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KAPLE SV. MICHAELA ARCHANDĚLA NA PERNIKÁŘCE
Z její historie i nového objevování
29. září 2010 byla veřejnosti slavnostně předána opravená kaple sv. Michaela Archanděla na Pernikářce. Při této příležitosti se zde sešli představitelé
světské i duchovní správy daného území. Za správu duchovní P. Krzystof Labedz a P. Andrzej Koch, kněží, z nichž jeden nastupoval na místo
faráře svatomatějského a druhý po 5letém působení odcházel na jiné místo
v Evropě (do Slovinska). Za světskou správu se akce zúčastnil tehdejší starosta Prahy 6 pan ing. Tomáš Chalupa. Kromě slavnostního předání došlo
především k tzv. „znovuposvěcení“, které bychom měli spíše chápat jako
žehnání kaple. K vlastnímu posvěcení kaple po její dostavbě již došlo na
samém konci 17. století.
Přesné datum posvěcení kaple známe z nápisu na stěně, který býval za
oltářem, nyní je viditelný přes mřížku dveří stále. Víme, že kaple byla posvěcena 6. října 1693 (v roce 1693 připadl 6. říjen na úterý). Datum výstavby
kaple a jejího posvěcení připadá do doby, kdy usedlost Pernikářku držela
Barbora Rosalie Ditzlerová. Nápis v kapli ve výklenku pro oltář nás informuje o dvou jménech, která nám více přibližují souvislosti výstavby kaple.
V druhém a třetím řádku odshora je uvedeno: „…EXPENSIS TOBIAE//
IOANNIS BECKER S: M. E. P: ...“, čili zde se dozvídáme, že kapli vystavěl, tedy zřejmě inicioval nebo se jiným způsobem na její výstavbě podílel,
Jan Tobiáš Becker, který byl v roce 1693 kanovníkem Metropolitní kapituly
sv. Víta (byl jím jmenován v roce 1681). Becker byl poté v roce 1701 jmenován pátým hradeckým biskupem (byl jím do své smrti 11. 9. 1710, ještě
předtím však víme o jeho zásadním zakladatelském počinu, kterým bylo
zahájení stavby poutního areálu s kostelem na Lysém vrchu u Králík v roce
1695). Z Králík, odkud Becker pocházel, byl od druhé poloviny 16. století
kostel sv. Michaela Archanděla (původně postavený jako luteránská modlitebna), což mohlo také přispět k volbě svatomichaelského zasvěcení kaple
na Pernikářce postavené o dva roky dříve, než byla zahájena stavba králického poutního místa. Zřejmě však nejvíc k volbě sv. Michaela Archanděla
za patrona kaple přispělo její vystavění na kopci, odkud bylo vidět daleko
do několika stran a která také byla vidět z dálky stejně jako u jiných svatomichaelských svatyní, v čele s těmi nejznámějšími jako je Mont St. Michel
ve Francii, S. Gargano v Itálii, nebo středověká kaple sv. Michaela na hradě
Bezdězi v Čechách.
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V knize Hanspaulka: historie, vzpomínky, zajímavosti, vydané nakladatelstvím Unicornis se dozvídáme, že Barbara Rosalie Ditzlerová, držitelka
Pernikářky v roce 1693, byla s budoucím královéhradeckým biskupem v příbuzenském svazku. Je otázkou, nakolik a čím se podíleli oba příbuzní na
stavbě kaple, čemuž by přispělo zřejmě bádání v kapitulním archívu. Můžeme
se také ptát, proč není uvedené jméno Barbary Rosalie Ditzlerové přímo jako
součásti nápisu v kapli, což může mít samozřejmě více důvodů.
Další osobností českých dějin, která je uvedena v nápisu uvnitř kaple,
je Jan Ignác Dlouhoveský jako světitel. Ten je nejvíce svázaný s datem
6. října roku 1693, kdy zde provedl obřad posvěcení (zřejmě šlo spíše o žehnání kaple, neboť kaple podléhaly určitým pravidlům ohledně svěcení,
zvláště pokud šlo o kaple soukromé, navíc není nikde v kapli dochován světící křížek). Přítomnost Beckera, i když je pravděpodobná, není k 6. říjnu
zatím nijak doložená. V době postavení kaple byla její majitelkou již zmíněná držitelka Pernikářky (a dále vždy soukromí držitelé Pernikářky).
Duchovní správu zde ještě nevykonával svatomatějský farář (farnost znovu
založena až v roce 1771), ale nadále přímo kaplan svatovítský.
Zastavme se však ještě u Jana Ignáce Dlouhoveského. V roce 1693 byl
pomocným světícím biskupem pražským za arcibiskupského úřadu Jana Bedřicha z Valdštejna. Třebaže zřejmě neměl s výstavbou kaple nic společného,
o prvním říjnovém úterý v roce 1693 byl fyzicky přítomen na Pernikářce,
která se tak tehdy jmenovala přibližně necelých 40 let. Slavnosti posvěcení
(nebo požehnání) kaple svou přítomností jistě dodal patřičného lesku, neboť
šlo o osobnost významnou i na poli literárním. Verše Jana Ignáce Dlouhoveského lze s potěšením pročítat i dnes, podobně jako verše Bridelovy nebo
Michnovy. Jeho lásku k dalšímu umění – muzice, lze doložit předmluvou ke
kancionálu Capella regia musicalis Václava Karla Holana Rovenského, který
vyšel ve stejném roce, v kterém byla dokončena stavba kaple.
