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Vážení přátelé,
otevíráte první číslo časopisu Hanspaulka v jeho jubilejním 15. ročníku.
V loňském roce se uzavřela dlouhá a krásná etapa našeho časopisu, spjatého
se jmény členů Sokola Hanspaulka, bratry Beránkovými. S odchodem posledního z nich, Vratislava, který byl nejen pamětníkem vzniku Hanspaulky, ale
hlavně píšícím pamětníkem, bude těžké jeho místo v redakční radě nahradit. Pamětníci předválečných časů ubývají, ale zároveň se pamětníky stávají
mladší generace. Kolo času se pootočilo a paměti hodnými se stávají události, které někteří z nás mají ještě v čerstvé paměti, ale pro mnohé –cetileté
jsou stejně dávné, jako pro nás vzpomínky bratra Beránka.
V letošním roce oslavíme na Hanspaulce dvě velká výročí. 150 let Sokola a
80. výročí hanspaulské školy. První výročí si připomeneme hlavně v tomto
čísle Hanspaulky, vzpomínkám na školu by měla být věnována převážná
část příštího čísla, které vyjde po prázdninách. Nechtěli byste se s námi
podělit o vzpomínky na svou školní docházku? Jistě převážná většina našich
čtenářů navštěvovala hanspaulskou školu. Vzpomínat se nemusí jen na třicátá léta. Zajímavé mohou být i vzpomínky na padesátá, šedesátá, sedmdesátá a další léta. Vždyť jsou to vzpomínky z minulého století a vlastně
i tisíciletí. Tak prosím, zavzpomínejte a napište. Adresu reakce najdete na
poslední straně obálky.
		

Vaše redakce.

