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Vážení přátelé,
tímto číslem začíná již 16 ročník časopisu Hanspaulka. Z občasníku
se stal pravidelník, i když z finančních důvodů vycházejí místo čtyř
jen tři čísla ročně. Je to škoda, protože článků i námětů je tolik, že
musíme některé články odkládat pro příští čísla. Tentokrát to potkalo
zajímavý příspěvek o kapli sv. Michala na Pernikářce, který vyjde až
v příštím čísle. Autorce se tímto omlouváme, ale námět bude aktuální,
protože Hanspaulka č. 2 by měla vyjít nedlouho před poutí u kaple sv.
Michala, kterou již několik let pořádá skupina dobrovolníků. Pro třetí
číslo si necháváme informaci z OS Pro Hanspaulku o nově upravené
tradiční sáňkařské dráze. Začátkem prosince třeba napadne i sníh a
toto téma bude aktuálnější než teď, kdy si konečně užíváme jara.
V letošním ročníku bychom se chtěli věnovat nejen historii Hanspaulky,
ale i její přírodě, hlavně zahradám. Členka naší redakce, která vystudovala přírodovědeckou fakultu a jejímž koníčkem je vytvářením zahrady
jako přirozeného prostředí pro vše živé (ano, i pro lidi), otevřela začátkem dubna svou přírodní zahradu veřejnosti. Rádi bychom zavedli
tradici setkávání zahrádkářů nad zajímavými ukázkami z jejich zahrad.
Nepředpokládáme, že máte dokonalou zahradu, ale jistě se v ní najde
skupina krásně kvetoucích květin, partie keřů a květin, třeba i sbírka
pivoněk, se kterými byste se mohli pochlubit. A protože každá zahrada
potřebuje stálou péči, můžete se při té příležitosti seznámit třeba se způsobem jednodušší údržby zahrady. Zatím se můžete podívat na různých
webových stránkách, co je přírodní zahrádka a jak taková přírodní zahrádka vypadá
Vaše redakce.

JAK SE MÁTE,
NÁŠ BÝVALÝ SOUSEDE?
Tím bývalým sousedem je hudební skladatel
a pedagog profesor Vadim Petrov, který
loni oslavil osmdesátiny. Požádali jsme ho
o rozhovor a jsme rádi, že nám vyhověl.
Vzpomínáte na Hanspaulku, a pokud ano,
vzpomínáte na ni rád?
Na Hanspaulce jsme s manželkou prožili čtyřicet pět let a byla to nejkrásnější doba našeho života. A také většina mé tvorby vznikla tady. Já jsem
jeden z nejstarších pamětníků Hanspaulky. Jezdil jsem sem už jako malý
kluk za svým dědečkem a strýčkem. Na pískách působil jako lékař můj
strýček MUDr. Vasil Petrov a v Karasovské ulici bydlel můj děda, vrchní
berní ředitel Josef Tůma. Jednou za ním přišel náš příbuzný Josef Kalfus,
ministr financí, a pověděl mu: „Poslouchej, Jozífku, magistrát prodává
na Hanspaulce parcely, bude tam krásný bydlení, tak si vem hypotéku a
pusť se do stavby.“ Nu a děda ho poslechl, vzal si velice výhodnou státní
hypotéku a v dvacátém osmém roce postavil v Karasovské ulici rodinný
domek. Z doby, kdy jsem tam jako dítě za babičkou a dědou jezdil, si
Hanspaulku pamatuji jako kvetoucí čtvrť, kde byla ideální síť obchodů
a služeb. A už tehdy mě fascinovalo, jak pozitivní tu byly vztahy mezi
lidmi. Všichni se znali, zdravili se a byli velice družní. Už tehdy jsem tu
prožil mnoho krásných chvil. Samozřejmě, protože jsem byl uličník, prožil jsem tu i různé taškařice. Třeba když jsem chodil dolů do úvozu sáňkovat, potkával jsem tam Vlastu Buriana a ten měl k těm našim výletům na
saních různé připomínky. Byly to vtipné připomínky a on tenkrát netušil,
že jednou bude s tím uličníkem vystupovat. Skutečně jsem později s Vlastou Burianem účinkoval a docela dobře jsme se seznámili.
Kdy jste se na Hanspaulce trvale usadil?
V roce 1955 jsme se s manželkou přistěhovali do toho domku po dědečkovi – ten mezitím zemřel. Ale než se to stalo, ztrpčil mu tehdejší režim
život. Dostal od národního výboru dopis, ve kterém stálo, že jako penzista by tu už neměl bydlet a že mu jeho dvoupokojový byt rozdělují
a jednu jeho část přidělují někomu jinému. Dnes už mnozí lidé netuší,
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že takové věci byly tenkrát možné. Ale já s manželkou jsem zde prožil mnoho krásných chvil a měl jsem tu spoustu kamarádů umělců, ať
už to byl Karel Franta, Pavel Kopta, textař Ivo Fišer, režisér Jaromil
Jireš nebo Valdemar Matuška. Odstěhovali jsme se v roce 2000. Ta vilka
v Karasovské pro nás už byla ekonomicky příliš náročná, tak jsme si
postavili menší domeček pro dva penzisty kousek za Prahou a jsme tam
spokojeni.
Popište nám svůj profesní život
Profese hudebního skladatele je vždycky problematická. Vystudoval jsem
různé umělecké školy, AMU a tak dále, na všechno jsem měl doklady,
jenže v praxi to bylo k ničemu, protože nikdo vás nevezme do zaměstnání
pro to, abyste mu napsal písničku nebo koncert. Těžko jsem hledal uplatnění a ve skutečnosti jsem začal prací u zedníků. Moje manželka mi řekla,
když chceš psát scénickou muziku, tak běž za tím nejvyšším do rozhlasu a
řekni mu to. Šel jsem tedy do rozhlasu za šéfrežisérem Bezdíčkem. Byl to
muž statné postavy, díval se na mě shora a řekl, že to se mnou zkusí. Psal
se tehdy šestapadesátý rok, zkusil to se mnou a od té doby až do penze
jsem přes všechny životní serpentiny vydržel pracovat pro rozhlas, televizi a Barrandov až do roku 2002, kdy jsem napsal poslední film s Jiřím
Hubačem Hodina klavíru a tím jsem se s profesionální činností skladatele
rozloučil. Dostat se na špičku je velice těžké, udržet se na špičce je ještě
těžší a nejtěžší ze všeho je včas odejít. Napsal jsem přes 1300 titulů, většinou to byla hudba k filmům, seriálům, televizním inscenacím a rozhlasovým hrám. Bohužel na vážnou muziku a na koncertní věci jsem měl málo
času. Něco jsem ale přece jen napsal, dodneška se to hraje a já jsem velice
spokojený.
Co vaše činnost pedagogická?
Vy jste přece založil Ježkovu konzervatoř.
Protože jsem si myslel, že se skládáním muziky neuživím, pořád jsem
chtěl být někde zaměstnaný. Mé první zaměstnání bylo v městském
Domě osvěty, kde jsem se vypracoval na vedoucího oddělení lidové
zábavy – bylo to oddělení, pod které spadala veškerá hudební činnost
v Praze – od vítání novorozeňat až po pohřby. Pode mě spadaly vinárny,
noční bary, plesy, tancovačky, rozhodoval jsem o dechových a tanečních
orchestrech, o malých koncertních skupinách. A protože jsem měl také
za úkol školit určité muzikanty, vymyslel jsem si systém kurzů, který
jsem nazval lidová konzervatoř. To bylo v sedmapadesátém roce. Škola