Nyní bychom měli svou pozornost zaměřit na další existenci kaple, ke
které patří v první řadě její zařízení. Jak píše pomocný světící biskup Antonín
Podlaha ve svém soupisu „Posvátná místa Království českého“ v roce 1911,
byl v kapli oltářní obraz v bohatě řezaném rokokovém rámci, na kterém byl
vyobrazen kníže sv. Václav v plné zbroji, stojící mezi anděly a před ním kořící
se Radslav. Podlaha ještě zmiňuje dvě sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. Tyto
předměty byly po většinu 20. století nezvěstné. Díky oznámení Mgr. Marka
Pařízka (obyvatele Prahy 6 a odborného pracovníka NPÚ), který navštívil
výstavu „Pražské rokoko“, jež probíhala na přelomu let 2011 a 2012 v Clam
– Gallasově paláci v Praze, že tam spatřil jmenované tři předměty s popiskou,

udávající lokalitu Pernikářky, jsme mohli na Pernikářce tento nález (a pro oblast
Pernikářky můžeme napsat: nález století) na konci roku 2011 (čili 100 let od
posledního publikovaného svědectví o přítomnosti mobiliáře v kapli) oslavit.
Tento nález byl oznámen na Národní památkový ústav v Praze, kde Dr. Helena
Čižinská oslovila současného majitele památek z pernikářské kaple, takže bylo
celkem identifikováno dalších asi 14 zachovaných předmětů. Zároveň ještě
stihla tyto nové skutečnosti doplnit do soupisu Uměleckých památek Prahy,
který se věnuje okrajovým čtvrtím a vyšel na sklonku roku 2012.
Tyto předměty nelze publikovat bez souhlasu současného majitele,
lze snad jen shrnout, že jde o svícny, sochy a oltářní kámen. Oltářní kámen
je z hlediska historického zatím nejzajímavějším předmětem, neboť jeho
datace spadá k samému začátku 17. století. Pravděpodobně můžeme uvažovat o spojitosti tohoto oltářního kamene se svatovítskou katedrálou, čemuž
by napovídala skutečnost duchovní správy v osobě svatovítského kaplana a
časová mezera asi padesáti let mezi postavením kaple a pořízením rokokového zařízení, které je dochováno. Pokud kaple měla plnit i vlastní plný účel
a neměla být jen soukromou oratoří, bylo zde třeba pro slavení mše svaté
oltáře – nebo alespoň oltářní menzy. (Oltářní mensa (lat. stůl), také stůl
Páně (mensa Domini) je hlavní, podstatnou částí oltáře křesťanských kostelů, která oltář charakterizuje jako místo oběti.) Jejím základem je oltářní
kámen, s ostatky světce a pokud možno „autentikou“, který je vložený do
menzy. Je tedy pravděpodobné, že zde mohl být zatím oltář provizorní,
dokonce přenesený ze svatovítské katedrály, kde v roce 1619 proběhlo kalvínské „čištění“ interiéru pod řízením zimního krále Fridricha Falckého.
Datace rokokového mobiliáře je dána zatím jen formální analýzou –
určením podle podoby. Obraz je jednou z kopií výjevu, který namaloval
Karel Škréta, od kterého byl převzat i jinými významnými malíři dalších
generací. První předlohou k perníkářské kopii byl obraz, který je součástí
tzv. zderazského svatováclavského cyklu. My se však můžeme pozastavit
nad tím, proč nebyl pro kapli pořízen obraz se sv. Michaelem Archandělem.
Pravý důvod zatím neznáme, i zde se můžeme pokusit načrtnout několik
možností. Zásadní je, že v soukromé kapli nemusela být zřejmě tak přísně
dodržena shoda námětu hlavního oltářního obrazu se zasvěcením kaple
(v duchu vyznění Tridentského koncilu), takže mohla být tehdejším vlastníkem přijata možnost výhodného získání jakéhokoliv hodnotného obrazu,
byť i s jiným světcem. Dalším vysvětlením této nesrovnalosti by mohlo být
i hlubší vysvětlení souvislostí, že Archanděl Michael může být na obraze
přítomen jaksi neviditelně jako patron „spravedlivě bojujících“.