VRATISLAV BERÁNEK
(*30. 1. 1926 - †10. 1. 2012)
S bratry Ivanem a Vratislavem Beránkovými odešli nejen pamětníci, ale v nejlepším smyslu slova i uchovatelé starých dobrých časů, dobrých občanských zvyků,
mravů a kultury těla a ducha.
Kdysi jsme se s oběma bratry srdečně smáli nad citátem z jedné povídky
L. Aškenázyho: Člověk v hnoji je především člověk - a teprve potom v hnoji.
V hnojných časech vlády jedné strany dokázal Vratislav Beránek tiše a noblesně
být v opozici a zachraňovat dobré lidské hodnoty. Vybral si k tomu vhodnou
zbraň - hudbu. Jeho největší zásluhou - skutečně evropského formátu - je jeho
podíl na vzniku soutěže CONCERTINO PRAGA. Byl přítelem mladých začínajících hudebníků a byl pak stejně milým a ctěným přítelem jak těch, kteří se proslavili, tak i těch, kteří zůstávali v pozadí.
Přesvědčený Hanspaulan Vratislav Beránek se narodil v Kladně, jeho otec
byl architekt, maminka se věnovala výtvarnému umění. Tatínek vyprojektoval a
r. 1929 postavil rodinný dům na Hanspaulce v ulici Na Kuthence, kde s mladším
bratrem Ivanem a svými rodinami žili i dožili. Na Hanspaulce vychodil obecnou školu, pak postoupil na gymnasium v dnešní Evropské ulici. Zde zažíval stavební rozvoj Hanspaulky i Baby, německou okupaci a válku. (Zažil i epizodu
„totálního nasazení“ jako pomocný dělník.) Tou dobou již - podle vlastních slov
„hrál slušně na klavír a měl za sebou několik let studia u profesora J. Řídkého.“
Po poválečné maturitě zamířil na právě vznikající Pedagogickou fakultu. Tam ho
upoutala osobnost profesora Josefa Plavce, skladatele, sbormistra, znalce české
hudby a jejího skvělého popularizátora.
Stal se pak ředitelem malé školy v Čelákovicích: učil, hrál, upravoval
skladby pro malé muzikanty, vedl menší dětský sbor a vytvořil „užitečné společenství dětí, rodičů a přátel dobré hudby“. Potom, po krátkém ředitelování v Horních
Počernicích a po úspěchu své první knížky pro děti, vyměnil hudební učebnu za
rozhlasové studio. Píše o tom: „Dostal jsem se do kolektivu rozhlasem posedlých
kolegů (byli to mj. skladatel V. Kalabis, redaktor M. Turek, sbormistr dr. B. Kulínský...). Ze zásoby nápadů posbíraných při setkávání s dětmi a učiteli vznikla po
létech mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga, soutěž širokého celosvětového významu, vyhledávaná začínajícími koncertními umělci i jejich pedagogy.
Na Concertino dnes navazuje i novější soutěž Concerto Bohemia.“
Formálně odešel do rozhlasového důchodu r. 1998, ale spolupráci s rozhlasem nepřerušil. Po sametové revoluci patřil k těm, kteří se snažili o obnovení občanské společnosti na Hanspaulce, organizoval setkání pamětníků, besedy
s významnými osobnostmi, varhanní koncerty u svatého Matěje atd. (Připomeňme
si tu alespoň zcela zaplněnou sokolovnu při besedě s dirigentem L. Peškem.) Jeho
velkou láskou se stal časopis HANSPAULKA; založil jej s bratrem Ivanem r. 1997 a
jako svědomitý šéfredaktor jej neúnavně zásoboval drobnými i většími články, vět-
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šinou podepsanými skromně vb. Ostatně - ještě v posledním čísle HANSPAULKY
si můžete přečíst jeho vánoční vzpomínání.
Po mnoho desetiletí jsem se těšil s blízkého sousedství a přátelství s Ivanem i Vráťou Beránkovými a jejich „širšími rodinami“. Pokud byli ještě mezi
námi, jistě by bylo na místě říci s R. Rolandem, že dobrý člověk ještě žije. O to
těžší je dnes najít vhodná slova. Snad jen: tiše odešel tichý muž, který byl vždy
na svém místě, velký svou skromností a velký svými činy.
PS. Věty uvedené uvozovkami jsou doslovné citáty z vlastního životopisu Vratislava Beránka, který napsal prosinci r. 2009 jako podkladový materiál pro větší
práci o dějinách Concertina Praga.
KNIŽNÍ PUBLIKACE V.B.:
Malá hudební abeceda, ilustr. J. Brychta, Praha 1948
Hudební čítanka pro mládež, Praha 1960, 2. vydání 1965
Deset otazníků. Hádanky s gramofonovou deskou, ilustr. J. Brychta, Praha 1969
Malý slabikář Suprafonu, (s. F. Nepilem), Praha 1979
Mladí muzikanti II., (s J. Neoralovou), Praha 1982
Illustrierte Geschichte der Musik, Praha 1994
The Illustrated History of Music, Praha 1994
Větší odborné práce publikoval mj. ve Sborníku k 60. narozeninám prof.
dr. J. Plavce (r. 1966) a v dalších ročnících tohoto sborníku, časopisech Hudební
výchova, Rozhlasová práce, Hudební výchova aj..
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Ing. IVAN BERÁNEK
(*26. 1. 1931 – †29. 6. 2010)
Všichni, kdo jej znali, si dobře pamatují: Ivan byl dobrým bratrem jak v užším
smyslu rodinném tak ve starém sokolském smyslu slova, byl rovněž dobrým
manželem, otcem, dědečkem a... Mohl bych dlouho pokračovat; Ivan Beránek
byl dobrý inženýr, dobrý sokolský bratr vzdělavatel i dobrý soused a dobrý hanspaulský rodák a patriot.
Moudrý J.W. von Goethe nám zanechal přesný popis dokonalého člověka:
hilfreich und gut - člověk má být dobrý a vždy ochotný pomáhat. Stará církev
českých bratří měla pro své zasloužilé muže velmi skromné slůvko uznání: byl to
člověk užitečný.
Všechny ty přívlastky velmi přesně a řekl bych právě s inženýrskou věcností a neokázalostí vystihují Ivanovy vlastnosti. Stačí jen domýšlet význam těch
slov, být dobrým člověkem si leckdy vyžaduje velkou dávku odvahy a statečnosti, pomáhat a být člověkem užitečným - to je mnohdy i velký kus obětavosti,
to je opak sobeckosti. Pomáhat - to kromě toho zmiňovaného altriusmu vyžaduje
i umět, dovést věci řešit, být šikovný a umět přemýšlet nejen hlavou ale často i přemýšlet a pracovat rukama.
Je ještě jedno slovní spojení, které vystihuje Ivanovo postavení v jeho
užitečném života běhu: byl to vždycky muž na svém místě. Touto svou vlast-
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ností se velice podobal svému bratrovi Vratislavovi, i když každý z nich „na
svém místě“ konal jiné práce. Ivan Beránek byl - dokonalý odborník - správným mužem na svém místě jako ředitel výzkumného ústavu, od obnovení
Sokola v roce 1990 byl osvíceným a velmi aktivním členem vzdělavatelského
odboru ČOS. Jako vzdělavatel působil stejnou dobu i v hanspaulské jednotě
Sokola. Od roku 1990 tu působil i jako cvičitel dorostenců. Spolu s bratrem
Vráťou „vymysleli“ a založili náš časopis Hanspaulka. Ivan opět jako správný
muž na svém místě se dokázal postarat nejen o jeho tisk ale i jeho náročnou
distribuci. Dovedl pro tyto práce získat řadu sokolských bratří i sester; Hanspaulka vycházela a vychází s neskutečně minimálními finančními náklady. Byl
členem prvního výboru Občanského sdružení Hanspaulka a svým tichým a
taktním způsobem přispíval k znovuvytvoření dobrých, skutečně sousedských
vztahů mezi Hanspaulany a Babany. Nebyl vždycky otcem nových nápadů a
iniciativ, ale byl - obrazně řečeno - vždycky jejich spolehlivým porodníkem.
(Vymyslet zajímavou besedu a získat zajímavého hosta, to byla většinou záležitost jeho bratra Vratislava. Ale zajistit sál s dostatkem židlí, zařídit pozvánky
atd. atd. - to už byla oblast, kde spolehlivě zapracoval Ivan Beránek.
Sokolské myšlence a sokolským ideálům byl věrný - ale nebyl v tomto
ohledu „staromilec“.(Patřil ovšem mezi malou skupinu sokolských bratří, kteří
mají ve svém šatníku úplný původní sokolský kroj.) Vítal, inicioval a podporoval všechny nové aktivity v jednotě i v celé obci. Věnoval se práci s mládeží,
pomáhal organizovat akce, které by přivedly Sokolu nové členky a členy. Jeho
poslední prací (byť dokončenou po jeho nečekaném úmrtí) je krásná publikace památník TJ SOKOL PRAHA-HANSPAULKA.
Jako jeho byvší soused bych rád přidal svou osobní vzpomínku a připomenul, že byl mužem na svém místě i doma, když pro radost dětí i dospělých
po několik let v létě budoval na zahradě důmyslnou železniční trať pro starožitný elektrický vláček Märklin - a tak bych mohl ještě dlouho a jistě s vydatnou
pomocí mnoha sousedů a pamětníků pokračovat.
Věřím, že jeho vzor a příklad bude světlem, které nás povede k tomu, abychom podobně jako on byli lidmi užitečnými, dobrými a vždy ochotnými pomáhat druhým.
Jindřich Schwippel

