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Vážení přátelé,
od vydání letošního prvního čísla Hanspaulky se událo mnoho věcí. Sokolové
vzpomněli odhalením pamětní desky k 70. výročí heydrichiády svých členů
popravených a umučených v době druhé světové války, aktivně se zúčastnili
XV. Všesokolského sletu.
V příštím čísle se budeme věnovat 80. výročí založení naší základní školy
a proto bychom vás chtěli požádat o vzpomínky na školní léta. Nemusí to být
jen léta předválečná. Pamětníky jsou již i ti, kdo chodili do školy v padesátých,
šedesátých a sedmdesátých letech. Dnes navštěvují školu jejich děti či vnuci a
oni mají možnost srovnání. Své příspěvky zašlete, prosím, na adresu redakce
knihovna.zsh@seznam.cz, nebo vhoďte do schránky školy v Sušické ulici.
S létem se přehoupl rok do druhé poloviny a na zahrádkách se sklízí a
začíná uklízet. Při procházkách Hanspaulkou neobdivujeme jen upravené domy,
ale někteří z nás i krásně upravené, koncipované a udržované zahrady. Možná
jste slyšeli o anglickém zvyku na konci léta otevřít svou zahradu veřejnosti,
pochlubit se sousedům výsledky své práce a celoročního úsilí. Jistě ve svém
okolí znáte zahradu, kterou obdivujete, nebo dokonce máte zahradu, kterou byste
mohli ukázat. A nemusí to být jen zahrada u rodinného domku nebo vily, jistě by
se našly krásné zahrádky i v zahrádkářských koloniích. Napadlo nás v redakční
radě, zda by nestálo za to takový zvyk pozvolna zavést. Třeba by se v příštím roce našli zahrádkáři, kteří by, byť jen v omezené míře, mohli ukázat své
krásně rozkvetlé záhony, stromy obsypané ovocem, ale i přírodní zahradu, která
nedá mnoho práce. Třeba se nám podaří založit novou tradici, která přispěje ke
zkrášlení všech našich zahrad.
Vaše redakce.

HANSPAULKA
LIST VŠECH HANSPAULANŮ A OBYVATEL BABY

HANSPAULKA A HEYDRICHIÁDA
Ráda bych připomněla některé souvislosti mezi Hanspaulkou, heydrichiádou
a prvním pomníkem spolupracovníků nekomunistického odboje s parašutisty
Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem.
V ulici Na Hanspaulce č. 2 u Sulků se schovával třetí parašutista Josef Valčík, který se účastnil vojenské akce Antropoid (atentát na Heydricha). Na základní
škole v Sušické ulici učil náboženství v roce 1942 ThDr. Vladimír Petřek,
duchovní z pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, Resslově ulici,
který dal souhlas k ukrývání 7 parašutistů v kryptě. Byl popraven 5. září 1942.
Pamětnice vzpomíná, jak duchovní otec v době před odhalením úkrytu stál během
hodiny často u okna učebny v 1. patře a díval se na Prahu. Na děti v tu chvíli zapomínal. Po válce bydlela ve Vilímovské ulici paní učitelka Jiřina Petřeková, sestra
Vladimíra Petřka, která přežila koncentrační tábor, žije v Praze 2 a na hanspaulskou školu ráda vzpomíná.
Ve středu dne 26. ledna 2011 v 11 hod. byl odhalen hrdinům heydrichiády
první pomník od konce války. Na nádvoří českého katedrálního chrámu v Resslově
ulici v Praze 2 stojí dvě stély (mramorové desky) se jmény 294 statečných příslušníků nekomunistického odboje, kteří pomáhali parašutistům Janu Kubišovi a Josefu
Gabčíkovi. Byli popraveni postupně od 24. října 1942 až do 3. února 1944 v Mauthausenu.
Na slavnostním odhalení pomníku promluvili k pozůstalým, k dětem hrdinů,
které přežily v lágru ve Svatobořicích na Moravě, k příbuzným a k hostům, ministr obrany ČR JUDr. Alexandr Vondra, primátor hl. m. Prahy MUDr. Bohuslav
Svoboda a za pamětníky Irena Hešová, která pomník se jmény i svých rodičů také
odhalovala. Městskou část Prahy 2 reprezentoval starosta Ing. Jiří Paluska, který
spolu se zástupkyní odboje Andělou Dvořákovou, ČSBS k pomníku položil kytici
květin.
Pamětní stély požehnal metropolitní protopresbyter ThDr. Jaroslav Šuvarský.
Po odeznění státních hymen Slovenska a České republiky a po položení kytic
následovala panychida (modlitba za popravené) v chrámu, kde sloužili před zatčením biskup Gorazd, dále představený chrámu otec Václav Čikl, kaplan ThDr. Vladimír Petřek a starosta církevní obce Jan Sonnevend (popraveni 4. a 5. září 1942).
Jména jejich rodinných příslušníků jsou rovněž mezi jmény 294 hrdinů. Dvě z dětí
hrdinů, které přežily, paní Irena Hešová a Eva Merclová, roz. Hejlová pak četly
jména všech obětí.
Odhalení pamětních desek se zúčastnili např. Vlasta Tkadlecová
z rodiny parašutisty Valčíka, Jan Frolík z rodiny Kuthanovy, Jaroslava
Mokrá z rodiny Khodlovy, Jana Vávrová roz. Nitková, Igor Pleskot, Jarmila Kubrichtová roz. Bradáčová, Jaroslava Roubíčková, Zuzana Letková
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roz. Kotrbová, Karel Kuka, 4 členové Bubníkovy rodiny, Stiborovi z rodiny
Albrechtových a další příslušníci odbojových rodin. Za hrdiny z pravoslavného chrámu se odhalení zúčastnil MUDr. Jaroslav Ort z rodiny Sonnevendovy, JUDr. Jiřina Juláková, dcera kaplana Vladimíra Petřka, manželé
Prachařovi z rodiny biskupa Gorazda a přes media se s námi spojili Olga
Rožnovská, rozená Čiklová, dcera duchovního Čikla, Jiřina Petřeková, sestra
V. Petříka, manžel Zdeny Petřekové a další.
S pozoruhodnou duchovní velikostí zazněla nádvořím pohnutá slova
pamětnice Ireny Hešové: „ Všem společné bylo mravní vědomí, vyplývající
z křesťanských kořenů naší civilizace, etického odkazu českých dějin a dvaceti let existence svobodného státu. Byli hrdými vlastenci, chápali svoji vlastní
hodnotu a důstojnost. Právě proto měli odvahu k boji s Němci. Vědomě na
sebe brali obrovská rizika. Věděli, že existují hodnoty, za něž je v krajní situaci
nutno obětovat vlastní život. Čekali jsme na to 65 let od konce války a 21 let
od pádu komunistického režimu. Ne všichni z nás se dnešního dne dožili.“
Mezi poděkováními v pamětní knize památníku bylo zapsáno: „Jsme velmi
dojati krásnou a důstojnou slavností. Děkujeme všem za její zorganizování a přejeme Všem dlouhé zdraví a sílu do dalších let připomínat nám tyto pro nás důležité události“. Prachařovi.
Mgr. Eva Šuvarská

