadí scény se objevila maminka. Proč tu nebyla právě v okamžiku, když Ježíšek snášel dárky pod stromeček a zapaloval prskavky?
Záhady, stálá proč. Teprve s přibývajícím věkem si je člověk, když už
rozum nabral, dovede vysvětlit. Ale vzpomínky na odhalování tajností setrvávají
i po čas dospívání, překvapení z odhalených mystifikací se pamatují i po létech.
Stalo se jednou, to už mi bylo asi dvanáct či třináct let a nadpřirozeným
záhadám jsem nevěřil. Nechtěně jsem objevil jedno ukryté tajemství, o kterém
jsem neměl vědět. Byl den před Vánoci a já jsem bez jakékoli zvědavosti či pátracího úmyslu vešel do oné tajemné místnosti v podkroví, která asi omylem
zůstala nezamčena. A tu jsem spatřil něco, co jsem vlastně neměl spatřit. Překvapeně jsem ustoupil o krok zpátky s pocitem jakéhosi provinění. Uprostřed místnosti stálo nablýskané jízdní kolo, se závodními řídítky, zvonkem a vlaječkou
firmy AVON. Neprozradil jsem, co jsem viděl, abych nepokazil radost dárcům.
Tohle tajemství jsem si nechal pro sebe.
Dnes vidím, že je dobré věřit záhadám, i když už předem víme, že to ve
skutečnosti bylo docela jinak. Ale ten kousek vánoční poezie stojí za to, aby byl
zachován. Kdybychom jej dětem vzali, ochudíme je o podstatnou část Vánoc
i předvánočního času.
Také dospělí se rádi nechávají překvapovat. Nejen o Vánocích. Vy ne?
Vratislav Beránek
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ŽELEZNÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
Také se v poslední době divíte: železná neděle v adventu?
Koupili jsme do školní knihovny knížku o Vánocích Ježíšek. Otevřela jsem
ji a už jsem se divila. Hned na 1. tištěné straně se dětem vysvětluje, že jednotlivé
adventní neděle se jmenují zlatá, stříbrná, bronzová a železná.
Pokud si pamatuji, „železná neděle“ byla v dřívější době pravidelně koncem dubna, kdy se otevíraly sklepní a půdní poklady, staré železo se vynášelo
z domů a bytů a odváželo se do sběrných surovin.
Jak je to tedy s adventem a jeho nedělemi?
Advent (z latinského adventus – příchod) je začátkem liturgického roku.
V církevním pojetí je advent dobou dvojího očekávání - narození Ježíše Krista
a jeho druhého příchodu na konci času. Západní církev slavila původně čtyři až
šest adventních nedělí. Ritus Milánské arcidiecéze slaví šest adventních nedělí
doposud. Také pravoslavná církev dodržuje dodnes šestitýdenní advent.
Advent začíná 1. adventní nedělí, tedy nedělí mezi 27. prosincem a 3. prosincem a představuje přechod do adventní doby. Zapalujeme první svíci na
adventním věnci a pak každou další neděli o jednu více. Advent končí západem
slunce na Štědrý den. Liturgickou barvou adventu je fialová, kromě třetí neděle,
nazvané Gaudete, kdy je v liturgii povoleno užít růžovou barvu. Začátek adventu
znamenal v minulých dobách, v souladu s životním stylem lidí svázaných více
s přírodou, dobou zklidnění za dlouhých prosincových nocí.
Jak je to ale s ostatními nedělemi? Sáhla jsem po literatuře a hledala.
V Zíbrtově Veselých chvílích v životě lidu českého ani Vondruškově Církevním roce a lidových obyčejích jsem pojmenování adventních nedělí nenašla.
Své názvy, latinské i české, mají jen postní neděle před Velikonocemi. 1. neděle
Invocabit – černá, 2. Reminiscere – pražná, 3. Oculi – kýchavná, 4. Laetare –
družebná … atd. Tyto názvy jsou autentické ve vztahu k tomu, z čeho vycházejí
– k církevnímu roku. Neděle předvánočního půstu – adventu – své názvy (až na
tu třetí) nemají. Pokud by jejich jméno souviselo s barvou, byly by tři fialové a
jedna růžová. Proč se ale jejich názvy odvozují od kovů, je ale něco jiného.
Dnešní advent je obdobím předvánočního shonu, marketingového běsnění, dovídáme se, že bez „bohatého ježíška“ si nelze Vánoce představit a
pokud na nákladné dary nemáme dostatek peněz, můžeme si vypůjčit. Nabídky
se hrnou ze všech stran. Také koledy se staly marketingovou pobídkou. Útočí
se na nás v každém větším obchodě. Nedivím se prodavačkám, že jsou na ně
již alergické.