150 LET SOKOLA
I. část – léta 1862 – 1948.
Ano, je to už skutečně neuvěřitelných 150 let, které uplynuly od vzniku naší
samostatné české tělocvičné jednoty, která se postupně rozrostla v největší tělocvičnou organizaci na světě. Dobyla si celosvětového uznání, ale vyvolala také
nenávist a represe. Poprvé byla zakázána za 1. světové války habsburskou mocí,
podruhé za 2. světové války německými okupačními úřady a potřetí po roce
1948 komunistickou vládou. Vždy se však znovu obnovila, navázala na svoji
slavnou minulost, rozrůstala se a modernizovala.
Nejtěžší obnovení bylo to poslední. Po čtyřiceti letech bylo vzkříšení velmi
složité. Nadšení pamětníci již nebyli nejmladší a mladá generace o Sokolu buď
vůbec neslyšela, nebo jej znala jen v úmyslně zkreslené podobě z tisku či školní
výuky, poplatné totalitní vládě. Pro všechny vlády, které Sokol zakazovaly, bylo
jedno společné – bály se té velké masy členů Sokola pro jejich víru, oddanost
vlasti, odvahu bránit pravdu a demokracii, ochotu vzájemně si pomáhat a odhodlání za touto sokolskou filosofií pevně stát.
Vraťme se tedy do doby před 150 lety. Po pádu Bachova absolutismu se
poměry v Čechách rychle měnily. Čeští politici bojovali za větší samostatnost našeho
národa, vznikaly nové české spolky, vzdělané vrstvy začaly mluvit česky.
V šedesátých letech devatenáctého století byly v Praze pouze německé
tělocvičné spolky. V nejznámějším Schmidtově tělocvičném ústavu i v Malypetrově ústavu cvičili Němci s Čechy společně. Mluvilo se německy, povely byly
německé. Postupně vznikla myšlenka na utvoření nového česko-německého tělocvičného spolku, ale cvičenci a cvičitelé se nedokázali dohodnout na cvičební
soustavě ani na organizaci. Česká strana dál neváhala a připravila podklady pro
nový český tělocvičný spolek.
Stanovy Tělocvičné jednoty pražské, vypracované PhDr. Miroslavem Tyršem za spolupráce docenta MUDr. Edvarda Grégra a JUDr. Julia Grégra, byly
úředně schváleny 27. ledna 1862. V neděli 16. února se v budově reálného gymnasia v Panské ulici, v tělocvičně Malypetrova ústavu, konala první valná hromada nového spolku. Dostavilo se osmdesát zájemců z řad vědců, úředníků,
obchodníků, umělců, řemeslníků i studentů. Prvním starostou byl zvolen Jindřich
Fügner, jeho náměstkem Miroslav Tyrš.
O smyslu nového tělocvičného spolku se prvních stanovách píše:
Účel jednoty jest, aby se pěstoval tělocvik společným cvičením, společnými
výlety, zpěvem a šermováním; jednota se skládá za prvé ze zakladatelů, za druhé z činných údů, za třetí ze žáků; jednací řeč je česká; znak jednoty je sokol v letu.
Na první přátelské schůzi spolku v březnu 1862 na, mluvil MUDr. Edvard
Grégr o účelu spolku: odchovávat vlasti a národu muže statné, o demokratickém
a svobodném základu, rovnosti a bratrství všech členů. Starosta J. Fügner navrhl
bratrské tykání všech členů. V dubnu 1862 bylo na návrh Miroslava Tyrše přijato
spolkové heslo „Tužme se“. V květnu téhož roku, byl Miroslav Tyrš zvolen prvním
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náčelníkem jednoty. Od června, na návrh Josefa Baráka, členové spolku schválili
pozdrav Na zdar! Byl to pozdrav bratrský, při kterém se nesmekalo. Všichni si již
říkali sokolové, ale úředně byl název Sokol potvrzen až v roce 1864.
V Sokole se hned od počátku necvičilo pouze na nářadí. V programu byly
i atletika, zápas, šerm, vzpírání, plavání, turistika, jezdectví a postupně také další
sporty. S výchovou k tělesné zdatnosti byla vždy nerozlučně spojena výchova
morální a vlastenecká. Postupně vznikaly různé kulturní a společenské odbory,
například odbor divadelní, hudební apod.
Duchovním otcem nově vzniklé tělocvičné jednoty byl PhDr. Miroslav Tyrš.
Věnoval se estetice, dějinám umění, byl velmi dobrým znalcem anatomie, obdivovatel antické tělesné kultury, antických olympijských her a antické kalokagathie – harmonického rozvoje těla i ducha. Od dětství cvičil, později se stal uznávaným cvičitelem. Pro Sokol vytvořil první české tělocvičné názvosloví, vydané
v létě 1862. Postupně je podrobně propracoval na základě konzultací s odborníky
v oboru fyziologie a jazykovědy. Seřadil je do celků podle druhů cvičení. Vytvořil
celou sokolskou tělocvičnou soustavu, v níž uplatnil i svoji znalost antické tělesné
kultury. Knižně vyšla v roce 1873 pod názvem Základové tělocviku. Dnes doznala
některých úprav, ale v zásadě platí stále. Ve světě nemá obdoby zejména pro svoji
stručnost, výstižnost, přesnost a hlubokou logiku.
V prvních letech cvičili Sokolové v pronajatých sálech. Starosta Jindřich
Fügner zakoupil pro Pražskou tělocvičnou jednotu Sokol v dubnu roku 1863
pozemek pro novou tělocvičnu s nájemní smlouvou na 10 let. V létě si sokolové
sami vykopali základy. Jindřich Fügner financoval a řídil stavbu a měl tak hlavní
zásluhu na tom, že již 9. prosince bylo zahájeno cvičení. Návrh na tělocvičný
sál připravil Miroslav Tyrš podle antických vzorů. Ve své době to byl největší a
nejmodernější tělocvičný sál v Evropě. Po náhlém úmrtí Jindřicha. Fügnera se
sokolové složili na půjčky k zakoupení celé budovy tělocvičny, aby nemusela být
prodána do cizích rukou.
Sokolové netrávili svůj čas jen v tělocvičně - jezdili a chodili na výlety,
pořádali veřejná cvičení a atletické soutěže. O sokolských akcích psaly české
i zahraniční noviny. Významní čeští hudební skladatelé složili pro sokolskou
jednotu vlastenecké pochodové písně, texty k nim psali čeští spisovatelé. Podle
vzoru Pražské tělocvičné jednoty Sokol již v roce 1862 vzniklo v Českých
zemích osm dalších sokolských jednot.
Z Tyršova podnětu byl v listopadu 1869 ustaven Tělocvičný spolek paní
a dívek pražských, první starostkou se stala spisovatelka Žofie Podlipná. První
veřejné vystoupení žen se konalo již v červnu 1870 v tělocvičně Sokola. Ženy
nebyly členkami Sokola, v té době to ještě nebylo možné, se sokolskými cvičiteli
však úzce spolupracovaly.
Nedílnou součástí sokolského života byly všesokolské slety.
I. všesokolský slet na Střeleckém ostrově v červnu 1882 byl pořádán k oslavě 20. výročí založení Sokola. Cvičilo se bez hudby jen na povely