měla velký ohlas, stala se trnem v oku některým lidem, začala konkurovat Státní konzervatoři a získala i jistý evropský ohlas, protože podle
jejího vzoru se začalo učit v Rakousku, jezdili jsme do západního Berlína a tak dále. Na Konzervatoř Jaroslava Ježka byla přejmenována až
koncem šedesátých let.
Po roce 1968 jste byl perzekuován. V čem to spočívalo.
Už když jsem se v padesátých letech rozhodl založit lidovou konzervatoř, řekl mi můj tehdejší šéf: „Jestli ji založíš, tak já tě hned vyhodím, protože mi sem nebudeš zatahovat nějaký imperialistický výdobytky.“ Tehdy
to neudělal, ale po osmašedesátém se jeho slova vyplnila a já jsem byl
kvůli svým politickým postojům na hodinu vyhozený. Manželka dělala
pečovatelku a doma jsme spolu lepili pytlíky. Moje dcera, výborná studentka, i syn nedostali doporučení na vysokou školu. Já jsem měl zakázanou jakoukoliv činnost v televizi, v rozhlase i na Barrandově. Až teprve
kamarádi mi pomohli. Nejprve mě schovali na konzervatoři pro žáky
s vadami zraku a později mě jiný kamarád dostal na Státní konzervatoř,
kde jsem vydržel až do penze. Učil jsem tam mnoho studentů, kteří jsou
dnes špičkovými umělci, ať je to Jana Boušková, Kateřina Englichová,
Jaroslav Svěcený a mnoho dalších. Dodnes si rozumíme, dodnes mě zvou
mezi sebe. Je to pro mě životní radost a naplnění.
Váš otec byl ruského původu, co byste nám o své rodině mohl říci?
Maminka byla Češka, pocházela z Železného Brodu, proto mám mimořádný vztah k Jizerským horám, tamním horalům a ke Krakonošovi.
Tatínek byl ruský emigrant, po Říjnové revoluci se tady usadil, vystudoval díky Masarykově dotaci a byl velice úspěšným lékařem. Teprve
dodatečně jsem zjistil, že jsem potomkem významného ruského šlechtického rodu Repninských. Ten rodokmen sahá až do roku 900. Dnes
objevuji, že mám příbuzné v Paříži, Londýně, New Yorku, ve Švýcarsku
– všechno je to rozvětvená rodina z knížecího rodu. Dnes už si bohužel
jen dopisujeme, protože jsem ve věku, kdy cestování přenechávám těm
mladším.
Jak se vám daří? Na svých jedenaosmdesát let vypadáte velmi dobře.
Snažím se být pořád aktivní. Jsem třeba předsedou správní rady DILIA
– Divadelní a literární agentury, což je instituce, která pečuje o práva a
blaho kumštýřů. Ředitelem je tam dr. Jiří Srstka, bývalý ředitel Národního divadla. Je to velice úspěšná agentura a hlavně je tam výborný kolektiv, kterému na rozdíl od mnohých jiných institucí pořád jde o věc. Stejně
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tak, když se vrátím ke všem svým někdejším uměleckým kamarádům,
vždy nám šlo o českou kulturu, o to, abychom ji maximálně prosazovali.
Měl jsem také štěstí na spolužáky, ať to byl Zdeněk Mahler, Libor Pešek,
Miloš Forman. Když se po letech, kdy jsme se neviděli, sejdeme, máme
pořád stejné názory a stále nám jde o tutéž věc – aby Česká republika
vzkvétala a aby především vzkvétala česká kultura.
O. Knitl

STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY NA HANSPAULCE
ROK PO ROCE
(pokračování z předchozího čísla)
Školní rok 1984 - 1985
Aby nemuselo dojít k směnnému vyučování, byly spojeny čtyři třetí třídy
do tří. Každá má 40 žáků.
Školní rok 1985 – 1986
Ve škole je 967 žáků ve 29 třídách.
Školní rok 1986 – 1987
Ve škole je 29 tříd, do nich chodí 943 žáků.
Školní rok 1987 –1988
Ve škole je 928 žáků v 27 třídách.
Školní rok 1988 – 1989
826 žáků navštěvuje 25 tříd. Proběhla výměna nábytku v 6 učebnách,
v 9 třídách byly vyměněny tabule. Nakoupeno bylo 84 nových skříněk.
Škola získala prvních 10 počítačů PP - 1.
Bylo rekonstruováno osvětlení tělocvičny.
Školní rok 1989 – 1990
24 tříd navštěvuje 681 žáků. O prázdninách byla zahájena generální
oprava střechy hlavní budovy. Proběhla první jednání týkající se zbourání hygienicky i tepelně nevyhovujících pavilonů. Na jejich místě měla
být vybudována tělocvična a 10 učeben. Jednalo se také o rozšíření jídelny
v hlavní budově.