Takže adventní neděle v komerčním pojetí dostaly své přívlastky od velikosti tržeb. Již začátkem minulého století se objevil přívlastek „zlatá“ u poslední
neděle před vánočními svátky a o něco později i „stříbrná“ u předcházející
neděle. Toto označení je komerční a nemá nic společného s adventem a křesťanskou tradicí. Má jen „pozlatit“ komerční pojetí Vánoc, povzbudit předvánoční
nákupní horečku a zvýšit tržby obchodníků.
Dnešní doba, která již nevyznává žádný styl, se nazývá také postmodernistická. Je pro ni typická pluralita názorů, pochybování, hledání východiska.
Opravdu procházíme dobou, která bourá a ničí tu starou, již trochu polorozpadlou tradiční stavbu kultury a tradice. Tradice mohou přežít jen jsou-li vázány na
to, z čeho vznikly. Jestliže se vazby na určitý filozofický názor a životní způsob uvolnily, zůstává nám ornament bez obsahu. A my na něj naroubováváme
komerční idylu, ty rádoby pohodové větvičky a snažíme se tvářit, že se nic
neděje. Obsahová stránka – duchovní, a nemyslím jen křesťanskou, ale obecně
lidskou – mizí a na uprázdněné místo ve vědomí lidí se roubuje komerční štěp.
Snad budou děti moudřejší.
cu