údery tyčí do podlahy, cvičení řídil náčelník Miroslav Tyrš. Zahájení se konalo
v Novém divadle. V průvodu Prahou šlo 1600 sokolů v krojích za hudebního
doprovodu Kmochovy kapely. Sletu se v hromadných vystoupeních, v závodech
na nářadí i atletice zúčastnilo celkem 720 mužů z Čech, Moravy, Slezska a Vídně
II. všesokolský slet se konal v roce 1891 v Královské oboře. Účastnilo se
ho již 2473 cvičících a 7000 diváků. Sokol se po každém sletu rychle rozrůstal,
vznikaly nové jednoty, sportovalo a závodilo se v dalších odvětvích, například
v plavání, v lodních sportech, bruslení a lyžování.
Sokol měl tehdy 229 jednot a celkem 24 268 členů. Ženy poprvé vystoupily na IV. všesokolském sletu v roce 1901 na Letné ve cvičení s kužely. Cvičících bylo 9560, diváků přes 50 000. Přijeli i účastníci ze zahraničí – Poláci, Slovinci, Chorvati, Francouzi.
Na VII. všesokolském sletu v roce 1920 na Letné cvičilo přes 100 000 cvičenců a shlédlo ho přes 500 000 diváků. Ze zahraničí přijelo více než 3000 hostů.
Počet členů České obce sokolské přesáhl půl milionu. Další slety už byly pořádány
pravidelně po šesti letech. Poslední slet před druhou světovou válkou byl X. všesokolský slet v roce 1938 na Strahově. Byl poznamenán hrozbou válečného konfliktu a stal se mobilizací národních sil proti rozpínavosti nacismu. „Bránit a ubránit“
bylo heslem všech složek sletu, zejména Pecháčkových prostných pro 30 000 mužů
nazvaných Přísaha republice. Třicet tisíc žen zazářilo v moderně pojatém reji. Na
tomto sletu cvičili dospělí, dorost a žactvo, diváků bylo přes 2,3 mil., Prahou prošly
čtyři průvody. Česká obec sokolská v té době měla přes 800 000 členů, sdružených
v 3367 jednotách. Sokolovny byly již ve všech městech i ve větších vesnicích.
Druhá světová válka šestiletou posloupnost sletů přerušila, republika se
vzpamatovávala z válečných hrůz. Téměř 90% vedoucích pracovníků z větších
jednot Sokola prošlo nacistickými vězeními, koncentračními tábory, mučením a
velká část z nich zaplatila věrnost sokolským myšlenkám svým životem.
XI. všesokolský slet se konal v roce 1948, opět v ovzduší politického napětí.
Přípravy ke sletu byly v plném proudu, když přišly únorové události. Po abdikaci
prezidenta Beneše začalo vedení České obce sokolské uvažovat o tom, má-li vůbec
cenu v činnosti pokračovat. Bylo jasné, že nastává konec Sokola pravděpodobně
na dlouhou dobu. Přesto se nakonec vedoucí pracovníci rozhodli dokončit přípravy
a slet uskutečnit. Přáli si, aby všem, a zejména mládeži, zůstala na Sokol co nejkrásnější vzpomínka. Tou se XI. všesokolský slet skutečně stal. Technicky byl připraven dokonale, všechny sletové skladby byly náročnější a krásnější než na předchozích sletech. Poprvé v dějinách sletů se opakovalo cvičení ze sletu minulého, a
to průkopnické pojetí reje 30 000 žen jako ukazatel nových směrů sletových skladeb. Neuvěřitelný a snad největší úspěch mělo cvičení žen s kužely. Svoji krásnou a nesmírně obtížnou skladbu cvičily za vytrvalého deště. Po ukončení vystoupení se ozvala z tribun bouře potlesku a neutuchajících ovací. Diváci si tak poprvé
v historii vyžádali opakování celé skladby. Přesto, že stále silně pršelo, cvičenky
souhlasily s opakováním a zacvičily svou skladbu ještě vroucněji.

7

8

Na tomto sletu cvičilo 585 000 cvičenců a sledovalo jej okolo dvou milionů diváků. Česká obec sokolská se před sletem opět rozrostla, měla 3 367 jednot a přes jeden milion členů. Po sletu však bylo vedení České obce Sokolské
násilně vyměněno, začalo zatýkání a věznění členů a zejména vedoucích pracovníků Sokola. Mnozí odešli do exilu a tam pokračovali ve své přerušené sokolské
práci v rámci Sokola v zahraničí.
(Pokračování příště) 			

Věra Mikulková st.

		

Z HANSPAULSKÉHO SOKOLA:

HANSPAULSKÉ SOKOLKY V LAUSANNE
14. gymnastická gymnaestráda – Meet the Magic – setkej se s kouzlem
Víte, co je gymnaestráda? Událost s tímto trochu tajemným jménem si vyzkoušely loni v létě i sokolky z Hanspaulky, když vyrazily do švýcarského Lausanne.
V červenci tam byla gymnaestráda rovnou světová a konala se již po čtrnácté.
V Lausanne se sešlo přes 20 000 sportovců z 55 zemí světa a mezi nimi
právě i cvičenky TJ Sokol Praha – Hanspaulka, které vystupovaly ve skladbě
České obce sokolské – Kontrasty.
A co to tedy gymnaestráda je? Je to nesoutěžní mezinárodní setkání sportovců v kategorii „gymnastika pro všechny“, pořádané každé čtyři roky Mezinárodní gymnastickou federací (FIG). Setkávají se zde sportovci všeho věku
– muži, ženy i děti, také cvičenci handicapovaní. Hlavními hodnotami těchto
setkání jsou pohoda, přátelství, radost z pohybu i sdílení zkušeností. Sportovci
předvádějí, co se během pravidelného domácího sportování naučili. Jelikož se tu
nesoutěží, probíhají všechna setkání i představení ve velice přátelské a uvolněné
atmosféře a většina sportovců se na gymnaestrádu ráda vrací.
Česká výprava, čítající skoro 900 lidí, se skládala z členů České obce
sokolské, České asociace Sport pro všechny a České asociace univerzitních
sportů a nechybělo ani sedm cvičenek naší jednoty. Veškeré náklady na cestu,
ubytování stravování i účastnický poplatek si všichni cvičenci hradili sami.
Skladbu Kontrasty, ve které hanspaulské sokolky vystupovaly, vytvořily Helena Peerová a Anna Jurčíková, hudbu sestavil Zdeněk Barták. Skladba
je určena pro ženy a muže a autorky se v ní inspirovaly různými podobami
kontrastů a protikladů všedního života. Staví vedle sebe silové a přesné cvičení mužů a estetický projev žen. Kontrastní pohyb se spojuje ve společném
„tanečku“ a vyvrcholí společným vytvořením obrazce „jin a jang“, symbolizujícího rovnováhu a sjednocení. V Kontrastech vystoupilo v Lausanne 360
sokolů.