SOKOL SI PŘIPOMNĚL SVÉ PADLÉ A UMUČENÉ
Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Ve vestibulu hanspaulské sokolovny byla 8. května slavnostně odhalena obnovená pamětní deska padlých, popravených a umučených členů TJ Sokol Dejvice II
za nacistické okupace. Ještě v 60. letech visela ve vestibulu pod sádrovým vlysem
Sokola deska s jejich jmény. Později ale byla deska odstraněna, patrně proto, že
jména na ní nebyla spojena jen s komunistickým odbojem.
Na zhotovení desky i na jejím slavnostním odhalení spolupracovali členové naší jednoty, včetně starosty Roberta Mattiella, který na slavnosti přednesl úvodní řeč, ale významně se o ni zasloužili zvláště dva lidé: akademický
malíř a grafik bratr Václav Ševčík a nedávno zesnulý bratr Karel Hemzal. Jim
především patří poděkování za tuto záslužnou iniciativu.
Pietní akt se konal krásného květnového dne za velkého zájmu hanspaulské veřejnosti. Díky časopisu Hanspaulka, kde byla vytištěna výzva občanům,
aby pomohli vypátrat rodiny některých z hrdinů, jejichž jména jsou na desce,
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Pravnuk Antonína Kollerta u pamětní desky
byla na slavnostním odhalení i rodina pozůstalých po panu Antonínu Kollertovi.
Alespoň některá jména tak dostala konkrétní podobu a mohli jsme se dozvědět
konkrétní osudy. Při pohledu na pravnuka, který dík pamětní desce mohl vidět
vytesané jméno svého pradědečka, který jako mnoho dalších, fašisty popravených a umučených nikde žádný hrob nemá, bylo těžké se vyhnout dojetí. Deska
tak získala další a hlubší význam.
Redakci se ozvali i další pamětníci a máme díky nim informace i o některých dalších osudech lidí z pamětní desky. Časopis Hanspaulka se hodlá věnovat
pátrání po jejich tragických osudech i nadále a všem tímto děkujeme za pomoc.

PODĚKOVÁNÍ ZA DESKU V SOKOLOVNĚ
Vážení Sokolové, vážená redakce časopisu Hanspaulka,
Chtěla bych Vám srdečně poděkovat za Vaši iniciativu, kterou jste připomenuli
a uctili památku obětí nacismu z řad hanspaulských Sokolů.
Je důležité, a to i dnes, nezapomenout jednotlivé osudy a jména těchto
našich sousedů. Je to důležité, nejen proto, že většina z těchto mučedníků nemá
žádný hrob ani jiné připomenutí své existence. Je to důležité, obzvláště proto,
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že zlo bere v každé době na sebe jinou podobu, a my bychom se měli pod
mementem historie snažit je včas rozpoznávat a nacházet v sobě stále znovu
dostatek síly a odvahy proti němu vystoupit, byť za cenu nejvyšší.
Je to důležité, abychom nezapomněli, že i tak útulné a přívětivé místo jako
Hanspaulka, neochrání před působením zla a tragickým osudem.
Je to důležité, proto, že když teď půjdou pravnuci jednoho ze jmenovaných
na desce, cvičit do sokolovny, je pravděpodobnější, že si toto vše uvědomí.
Děkujeme.
Jménem rodiny Kollertových Dr. Olga Moravcová, roz. Kollertová
Můj dědeček, pan JUDr. Dr. ing. Antonín Kollert, pojišťovací matematik a právník, narozený v Horní Radechové na Náchodsku, byl ve věku 35 let za svoji
odbojovou činnost po dvou letech mučení a vězení nacisty popraven v roce 1942
v Berlině - Plötzensee.
Na Hanspaulce, Na pískách zápasila tou dobou v každodenním boji o další
„normální“ život jeho žena Bedřiška, 7 letá dcerka Miládka a 11 letý syn Toníček.
Děkujeme všem, kdo si vzpomněli!