Školní rok 1990 – 1991
776 žáků navštěvuje 24 tříd. Oprava střechy je zastavena v prosinci
z důvodu nedostatku tašek. Pavilónky, ve kterých se topí v kamnech, jsou
v havarijním stavu. Probíhají u nich nutné opravy komínů, které nevyhovují bezpečnostním předpisům. Ve třídách bylo naměřeno nadlimitní
množství kysličníku uhelnatého. Žáci se učí ve školní družině.
18.1. byli přivoláni požárníci k doutnajícímu komínu v 1. pavilónku. Ten
byl vyřazen z provozu a znovu opravován.
Školní rok 1991 - 1992
701 žáků navštěvuje 25 tříd. Ve škole kromě 33 učitelů působí také čtyři
zahraniční lektoři, kteří vyučují AJ. Nad školou se objevilo nové heslo:
Pravda, lidskost, krása. Opět byla zahájena jednání o rekonstrukci
školy. Pavilon A ve dvoře vedle tělocvičny byl definitivně uzavřen. Část
dětí 1. stupně se učí dopoledne ve vile ve Fetrovské ul. č. 2.odpoledne je
zde družina.
Školní rok 1992 - 1993
K 1.1. 1993 získala škola právní subjektivitu
Školní rok 1993 - 1994
Bylo rozhodnuto o zahájení rozsáhlé rekonstrukce, dostavby a vestavby,
která by vyřešila havarijní stav kotelny, topného systému, tělocvičny,
nevyhovující družinu a školní jídelnu a nedostatek tříd, kvůli kterému se
děti stále učily v hygienicky závadných pavilonech (velké množství kysličníku uhelnatého v topné sezóně)
Školní rok 1994 - 1995
Na škole je 570 dětí ve 23 třídách Na začátku školního roku (k 5.9.) byla
provedena plynofikace kotelny, rekonstrukce topného systému a v půdním prostoru bylo otevřeno 10 nových tříd a 3 kabinety. Byl otevřen další
vchod do školy z ulice Na Čihadle.
Školní rok 1995 - 1996
516 žáků ve 24 třídách. Tento školní rok byl posledním školním rokem,
kdy se učilo v negativních podmínkách provizoria a rekonstrukce. Z toho
to důvodu se neotevřela 9. třída. Dne 14. června 1996 byla v nové budově
proti škole dána do provozu nová školní jídelna s kapacitou 800 obědů.
Připravují se i změny stravovacího programu. Jídelna bude vařit dvě jídla
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a děti si budou moci vybrat masité nebo bezmasé jídlo. Ve stejné budově
je i školní se družina se 4 třídami a ubytovna pro 6 – 9 učitelů. Budovu
projektoval ing. arch. Petr Frolík
Od tohoto školního roku navštěvují školu i žáci bydlící mimo spádovou oblast (Hanspaulka a část sídliště Baba). Kvůli kvalitě vzdělávacího programu zvolili školu pro své děti i rodiče z jiných částí Prahy 6,
z obcí okresu Praha - západ, dále z Prahy 2, 5 a 9. Byly navázány
užší kontakty s International School of Prague v Nebušicích. Výměna
zkušeností mezi vedením školy, hospitace učitelů, burzy knih, výměna
materiálu a pomůcek.
Školní rok 1996 - 1997
Škola má 584 žáků, 24 kmenových a 6 odborných učeben. Nově byla
vybavena kompletní chemická laboratoř. Ve škole se učí podle programu
Obecná škola, děti mohou navštěvovat křesťanské třídy, volejbalové
třídy, na jazykovém vyučování se podílejí zahraniční lektoři. Ve škole
je zubní ordinace s preventivní zubní péčí jednou týdně. Prostor po staré
školní jídelně a kuchyni byl upraven. Vznikl gymnastický sál, odborná
učebna – kuchyně pro rodinnou výchovu a klubovna. V nové přilehlé
chodbě byly umístěny stoly na stolní tenis. Škola zakoupila keramickou
pec pro volnočasové aktivity dětí.
Školní rok 1997 – 1998
22 tříd, 545 žáků. Žáci od 1. do 7. ročníku se učí podle koncepce
Obecná škola (od r. 1991). V rámci školy jsou volejbalové třídy, třídy
s křesťanskou etikou, jazykové – od 3. třídy, umělecké – volitelné
předměty umělecká řemesla, literárně dramatická výchova. Rekonstrukce školy byla z finančních důvodů zastavena. V prostoru školního
hřiště byla po rekonstrukci pavilonu „Kohoutek“ zřízena mateřská
škola. Otevřena bude k 1. 9. 1998. 5. 11. 1997 byla ve škole slavnostně
odhalena pamětní deska učiteli této školy a českému básníkovi Františku Springerovi (1897 – 1985)
Školní rok 1998 - 1999
22 tříd, 543 žáků. Investice byly pro tento školní rok zastaveny. Bývalé staveniště bylo s pomocí rodičů, učitelů i žáků uklizeno. Z ušetřených finančních
prostředků byly zakoupeny nové vyšší lavice pro žáky 8. a 9. tříd. V zubní
ordinaci, která je majetkem školy ordinuje jednou týdně MUDr. Machýčková.

Školní rok 1999 - 2000
21 tříd, 520 žáků. Žáci školy získali na Pražské dětské olympiádě 2000
jako jediní dva poháry za sportovní a kulturní část olympiády. Z iniciativy
ředitelky školy Mgr. Evy Šuvarské byla uzavřena mezi Městskou částí
Praha 6 a Sokolem dohoda o společné koncepci užívání a vybudování
sportovního areálu pro ZŠ, Sokol a veřejné užívání. Studii, která by měla
být v budoucnu realizována, vypracoval arch Petr Frolík. Ke konci školního roku byla zahájena úprava dvora. Po demolici historického pavilonu
bude vybudováno víceúčelové hřiště. K 30.6. odešla do důchodu dosavadní ředitelka Mgr. Eva Šuvarská (1991 – 2000). K 1.7. nastoupila na
základě konkurzu Ing. Marie Pojerová.
(pokračování v příštím čísle)

ZE SOKOLA
PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM

V sobotu 23. března pořádal Sokol Hanspaulka jako každoročně „Putování za Velikonočním vajíčkem“. Díky letošní dlouhé zimě a brzkému termínu Velikonoc to bylo jedno z nejchladnějších putování v celé historii.
Přesto na start přišlo pře 100 dětí se svými rodiči. Většina z nich splnila
všechny předepsané úkoly a dorazila do cíle pro sladkou odměnu. Tato
akce Sokola je určená především pro předškolní děti, ale i mladší žactvo.
Na startu děti dostanou místo startovacího čísla na krk papírové vajíčko,
na které dostanou na každém stanovišti razítko za splnění předepsaného
úkolu. Dospělý doprovod dostane u startu plánek, podle kterého společně
putují od stanoviště ke stanovišti, kterých je celkem osm, až do cíle.
A jak to všechno začalo? Někdy na přelomu 70. a 80. let napadlo
Boženku Zuberovou, zakladatelku cvičení předškolních dětí a rodičů a
dětí v naší republice, uspořádat pro malé děti a jejich rodiče týden před
Velikonocemi, putování po Hanspaulském kopci s plněním různých úkolů
a nazvala ho „Putování za Velikonočním vajíčkem“ (dále jen VV). Tato
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akce měla mezi dětmi i jejich rodiči velký ohlas a stala se tradicí. Postupně
se okruh rozšiřoval a přibývaly úkoly, které děti musí splnit, aby v cíli
dostaly diplom a čokoládové vajíčko. Od roku 1986 děti v cíli také perníkové vajíčko, které každoročně peče a zdobí, Květa Prucknerová, která
také stála u plánování prvního VV.