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Sv. Václav byl jako český zemský patron jistě velmi přitažlivým i pro
vinaře svým životem, v němž se sám zabýval vinařstvím v souvislosti s přípravou vína pro bohoslužbu. Tato skutečnost byla lidem v polovině 18. století
jistě zřejmá, nevíme však, zda také znali legendu o kouřimském knížeti Radoslavovi. Zdá se však, že i v současnosti není tento příběh známý všem, proto si
jej připomeneme. Jde o legendu, kdy odbojný kouřimský kníže Radslav vyráží
proti Václavovi na boj muže proti muži, který mu tento předtím nabídl, aby
ušetřili životy vojáků. Avšak poté, co uvidí na jeho čele zlatý kříž a za zády
Václava dva anděly, kleká na zem, vytahuje meč z pochvy a odkládá jej. Svatováclavská legenda v dřívějším Kristiánově podání nám připomíná spojitost
svátku sv. Michaela Archanděla, kterému přijel „připít“ kníže Václav do Boleslavi, kde byl následně zavražděn. Obrazu se sv. Václavem jistě přála i skutečnost, že vlastníky Pernikářky byly držitelé s křestním jménem Václav.
Jak se odrazila skutečnost postupného zániku vinic nastartovaného
válkami o dědictví rakouské v 18. století na bohoslužebném provozu
kaple, zatím mnoho nevíme. V roce 1826 odkázal majitel vinice Václav
Vondra na udržování kaple 150 zlatých. Poslední bohoslužba zde byla
mezi lety 1911 (zmínka Podlahova) a 1928, (datum získání mobiliáře pernikářské kaple novým majitelem).
Pro úplnost k dějinám užívání kaple na Pernikářce je třeba zmínit temnou událost ze začátku 20. století, kdy usedlost vlastnila žena, která byla
souzená za týrání svého dítěte. Zřejmě v této souvislosti byl odprodán mobiliář z kaple, takže v 50. a 60. letech 20. století byl zde památkáři marně hledán. V roce 1956 se vlastníkem usedlosti s kaplí (coby věcným břemenem)
stala Akademie věd ČR, kaple i s usedlostí byly prohlášeny za nemovité
kulturní památky. To ale nezabránilo výstavbě bytovek na počátku 70. let,
čímž kaple spolu s postupným zarůstáním nevhodnou zelení, ztratila danou
výjimečnost svou polohou na holém vrchu; a samozřejmě chátrala.
V roce 2008 byla kaple odkoupena Městskou částí Praha 6, která ji
nechala opravit a zrestaurovat již zmíněný nápis s datací a nástropní nástěnnou malbu s archanděly, která je zachována torzálně. Oprava byla důkladně
připravená včetně provedení stavebně historického průzkumu, jehož autorkou
je Ing. arch. Kateřina Kroulíková s kolektivem. Některé informace z tohoto
průzkumu jsou uvedeny i v tomto článku. Nové nálezy nadále vybízejí k dalšímu bádání a hledání souvislostí. Pevně věřme, že se to podaří.
Proto, aby kaple nezačala opět chátrat, je důležitá nejenom včasná
preventivní kontrola, oprav, apod., ale především zájem veřejnosti o kapli,

který většinou zajišťuje vstřícný postoj kolembydlících, kteří potom různou formou podpory uvedenou památku chrání vůči různým nevhodným
záměrům, kterých je v naší zemi zatím dostatek.
Jednou z možností vzbuzení zájmu o památku je její představování
veřejnosti různou formou. Jako vhodnou bylo shledáno uspořádání pouti
v den sv. Michaela Archanděla, tedy vždy 29. září. Letos bychom se zde měli
sejít počtvrté. Aby šlo o pouť v pravém slova smyslu, je zde samozřejmě
zastoupena i duchovní část poutě – bohoslužba slova. Ta je potom doplněna
malým jarmarkem, dobovou muzikou, tvořivými dílnami, apod. Samozřejmě
jen v malém rozsahu, aby místo na Pernikářce bylo příjemné i k sousedskému
setkání, na které nebývá během roku čas a příležitost. Samozřejmě bychom
uvítali jakýkoliv nápad nebo pomoc (divadlo i velmi amatérské, vymýšlení
soutěží pro děti, prodej zajímavých vlastních výrobků nebo jen plodů okolních zahrad), důležitou podporou pro tuto činnost je však přítomnost obyvatel
Hanspaulky, nebo pozvání známých z jiných míst na pouť.
V kapli jsou pravidelně každou poslední neděli v měsíci konány
nešpory (začátek 17.17), které lze navštívit, nebo přijít přibližně na 17.40,
kdy končí a kapli si prohlédnout i uvnitř.
V současné době má rozpracovanou přesnou kopii vyřezávaného
rámu student Vyšší odborné školy řezbářské a restaurátorské na Žižkově
Jan Stehlík z Prahy 6. V případě zájmu o zmíněný rám by bylo možné
školu navštívit a s touto prací se seznámit. Zatím je otevřenou otázkou
osud této zhotovované kopie. Najde – li se sponzor pro odkoupení kopie
pro případné umístění na nějakém významném místě v Praze 6, nebo pro
vlastní potřebu, bude kopie i pozlacena. V opačném případě vyřezaný,
avšak nepozlacený rám, zůstane majetkem školy, kde bude Jan Stehlík
kopií naší významné hanspaulské památky absolvovat.