SOKOLOVÉ TJ SOKOL PRAHA – HANSPAULKA
NA XV. VŠESOKOLSKÉM SLETU
Oslavy 150. výročí založení Sokola vyvrcholily XV. všesokolským sletem ve
dnech 1. – 6. července 2012 v SYNOTYP aréně v pražském Edenu. Také sokolové
na Hanspaulce již od podzimu 2011 pilně nacvičovali skladby. Celkem se naši cvičenci účastnili osmi skladeb z dvanácti předvedených:
Skladbu pro rodiče a děti Muzikantova písnička nacvičilo pod vedením Aničky Horákové osm dětí, mezi nimi dva naši nejmladší cvičenci, kterým
v době sletu byly dva roky, pět maminek a tři tatínci.
Skladbu pro předškolní děti Člověče, nezlob se, nacvičila Miluška Bendová se
čtrnácti našimi předškoláky. Celek doplnili do potřebného počtu šestnácti dětí dva
cvičenci z jiných jednot – chlapec ze Sokola Černošice a holčička ze župy Švýcarské!! Skladbu Jonatán pro žákyně cvičilo sedm dívek. Nacvičovala Anička Horáková
a Cilka Jarošíková. S jedenácti staršími dětmi nacvičily Cilka Jarošíková a Sandra
Kučerová skladbu pro starší žactvo Dávej, ber. Věra Mikulková vedla nácvik dvou
skladeb: Kontrasty pro ženy, muže a dorost, kterou na sletu předvedlo dvanáct sokolek a Českou suitu, kterou předvedlo třináct cvičenek. Skladbu pro muže – Chlapáci
- nacvičovali dva naši „chlapáci“ v Sokole Dejvice I. Šestnáct mužů a žen z oddílu
Věrná garda, včetně našeho nejstaršího, čtyřiaosmdesátiletého cvičence, cvičilo pod
vedením Slávka Dynybyla a Hanky Blagodárné skladbu Jen pro ten dnešní den.
Několik sletových zajímavostí:
Nejpilnější cvičenkou byla Helena Confortiová – zvládla cvičit v Kontrastech,
České suitě a ve skladbě Jen pro ten dnešní den.
Nejpilnější cvičitelkou byla Cilka Jarošíková, která nacvičovala s dětmi Jonatána
a Dávej, ber. Nejenže s nimi připravila dvě skladby, ale také se přidala k dětem
jako cvičenka. Navíc ještě stačila cvičit ve skladbě Česká suita. O tom, že měla
opravdu napilno, svědčí, že v pohodě přeběhla z České suity do Dávej, ber,
i když při vystoupení tyto skladby na sebe navazovaly. Cilka zvládla mistrovsky
převlek úboru za běhu.
Také další cvičitelka, Sandra Kučerová si s chutí zacvičila s dětmi skladbu
Dávej, ber.
Nejstatečnějšími cvičenci byli bezesporu muži a ženy ve skladbě Jen pro ten
dnešní den. Tato skladba zahajovala celý slet. Cvičenci stáli na ploše při slavnostním nástupu za prudkého deště a bouřky.
Největší „nervy“ jsme zažili při slavnostním nástupu. Náš trenér florbalového oddílu
a zároveň cvičenec skladby Chlapáci Miro Hubinka byl s naším historickým praporem připraven společně s desítkami vlajkonošů dalších historických praporů ke slavnostnímu dekorování. Prapor byl z kanceláře naší jednoty, kde je již řadu let vystaven,
opatrně převezen do Edenu. Miro se o něj pečlivě staral, aby nedošel nějaké úhony.
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Jakmile s ním nastoupil na plochu, stalo se to, čeho jsme se všichni obávali; začalo
pršet, déšť přešel v prudkou bouři a náš opečovávaný prapor zmokl. Navíc prapor,
který je vlněný, nasákl vodou, a chudák Miro měl co dělat, aby ho unesl. Dekorování
však proběhlo v pořádku a příběh má šťastný konec. Prapor vše přežil bez úhony,
pravda, musel se několik dní opatrně sušit. Hned po usušení byl vrácen zpět do kanceláře a pyšní se novou bílou stuhou, která připomíná XV. všesokolský slet.
Sletový týden 1. – 6. července 2012
Již od soboty 30. června se začali sjíždět sokolové nejen ze všech koutů
republiky, ale také ze zahraničí – z Rakouska, Německa, Švýcarska, Švédska,
Francie, Anglie, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Ruska, Ukrajiny a Srbska, přijela i početná skupina Lužických Srbů. Nechyběli pochopitelně
sokolové ze Slovenska.
První sletový den byl ve znamení sokolského průvodu Prahou. Vyšel v deset
hodin z Václavského náměstí a směřoval přes Národní třídu, Smetanovo nábřeží,
náměstí Jana Palacha a Kaprovu ulici k Husovu pomníku na Staroměstském náměstí.
V čele pochodovali zahraniční sokolové, za nimi za doprovodu několika dechových
hudeb zástupy krojovaných členů dvaačtyřiceti sokolských žup a stovek tělocvičných
jednot z celé České republiky. Průvod uzavíraly „domácí“ pražské župy. Pod župou
Pobělohorskou šli pochopitelně cvičenci z našeho Sokola Hanspaulka, kteří zastupovali skladby Jen pro ten dnešní den, Kontrasty, Česká suita a Chlapáci.
Od pondělí 2. července v Edenu od brzkého rána do pozdního večera probíhaly zkoušky všech skladeb. Zvládnout bezmála 10 000 cvičenců tak, aby se
všichni ve správný čas vystřídali v šatnách, na seřadištích i v nástupních bra-
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nách, byl pro organizátory nelehký oříšek. Každý cvičenec obdržel manuál, kde
se přesně uváděl časový rozvrh. To vše s přesností na minutu. Při projížděčkách
i generálkách a při samém vystoupení již vše muselo klapat naprosto přesně.
Jako přímý účastník a cvičitelka dvou skladeb oceňuji především kvalitu zázemí
sletu – dostatek mobilních toalet, tekoucí vodu, stejně jako dostatek pitné vody. Cvičenci, než se dostali na plochu, se museli převléknout v šatnách, přejít na seřadiště,
dojít do příslušných bran, ze kterých se nastupovalo na plochu. Jelikož po celý týden
panovalo velmi teplé a slunečné počasí, byla tato možnost velice ceněná.
Všechny zkoušky proběhly podle plánu, doladily se některé nesrovnalosti, které vyplynuly až při secvičení všech celků. Trochu nás pozlobilo nedostatečné značení sloupců a řad. Po první zkoušce jsme se poněkud ztráceli. Ale jsme
cvičenci zkušení, pomohly nám barevné samolepky k označení značek. Protože
nápady se samolepkami nebyly ojedinělé, stalo se také, že na jedné značce bylo
několik různobarevných papírků. Pak si „jen“ stačilo zapamatovat, že moje značka
je ta s červeným a žlutým puntíkem, doplněná modrým čtverečkem.
Slet především provází skvělá atmosféra, je místem setkávání, a hlavně
vyvrcholením celoročního úsilí při nácviku skladeb. Teprve na sletu se všechny
celky jednotlivých skladeb secvičí dohromady a až na ploše vyzní propracovaná
choreografie a skupinové přesuny, které v tělocvičnách nacvičit nelze.
Jen na sletu zažijete tu skvělou náladu, kterou mohou navodit stejně zaměření
lidé, kteří nelitují času, úsilí, peněz – sletový úbor není nejlevnější záležitost. Zaměstnaní sokolové si na sletový týden berou dovolenou. A to nepočítám několik víkendů
během cvičebního roku, které cvičenci věnovali nácvikům. V počátečních fázích
nácviků to není nic jednoduchého, cvičenci skladbu ještě moc neumějí, takže se neustále opakuje, zkouší se znovu a znovu, než to vypadá o něco lépe.
Copak my dospělí a ostřílení cvičenci se s tím popereme, ale pro malé děti
je takový nácvik náročný. Naštěstí dětské skladby byly moc hezké, doprovázené
líbivou hudbou, a děti se tak nenásilnou formou učí ukázněnosti a spolupráci.
Za tím vším stojí trpělivá práce cvičitelů, kteří nejenže dokázali cvičence na
slet získat, ale také nad popisy skladeb strávili hodiny a hodiny. Museli se seznámit se
skladbu takt po taktu, dobu po době tak, aby byli schopni ji své cvičence naučit.
A že slet byl u diváků úspěšný, za to patří velký dík cvičencům, cvičitelům,
rodičům těch nejmenších, stovkám dobrovolníků, kteří pomáhali při organizaci
sletu a které ani nebylo vidět.
Všem sokolům z našeho hanspaulského Sokola děkuji za účast na XV. všesokolském sletu, za jejich píli a úsilí, které věnovali nácviku, a za vzornou
reprezentaci naší sokolské jednoty.
Za šest let v roce 2018 na nás čeká slet v pořadí již XVI.
Věra Mikulková ml.
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JAK JE TO S NAŠÍ PŘÍRODOU? (I NA HANSPAULCE)
Jak? No nevalně.
LESY Prvou ranou byla druhá světová válka, kdy se k pohonu aut používal
dřevoplyn a bezohledně byly káceny naše lesy, jak to jen okupanti dovedou. Po