Ráda bych vzpomněla, že obě zakladatelky této nádherné akce
v loňském roce oslavily významné životní jubileum. Boženka Zuberová
nádherných 90 let. V dnešní době žije v Domově důchodců v Roudnici
nad Labem a přes svůj úctyhodný věk se stále živě zajímá o dění v našem
Sokole. Květa Prucknerová oslavila 85 let. Stále pomáhá v oddíle Předškolních dětí, vodí děti ze školky na cvičení. A nejen to, je do dnešních
dnů hlavní organizátorkou VV.
Andula Horáková

Kresba - L.Novotná

KDO BYL KDO
ARCHITEKT JAROSLAV VACULÍK
- CORBUSIERŮV ŽÁK Z HANSPAULKY
Málokdo ví, že v Benešově působí Muzeum
umění a designu a ještě méně lidí ví, že tam
(bohužel v pramalém nákladu) vydali objemnou knihu s názvem Jaroslav Vaculík, architekt
/ designér / výtvarník. (Autorem je nejmladší
ratolest uměnovědného rodu - Matěj Kotalík.)
Protože téměř každý Hanspaulan jezdil třídou neblahé paměti zvanou Leninova,
nemohl si již od r. 1967 nevšimnout velké
pískovcové plastiky na trávníku parčíku nad
gymnáziem. Její název je Skautská lilie a autorem je Jaroslav Vaculík. Skautská lilie přežila
i zlou dobu Husákovy „normalizace“, asi proto, že nikdo nedešifroval její
symboliku. Pro Hanspaulany je ale asi nejdůležitější a nejpřekvapivější
sdělení této knihy, že do stavebních dějin Hanspaulky se výrazně zapsal
také poslední český žák Le Corbusiera.

Jaroslav Vaculík se narodil 22.3. 1921 ve Vrchoslavicích na prostějovsku. Vyučil se zedníkem u firmy Baťa ve Zlíně, o čtyři roky později
maturoval na Vyšší průmyslové škole stavební ve Zlíně. Totální nasazení
přežil jako projektant ve Zlíně a v roce 1945 složil stavitelskou zkoušku
na Zemském úřadě v Praze. Po válce začal studovat na FAPS ČVUT, ale
po roce přestoupil na VŠUP v Praze, do ateliéru Prof. Pavla Smetany. Ve
4. ročníku získal státní stipendium na studium architektury na L´Ecole des
Beaux Arts v Paříži. Na doporučení F. L. Gahury, zlínského rodáka, architekta, který se výrazně podílel na urbanizaci Zlína, přešel k Le Corbusierovi a pracoval v jeho ateliéru rue Sevres 5. Po návratu do Prahy mu poslal
do Paříže svůj soutěžní projekt pro Plzeň, který ale zabavila Státní bezpečnost. V roce 1950 složil závěrečnou zkoušku na VŠUP v Praze a byla mu
uznána zahraniční praxe v Paříži.
Jako projektant se zabýval se barevností výrobního prostředí a
strojů (výstava Stroj a nářadí v UPM Praha, 1953). V roce 1954 si založil vlastní družstevní ateliér A7, o dva roky později se spojil s ateliérem
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arch. Tobka a založili Ateliér 13. Úspěšnou činnost projekčního ateliéru přerušuje trest Nejvyššího soudu („rozkrádání národního majetku“),
v roce 1960 byl podmínečně propuštěn a jako „kádrový invalida“
nachází uplatnění především jako projektant rekreačních chat. V letech
1960-1972 pracoval pro Český svaz mládeže, podařilo se mu realizovat své projekty rekreačních objektů a doplňujících betonových skulptur, vytvářených v duchu L. Corbusierovy tvorby.
Mezi jeho výrazné projekty z druhé poloviny šedesátých let patří
jeho asi největší projekty - Tábornická škola v Lipnici a Středisko vodních
sportů na Ždáni.
Od roku 1972 do
1980 se účastnil práce ve
výstavní komisi Kramářovy galerie v Dejvicích,
kde instaloval 16 zahraničních a domácích výstav.
Od počátku osmdesátých
let se zaměřuje na projekty
v oblasti sociálního bydlení
v nástavbách panelových
domů a humanizace sídlišť.
Vaculíkovy citlivě řešené účelové vestavby a nástavby (realizované m. j.
také Na Dlouhém lánu a v Kobylisích) potvrzují starou Goethovu moudrost,
že v omezení se projevuje
mistr. Jako architekt má Jaroslav Vaculík podíl na lepším
vzhledu, „humanizaci“, Dejvic a zejména Hanspaulky.
Vzhledově polepšil a obnovil
velmi nevzhledné tak zvané
dvouletkové domy v areálu
Na Pískách - Sušická - Na
Viničních horách. Urážlivě
nehezké„dvouletkové domy“
změnil v hledné budovy
v letech 1977 - 1983. Jeho poslední projekt - vestavba podkrovního bytu Na
pískách č. 5. byl dokončen až po jeho smrti.