Marie Kuldová

SOKOLOVNA PO PRÁZDNINÁCH – NOVÉ ŠATNY
V polovině června vystřídali Sokoly pracovníci kladenské stavební firmy
Švarc Gas Real, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na rekonstrukci
šaten v sokolovně. Měli deset týdnů na to, aby přeměnili dávno nevyhovující prostory v suterénu sokolovny na moderní samostatné šatny pro muže
a ženy se sprchami a WC. To, jak dokonale se jim to podařilo, zachycuje
několik připojených fotografií.
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Foto
archiv Sokola Hanspaulka

Autorem projektu této
přestavby podle zadání sokolské stavební komise byla pod
vedením sestry ing. arch. Magdy Pappové firma Cuboid Architekti, s.r.o., která
rovněž zvítězila ve výběrovém řízení. Dodavatelem sto padesáti moderních
skříněk a boxů, po srovnání několika nabídek, byla firma ing. Pavla Hamara.
Pod taktovkou stavbyvedoucího pana Zdeňka Červenky vše běželo jako na
drátkách. Neocenitelnou pomoc při organizaci výběru dodavatele a kontrole
kvality poskytl stavební odborník pan ing. Miloslav Mučička. A na samém
konci přispěli k posílení celkového dojmu úspěchu i sami Sokolové, kteří při
dvou víkendových brigádách doslova vycídili sokolovnu a uklidili její okolí.
Přes zásluhy všech jmenovaných by náš Sokol na realizaci této akce
nemohl ani pomyslet, nebýt pokračující velkorysé finanční podpory, kterou
nám už roky poskytují Městská část Praha 6 i Hlavní město Praha.
Za stavební komisi TJ Sokol Praha-Hanspaulka
ing. Hana Šrámková

STRUČNÁ HISTORIE ŠKOLY NA HANSPAULCE
ROK PO ROCE
(dokončení)
Školní rok2000 – 2001
Dlouholetá ředitelka školy Marie Šuvarská odchází do důchodu a na její
místo nastupuje na základě konkurzu Marie Pojerová.
Školní rok 2001 – 2002
462 žáků navštěvuje 19 tříd.
V říjnu 2001 proběhlo slavnostní otevření školní knihovny. V knihovně
proběhlo 1. autorské čtení s Pavlem Bryczem a beseda s Ivanem Vágnerem na detektivní téma.
Škola upravila 2 učebny pro rodinnou a dramatickou výchovu a chodbu
u dílen. Byla vytvořena „nová sborovna“ pro potřeby učitelů.
Školní rok 2002 – 2003
Školu navštěvuje 438 žáků 18 tříd. Věnuje se jim 35 učitelů.
Škola vyučuje ještě podle výchovně vzdělávacího programu Obecná škola.
Pečujeme o 38 integrovaných dětí.
Byl upraven „pokojíček“ – pracovna školní psycholožky.
Škola oslavila 70. výročí od svého otevření.
Školní rok 2003 - 2004
Školu navštěvuje 416 žáků v 18 třídách
Učitelka matematiky Mgr. Pavlína Mojžíšová a 33 žáků ZŠ vytvořili
rekord, když dokázali absolvovat nonstop výuku matematiky trvající
38 hodin 5 minut.
Školní rok 2004 – 2005
430 žáků navštěvuje naši školu, celkem je 18 tříd. Stará se o ně 36 učitelů.
1. a 6. ročník ověřuje rozpracovaný školní vzdělávací program „Učíme
se učit se…“ a ostatní třídy pracují dále podle programu Obecné školy.
Velký úspěch ve výsledcích i průběhu zaznamenal projekt Expedice
Tranzit. ZŠ Hanspaulka byla jako jediná pražská škola vybrána do dvouletého celostátního projektu Minimalizace šikany na školách.
Školní rok 2005 – 2006
Školu navštěvuje 433žáků v 19 třídách
Ve škole probíhají besedy s význačnými osobnostmi – Jiřím Stránským
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nebo Karlem Frantou. Na jaře 2006 vstupuje škola do projektu „ Škola
jako komunitní centrum „.
Sportování ve škole pomohlo otevření nového sportovního areálu.
Školní rok 2006 – 2007
Školu navštěvuje 447 v 19 třídách
Žáci Michal Erlich a Jan Bartošek zvítězili v obvodním kole olympiády
v anglickém jazyce. Jan Bartošek vítězí i v celostátní soutěži. Na škole je
zavedena výuka italského jazyka.
Školní rok 2007 – 2008
Školu navštěvuje 446 žáků v 18 třídách. Tento školní rok se konal první
Hanspaulský společenský večer v hotelu Praha.
Školní rok 2008 – 2009
Školu navštěvuje 397 žáků v 18 třídách.
Je ukončen přechod všech tříd na výuku dle školního vzdělávcího plánu
ZŠ Hanspaulka.
V září je otevřeno nové oddělení MŠ Kohoutek – Barvičky v budově ZŠ.