ZE VZPOMÍNEK SLUŠNÉHO CHLAPCE
Když se dneska podívám přes rameno za vzdalujícím se vlakem svého dětství, mám pocit, že Hanspaulka byla samý rošťák a uličník. Inu, byla zlatá šedesátá, my se z prvňáků a druháků klubali v pravé dospěláky – kolikrát i desetileté.
Těch kradených třešní, uklouzaných cest a bezuzdných rvaček! Těch vylomenin,
co jsme se jako kluci nadělali! Tedy, abych byl přesný – těch vylomenin, co se
oni jako kluci nadělali. Protože já byl slušný chlapec z Hanspaulky, dítě přecházející z bílých punčocháčků do krátkých kalhot k pukem. Vždy slušně oblečen,
vždycky způsobný, protože „co by tomu řekli lidi“.
Slušný chlapec z Hanspaulky to měl těžké. Jako každý slušný chlapec. Svět
jeho her byl omezen na vzácné a krátké chvíle, kdy se nějakým omylem vymkl
zpod dozoru rodičů, prarodičů a donášivých sousedů.
Slušný chlapec si totiž nehraje, slušný chlapec je vychováván. A být vychováván znamenalo například chodit na piano. A tak mě bylo možné spatřit, jak
s vikslajvantovou aktovkou plnou not (byla červená s chlopní a velmi fórová)
kráčím z bytu Na Čihadle 8 po rovince směrem k Dyrince a tam z kopce k rohu
Čihadla a Fetrovské, kde ve vile bydlela a hře v klavír učila paní profesorka Trnková, žena trpělivá a osudem zkoušená. Bylo jí podporovat růst slušného hocha,
jenž hudebního sluchu neměl ani za mák.
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K drobným dobrodružstvím slušného hocha patřilo nejít přímo do hodiny
klavíru, nýbrž se drobně zatoulat do míst, kde se stýkají ulice Na Dyrince,
Sušická a Za Hanspaulkou. Zde se ze setkání ulic utvořila taková zvláštní
náves, které se říkalo Náměstíčko. Byla tu mlékárna, kde se prodávalo mléko
nalévané štoudvičkou do přinesených nádob. Jinak to bylo místo potupné, jelikož zde sídlil holič a ten dělal z kluků téměř už normální zase zpátky slušné
chlapce tím, že je posadil na vyvýšenou židličku na noze a znectil jim hlavy
strojkem. Mnohokrát jsem se odtamtud plížil potupen průvanem vysoko nad
ušima a doprovázen matčiným povzbudivým: „Kosmonauti mají taky krátké
vlasy.“
Náměstíčko bylo nejzajímavější v zimě. To se totiž dalo už nahoře rozjet na saních a jet zeleným pruhem dolů. Bylo přitom třeba v polovině přeletět křižující Fetrovskou, což věci dodávalo vzrušující nádech. Zvlášť odvázaní
skotáci nabrali takové tempo, že dole přejeli i ulici Šáreckou, podjeli zábradlí a pokračovali po poli směrem ke stadionu Kotlářka. Podobně dobrodružná
sáňkařská dráha vedla od Zámečku, kde tehdy bylo muzeum s výstavou o pravěku a opravdovou pračlověčí chýší (ano, správně hádáte, tam byl slušný chlapec často). Tady se taky dala hezky nabrat rychlost, dole u silnice minout
schody, přejet Šáreckou a takovou roklí s třešněmi se řídit dál a dál. Jednou to
slušný chlapec zkusil. Ukázalo se, že minout schody vyžaduje jistou zručnost.
Toto poznání stálo rozbitou bradu, proděravělé punčošky a přednášku o tom, co
slušný chlapec nedělá.
Jelikož takové sáňkování bylo jen pro kluky. Slušný chlapec nemá přejíždět
ulici, po níž jezdí auta, je to nebezpečné a on udělá nejlíp, když si zopakuje slovíčka na angličtinu.
Angličtina, to pro změnu byla paní profesorka Dobrovská. Milá starosvětská paní s bílými ruličkami vlasů po stranách. Bydlela v ulici Na Hanspaulce, ale
pro nás z Čihadla „na druhé straně“, protože od nás se k n í muselo jít přes Píska.
Vytáhla vždycky z šuplíku stolu číslo National Geographic a četli jsme tu o Zimbabwe, tu sběru perel v Tichomoří. Paní profesorka přehlížela, že slušný chlapec
nemá nejen hudební sluch (to se projevovalo na výslovnosti), ale ani talent na
jazyky, takže slovíčka si nepamatuje, časy plete, člen neumístí.
Tady, “na druhé straně“, když se šlo ještě kousek dál a trochu z kopce všeobecně směrem k Matěji, byla ulice Šárecká a u ní tenisové kurty. On totiž i
slušný chlapec jako součást výchovy potřebuje pohyb a není pro vychovávaného
slušného Hanspauláka lepšího pohybu nežli tenis.
Na kurtech byla vzadu u lesíka taková betonová stěna. Tam slušného hocha
postavili, vybavili ho dřevěnou, z překližky vyřezanou pálkou, ukázali mu čáru
na zdi a nechali ho, ať se pokouší trefit pálkou do míčku a míčkem nad čáru.

Myslím, že tenisové tréninky byla jediná aktivita, na kterou slušný chlapec
neměl profesora. Zřejmě v okolí žádný profesor tenisu nebyl.
Čas od času se stalo, že se takový slušný chlapec vymkl kontrole a zapomenut přitoulal se do party normálních dětí. Díky tomu se dověděl, že místo
tenisu je možné na jaře krást třešně (v Havlovské ulici po jedné straně bylo několik velmi vhodných stromů) a téměř kdekoliv lézt po stromech. Zvlášť dobrodružné bylo lézt po stromech v parčíku přímo před domem číslo osm na Čihadle.
Rostly tam krásné vzrostlé vrby (prý tam kdysi býval rybníček), a když se slušnému chlapci – s pomocí ostatních – podařilo vydrápat se do prvního patra větví,
bylo na něj vidět z rodičovské kuchyně, což nejednou vedlo k tomu, že dospělí
nečekaně opustili vozovou hradbu domova, vyrazili ven, žádali okamžité sejmutí
potomka ze stromu a rázně ho převedli z režimu klukovské hry do režimu chlapecké výchovy.
V takových chvílích sedával slušný chlapec na dvorku a díval se na
původně čisté, nyní vrbovou kůrou poničené oblečení – a úděl být součástí
slušně vychované Hanspaulky ho netěšil. Zdálky slyšel jekot kluků, kteří se bez
brzd pouštěli na kole od Náměstíčka Sušickou ke škole, a toužil být alespoň
chvíli klukem bez rizika, uličníkem, opravdovým Hanspaulákem...
Jan Jirák