V roce 1991 obdržel v japonské Hirošimě mezinárodní ocenění
Building and Social Housing Foudation Habiat Awards 90 za projekt
Půdní byty pro 500 000 obyvatel Československa. V témže roce znovu
zakládá vlastní ateliér.
Zemřel v Praze 18. 7. 1995. Bydlel na Hanspaulce v ulici Na Pískách č. 5 a jeho byt se zahradou by mohly být dokonalým malým muzeem
dokládajícím všechny jeho tvůrčí schopnosti a lásku k přírodě.
Jindřich Schwippel

ŠKOLA PONESE JMÉNO ANTONÍNA ČERMÁKA
Dne 9. května 2013 proběhne od 11 hodin slavnostní akt přejmenování
základní školy Interbrigády na Základní školu Antonína Čermáka. V tento
den uplyne 140 let od narození Antonína Čermáka, významného českého
rodáka, starosty města Chicaga a dodnes jediného takto významného politika, který se nenarodil v USA.
Slavnostní události se zúčastní i vnuk Antonína Čermáka, pan Anton
Kerner, dále primátor hlavního města Prahy, starostka městské části Prahy
6 a řada dalších významných osobností veřejného života. Bude také promítnuta zdravice současného starosty Chicaga.
Na slavnostní akt jsou pozvání členové sokolských jednot z městské
část Praha 6. Sokolové projdou v průvodu před školou a představí se ve
dvou krátkých ukázkách svého cvičení. Kdo byl Antonín Čermák?
Narodil se v Kladně, kde jeho otec byl horníkem a jako roční dítě se
s rodiči roku 1874 vystěhoval do Spojených států.
Lákala je nabídka Abrahama Lincolna, že by
mohli jako noví osadníci získat půdu na Středozápadě. Usadili se v Braidwoodu, ve státě Illinois,
kde Antonín začal chodit do školy. Navštěvoval
ji ale jenom tři roky, pak se stal stejně jako jeho
otec horníkem. Nakonec odešel do Chicaga, kde
se nabízela práce na jatkách. Později se věnoval vlastnímu podnikání, Postupně si doplňoval
vzdělání, po večerech studoval obchodní školu,
pak práva.

11

12

Čermáka přitahovala politika. V roce 1902 byl zvolen za
demokratickou stranu do sněmovny státu Illinois, od roku 1909 byl
členem městské rady Chicaga. V roce 1922 získal funkci předsedy
rady okresu Cook, do kterého tenkrát patřilo Chicago – okres Cook
čítal v té době 4 mil. obyvatel.
Čermák byl považován za zkušeného a rozvážného politika, který
získával úspěchy v jednotlivých městských čtvrtích Chicaga, kde už
odkonce 19. století žila velmi početná česká komunita, přes sto tisíc
Čechů.
Čermák ale získával popularitu i mezi dalšími přistěhovalci ze střední
a východní Evropy.
Dvacátá léta byla silně ovlivněna rozhodnutím federálního Kongresu o zákazu výroby a prodeje lihovin. Období prohibice vedlo
k nebývalému bujení kriminality a způsobilo i širokou míru korupce.
Sám Antonín Čermák byl, jako správný Čech, milovníkem dobrého piva
a tudíž spadal do tábora „mokrých“, tj odpůrců prohibice. Poukazoval
na to, že tento nesmyslný zákon pouze naplnil vězení a zvýšil daně. Čermák se důrazně postavil proti bující kriminalitě a korupci. Chicago éry
Antonína Čermáka bylo Chicagem Al Capona, v jeho čele stál zkorumpovaný starosta William Hale Thompson. S ním se Antonín Čermák
utkal ve volbách o post starosty Chicaga a zvítězil s jasnou převahou
200 000 hlasů.
Čermák se mohl opřít nejen o hlasy Čechů žijících v Chicagu – žilo
jich zde na 100 000, ale také o hlasy z polské komunity, velkého počtů
dalších přistěhovalců z Evropy – Skandinávců, Němců a Irů. Stejně tak
získával i hlasy amerických černochů
Po zvolení starostou Čermák tvrdě bojoval proti zkorumpovanosti
policie i státních úředníků, a především proti mafii, která v letech prohibice ovládala nelegální trh s alkoholem. Jedním z jeho cílů bylo zrušení
prohibice. Mafie proto v Antonínu Čermákovi viděla jednoho ze svých
největších nepřátel ve městě.
V roce 1932 navštívil své rodné Československo. Antonín Čermák byl hrdým Čechem, plynně hovořil česky, založil český podpůrný
spolek. Byl velmi zaníceným a aktivním členem Sokola v Chicagu.
Při návštěvě své rodné vlasti se Čermákovi dostalo bouřlivého přijetí.
V Praze, kde bydlel v hotelu Šroubek, po jeho projevu z balkonu, pod