válce se s tím přestalo, ale přišla pohroma další, tentokrát po roce 1948. V lesním
hospodářství došlo k radikální změně způsobu hospodaření. Místo polesí s jedním odborným správcem polesí – polesným – který měl k ruce několik hajných a
byl odpovědný za pěstování lesa, těžbu dřeva a výkon myslivosti, byly zřízeny
daleko větší obvody, kde lesník – pěstitel ručí pouze za ochranu lesních porostů
a zalesňování. Těžbu zajišťují nyní různé společnosti, řízené komerčními zájmy
a dochází tak k tomu, že lesník mnohdy s překvapením a s hrůzou hledí do míst,
kde stál nadějný výběrný les a nyní je pustá holina.
Myslivost je nyní v rukou mysliveckých svazů, kde myslivci, kteří sice mají
zkoušky, ale nejsou ve svém oboru odborníky s větším přehledem, nemají čas na
regulační odstřely a loví pouze trofejovou zvěř s vyvinutým parožím. Srny, laně
a daněly zůstávají většinou neslovené a proto populace neúměrně narůstá a páchá
nesmírné škody, zejména na mladých lesních porostech, ale i v zemědělství.
V ZEMĚDĚLSTVÍ byly po únoru 1948 na vyvlastněných selských majetcích rozorány meze, polnosti byly sceleny, mnohé polní cesty zrušeny. Z velkých, nepřerušovaných ploch tak začalo docházet k rozsáhlým splachům ornice,
vodoteče byly přeplňovány těmito splachy a vylévaly se z břehů. Takto znečistěné toky se pak musí často velmi nákladně čistit. Splachy ornice zanášejí
i komunikace, které pak jsou po zavalení bahnem nesjízdné.
V nedávné době navíc došlo k zabírání úrodných jižních expozic k budování solárních elektráren, které vyrábějí elektřinu, když slunko svítí, ale po
které v té době není poptávka. Tuto elektřinu ale zatím nelze skladovat a tak
dochází k přetěžování přenosových soustav. Jedním z neblahých následků zvýhodněných cen pro výrobce této elektřiny je zdražení elektrického proudu.
Ale zpět k rozoraným mezím: Před tímto krutým zásahem do naší krajiny byly
meze domovem pro řadu užitečných rostlin, v jejichž záštitě měli útočiště důležití
členové ekofauny. Ale abych nemluvil příliš odtažitě: pod mezemi hnízdily koroptvičky, ptáci to velmi užiteční, ale s nevalnými vlohami pro orientaci. Ty si zakládaly svá hnízda vždy pouze pod mezí, právě kvůli té své špatné orientaci. A když
meze nebyly, tak nemohly hnízda nalézt a jejich mláďata uhynula. Druhá pohroma
pro koroptve spočívala v tom, že při sklizni a jiných polních pracích se neměly kam
ukrýt a tak nám z polí téměř úplně zmizely, když je kombajny a jiná technika zrovna
nemilovaly. Následkem toho je namnožení škodlivého hmyzu.
Na tak vzniklých velkých lánech se i ve svažitých terénech začaly pěstovat nevhodné plodiny, jako je kukuřice (která podporuje erozi) nebo řepka, pat-
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řící mezi „energetické plodiny“ (která navíc snižuje úrodnost), z lánů se masivně
začaly množit a šířit mnohé, mezinárodní dopravou zavlečené plevelné rostliny,
jako třeba turan kanadský, ale i jiné domácí plevelné rostliny.
Do kategorie zavlečených, tentokrát z čeledi hmyzu, patří i klíněnka jírovcová, která se odkudsi z Turecka k nám dostala podél přepravních cest kamionů a velmi obtížně se hubí, neb zde nemá přirozené nepřátele. Chemicky to dost
dobře nejde, rojí se až čtyřikrát v roce.
Proto byl u nás v Praze 6 před několika lety po návrhu Občanského sdružení Hanspaulka (OSH) zaveden šetrnější způsob obrany. Ihned po každém opadu
se musí shrabat opadané listí s larvičkami klíněnky. Listí se pak musí bez prodlení
spálit na místech k tomu určených. Tím se zabrání zakuklení v půdě a dalšímu
vyrojení. V loňském roce tento ekologicky a ekonomicky výhodný způsob potlačování nebyl použit ani 14 dnů po upozornění na nutnost okamžitého zásahu.
Také se u nás objevili ekologisté, kteří mnohdy prohlásili některé druhy
fauny za druhy ohrožené a ruče zajistili jejich právní ochranu. Do této kategorie
se dostaly také straky a sojky, které dříve patřily mezi druhy vyloženě škodlivé.
Proč škodlivé? Častým zdrojem jejich obživy je vybírání hnízd drobného
zpěvného ptactva. Tito loupežníci konzumují jak vajíčka, tak i vylíhlá ptáčátka.
Vedle ptačích hnízd hledají svou potravu i v hnízdech bažantích a dalších lovných opeřenců. Za sojky a straky se proto dříve v honebních revírech platilo tzv.
zástřelné (po odevzdání zobáčků, nebo stojáčků jako dokladů) a jejich početní
stavy byly tak pro přírodu touto regulací únosné. Všimněte si, kolik nám nad hlavami nyní létá krásných sojek a strak! Ale jak ubylo drobných zpěváčků, pilných
likvidátorů škodlivého hmyzu!
Za ohrožené byli vyhlášeni také kormoráni, kteří se proto natolik přemnožili, že zlikvidovali osádky chovných plůdkových rybníků vedle drobnějších ryb
v některých tocích. Letos konečně došlo k ukončení jejich ochrany.
Kůrovcová kalamita na Šumavě se zbytečně rozrostla na mnoha tisících
hektarech lesa i kvůli aktivistům, kteří se přivazovali k napadeným stromům a
chtěli tak zabránit jejich kácení. V letošním roce se začíná situace, snad, obracet. Kůrovcem napadené stromy se smějí včas pokácet a ekologisté se již nemohou beztrestně přivazovat ke stromům plným kůrovců a tím kůrovcům pomáhat a
lesu touto zvrhlou a odsouzeníhodnou aktivitou hrůzně škodit.
Kdo asi ty protestující aktivisty platil, kdo je dovážel do lesa, komu to prospívalo??
Dost bědování a naříkání!
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NA HANSPAULCE My máme „hned za našimi domy“ Šárku. Je to opravdový les plný života. Je to les, vzdušnou čarou pár kilometrů vzdálený od Hradu,
sídla hlavy státu. To je úplný zázrak v současném přetechnizovaném světě a my
si tohoto zázraku musíme opravdu vážit! Proto stojí za to tento les chránit a bránit jej před zábory, které mají za cílem stavět tam bytové domy, nebo kácet pro
účely rekreace.
Podařilo se zatím před parcelací s cílem zástavby uchránit přírodní
památku Zlatnici, ochranné pásmo přírodní památky Baba, kde měla být postavena podivná stavba s mohutnou příjezdovou silničkou… Obhájena proti oněm
ekologistům byla i obnovená vinice pod zříceninou Baba, což je krom faktu, že
máme na Hanspaulce prosperující vinohrad, i dokonalá překážka pro bezohledné
motokrosaře a terénní cyklisty, kteří v tomto svažitém terénu přírodě surově
svými jízdami škodili.
Nepodařilo se zabránit kácení stromů a likvidaci náletů v lokalitě, zvané
„Velká louka“, která se nalézá pod Soborskou ulicí.
Co tedy máme za našimi „humny“? Můžeme potkat při ranní vycházce
divočáka. (Kdo neví co je divočák, je to tak zvané divoké prase). Rodinku srnčí
zvěře, zajíčka, divokého králíka, mnoho druhů drobného i lovného ptactva.
Můžeme nalézt slušné množství hub v době sezony a kousek dál nasednout do
vozů městské hromadné dopravy a být za pár minut v centru velkoměsta!
Kdo to má, krom nás, hanspauláků? Važme si toho, braňme to, stojí to
za to!
Spojme se tedy všichni, kdo máme přírodu rádi, ale opravdu a zasvěceně
rádi, k obraně přírody. Ta příroda si to zaslouží a zaslouží si to i naši potomci,
kteří by těžko asi pochopili, jak bylo možné, že tento náš opravdový zázrak
zanikl.
ZAHRÁDKY Braňme naši přírodu! Pěstujme na svých zahradách a
zahrádkách vhodné rostliny. Pokud jde o ovocné stromy, tak v naší oblasti se
dobře daří peckovinám, jako jsou broskve, meruňky, švestky, třešně, višně a
v neposlední řadě i réva vinná. Však do dneška v názvech ulic lze objevit bývalé
vinařské tratě – jen se podívejte na názvy našich ulic! Nedaří se tu jádrovinám,
jako jsou jabloně a hrušně – to ten písčitý podklad – viz ulice s názvem Na Pískách.
Z okrasných rostlin pěstujte ty medonosné – tedy hojně kvetoucí, aby
měli co sbírat čmeláčci a přežívající včelky. Jen nesázejte vzrůstné stromy příliš
blízko domům. Když začnou příliš stínit a strkat větve do oken bytů, bývají zbytečně pokáceny a to musíte pak žádat o povolení na Městském úřadu…
Tak.
Jaroslav Mentberger