JAK JSME SI HRÁLI
V naší čtvrti bydlím již 61 let, od svého narození. Jako úplně malé děti jsme si
hrávali s bratrem, bratrancem a sestřenicí na zahrádce u našeho domu. Byly to
hry na schovávanou, skákali jsme panáka nebo pinkali školku míčem o zeď.
Samozřejmě nechyběly také kuličky. V zimě jsme sáňkovali, to s námi obvykle
chodil táta. Krásné to bylo jak u zámečku, tak i na velké louce.
Když jsme pak dorostli do školního věku, začaly mne zajímat hry ryze klukovské. Mou velkou vášní byl fotbal – naproti našemu domu byly k tomu plácky
jako stvořené. Hodně jsem jezdil na kole, nejdřív v okolních ulicích, pak po celé
Hanspaulce. Jako větší jsem jezdil na kole na Okoř i na Levý Hradec. Tenkrát
taky nebyl na silnicích tak velký provoz.
V letních parnech jsme se chodili koupat do Divoké Šárky. V zimě jsem
nejdříve bruslil, vybaven bruslemi na kličku, jako větší jsem dostal „kanady“
a asi od 12 let jsem hrál hokej na kurtech na Hanspaulce. Později, jako mladík

11

12

jsem již hrál na Stadionu mládeže na Kotlářce. Lyžování mi naopak vůbec nešlo,
a tudíž mne nebavilo. Jako každý kluk jsem lítal po ulicích, chodil do sadů na
ovoce a prováděl rošťárny, za něž mi doma vynadali – ale to se už muselo vydržetDnes, když vidím zdejší děti, nemívají už takové záliby, jaké jsem míval v jejich
věku já. Tehdy jsme byli zdravější a naše hry jsme uskutečňovali s elánem.
Dnes už jen vzpomínám. Dětství je však pryč, jsem už důchodce. Vrátit se bohužel, už nelze. Škoda.
Pavel Adler

SPOLUŽAČKY PO 70 LETECH
S blížící se patnáctou hodinou se 4. května trousily k restauraci Na staré faře
75leté seniorky, ale pro všechny zúčastněné to byly „holky z obecné“.
Sešlo se nás 24, což je úctyhodné číslo vzhledem k tomu, že téměř všechny jsme
změnily svá příjmení a bydliště. Pátrání po spolužačkách bylo proto přímo detektivní záležitostí.
Setkání bylo radostné, vítaly jsme se s nadšením a se smíchem se představovaly. Po stolech kolovaly třídní fotografie, na nichž jsme určovaly jednotlivé
spolužačky a ani po několika hodinách vzájemného povídání se nám nechtělo jít
domů. Tolik bychom si toho ještě chtěly říci…
Vzpomínaly jsme na naši milou třídní učitelku Pavlu Jozovou, na jejímž
hrobě u sv. Matěje v době našeho setkání hořela námi zapálená svíčka. Vzpomínaly jsme i na ředitelku školy Ludmilu Rennerovou, která po rozdělení první
třídy na 2. A a 2. B, učila 2.A,
Vzpomínaly jsme i na ostatní učitelky, které nás na „obecné“ učily. Při tom
vzpomínání se spolužačka Ing. Luisa Benešová, rozená Vaníčková, zmínila o
tom, že její babička byla na naší škole první ředitelkou.
Dětství jsme prožívaly v období války, ve velké skromnosti, zažívaly jsme
letecké nálety i rodinné tragédie. V době, kdy byla škola obsazena německým
vojskem, probíhalo vyučování v hanspaulských hospodách. Při dětských hrách
jsme však byly dětsky šťastné a veselé. V zahradách, parcích, v lesíčku i na ulici
se hrála spousta her. Hlavně však nesměl chybět plátěný pytlíček s kuličkami.
Kuličky se hrály všude.