kterým stály tisíce lidí, zaznělo nadšené sokolské NAZDAR! Ovací se
Čermákovi dostalo také v Plzni, Karlových Varech a ve Zlíně. Na závěr
svého pobytu se Čermák setkal s T. G. Masarykem v jeho letním sídle
v Topolčiankách.
Bohužel nikdo tehdy netušil, že Antonín Čermák je ve své rodné
zemi naposledy.
15. února 1933 doprovázel presidenta Franklina D. Roosvelta
během jeho návštěvy Miami na Floridě. Při veřejném projevu se stavební
dělník italského původu Giuseppe Zangara pokusil presidenta zastřelit.
Vystřelil šest střel, ani jedna presidenta nezasáhla, bylo však zraněno pět
lidí. Nejhůře dopadl Antonín Čermák, který o necelé tři týdny později,
6. března, na následky průstřelu krajiny břišní zemřel. Dodnes se spekuluje, zda terčem atentátu neměl být Anton Cermak, jak si kladenský
rodák v Americe říkal.
Tradují se jeho slova k Rooseveltovi během převozu do nemocnice:
„Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy, pane prezidente.“
Čermák byl pohřben na Českém národním hřbitově v Chicagu.
Slavného Čecha dnes připomíná 30 kilometrů dlouhá Čermákova ulice,
v Chicagu známá jako Cermak road.
Srdečně zveme všechny Sokoly, příznivce Sokola, ale také
pochopitelně obyvatele Hanspaulky na slavnostní přejmenování
školy Interbrigády. Antonín Čermák byl velice významnou osobností,
svoji pílí, ctižádostí se vypracoval z dolů až na post starosty Chicaga
a svou úctu a obdiv mu vyjádříme svou přítomností na slavnostním
aktu.
M. Mikulková

JMÉNO Z PAMĚTNÍ DESKY
Před rokem byla ve vestibulu hanspaulské sokolovny odhalena
pamětní deska padlých, umučených a popravených členů TJ Sokol Dejvice II za nacistické okupace. Slíbili jsme, že pokud se nám podaří zjistit
s vaší pomocí informace o osudech dalších lidí z Hanpaulky, jejichž jména
jsou na pamětní desce, zveřejníme je v časopise. Ozvala se nám MUDr.
Jitka Šimonová, která si z dětství pamatuje na jednoho ze tří ještě téměř
kluků, kteří přišli o život v období heydrichiády.
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Jaromír Enšpenger se narodil v roce 1926 a bydlel s rodiči
ve Vostrovské ulici, v podkrovním bytě s výhledem na park v ulici Na
Hanspaulce. Jeho otec prošel legiemi v Rusku, kde byl raněn do nohy a po
válce pracoval jako daňový poradce. Maminka byla ze čtyř dětí, její otec
byl náčelníkem Sokola ve Skutči.
Jaromír chodil do hanspaulské školy, byl členem Sokola a skautského oddílu spolu s Jaroslavem Barcalem a Zdeňkem Lonsklým. Studoval (pravděpodobně s oběma dalšími) na střední škole v Karlíně. Na
základě udání, že mají v Šárce skautskou buňku, si pro ně přišlo gestapo
do školy. Protože u nich našlo skautské nože, jednoho z nich zastřelili přímo na dvoře školy, druzí dva byli odvezeni. Jaromír Enšpengr byl
popraven na kobyliské střelnici 1. 7. 1942. Bylo mu 16 let.
Rodiče těchto tří kamarádů se po celou dobu války scházeli, poslouchali zahraniční rozhlas a věřili, že jejich synové nejsou mrtvi, že se po
válce vrátí. Paní doktorka Šimonová vzpomíná, jak po válce chodila s paní
Enšpengrovou, která doufala, že se její syn vrátí, na Masarykovo nádraží
k vlakům, které přivážely vězně z koncentračních táborů. Marně.
Čp

RŮZNÉ....RŮZNÉ....RŮZNÉ....RŮZNÉ....RŮZNÉ....RŮZNÉ...