CO DÝCHÁME?
Čistý vzduch je veřejný statek, nevylučitelný ze spotřeby, který nám nezištně
poskytuje příroda. Přitom má cca 60% populace v ČR (včetně Pražanů) k tomuto
statku omezený přístup. Bohužel, lidstvo převážně svou vlastní činností zhoršuje
kvalitu vzduchu bez ohledu na zdravotní následky.
Útlumem průmyslu v republice před 20 lety a redukcí síry a olova
v palivech, se znatelně zlepšilo prostředí, došlo k výraznému snížení produkce
oxidu siřičitého (SO2) a dalších látek. Avšak slibný trend se změnil ve stagnaci a
nyní se životní prostředí opět zhoršuje.
A protože žijeme v Praze, podíváme se okolo sebe. V podstatě zde nejsou
průmyslové zdroje, pouze pár tepelných, takže podstatný vliv (odhadem 80%), na
zhoršování životního prostředí v našem městě má automobilová doprava. Vozidla produkují směs tuhých a kapalných látek – aerosol. Jeho součástí, kromě skleníkových plynů (CO2, N, O3 atd.) je tzv. polétavý prach (PM, - zkratka z anglického
výrazu Particulate Matter). Jedná se o částice ve velikosti od setiny do tisíciny milimetru (PM 10; 5; 2,5; 1), které po určitou dobu setrvávají v ovzduší. Jejich nebezpečnost při dýchání nespočívá jen v mechanických vlastnostech (dráždění), ale váží se
na ně karcinogenní, cizorodé látky a ty pak působí škodlivě na organismus.
Na přiloženém obrázku vidíme kam která frakce škodliviny, dle své velikosti
(průměru), proniká do našeho dýchacího systému. Částice větší než 1/100 mm,
např. vznikající otěrem pneumatik o vozovku, obrusem brzdového a spojkového
obložení, sedimentují na zem během několika hodin. Avšak nejjemnější částice
(nejnebezpečnější) mohou setrvávat v atmosféře dny až týdny. Tím také vzrůstá
vzdálenost jejich přenosu – až desítky kilometrů! Takže, vážení spoluobčané,
máme je i na Hanspaulce, jsou v celém městě i jeho okolí. Holandská agentura pro
životní prostředí PBL prokázala, že Praha patří mezi evropská velkoměsta s největším výskytem polétavého prachu v ovzduší. To potvrzuje i EU (další města v ČR
jsou Ostrava, Karviná, Brno, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem apod.)
Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice jsou závažné. Zvýšení počtu zánětlivých onemocnění a chronických obstrukčních onemocnění plic (nárůst spotřeby
léčiv a hospitalizací), vzrůst alergií. PM mají nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém, což vede ke snížení předpokládané délky dožití (převážně
v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění). Pro informaci v lokalitách nejvíce zatížených dopravou a průmyslem (což naštěstí nejsme) se
podíl předčasně zemřelých v důsledku znečištění PM v ČR odhaduje na 12%!
Novější zahraniční studie dokonce poukazují i na možné genetické vlivy!
Z ovzduší mohou být PM odstraněny deštěm (větší částice) nebo výměnou
vzdušných mas (větrem), tedy faktory, které neovlivníme. Můžeme ale omezit
následky zvíření prachu na vozovce, v němž jsou částice obsaženy a to buď mok-
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rým procesem (úklid) nebo zelení, která PM částečně vychytává. To znamená
vysazovat souvislé porosty a trávníky podél hlavních tahů, všude, kde to šířka
chodníku dovoluje (např. většina Evropské), nebo ozelenění tramvajových pásů
jako např. na ul. Jugoslávských partyzánů.
Každý z nás může, při troše dobré vůle, redukovat používání auta (obzvláště
s dieselovým motorem, které má ty nejjemnější částice PM), nejezdit stylem brzda
– plyn, nenechávat běžet motor naprázdno (mladík za sámoškou se u otevřeného,
nastartovaného auta baví s partičkou, rádio na plné pecky; na můj dotaz proč motor
nevypne, zaznělo: „ Baterie mi neutáhne basy“!) Preferencí domácích výrobků snižovat potřebný počet najetých kilometrů při dodávce zboží a tím i produkci polétavého prachu. Doporučil bych zákaz shromažďování spadaného listí fukary (rozlet
prachu). Je dost kandidátů na veřejné práce, kteří listí klasicky shrabou.
Je potřeba tlačit na organizace zodpovědné za čistotu ovzduší (odbory
životního prostředí, hygienické stanice) a hlavně na změny legislativy, které
by těmto útvarům daly větší pravomoci k provádění nutných, mnohdy pro část
obyvatel nepopulárních, opatření. Jedním z nich je např. urychlené dokončení
Pražského okruhu ve variantě J, kratší o 8,8 km. Uvědomujete si, kolik prachových částic vyprodukují vozidla, včetně MHD, objíždějící půl města kvůli
neexistenci mostu u Suchdola? Dalším kontroverzním příkladem z nedávné
minulosti je objednávka více než 600 autobusů pro Dopravní podnik hlavního města Prahy v roce 2009 (za cca 4 mld. Kč). Přestože jsou v ČR 3 podniky vyrábějící autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), produkující
minimální množství PM, byla zakázka zadána výrobci autobusů s dieselovým
pohonem! Pan primátor Bém mě ujistil, že se při výběru opírali o 180 stránkovou
studii, která sledovala i ekologické cíle….
Ke konci důležité upozornění: obzvláště je nutno před nežádoucími účinky
chránit děti, z těchto důvodů:
● děti dýchají na jednotku hmotnosti více než dospělí
● děti mají menší dýchací cesty a plíce
● zranitelnost vyvíjejících se a rostoucích dýchacích cest a plicních sklípků (alveolů)
● nevyvinutý obranný mechanismus
● doba strávená ve venkovním prostředí
● zvýšená ventilace v průběhu her a cvičení
● vysoká prevalence astmatických a dalších onemocnění
● vysoká míra akutních respiračních infekčních onemocnění
Na závěr dodávám, posuďme, jak tuto záležitost řeší v zahraničí (mýtné, omezené zóny vjezdu dle exhalací, redukce provozu aut v nepříznivých povětrnostních
podmínkách apod.) a nespokojujme se s planými prohlášeními našich zastupitelů,
kteří nejsou schopni provést zásadní kroky. V podstatě nechtějí, ne, že nemohou!
Ing. L. Martínek
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JAK SE U NÁS LÍBÍ…
Protože na Hanspaulce máme několik rezidencí cizích velvyslanectví, napadlo
nás zeptat se Jejich Excelencí velvyslanců, jak se jim u nás žije, co oceňují ve
svém sousedství nejvíc a co by si naopak přáli změnit