Ve školní knihovně evidujeme již 6057 svazků knih pro děti i dospělé.
Do školní družiny je zapsáno 210 dětí. Otevíráme 7 oddělení.
Školní rok 2010 - 2011
Škola má 395 žáků v 19 třídách.
Obhajuje titul Excelentní jazyková škola.
Žáci 2. stupně si mohou vybrat z dvanácti volitelných předmětů.
Rozbíhá se projekt „Čtení nuda není“ na podporu čtenářství.
Školní rok 2011 - 2012
Školu navštěvuje 424 žáků ve 20 třídách.
Opět obhajuje titul Excelentní jazyková škola, paní učitelka Pálenská získala titul Best english teacher v České republice.
O prázdninách probíhá rozsáhlá rekonstrukce a modernizace školní kuchyně
a výměna oken ve 3. patře.
Petra Bucci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

HANSPAULKA
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HANSPAULSKÉ HOSPŮDKY
HUDEBNÍ ESPRESSO
Neptejte se majitele, proč nazval svůj podnik „hudebním espressem“.
Nebo se ho na to klidně i zeptejte, ale nebudete vůbec originální. To bylo to
první, na co jsme se ho zeptaly i my – samozřejmě až po slušném pozdravení – a hned jsme se také dozvěděly, že se ho na to ptá úplně každý.
Důvod je nasnadě – panu majiteli se to prostě tak líbí. A počíná si velmi
stylově – s hudebními motivy jsou tapety i nápojový lístek, na zdech visí
fotografické portréty Boba Dylana, Dizzy Gillespieho, Leonarda Cohena.
V Hudebním espressu se podávají aperitivy, destiláty, likéry, samozřejmě i nealkoholické nápoje, káva, čaj a italská vína, v nabídce je i pivo.
Ceny nejsou úplně lidové – od těch tu je hospoda Na Hanspaulce přes
ulici – ale víno bylo tak dobré, že jsme nezůstaly u jedné skleničky. Oříškové zobání bylo součástí servisu.
Hudební espreso má tabulkově otevřeno denně od devíti ráno do
devíti večer, pan majitel ale přichází už po sedmé, a když přijde, tak otevře, a stejně tak i večer, sedí-li se hostům příjemně, mohou zůstat i po
jedenadvacáté hodině. Bývalá prodejna nápojů prošla docela zázračnou
proměnou, uvnitř vznikl dvojitý prostor a dost místa je i venku.
Když espreso hudební, tak pochopitelně s hudbou – základní repertoár je jazzový a bluesový, vyhovět lze návštěvníkům i rockem nebo
popem, na příznivce vážné hudby by snad mohl zabrat André Rieu...
Hudební espresso je na Hanspaulce od května letošního roku, tedy
poměrně nováčkem, zdá se, že chce být i prostorem pro různé menší alternativní kulturní akce, jako byla například Brazilská noc, program s možností tance, který tu koncem června představil skladatel a kytarista z Ria
de Janeiro Giovanni Mazziotta (který momentálně žije v Praze), a nezbývá
než přát mu, aby si v konkurenci dvou nedalekých vinoték našlo svou
image a své štamgasty. Pro nás je to určitě jedna z hanspaulských „hospůdek“, do které se míníme vracet.
Wanda Dobrovská, Eva Hauserová

10

UMĚLECKÉ PAMÁTKY HANSPAULKY
(1. ČÁST)
V letošním prvním čísle Hanspaulky jsme psali o nové publikaci „Umělecké památky Prahy – Velká Praha A-L“.
V katastrálním území Dejvic je v ní uvedeno cca 200 objektů
z oblasti Hanspaulky. Především je to kostel sv. Matěje, kaple
sv. Michaela na Pernikářce, kaple Nejsvětější Trojice u Hadovky,
kaple sv. Jana Nepomuckého u Matěje, zřícenina viničního lisu
(letohrádku) na Babě, fara kostela sv. Matěje, a dále usedlosti,
viniční domy a zámečky Hadovka, Mydlářka, Hercovka, Strakovka,
Hanspaulka, Kotlářka, Špitálka, Fišerka (Kodymka), Šárecký dvorec
(Hendlův dvůr), Juliska, Šťáhlavka, Paťanka, Makourka (Majorka),
Zlatnice, Beránka, Pernikářka a Vlčovka (Vilčovka), z nichž jsou již
některé zaniklé.
Je ale zajímavé se seznámit i s obytnými domy, které byly do této
publikace zahrnuty.