Zvláště si všechny pamatujeme, jak jsme kreslily panáka přímo na vozovce
a tam do políček házely plochý kamínek a pak skákaly dle pravidel. Auta
tehdy nejezdila (jen výjimečně). Spíše nás vyrušil nějaký povoz tažený koňmi.
Důvěrně známý poštovní vůz nás však potěšil, protože s radostí dětem vlastní
jsme si stoupaly na zadní stupátko a popojely. Dospělí zase sledovali, zda koně
něco neutrousí, neboť tento odpad byl vítaným hnojivem na zahrádkách. Dnešní
děti spíš zahlcuje technika.
Vzpomínalo se i na Sokol, kam jsme rády chodily cvičit a v zimě po cvičení se klouzaly na nejlepší klouzačce, která byla na vozovce pod školou k sokolovně. Oblíbená klouzačka byla i Na Pahoubce, na Černé hoře a i jinde.
Neubránily jsme se ani vzpomínkám na životní kotrmelce, které nás
postihly díky školním reformám ministra Zdeňka Nejedlého. I pozdější život
nám připravil různé životní kotrmelce, což přinášela doba, ve které jsme žily.
Prostě toho „hodně pamatujeme“.
Marie Křížová - Parkányiová

ZKONTROLUJTE SI ÚDAJE V KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
Čas od času je prý dobré zkontrolovat si zápisy v katastru nemovitostí!
Český úřad zeměměřičský a kartografický poskytuje tyto údaje již řadu let na
svém portálu. Od listopadu loňského roku navíc ve velmi přehledné a pro uživatele příjemné podobě. A tak pro zájemce, kteří tuto možnost v praxi nepotřebují a
dosud ji mezi internetovými aplikacemi neobjevili, přinášíme návod pro její používání.
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Informace o parcelách a vlastnických poměrech jsou uloženy na portálu Českého
úřadu zeměměřičského a kartografického www.cuzk.cz. Po zobrazení hlavní
stránky tohoto portálu je patrné, že obsahuje řadu dalších zajímavých informací.
Pro vlastní kontrolu údajů v katastru nemovitostí (ukážeme na příkladu školy
Hanspaulka)
- klikněte na nabídku NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU
- mezi zobrazenými ikonkami zvolíme Vyhledat parcelu
- do okénka Katastrální území uvedeme Dejvice a potvrdíme
- do okénka Parcela – parcelní číslo uvedeme 3250 a rovněž volbu potvrdíme
Zobrazí se informace o hledané parcele i s grafickým zobrazením, do kterého je možno dvojklikem vstoupit, kolečkem myši nebo volbou z + - lišty
zvěšovat zobrazení, a při stisknutí pravého či levého tlačítka myši zobrazením posouvat. Pro pohyb obrázkem a změnu měřítka je možno použít i ikonky
v dolní části obrazovky.
tro

VÁŠ NÁZOR
NEJEN O METRU.
Celý svůj, více jak šedesátiletý, život žiji v okruhu Bubenče a Dejvic (narozen v Císařském mlýně, nyní pobývám na Hanspaulce). A tak mohu sledovat vývoj Prahy 6, dříve Prahy XIX, v řádu desítek let. Z příjemných kdysi
čtvrtí se postupem doby stal autodrom a i nejzapadlejší ulička je odkladištěm pro přibližovadla Středočechů. Na tomto stavu, včetně zdravotní zátěže,
se podepsala neschopnost magistrátu realizovat Pražský okruh ve variantě
pod Suchdolem.
Dalším negativem je ubývání zeleně a proto mě značně iritují záměry
developerů v souvislosti s prodlužováním metra A. Nejraději by celou Evropskou zastavěli administrativními centry a kancelářskými budovami. V době
kdy je v Praze momentálně neobsazených 13% z nabízených kancelářských
ploch, což představuje 350 000m2! Např. ve Veleslavíně jsou plánována hned
dvě jednoúčelová centra, přestože tam drahnou dobu zela prázdnotou nepronajatá budova Cube.
Kdyby alespoň stavěli pro potěchu oka a ne jen různě deformované
krychle s co nejnižšími náklady a nejvyšším ziskem. Jako příklad dobré architektury mohu uvést hotel Praha, zvláště pak jeho citlivé zasazení do vrstevnic,
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které vynikne zvláště při pohledu z letadla. Díky svému povolání jsem se těchto
pohledů nemohl nabažit.
A ještě k Veleslavínu - v těsném sousedství stavby metra překáží benzinová
pumpa, původně dočasná stavba. Její dočasnost uplynula 30. 11. 2009. Z (ne)
pochopitelných důvodů bylo řízení o odstranění stavby zastaveno a momentálně je stavba povolena do 31. 12. 2011 (a pravděpodobně bude o další prodloužení opět požádáno). Dle vyjádření odborníků je následkem toho úzká, omezující stavební jáma a větší zábor ploch pro stavební účely na povrchu (komplikace). Celkově vyšší náklady zaplatí investor, tudíž v podstatě my občané. A to
pouze proto, aby mohl vlastník čerpací stanice o 2-3 roky déle vydělávat! Pak se
nedivme prodražování veřejných staveb.
Další připomínku mám ke stanici Červený vrch. Bude ve velké míře používána občany Hanspaulka. Přesto do této čtvrti nevede přímý východ. Uživatelé budou muset přecházet čím dál více frekventovanou ulici. Mísením vozidel
a chodců dojde ke zpomalení obou dopravních proudů a ke zhoršení životního
prostředí. Řešením by byla lávka přemosťující Horoměřickou ulici, ale na tu asi
nezbudou peníze.
Nu což, zvykneme si. Tak jako jsme si zvykli na „dočasnou“ neexistenci
podchodu na stanici Hradčanská a ukázněně čumíme u závor. Ale musím dodat,
že nejen na prach produkovaný poslední pětiletku Metrostavem po Praze 6, ale
i na logo, plakáty i plkáty (plky) této firmy jsem už alergický, zvláště pak na
heslo „Blíž Pražanům“.
Děkuji, raději ne.
Ing. L. Martínek
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Lékařské služby