Již od podzimu roku 2010 probíhaly nácviky jednotlivých skladeb, aby
všechna cvičení byla perfektně naučena a secvičena. Také hanspaulské cvičenky
v naší sokolovně pilně nacvičovaly a trénovaly každý pátek večer.
Všichni dohromady secvičili skladbu na dvou víkendových srazech v lednu
a v březnu v Tyršově domě.
Začátkem července začalo balení zavazadel do Lausanne. Na sobotu 9. července 2011 byla naplánována generálka všech skladeb na hřišti Základní školy
generálporučíka Františka Peřiny v Praze-Řepích. Zde jsme měli možnost vidět
všechny připravované skladby na 14. světovou gymnaestrádu.
Českou obec sokolskou reprezentovaly dvě skladby – pódiová skladba
Křížem krážem a „naše“ Kontrasty, Česká asociace Sport pro všechny uvedla
skladbu Prázdniny na písničky Karla Gotta, určenou pro vystoupení na stadionu,
a pódiovou skladbu Invaze mimozemšťanů v podání malých sportovních gymnastek – vlastně ony byly malými, roztomilými, ale velice šikovnými
„mimozemšťánky“. Zástupci vysokých škol se předvedli ve společném
pásmu pódiových skladeb s názvem Vivat academica, vystoupili tanečníci,
moderní a sportovní gymnasté. Večer po úspěšné generálce jsme všichni společně odjeli osmnácti autobusy směr Lausanne.
Do pátého největšího města Švýcarska se 120 000 obyvateli na břehu
ženevského jezera jsme dorazili v neděli ráno. Naše skupina byla ubytována na
severním okraji města ve vilové čtvrti ve škole College de Grand Venues
První den našeho pobytu v Lausanne jsme se zúčastnili slavnostního zahájení 14. světové gymnaestrády na olympijském stadionu de la Pontaise. Zahájení
gymnaestrády si nezadá se zahajovacím ceremoniálem olympijských her – slavnostní nástup všech účastníků na stadion v čele s vlajkonoši, zaplněný stadion a
úžasný nápaditý program. Chybělo jen zapálení olympijského ohně…
Jen nás trochu postrašilo počasí, protože hned po našem příjezdu se beznadějně rozpršelo. Odpoledne naštěstí déšť ustal a – světe div se – na zahájení svítilo sluníčko. Dlouhé řazení v prostorách před stadionem jsme si krátili fotografováním všeho, co se naskytlo. Vedle nás stála rovněž početná výprava z Velké
Británie, pak úžasné thajské tanečnice a exotičtí sportovci z Trinidadu a Tobaga.
Naproti se řadili Slováci a Slovinci. Se Slováky jsme si okamžitě „padli“ do oka
a bavili jsme se zpěvem našich národních písní – oni zpívali české a my jsme
zpívali slovenské, a nakonec jsme si zazpívali společně. Angličané, stojící mezi
námi, nechápali: Jak dvě různé země můžou znát svoje písničky?
Konečně jsme se dočkali nástupu. Naše výprava napochodovala tunelem
na již skoro zaplněný stadion. Všem se nám zatajil dech, obrovské množství lidí,
všichni tleskali a vítali každou novou výpravu. Obešli jsme po tartanu stadion
a usadili se na určená místa. Následoval kulturní a sportovní program, nástup
s vlajkami FIG a Švýcarska, projevy představitelů města a gymnastické federace.
Vše bylo završeno několikanásobným přeletem šesti stíhaček švýcarské armády
v nejrůznějších formacích a úchvatnou rytmickou show bubeníků národní gardy.
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Následujícího dne v pondělí probíhala již naplno všechna vystoupení
v devíti halách ve výstavním areálu Beaulieu. Současně se zkoušely velké skupinové skladby na stadionu Pontaise. Navíc po celý týden se také konala vystoupení na třech scénách v centru města a na břehu jezera. Ve dvou hokejových
halách se uskutečnily národní večery vybraných zemí.
Naše vystoupení připadla do bloku dvanácti stadionových skladeb na úterý
a čtvrtek. Skladba Kontrasty si podmanila diváky jednou z nejzajímavějších choreografií, což se projevilo na konci skladby dlouhým potleskem a ovacemi vstoje.
Pokud jsme nevystupovali nebo nezkoušeli, měli jsme velice nabitý program. Prohlídku katedrály Notre-Dame, muzea, historického centra města
s malebnými uličkami i orlojem. Procházku překrásnými zahradami, koupání
v jezeře, ochutnávku báječné kávy, mlsání čokolády a mnoho dalšího. Pochopitelně jsme nemohli vynechat návštěvu olympijského muzea, před nímž stojí
socha Emila Zátopka a v němž jsou k vidění všechny olympijské pochodně a
medaile z olympijských her. Také je zde expozice historického i současného
vybavení sportovců.
Ve středu jsme měli „volný den“. Vydali jsme se na exkurzi do čokoládovny Cailler v městě Broc a do horského střediska Zermatt. Jaké mohou hory
být, nám Alpy ukázaly právě v Zermattu. Nejenže nás přivítal vytrvalý déšť, ale
aby toho nebylo málo, přidala se bouřka a krupobití. Místo Matterhornu jsme
viděli nízké černé mraky a divoce rozvodněnou řeku Matter Vispa. A tak na prohlídku městečka jsme se vydali zahalení do pláštěnek, ale po hodině procházení
nám už bylo trošku „vlhko“. Spravil to horký vývar ve vyhřáté hospůdce. Každopádně i v dešti byl Zermatt zajímavý a kouzelný.
Další volný den byl v pátek, ten jsme věnovali sledování pódiových skladeb. Program byl velmi rozmanitý. Klasická gymnastická cvičení na tradičních gymnastických nářadích. Taneční choreografie s příběhem, etnická vystoupení v duchu národních tradic. Nechyběly neobvyklé cvičební pomůcky, efektní
kostýmy. Gymnastické výkony, nad kterými se tají dech – jak to ten člověk proboha dělá – a naproti tomu vystoupení dětí postižených Downovým syndromem
s jejich asistenty. Páteční večer završilo komponované představení nazvané FIG
Gala – exhibice sedmnácti národních skupin, která byla výběrem toho nejlepšího,
co se dalo v Lausanne vidět.
V sobotu zhlédl opět zaplněný stadion de la Pontaise závěrečné ukázky stadiónových skladeb včetně nových vystoupení, secvičených právě pro závěrečný ceremoniál. Na konec organizátoři předali pomyslný štafetový kolík dalšímu pořadateli
– finským Helsinkám 2015 – tentokrát pod heslem Make the Earth Move.
Z gymnaestrády jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky, které se slovy těžko
vyjadřují. Pocit sounáležitosti, radost z pohybu, i to, že sami tu radost můžete rozdávat. Patříte ke skupině lidí, kteří našli společnou řeč, radují se ze vzájemných úspěchů, drží si palce – proboha nikdo nic nespleťte a nezkazte. Pochopitelně se občas
nějaká chybička vloudila, ale nikdo vám nesebral body a soupeř si „nemnul“ ruce, že
jste něco zkazili. Naopak ještě dlouho vzpomínáte na to, jak na stadionu zrovna foukl