Jsou to – v pořadí podle čísel popisných – tyto objekty*:
čp. 6 Matějská 24
čp. 18 Na Pískách 140
čp. 25 Na Kodymce 14
čp. 265 Nad Strakovou 13
čp. 640 - 41 Vilímovská 5,7
čp. 672 Vilímovská 12
čp. 677 Neherovská 8
čp. 755-56
čp. 772 Tylišovská 1
čp. 773 Na Vinič.horách 44
čp. 774 Na Vinič.horách 46
čp. 778-79

pozdně funkcionalistický rodinný dům (1946-47
– Jiří Štursa)
funkcionalistický obytný dům (1937 –
podnikatelství Nedbal)
funkcionalistický rodinný dům (1938-39 –
František M. Černý)
vlastní vila Richarda Klenky rytíře z Vlastimilu
(1909)
puristický obytný dvojdům (1927-28 – Vilém
Kvasnička)
puristicko-novoklasicistní rodinný dům (1928-29
– Josef Karhan)
funkcionalistický rodinný dům (1937 – Ladislav
Žák)
viz čp. 936
rodinný dům (1927-29 – Evžen Linhart?)
vlastní rodinný dům Jana Rosůlka (1927-29)
vlastní funkcionalistický rod. dům Evžena
Linharta (1927-29)
viz čp. 936

čp. 795-797 Na Hanspaulce 41,43,45 expresivně. novoklasic. obytné domy (1927-29
– L. Suk)
čp. 798-800 Na Hanspaulce 35,37,39 expres. novoklasic. obytné domy (1927-28 –
J. Pelikán)
čp. 801 Krocínovská 3
novoklasicistní rodinný dům (1927-28 – Josef
Pelikán)
čp. 822 Krocínovská 8
funkcionalistický rodinný dům (1928-29 –
Vladimír F. Hofman)
čp. 829 Na Hanspaulce 14
novoklasicistní obytný dům (1928-29 – Karel
Kotas)
čp. 843 Na Kuthence 3
expresivně novoklasic. rodinný dům (1928 –
Kamil Šípek)
čp. 844 Na Kuthence 1
expresivně novoklasic. rodinný dům (1928-29
– Josef Mezera)
čp. 845 Sušická 37
puristický rodinný dům (1928 – František
Feigl)
čp. 847-48 Sušická 31 a 33
puristicko-novoklasicistní dvojdům (1927-28
– Bořivoj Kocian)
čp. 849 Fetrovská 1
expresivně novoklasic. rodinný dům (1928-29
– Alois Vaněk)
čp. 856 Za Hanspaulkou 5
novoklasicistní rodinný dům (1929-30 –
Alois Zima)
čp. 860 Fetrovská 17
novoklasicistní obytný dům (1928 Zdeněk
Husák)
čp. 868 Na Čihadle 14
puristický rodinný dům (1929 – Oldřich Tyl)
čp. 869 Na Čihadle 16
puristicko-novoklasicistní rod. dům (1927-28
– Oskar Černý)
čp. 874 Za Hanspaulkou 15
funkcionalistický rodinný dům (1930 – Oldřich
Starý)
čp. 880 Na Dyrince 2
puristický rodinný dům (1928 – Josef Mezera)
čp. 896 Na Markvartce 8
ve stylu art deco ovlivněném kubismem rod.
dům (1928 – Matěj Jelínek)
čp. 897 Na Markvartce 10
expres. novoklasic. vícerodin. dům (1927-28
– Eduard Hnilička)
čp. 899 Na Markvartce 14
novoklasicistní vícerodinný dům (1927-28 –
František Couf)
čp. 905 Na Kvintušce 5
puristicko-novoklasicistní rod. dům (1929 –
Bohumír Kozák)
čp. 907 Fetrovská 6
funkcionalist. rodinný dům (1929-30 –
K. Polívka a V. Brožek)
čp. 910 Fetrovská 12
funkcionalistický rodinný dům (1931-32 –
Antonín Mendl)
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čp. 914 Komornická 29

puristicko-novoklasicistní rodinný dům (1932
– Milan Babuška)
čp. 917 Na Čihadle 32
novoklasicistní rodinný dům (1928-29 – Jaroslav
Fröhlich)
čp. 928-29 Šárecká 45 a 43
obytný dvojdům (1932-33 – Arnošt Mühlstein
a Victor Fürth)
čp. 935-37 Fetrovská 22,24,26
rondokubismem ovliv. rod. domy (1928-29 –
Václav Fiala)
čp. 946 Na Pískách 134
novoklasicistní obytný dům (1928 – Václav
Ittner )
čp. 964 Na Kodymce 2
funkcionalistický rodinný dům (1929 – Antonín
Mendl)
čp. 973 Na Kodymce 1
barokizující rodinný dům (1928-29 – Jaroslav
Rössler)
čp. 1000 Sušická 29
novoklasicistní budova školy (1929-32 –
Alois Dryák)
čp. 1014-16 Na Hanspaulce 16,18,20 novoklasicistní obytné domy (1928-29 – Karel Kotas)

*Poznámka: při znalosti místních reálií byly v publikaci objeveny některé
nepřesnosti. Dále je nutno počítat s tím, že od vydání publikace byly
některé objekty – jak je dnes zvykem – zbourány až do základů a odvezeny kamsi na skládku na pole za Prahu. Např. dům čp. 1620 ve Vostrovské ulici 17 od arch. Roitha.