l 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
l 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

l 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)
l 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
l 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.
l MUDR. DAVID HOSKOVEC – chirurgie, poradna pro onemocnění trávicího 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.
l MUDR. RENÉ ČAMEK – interna a kardiologie.

Adresa: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, tel. 251 097 216 Ordinace: pondělí až pátek 9 - 16

l 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

l 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
l 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 – 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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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
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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 31.10. 2011. Uzávěrka příštího čísla 31.3. 2012.
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

l LÉKÁRNA HANSPAULKA
Krocínovská 3/801, 160 00 Praha 6 (za samoobsluhou Tesco expres)
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

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,- Kč po Praze 6 (rozvoz do 2000,- Kč 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, 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 / km
(oboustranně). Mimo Prahu možno dohodnout slevu na 8,- Kč/ 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, 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
l Opravy psacích strojů, kalkulaček a skartovaček.
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6 (Dědina).Tel.: 224 316 865, 603 439 369.
l Starožitné hodiny, Kompletní restaurování a opravy všech druhů starožitných
hodin – od pendlovek po orloje. Opravy v dílně i u zákazníka, odvoz v Praze zdarma.
Zabezpečení a pojištění zakázek. Dvouletá záruka – poradenství.
Vladimír Kaše – Na Závěji 416, Praha 6, tel. 220 961 616, 604 180 416.
l Umělecké zpracování kovů, restaurování kovů, opravy starožitností.
Alois Lepka, restaurátor kovů, Na Špitálce 1443/1, Praha 6, tel.: 603 827 948.
www.artofmetal.cz.
l Kůže Kožešiny Velury, opravy, předělávky, výroba, prodej. Šárecká 1365/77,
160 00 Praha 6, BUS: č. 131 (Špitálka). Út, Čt: 9-12,30; 14-16. Tel.: 604 549 922.
l Marty - potřeby pro chovatele, Mojmír a Marta Ballingovi, www. Marty.cz Na
Pískách 99, tel.: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.: 233 337 916, fax: 222 812 202, 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,
sítě proti hmyzu, bezpečnostní folie apod. Sleva Hanspaulka – 10%. Libor Chrást,
Na Černé hoře 14, Praha 6, tel.: 602 332 815, tel./fax: 233 335 963.
E-mail: liborchrast@volny.cz, komax.praha@volny.cz
l STAVEBNÍ PRÁCE – TRUHLÁŘSTVÍ – IVAN PUTEANY – novostavby, rekonstrukce,
rodinné domy, byty, půdní vestavby 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, Praha 6, tel.:603 772 389.
l PENZION BORŮVKA – VELKÁ ÚPA
Polopenze: léto 450,- Kč, zima 520,- Kč, školy 320,- Kč (plná penze),
důchodci nad 60 let 25% sleva, děti do 10 let zdarma. Tel. 499 736 157
Další informace: www.ubytovani.mraveniste.cz/chata boruvka
E-mail: borůvka-velkaupa@volny.cz