…Indickému velvyslanci
Jako první nám odpověděl indický velvyslanec pan Venkatesan Ašók, který
žije v rezidenci na Šárecké ulici.
Hanspaulka je nádherná čtvrť. Jsme velice rádi, že bydlíme právě na
Šárecké ulici. Naše rezidence je blízko Evropské ulice, takže máme snadný přístup k tramvaji a ke stanici metra Dejvická. Dům je blízko úpatí kopce, což znamená, že od tramvaje nemusíme stoupat daleko, a přesto si užíváme bydlení na
Hanspaulce. Ulice jsou tu relativně klidné a od areálu ČVUT nás odděluje území
zarostlé stromy, takže celé naše okolí je tiché a plné zeleně. Velmi rád se tu procházím po ulicích mezi elegantními domy a tu a tam roztroušenými malými
parky. Procházky jsou tu plné překvapení, protože uličky nečekaně stoupají nebo
klesají a odkrývají nové a nové nádherné vyhlídky na Prahu. Tím, že mohu bydlet na Hanspaulce, se cítím velice privilegovaný, jsem tu šťastný a myslím, že
bych zdejší okolí nechtěl po žádné stránce měnit. Máte tu atmosféru klidné, tiché
vilové čtvrti, vzdálené od ruchu velkoměsta, a přitom se za pár minut dostanete
do samotného centra Prahy.
Venkatesan Ašók, velvyslanec
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…švýcarskému velvyslanci
Z rezidence Švýcarské konfederace ve Fetrovské ulici nám take odpověděl
velvyslanec, pan André Regli.
Hanspaulka je krásná pražská rezidenční čtvrť. Její výhodou je dobré spojení na letiště a do centra města. Poklid života na Hanspaulce a blízkost lesů
a zeleně vyvolává pocit života na venkově, ale Fetrovská ulice není v dobrém
stavu a díry na silnici potřebují opravu.
André Regli, velvyslanec Švýcarska