Tro

JAK MI CERTIFIKOVALI PŘÍRODNÍ ZAHRÁDKU
Jdu do toho. Zkusím, zda zahrádka u našeho domu dosáhne
na standardy ekologického institutu Veronica a zda získám
certifikaci přírodní zahrady. To znamená, že pozemek poskytuje útočiště našim domácím rostlinám a živáčkům, neboli že
je to taková přírodní oáza uprostřed města. Jsem zvědavá, jak
dopadnu! Pokud zahrádka neprojde, alespoň se poučím, co
zlepšit…
Přichází hodnotitel – samotný Mojmír Vlašín, ochránce
přírody a známý bojovník za to, aby se v bezzásahové zóně Národního
parku Šumava nezasahovalo kácením ani jiným narušováním přírodních procesů. Na první pohled ho zaujme, stejně jako každého návštěv-

níka, především obrovský, velmi košatě rozrostlý čínský jalovec, jaké
se sázely v sedmdesátých letech na veřejná prostranství, který opravdu
nemá s přírodní zahrádkou nic společného – je to odstrašující příklad,
jako ony pověstné tújky, proti kterým všichni příznivci přírodních
zahrad brojí jako proti cizorodé, nevhodné dřevině, která se v přírodních zahradách nemá pěstovat. Máme tu ještě několik podobných, velmi
věkovitých, čistě okrasných a do naší přírody nepatřících dřevin: hlohyni, cesmínu, šeřík, forzýtie, stálezelenou kalinu, tamaryšek… dědictví minulosti, ale nechce se mi je likvidovat, protože by to bylo moc
práce a protože mi jich je tak nějak líto. Mojmír naštěstí souhlasí, že je
lépe dělat postupné změny, než celou zahrádku naráz převrátit vzhůru
nohama, protože příroda sama se lépe přizpůsobuje pozvolným změnám
než překotným revolucím.
Mojmír vytahuje dotazník a pouštíme se do toho. Základní kritéria, přes která nejede vlak, jsou nepoužívat umělá minerální hnojiva
(kamenná drť a vápenec se používat mohou), pesticidy, herbicidy a chemické postřiky, a konečně rašelinu. Hnojím jen granulovaným koňským
hnojem, který kupuju v zahradním centru, a že žádné chemikálie nepoužívám, je konečně vidět i na ožraných listech rebarbory, brambor a rajčat… Substráty s rašelinou jsem dříve používala pro rostliny v nádobách,
ale dnes jsem přešla na kompost nebo zahradní půdu vylehčenou zeolitem
(ten je taky v pořádku).
Pak se pomocí bodů hodnotí přírodní prvky v zahradě: domácí keře
(přece jen tady máme brslen, klokoč a černý bez), prvky louky (trávník bohužel sekám častěji než dvakrát ročně, protože ho máme málo a
chodíme po něm), divoké porosty (nechávám tu kytičky, které připutují
samy, jako kakost, vlaštovičník, diviznu, vrbinu), divoký koutek (hromada větví naházená v rohu je sice dobré útočiště pro ježky a slepýše,
ale ještě by to chtělo vyhradit kousek spontánnímu vývoji vegetace),
vlhká a suchá stanoviště (máme), listnaté stromy (jsou tu jen ovocné,
což se do této kolonky nepočítá, a zahrádce vévodí obří smrk), květiny a
kvetoucí trvalky (těch máme mnohokrát víc, než je pro účely dotazníku
třeba). Další kritérium je obhospodařování zahrady s kolonkami jako
například kompost (máme), místa, kde mohou žít různá zvířátka (hmyzí
domeček, ptačí budky, jezírko – tohle bych mohla vylepšit), využití dešťové vody (máme barel pod okapem), mulčování (dělám) a pěstování
zeleniny, ovoce a bylinek (dělám, i když o samozásobitelství se nedá
mluvit).
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Mojmír sčítá body… okamžiky napětí… a tiskne mi ruku a blahopřeje! Mám asi tak průměrný počet bodů, což není špatné vzhledem
k tomu, že jsem před několika lety začínala na zahrádce, kde moc přírodních prvků nebylo, pozemek je dost malý a nelze se tu moc rozmáchnout, co se týče opravdu přírodních partií. Zahrádka je tedy
certifikovaná a organizace Veronica mě pozve na slavnostní předání
plakety.
Ještě dostávám rady, jak a co vylepšit. Přesně jak jsem doufala:
mohla bych sem umístit „breberníky“ – hmyzí domečky, a navíc dobudovat cihlovou suchou zídku – ano, v místě u plotu, kde mají sousedi z druhé strany kompost a taky cihlovou zídku, by to bylo moc
fajn! Samotnou mě to vůbec nenapadlo. Taky by bylo dobré mít kromě
kompostérů ještě otevřený kompost, což je další útočiště pro živáčky.
Chtělo by to aspoň jednu ptačí budku. Na zahradě sice operuje spousta
koček (tři naše a asi dvacet ze sousedství), ale budku bychom mohli
dát na samostatný kůl, aby k ní kočky nemohly, a namontovat ho do
kovového stojanu, aby se kůl dal vytáhnout a budka vyčistit. Mojmír
nachází i místo pro několik metrů čtverečních divočiny – kout pod
obrovským starým smrkem pichlavým, kde stejně nic moc neroste.