vítr, což mělo za následek, že šátek, se kterým jste cvičila, se vám nemilosrdně připlácl na nos. Nebo se vám záhadně ztratila značka a vy jste alespoň na nanosekundu
propadla panice – kam vlastně jít? Pochopitelně i zkušený borec může mít „okno“
a neví, jak dál. Naštěstí máte vedle sebe spolucvičence, takže, aniž divák postřehne
jakékoliv vaše zaváhání, s radostí pokračujete dál.

To vše přináší společné cvičení, kdo nevěří, ať to zkusí. My za čtyři roky
do Helsinek pojedeme. V Lausanne nás bylo z Hanspaulky sedm, kolik nás asi
bude v Helsinkách?
Děkuji všem cvičenkám, které se mi podařilo „ zlákat“ na gymnaestrádu –
Mileně Lukešové, Hance Chodounské, Heleně Confortiové, Janě Čepelové, Míše
Vítkové – Čížkovské a Jarce Vítkové za jejich píli a trpělivost kterou věnovaly
nácviku a nelitovaly týdne dovolené i víkendů které věnovaly od rána do večera
náročným secvikům.
Jsem moc ráda, že skladbou Kontrasty naše společné cvičení neskončilo.
Kontrasty budou také na programu 15. všesokolského sletu, který bude v červenci 2012 v Praze. Na sletu nás z Hanspaulky bude více než v Lausanne, naše
počty se rozšiřují.
Věra Mikulková ml.
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JMÉNA
Paměti se mají psát, dokud si člověk ještě něco pamatuje. A věrně. Jak plyne
neúprosný čas, vracejí se mi vzpomínky skoro o šedesát let zpět. Stáváme se
pamětníky!
Když někdy projíždím ulicí Na pískách, kde jsem bydlel, vnímám, kolik se toho
proměnilo! A zůstala hlavně jména. Hanspaulka byla v té době jimi naplněná
Na Bořislavce se nastoupilo do trolejbusu a ten jezdil až k Matěji. Na točně
u Staré fary se obracel. Byl tam krámek řeznictví, a také obchod s potravinami
pana Šonky. U rybníčku, který dnes neexistuje, stála památná vrba a kdysi tam
začínala „Matějská pouť“… Na rohu, pod farou, byl cihlový plot staré školy.
A na ostrohu nad Podbabou, v překrásném prostředí, nedaleko romantické zříceniny, vyrostly za první republiky architektonické skvosty vilek. Bydlel tam spisovatel Václav Řezáč a jeho žena Emma, malíř Cyril Bouda a také ve vyhnanství
král komiků, Vlasta Burian.
V době našeho dětství vyrostla na konečné trolejbusu zelinářská zahrada a
brzy zjara se chodilo „k Bulharovi“ pro zeleninu do polévky za korunu. Zkratkou ulicí Natanaelka se člověk dostal kolem dalšího zahradnictví pana Hrstky
k poště, a kousek od ní, za rohem, byla knihovna a divadelní sálek Na Zavadilce,
kde hrál ochotnický soubor Tyl. Naproti parku, kterému se říkalo „Kaštanka“, žil
spisovatel Josef Kopta .
Stačilo vyjít ještě o kousek výš, na další stanici a tam již na rohu bývalo
pekařství pana Kazila, na protějším rohu cukrárna Melčů. Na pískách bývalo
hodně drobných krámků, třeba řeznictví pana Kobziny, vedle krám Rolců, kde
pak bývala zelenina, v níž vládl pan Šifalda a zkraje prázdnin, když nákladní
auto dovezlo melouny, prodával rovnou na ulici a vážil na decimálce. Kousek dál
bývalo papírnictví paní Boříkové, vedle rámařství a rybárna.
Na tenisových kurtech vládl pan Šádek, v zimě se kurty polévaly a kolem
dokola se bruslilo… Pro mléko s bandaskou se chodilo do mlékárny k paní Hruškové, vedle do trafiky k Dušičkům, ve stejné řadě byla i malá policejní služebna
a sousedila s cukrářstvím Kubánků obuvnickou dílnou pana Gracíka a kožešnictvím rodiny Šinovských. Naproti, kde je dnes pizzerie, se chodilo nakupovat

k Poborským nebo do „Bratrství“. V Hermelínské ulici byl krám s uhlím a dřívím pana Burdy a naproti zdravotní středisko.
Kousek dál, směrem k další stanici trolejbusu, u lékárny, byla proslavená hospůdka, které se říkalo podle hostinského „U Jardy“, za ní Hesounovo železářství, pak
knihkupectví pana Poláčka, slavného nakladatele a na druhé straně ulice následovaly další krámky: galanterie, drogerie a samozřejmě obchod, kterému se stále říkalo
u Meindlů, stejně jako o kus dál byl jiný obchod u „Odkolků“, naproti řeznictví pana
Feřteka, tatínka zakladatele Kosmetického ústavu, vynikajícího lékaře.
Na rohu hlavní hanspaulské „ třídy“ – ulice Na pískách a Na Hanspaulce
stávala trochu později každý čtvrtek pojízdná knihovna, s níž přijížděl jako knihovník mladý básník Petr Skarlant. Když se pokračovalo po hlavní ulici směrem k Bořislavce, bývala na rohu ordinace dětské lékařky MUDr. Andresové a
naproti, tam, kde dnes je vinotéka, míval opravářskou dílnu na radia a drobné
elektrospotřebiče inženýr Merrel.
Do školy jsme chodívali přes náměstíčko, kde kdysi bývala restaurace pana
Fornouse, v době našeho dětství tam již byla mateřská školka a vedle v holičství
vládl pan Šlajchtrt a pan Vavruška…
Naše škola v Sušické ulici, tehdy 32. osmiletá střední škola, měla dřevěný
pavilonek na dvoře, kam jsme chodili jako prvňáčci, stavělo se nové zděné křídlo
a protože dětí bylo hodně, využívala se bývalá mateřská škola a pavilonek jeslí
naproti škole a nakonec i nový pavilon, poblíž Jírova muzea, kterému se říkalo
„Kohoutek“. Když jsme v roce 1954 šli do první třídy, učila nás paní učitelka
Štěpánka Karpíšková, vedlejší třídy učila paní učitelka Chotková, Dobruská,
Kašparová a pan učitel Springer…
Ano, jsou to dnes jen jména, ale možná i vy na ně vzpomínáte
Jan Cimický