Hotel Praha končí
Koupila jej společnost Maraflex sídlící
na Kypru a náležející
podnikateli Františku
Savovovi. Společnost
hodlá hotel buď zbourat a na jeho místě
postavit
rezidenční
byty nebo rekonstruovat. První možnost je
prý pravděpodobnější.
Pokud jde o odborníky, ti nejsou zajedno.
Některým
stavba
k srdci nepřirostla a
její demolici by bez
potíží přijali. Nicméně
jiná skupina teoretiků,
umělců, architektů a památkářů zaslala koncem února ministerstvu
kultury podnět žádající prohlášení hotelu za památku. Zda ministerstvo
příslušné řízení zahájí či ne není dosud jasné.

Zajímavá kniha –
Umělecké památky Velké Prahy
Nakladatelství Academia pokračuje v řadě
publikací mapujících umělecké památky
v České republice. V letech 1977 až 1982
byly vydány 4 díly Uměleckých památek
Čech, zpracovaných kolektivem vědeckých a
odborných pracovníků Ústavu teorie a dějin
umění ČSAV za vedení a redakce Emanuela

15

16

Pocheho. V 90. letech pak následovaly Umělecké památky Moravy a
Slezska, které zpracoval Bohumil Samek.
Před koncem loňského roku vyšel první svazek Uměleckých památek Velké Prahy, popisující významné stavební objekty v připojených
obcích. Obce jsou řazeny abecedně, počínaje Běchovicemi a konče
Lipencemi. Samotné Dejvice jsou popsány na více než 100 stránkách a
hanspaulských kaplí, usedlostí, vil a rodinných domů je v knize zahrnuto
přes dvě stovky.
Tro

…a ještě jedna –
Praha 6 křížem krážem
Publikace věnovaná městské části Praha 6 sestavená kolektivem pod
vedením Milana Poláka vyšla sice již před nějakou dobou, ale pro
úplnost bychom se o ní měli zmínit. Autoři se věnují vývoji osídlení
na území dnešní Prahy 6 od doby lovců mamutů po současnost.
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány památkám, osobnostem,
fauně i floře, zvláštní pozornost je zaměřena na různé podoby vody
na území Prahy 6 od pramenů přes potoky, rybníky a mlýny až toku
Vltavy. Rozsáhlá část je věnována dopravě od koňské železnice až
po metro a letiště. Knihu vydalo nakladatelství MILPO MEDIA a
najdete ji pod ISBN 978-80-87040-22-5
čp
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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; vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění. Adresa: t.č. Všeobecná fakultní nemocnice. U nemocnice 2,
Praha 2, 1.chirurgická klinika-ambulance. Ordinace: středa 9 – 14, tel.: 603 147 301.
 MUDr. RENÉ ČAMEK – interna a kardiologie.
Adresa: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, tel. 251 097 216 Ordinace: pondělí až pátek 9 - 16
 Rehabilitační oddělení MUDr. Pickové se přestěhovalo.

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

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

 MUDr. ROBERT VONDRUŠKA – zubní lékař pro dospělé i děti.
Adresa: Na Ořechovce 67, 162 00 Praha 6 (stanice autobusu 216 Pod Vyhlídkou), tel. 233 352 704.
Ordinace: pondělí a středa 12.30 – 20, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.30, pátek 7.30 – 15
Veterinární ordinace
 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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ZŠ), Ing. Ladislav Trojan, Mgr. Eva Hauserová, Dr. Wanda Dobrovská, Libuše Novotná, Hana
Fischerová
Redakce: E-mail: knihovna.zsh@seznam.cz
 Grafická úprava: Libuše Novotná
 Tisk: v tiskárně Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafické v Praze 1, Hellichově ulici
s laskavým svolením vedení školy, kterému vydavatelé děkují za spolusponzorování výroby.
 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 20.4. 2013. Uzávěrka příštího čísla 20.8. 2013.
Časopis je vydáván s finanční podporou Městské části Praha 6.
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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.
 DOBRÉ VÍNEČKO Vinotéka „V zatáčce“, Na Špitálce 9, 16000, Praha 6 - Hanspaulka
Vinotéka „Na Partyzánech“ Jugoslávských partyzánů 25, 160 00, Praha 6 - Bubeneč
 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.

Magický svět Dušana Kállaye 2.5. - 26.5. 2013, Galerie Hollar
Naděžda Synecká 29.5. - 23.6. 2013, Galerie Hollar
Miroslav Houra 26.6. - 14.7. 2013, Galerie Hollar
Nová tvorba 17.7. - 18.8. 2013, Galerie Hollar
Milá poselství - české grafické novoročenky 21.8. - 15.9. 2013, 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 až pátek 09 – 19, Sobota 09 – 13

KNIHOVNA ZŠ HANSPAULKA I PRO VEŘEJNOST
Sušická 1000/29 (přízemí vpravo). Téměř 8 tisíc knih pro děti i dospělé. Katalog knihovny
http://www.zshanspaulka.cz/index2.htm, na stránce dole
Otevřeno:
Pondělí 12 – 18 (pro veřejnost od 15 hod.)
Úterý
09 – 15
Středa
12 – 15
Čtvrtek 10 – 18 (pro veřejnost od 15 hod.)
Pátek
12 – 15
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