l Areal ® – Geodetická a realitní kancelář. Zaměření – prodej – koupě.
Fetrovská 27, 160 00 Praha 6, tel. 233 332 759, areal@pozemky.cz
l Finanční služby pro Vás, půjčky a hypotéky, pro podnkatele i zač., zaměstnance
i důchodce do 75 let. Po dohodě Vás můžeme navštívit i doma – tel.: 606 528 768
l MARKUS-RK-CZ Od roku 1995 úspěšně zprostředkováváme prodej, koupi, pronájem
rodinných domů, bytů, pozemků a ostatních rezidenčních nemovitostí. Poradenství zdarma.
Člen Asociace RK a Evropského klubu RK. www.markus-rk.cz –Praha 6, Čs.armády 828/34
Jistota-kvalita-záruka-především pro Prahu 6.
Tel.: 233 326 248, 233 325 128, fax. 233 344 967, e-mail: info@markus-rk.cz.
l Keramické kurzy pro děti a dospělé na Hanspaulce, Alena Jilemnická,
Nad Šárkou 86, Praha 6, informace a přihlášky tel.: 233 330 560, 603 379 478.
Další činnost: drátování, pletení ošatek, tisk a lept na látku, modrotisk, vitráže Tiffany
po 16-17.30, 18-19.30, 20-21.30 út 18-19.30, 20-21.30 st 16-17.30
e-mail: AJpropagace@seznam.cz
l OCHRANA STAVEB PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKůDCůM, PLYNOVÁNÍ
Dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoči. Provádíme preventivní ochranu a
konzervaci s trvanlivostí více než 100 let. DDD služby – hubení hmyzu a hlodavců – myši,
brouci, vosy, mravenci a další škůdci včetně plísní. APLEKO, spol.s r.o.
Na Pískách 70,160 00 Praha 6, tel.233 336 022, 224 313 633, mobil: 603 464 258.

l AUTOŠKOLA Jiří Buček, Na Dyrince 14, 160 00 Praha 6, tel. 233 332 598,

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 vodoměrů,
vložkování 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, Na Pískách 134, tel.: 602 830 910
e-mail: brzon.vaclav@seznam.cz. Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00.
l PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY Josef Pecháček, Matějská 2352/76
Fišerka Praha 6., tel. 602 694 928
Opravy zahradních sekaček, řetězových pil, křovinořezů - broušení řetězů a nožů
sekaček včetně vyvážení, prodej doplňků náhradních dílů a příslušenství od firem ALPINA,
CASTOR, DOLMAR, HUSQVARNA, OLEO-MAC, STIHL, TECOMEC,
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:
Krytý bazén – Kulečník – Restaurace, Lobby Bar, Terasa
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 Eva Lepková, Na Kodymce 26, Praha 6, tel.: 777 757 551

Vás zve k návštěvě. Dámské-pánské-dětské kadeřnictví, kosmetika a pedikúra, nehtová
modeláž a masáže.
Otevřeno: Po – Pá: 7 – 20 hod., So: 8 – 14 hod. Obj. na tel. 233 326 932.
l KOSMETICKÉ STUDIO NA LADÁCH, Jana Vilknerová, Na Ladách 5, Praha 6.
www.kosmetika–naladach.cz, tel.: 777 023 718.

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 UNIVERZITA 3. VĚKU – 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-ostudium/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: Út až Pá 8 - 19, So ,Ne 14 – 19. Pondělí zavřeno
l Sudová vína z Moravy – Svátek, Fetrovská 1, úterý, středa 14 – 19.
Přijďte ochutnat a přineste si láhve.
l 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

HOLLAR

Sdružení českých umělců grafiků
Galerie Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel./fax: 224 353 243.
VÁS ZVE NA VÝSTAVY V ROCE 2011

Karel Vysušil - Na přelomu století
12. 10. 2011 - 6. 11. 2011

XVII. festival komorní grafiky
9. 11. 2011 - 22. 12. 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