13

14

POZVÁNÍ DO ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA ZLATNICI
Jste-li tak vášniví zahrádkáři jako já, možná vás bude zajímat život zahrádkářské kolonie na Zlatnici a její minulé, současné a budoucí osudy. Sama jsem
se loni dala zlákat oznámením na vratech v Soborské ulici, že
jsou zde volné zahrádky k pronajmutí, a brzy jsem skutečně převzala zahrádku, o kterou se už předchozí nájemci nemohli starat, protože se odstěhovali příliš daleko. A objevila jsem, že za
plotem kolonie je živo. Plocha je rozdělena čtyřicítku pozemků,
každý má chatičku a většina zahrádkářů tady tráví mnoho příjemných chvilek svého volna. Trávníky na většině zahrádek jsou hezky posekané, záhony vypleté a stromy ošetřené, někdo si pozemek ozdobil i různými
plastikami.
Duší zahrádkářské kolonie je pan Libor Rác, kterého tu potkám skoro při
každé návštěvě. Jeho zahrádka je udržovaná ze všech nejpečlivěji a může se
pochlubit sbírkou nádherných vzrostlých jehličnanů. Položila jsem mu pro náš
zpravodaj několik otázek.
Pane Ráci, kdo může dostat na starost zahrádku, jaké musí splnit podmínky?
Především musí mít dobrý vztah k přírodě, zájem fyzicky pracovat na čerstvém vzduchu a trávit na zahrádce volný čas, a za to ho odmění vlastnoručně
vypěstované kvalitní, zdravé ovoce a zelenina. Zájemce může být kdokoli, není
nutné, aby byl členem Svazu zahrádkářů.
Ale v kolonii přece existuje místní organizace Svazu zahrádkářů? Máte
nějaké společné aktivity? V zahrádkářských koloniích také obvykle existují
dost přísná pravidla, jak je to na Zlatnici?
Organizaci tu máme, ale potřebovala by trochu rozpohybovat. Souvisí to
s dobou před několika lety, kdy se lidé o osud zahrádek báli, dokonce už si odváželi i zařízení chatek a rostliny, a pak to tu sice znovu ožilo, ale organizace by
potřebovala příliv nových aktivních členů.
Kdysi, když byly zdejší ovocné stromy mladé, jsme pořádali velké nádherné výstavy ovoce a zeleniny, a také jsme například organizovali postřiky
stromů pro celou kolonii. To dnes ani není možné, většina stromů je přestárlých a
už je ani nelze opečovávat, trpí hlavně různými houbovými chorobami. Pořádali
jsme i zájezdy třeba do Litoměřic, do ovocných školek a podobně. Pokud by se
tu našli aktivní členové, dá se podnikat spousta věcí.
Kdy zdejší kolonie vznikla?
V roce 1949, tehdy se sem přesunula z Letné. Původní zahrádkářská kolonie byla hned vedle stadionu Sparty u železniční trati.
Předtím tu bylo jen nějaké pole, nahoře pár rybníčků, nic
zvláštního. Z těch původních zahrádkářů, kteří sem tehdy přišli, jsem zbyl jenom já a ještě jedna paní, ostatní se vystřídali.

Hodně novějších zahrádkářů je z Prahy 6, ale někteří sem jezdí z centra a tráví tu
veškerý volný čas.
Před několika lety se šířily nějaké fámy o tom, že se bude kolonie rušit,
co na tom bylo pravdy?
Skutečně jsme měli problémy a řada lidí se tím dala odradit. Majitelka
těchto pozemků se nás snažila vystrnadit, přišlo nám i soudní rozhodnutí, že
máme kolonii vyklidit, ale všechno dobře dopadlo. Nejhorší období bylo v letech
1995-1997, tehdy jsem tu zůstal jako poslední optimista a všichni se mi divili,
že ještě něco sázím. Tehdy jsem se vsadil o lahev, že vydržíme do roku 2000, a
vyhrál jsem.
Dnes už je tu zase pořádek, lidé o zahrádky pečují a alespoň některé určitě
stojí za prohlídku, je to tady jako v botanické zahradě. Pokud by někdo měl
zájem přijít sem třeba se skupinou dětí na exkurzi, bude vítán.
Loni byl také potvrzen pražský územní plán, který stanoví, že na tyto plochy patří zeleň. Jsme v těsném sousedství chráněného území, proto nehrozí, že
by tu například nějaký developer postavil sídliště.
Pokud tu v budoucnu má zůstat zeleň, může Městská část Praha 6
naložit se zdejším územím třeba tak, že je promění ve veřejný park? Jak vy
osobně vidíte budoucnost kolonie?
Městská část Praha 6 má velký zájem na tom, aby se zde zahrádkářská kolonie udržela. Paní starostka je naší příznivkyní, stejně tak za námi stojí o. s. Hanspaulka s panem Pokorným. Za šedesát let, co tady jsme, už nejde jen o zahrádky,
ale o cenný přírodní biotop, unikátní teplé stanoviště s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Žijí tu užovky, slepýši, ještěrky, různé druhy
sov, ptáků, otakárků a dalších motýlů. Jsme součástí okolní přírody, hned za plotem máme chráněné území, ostře sledované a opečovávané ochránci přírody, proto
Městská část Praha 6 určitě nechce, aby se tu něco radikálně měnilo. Důležité
ovšem je, aby zahrádky byly upravené a pěkné a aby i pohled z ulice prozrazoval,
že se o ně pečuje.
Co byste vzkázal čtenářům našeho zpravodaje?
Aby měli rádi přírodu, ale nejen tak, aby o ní mluvili nebo se na ni dívali
v televizi, ale aby s ní byli ve skutečném kontaktu, dělali něco praktického a aby
přírodu chránili. Věřte, že vám to přinese obrovskou radost.
Kontakt na pana Libora Ráce: 723 525 954 		