Poznámka redakce: Do uzávěrky časopisu Hanspaulka se Fetrovská již začala
opravovat

Kresba L. Novotná

PŘESTUPKY NÁM HLASTE VČAS
Od letošního ledna funguje v Hermelínské ulici č. 6 nová služebna strážníků
městské policie. V časopise Šestka jsme se mohli dočíst, že strážníci řeší především problémy s veřejným pořádkem, pouliční kriminalitou nebo dopravou. Nás Hanspaulany ale napadá řada dalších zvědavých otázek, které nám
ochotně zodpověděl Bc. Zdeněk Kovanda, DiS., ředitel OŘ MP Praha 6.
Dozvíte se, jaká je náplň práce strážníků a s čím se na ně můžeme obracet.
Jak vypadá typický den městského strážníka?
Po příchodu do zaměstnání začínáme instruktáží, kdy se strážníci seznámí
s úkoly pro daný den. Nejprve se například přesunou na přechod u některé
ze základních škol na Praze 6, pak zpravidla přijde na řadu práce ve svěřeném okrsku. Práce strážníka je různorodá, od péče o veřejný pořádek, kam
spadá např. znečišťování veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení, rušení nočního klidu atd., nebo problematika dopravy, především parkování. Pozornost věnujeme i řešení nerůznějších oznámení od občanů.
Provádíme kontroly provozoven pohostinství, zda v nich dětem nejsou
podávány alkoholické nápoje nebo zda tam nehrají na výherních hracích
přístrojích. Dále strážníci kontrolují parky a dětská hřiště, komunikují
s občany a zjišťují od nich informace o dění v okrsku. Díky tomu mohou
reagovat na různé podněty od občanů a zaměřit se na konkrétní problémy
v dané lokalitě.
Jak vypadá typický den na služebně?
Okrsková služebna v ulici Hermelínská 6 je pracovištěm současných sedmi okrskářů. Najdeme je zde v těchto úředních hodinách:
Po a St 9:00 – 11:00, 15:00 – 17:00
Út a Čt 17:00 – 18:00.
Místní občané kvitují, že zde má Městská policie služebnu, a obrací se na strážníky s dotazy, popřípadě stížnostmi, ať už telefonicky nebo osobně.
S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Nejčastější jde o nesprávné parkování vozidel. Dále je znepokojuje výskyt psích
exkrementů nebo jiné znečišťování veřejných prostranství. Někdy se na strážníka
okrskáře obracejí s žádostí o radu v souvislosti se sousedskými spory, se změnami dopravního značení a dalšími dotazy.
Kolik stížností a upozornění na problémy asi denně řešíte?
To je různé, záleží na okolnostech, někdy 2-3 denně a někdy se za celý den nezastavíme.
Požadují od vás lidé věci, které nejsou ve vaší kompetenci? Co například?
Často se na strážníky lidé obrací se záležitostmi, které patří do kompetence Poli-

15

16

cie České republiky, popřípadě jiného orgánu. Jde především o trestnou činnost, dopravní nehody, ale také o požadavky na změny stanoveného dopravního
režimu.
Co byste vzkázal místním motoristům? Jaké jsou jejich nejčastější hříchy?
Především bych chtěl apelovat na rodiče, kteří vozí své děti do základní školy
Hanspaulka, aby dodržovali pravidla silničního provozu. Samozřejmě chápu, že
chtějí, aby se jejich děti bezpečně dostaly do školy. Bohužel někdy zaparkují svá
vozidla tak, že ohrožují ostatní děti, ať už jde o parkování na chodníku, v křižovatkách nebo v blízkosti přechodů pro chodce. Měli by být ohleduplnější k ostatním účastníkům provozu.
Můžeme se na vás obracet s takovými drobnými sousedskými neshodami, jako
psí výkaly na chodníku (když víme, kdo je neuklidil), opilá nebo snad bláznivá
sousedka pokřikující z okna nadávky, rušení nočního klidu hlučnou oslavou,
pálení zetlelého listí nebo plastů, děravý plot, kterým prolézá pes na sousední
zahrady, nebo smetí vyvezené na okraj parku? To jsou nejběžnější věci, se kterými se setkávám. Jak můžete zasáhnout, nějakou domluvou nebo pokutou?
Samozřejmě můžete a volejte bez prodlení v době, kdy se daná věc děje.
Často lidé volají i několik dní poté, a pak je těžké zjednávat nápravu. Psí
výkaly jsou problém, pokud dotyčného hříšníka nechytíme na místě. Každý
se nejprve dvakrát rozhlédne, jestli neuvidí poblíž uniformu strážníka. V
tom případě po psovi uklidí, ale pokud není strážník přítomen, je to horší.
Pokud se jedná o rušení nočního klidu či veřejné pohoršení, můžeme věc
řešit domluvou či pokutou nebo oznámením o přestupku příslušnému orgánu.
Záleží na dané situaci.
Co byste ještě rád vzkázal čtenářům našeho zpravodaje?
Využil bych této příležitosti jednak k tomu, abych pozdravil všechny obyvatele
Hanspaulky, kterým není lhostejný stav veřejného pořádku, dopravy a občanského soužití, a jednak bych je rád informoval o možnostech případné další spolupráce. Jak jsem uvedl, včasné oznámení závadného jednaní je pro možnost
odhalení pachatelů rozhodující. Proto je zřízena linka tísňového volání Městské policie č. 156, která je bezplatná a jejím prostřednictvím nás mohou občané
velmi rychle kontaktovat.
Strážníci jsou povinni každý podnět prověřit na místě a přijmout potřebná opatření. Samozřejmě uvítáme i osobní návštěvu u nás na služebně, kde občané
mohou své podněty a připomínky řešit se strážníky ve službě.
Eva Hauserová
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Lékařské služby

 MUDr. MARKÉTA ŠRANKOVÁ – praktická lékařka pro děti a dorost.

Adresa: Za Hanspaulkou 11, 160 00 Praha 6, tel. 224 310 644,
urgentní stavy 602 213 888 (non stop).
ORDINACE pro nemocné: pondělí, středa, pátek 8 – 11, úterý, čtvrtek 13 – 16
PREVENCE po objednání: pondělí, středa, pátek 11 – 13, úterý, čtvrtek 16 – 18

 MUDr. JAN JELÍNEK – praktický lékař pro dospělé. Obvyklý rozsah léčebné a preventivní péče včetně EKG a laboratorních vyšetření. Bezbariérový vstup.
Adresa: V Průhledu 5, 162 00 Praha 6 (mezi ulicí Cukrovarnickou a Střešovickou),
tel. 220 514 545 (též záznamník)
Ordinace: pondělí a středa 12 – 17, úterý, čtvrtek, pátek 7 – 12

 MUDr. ALENA KALVACHOVÁ – praktická lékařka. Adresa: Kotěrova 2, Praha 6 (30 metrů

pod lékárnou v Zelené ulici), tel. 233 339 033 (601 228 508 – registrace pacientů možná ihned). Ordinace: pondělí 7.30-8.00 (odběry),15.00-17.30(na objednání), úterý 8.00-10.00 (akutní případy), středa
10.00-12.00 (na objednání), čtvrtek 14.00-16.00 (akutní případy) čtvrtek 16.00-18.00 (na objednání)

 MUDr. MAGDALÉNA ZÝMOVÁ – praktická lékařka pro dospělé.