Eva Hauserová
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EKODOMOV V TICHÉ ŠÁRCE
Při procházce údolím podél Šáreckého potoka pod zříceninou Baba upoutá zrak
bílá jurta ve starém ovocném sadu. Co to je? Zastavili se tu mongolští kočovníci?
Tahle jurta nekočuje, stojí na svém místě už několik let a sídlí v ní ekocentrum Šárynka s dětským klubem inspirovaným lesní mateřskou školkou. O víkendech a po večerech se v ní konají ekologické kurzy, besedy a další akce. Šárynka
je jednou z aktivit občanského sdružení Ekodomov, které se zaměřuje především
na osvětu týkající se kompostování a pořádá mediálně oblíbenou soutěž Miss
Kompost. Duší všeho dění jsou majitelé zdejších pozemků a obyvatelé blízkého
domu Katka a Tomáš Hodkovi.
Až půjdete okolo, v sadu si všimněte živých vrbičkových staveb a plotu.
Zejména hned u potoka rostou vrby jako o závod. Předškolní děti živé vrbové
altány a tunely milují.
Dění v Ekodomově můžete sledovat na stránkách www.ekodomov.cz.
Sdružení pravidelně pořádá velmi hezké akce, vhodné pro rodiny s dětmi.
						

Eva Hauserová

XV. všesokolský slet – pozvánka z TJ Sokol Praha Hanspaulka
Hlavní sletové dny 1. – 6. července 2012 poprvé v SYNOT TIP ARÉNĚ (Slávie), ul. U Slavie 1540/2a, Praha 10 – Vršovice.
Nácvik na slet začal téměř ve všech oddílech sokolské všestrannosti v září
nebo v říjnu 2011. Výjimku mají ženy, nacvičující sletovou skladbu Kontrasty.
Skladba měla premiéru již v červenci 2011 ve švýcarském Lausanne na světové gymnaestrádě. Z naší jednoty v ní cvičilo sedm cvičenek. Od listopadu však
nacvičují znovu, protože pro slet má skladba jinou choreografii. K nim se přidalo
dalších pět žen z oddílu aerobiku, dokonce i jeden člen oddílu mužů.
Na XV. všesokolském sletu bude předvedeno dvanáct hromadných skladeb,
v nichž se představí cvičenci všech věkových kategorií, od 3 let do 85 a možná i
starší. Naše jednota bude mít zastoupení v sedmi skladbách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muzikantova písnička - 9 párů z oddílu rodičů a dětí – věk dětí do 4 let
Člověče, nezlob se - 16 dětí z oddílu předškolních dětí – věk 4 – 6 let
Jonatán - 9 mladších žákyň – věk 6 – 11 let
Dávej a ber - 12 žákyň z tanečního oddílu žactva – věk 7 – 12 let
Kontrasty - 12 žen a 1 muž z oddílů aerobik, cvičení pro zdraví a muži
Česká suita - 15 žen z oddílu aerobik a cvičení pro zdraví
Jen pro ten dnešní den - 12 žen a 4 muži z oddílu Věrná garda.

Všechny příznivce sokolských sletů, hromadných vystoupení a příznivců Sokola
vůbec zveme na tělocvičnou akademii naší jednoty. Koná se v úterý 15. května
v tělocvičně sokolovny od 17 hodin.
Akademii jsme pojali jako pozvánku na XV. všesokolský slet. Uvidíte zde
ukázky všech sletových skladeb, které se u nás nacvičují. Věříme, že se vám
budou líbit a že se rozhodnete vidět je celé v červenci v Synot Tip aréně na sletu.
Plakáty s dalšími informacemi o akademii budou včas umístěny v našich
vývěsních skříňkách. Informace najdete i na našich webových stránkách
www.sokol-hanspaulka.cz.
Česká obec sokolská o sletu informuje na webových stránkách:
www.vsesokolskyslet2012.eu
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Důležitá telefonní čísla:

l 112 ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM
l ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 l POLICIE 156 l POLICIE ČR 158 l HASIČI 150
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 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 RELAXAČNÍ STUDIO HANELLE – široká nabídku služeb pro relaxaci a odpočinek.
Masáže, kosmetika, power jóga, manikúra, nehtová modeláž, aromaterapie, reiki, Bachova
květová terapie. Informace o novinkách, akčních slevách, permanentkách a možnosti
nákupu dárkových poukázek na www.relaxacni-studio-hanelle.cz
Adresa:Na Pískách 13, Praha 6 Dejvice. Tel: 604 11 88 94 Hanka Vavrečková
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.
l KERAMIKA 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
l

HOLLAR Sdružení českých umělců grafiků

Galerie Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel./fax: 224 353 243.
VÁS ZVE NA VÝSTAVY V ROCE 2012

Karel Demel - Grafika 7. 03. 2012 - 1. 04. 2012
Jiří Altmann - Dřevořezy 4. 04. 2012 - 29. 05. 2012
Hana Čápová - Grafika 2. 05. 2012 - 27. 05. 2012
Jiří Brázda - Hledání ztraceného ráje 30. 05. 2012 - 24. 06. 2012
Boris Jirků - Košt 27. 06. 2012 - 22. 07. 2012
Markéta Králová - Okruhy 25. 07. 2012 - 19. 08. 2012
Igor Piačka - Nahoru a dolů 22. 08. 2012 - 19. 09. 2012
Hana Storchová - Vlastní cestou 19. 09. 2012 - 14. 10. 2012
l MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE – POBOČKA DEJVICE
Technická 6, Praha 6 (přízemí budovy Národní technické knihovny),
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/dejvice/ tel.222 537 005.
Oddělení pro dospělé, děti a mládež, internet, Opencard, bezbariérový přístup.
Otevřeno:
Pondělí 13 – 19
Úterý
09 – 19
Středa
09 – 19
Čtvrtek 09 – 19
Pátek
09 – 19
Sobota 09 – 13
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
162 860 329/0800, variaibilní symbol 050101. Česká spořitelna a.s. Praha 6.
Adresa: T.J. Sokol Praha Hanspaulka, Na Hanspaulce 2, 160 00 Praha 6. Tel.: 233 333 820

Členky a členové Tělocvičné jednoty

Sokol Praha Hanspaulka
vás zvou
na slavnostní odhalení obnovené pamětní desky
padlých, popravených a umučených členů TJ Sokol Dejvice II
v letech 1938 – 1945
které se koná v úterý dne 8. května 2012 v 11 hodin
ve vestibulu hanspaulské sokolovny
(Na Hanspaulce 2, 160 00 Praha 6)
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