Adresa: Hermelínská 6/1203, Praha 6, tel. 233 335 214
Ordinace: pondělí, středa 12.30-17.00, úterý, čtvrtek 7.30-12.00, pátek 7.30–10.00

 MUDr. JAN KUBIČE – ortopedie, traumatologie, léčení bolestí a poruch páteře, manuální
medicína. Adresa: Na Hanspaulce 20, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 743 Ordinace: úterý 14 –
18, pátek 9 – 12 Další ošetření po telefonickém objednání.

 MUDr. DAVID HOSKOVEC – chirurgie, poradna pro onemocnění trávicího traktu; vyšet-

ření je hrazeno ze zdravotního pojištění. Adresa: t.č. Všeobecná fakultní nemocnice. U nemocnice 2,
Praha 2, 1.chirurgická klinika-ambulance. Ordinace: středa 9 – 14, tel.: 603 147 301.

 MUDr. RENÉ ČAMEK – interna a kardiologie.

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

 Rehabilitační oddělení MUDr. Pickové se přestěhovalo.

Nová adresa: Budova sportovního centra ČVUT, Pod Juliskou 1805/4, Praha 6-Dejvice
(vedle hotelu International – Crown-Plazza). Tel. 233 338 112 (nezměněno).
Zubní lékaři

 MUDr. HELENA ŠPRINCLOVÁ – odborná zubní lékařka.
Adresa: Nad Šárkou 102, 160 00 Praha 6, tel. 233 334 041
Ordinace: pondělí až pátek 7 – 13, 13.30 – 19.30

 MUDr. ROBERT VONDRUŠKA – zubní lékař pro dospělé i děti.

Adresa: Na Ořechovce 67, 162 00 Praha 6 (stanice autobusu 216 Pod Vyhlídkou), tel. 233 352 704.
Ordinace: pondělí a středa 12.30 – 20, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.30, pátek 7.30 – 15

Veterinární ordinace
 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).
 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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Důležitá telefonní čísla:

ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM

 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155  POLICIE 156  POLICIE ČR 158  HASIČI 150
 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.
 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.-)
 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
 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.
 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
 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
 OPRAVY PSACÍCH STROJŮ, kalkulaček a skartovaček.
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6 (Dědina).Tel.: 224 316 865, 603 439 369.
 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.
 UMĚLECKÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ, restaurování kovů, opravy starožitností.
Alois Lepka, restaurátor kovů, Na Špitálce 1443/1, Praha 6, tel.: 603 827 948.
www.artofmetal.cz.
 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.
 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.
 ÚKLID – uklidím váš dům, byt, vyžehlím, mob.: 739 021 592.

 LAZEBNICTVÍ PRO PEJSKY – JARMILA VEDROVÁ, Na pískách 134 - stříhání,
trimování, koupání malých plemen. Páníčci vítáni. Objednávky na tel.: 737 686 448
 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
 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/
 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
 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.

 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
Tel.: 233 326 248, 233 325 128, fax. 233 344 967, e-mail: info@markus-rk.cz.
 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
 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.

 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
 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
 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.

 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.

 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.
 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.
 PEDIKÚRU U VÁS DOMA – objednávky na tel. 233 333 326 – důchodci sleva 50%.
 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.
 KOSMETICKÉ STUDIO NA LADÁCH, Jana Vilknerová, Na Ladách 5, Praha 6.
www.kosmetika–naladach.cz, tel.: 777 023 718.
 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
 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.
 UNIVERZITA 3. VĚKU – ČVUT Zikova 4, Praha 6 nabízí pro seniory vzdělávání v rámci

Univerzity třetího věku v různých technických oborech. Podrobné informace získáte na
adrese: http://www.cvut.cz/zajemci-o-studium/czv/u3v případně na telefonu: 224 353 359.
 UNIVERZITA 3. VĚKU – VŠCHT Technická 5, PRAHA 6, otevírá každoročně pro seniory
kurzy Potraviny a výživa, Ochrana životního prostředí, Život s počítačem a další. Podrobné
informace získáte na http://senior.vscht.cz/
 AZALKA-ŠKOLKA A CENTRUM VOLNÉHO ČASU, Janákova 4, Praha 6. Soukromá
školka v blízkosti přírody zaměřená na podporu zdraví dítěte, rozvoj osobnosti, zdravý životní styl a ekologii nabízí volná místa ve školce. Dále nabízí dopolední programy pro rodiče s dětmi, odpolední zájmové kroužky pro děti, narozeninové a rodinné oslavy, večerní a
noční hlídání dětí. Informace na:www.azalka-skolka.cz, E-mail: info@azalka-skolka.cz,
Tel.: 702 008 781
 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
 NÁPOJE - Novák & Dušek, Na Hanspaulce 14, Praha 6, tel.: 224 323 329
Otevřeno: Út až Pá 8 - 19, So ,Ne 14 – 19. Pondělí zavřeno
 SUDOVÁ VÍNA Z MORAVY – Svátek, Fetrovská 1, úterý, středa 14 – 19.
Přijďte ochutnat a přineste si láhve.

 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
 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.
 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.
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

HOLLAR Sdružení českých umělců grafiků

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

Hana Storchová - Vlastní cestou
19. 09. 2012 - 14. 10. 2012, Galerie Hollar
Ladislav Kuklík - Pohyb a tvar
17. 10. 2012 - 11. 11. 2012, Galerie Hollar
XVIII. festival komorní grafiky
14. 11. 2012 - 22. 12. 2012, Galerie Hollar

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
162 860 320/0800, 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
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 Za věcný obsah článků odpovídají autoři.
Přijďte si rozhýbat tělo své i svých dětí do Sokola na Hanspaulce.
 Sportovní oddíl: Florbal (žáci)
 Oddíly 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).
 Sportovním skupinám nabízíme volné kapacity v tělocvičně.
 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.
 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
 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
 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 20.9. 2012. Uzávěrka příštího čísla 20.11. 2012.
Časopis je vydáván s finanční podporou Městské části Praha 6.