Stačilo by odstranit přestárlý šeřík, vysadit třeba šípek a pak tu partii
ponechat osudu. Využívám příležitosti a konzultuju, jak k okapu napojit ještě jeden barel a v jakém místě bych někdy v budoucnu mohla
vybudovat větší jezírko – zatím mám jen mrňavé vylisované z plastu,
což mě neuspokojuje.
Na závěr Mojmír ještě uznává, že se mi podařilo, aby zahrádka
vypadala i esteticky pěkně, třebaže v porovnání s běžnými zahrádkami to tady roste tak trochu páté přes deváté a není tu vůbec klasicky „uklizeno“, naopak mírně zapleveleno a podle možnosti
zamulčováno.
Zahrádka je tak na půl cesty k volné přírodě. Když se setmí, pozorujeme s mým přítelem pod okny v porostu meduňky a v keřích rybízu
světlušky. Kdybych používala insekticidy, asi by tu nepřežily…
Eva Hauserová
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JEŽCI NA ZAHRADÁCH
S blížícím se podzimem nás čeká úklid zahrad. Ostříhat odkvetlé rostliny,
shrabat spadané listí, uklidit celou zahradu. Tím ale připravujeme o úkryt
a místo k přezimování nenápadné ale užitečné obyvatele zahrad – ježky.
Sadové úpravy a parky se na podzim vzorově uklidí, nikde ani větvička,
lísteček. Myslíte, že by bylo možné u vás na zahradě někde v klidném
koutku nechat do jara ježky přezimovat? Stačí jim k tomu hromada větví,
které zbyly po prořezání stromů a keřů, nebo hustý živý plot s vrstvou
listí. Pokud chcete ježkovi, který ještě neupadl do zimního spánku pomoci
k troše tukových zásob, postavte večer ven misku s kočičím nebo psím
žrádlem z konzervy, nebo namočenými granulemi. Ale pozor, kravské
mléko ježkům škodí, neumí je trávit. K pití je nejlepší miska s vodou.
Zimu ježek přečkává ve stavu hibernace, pravém zimním spánku,
kdy jeho tělesná teplota poklesne na pouhých 5°C a tělesné funkce se zcela
zpomalí. Až do jara musí vystačit ze svých tukových zásob. Pokud se ježčata z druhého vrhu nestihnou do podzimu dostatečně vykrmit, patrně zimu
nepřežijí. Správně bychom ježka, jako chráněné zvíře, měli svěřit stanici pro
handicapované živočichy či některé pobočce Českého svazu ochránců přírody. Pokud pozdě na podzim najdete malého ježečka, který váží méně než
600 gramů, můžete se pokusit ho ubytovat přes zimu doma, nebo ho odnést
k veterináři, který by vám měl poradit. Také je možné se obrátit na Záchrannou stanici hlavního města Prahy, Mezi Rolemi, Praha 5 tel.: 773 772 771
e-mail: pokorna@lesy-praha.cz.
Jak ježka ubytovat?
Ježkovi připravíme domek na spaní (stačí krabice) o základně 30 cm
a vysteleme jej senem, slámou či natrhaným papírem. Musí mít také
dostatečně velký výběh. Mláďata lze ubytovat společně, ale každé musí
mít místo na spaní a svou misku na jídlo. Malým ježkům, vážícím pod
300 g, je nejlépe při teplotě kolem 18-20°, vetší vyhledávají chlad – kolem
13-15°. Až se ježek dostatečně vykrmí, nastane čas pro skutečný zimní
odpočinek. Potřebuje k tomu teplotu kolem 5°a naprostý klid. Vodu a kousek trvanlivé potravy pro jistotu ponecháme před domečkem.
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Čím krmit?
Ježek je především hmyzožravec, jeho přirozenou potravu mu ale
dobře vynahradíme syrovým, libovým hovězím a drůbežím masem. Doplnit
ho v malém množství můžeme neslanou vařenou rýží, ovesnými vločkami,
vejcem, případně velmi malým kouskem nenadýmavé zeleniny nebo ovoce.
Ježci navzdory obrázkům ze Živé abecedy jablka běžně nepojídají. Vhodné
jsou i kvalitní kočičí či psí granule a konzervy, avšak bez rybího masa. Zpestření v podobě suchých granulí či vařeného drůbežího krku procvičí žvýkací
svaly a zuby. Za dobrou potravu se vám odmění úžasným mlaskáním.
A co na jaře?
Když teplota venku stoupne na 15 stupňů, to je v březnu či dubnu, ježci se
probudí a začneme je opět krmit. Když se dostatečně posilní, je načase vypustit je do přírody. Nejvhodnější doba je v polovině dubna. S ježky se rozloučíme
večer, za pěkného počasí. Aby se ježci rádi vraceli na zahradu, kde pomáhají
udržovat přírodní rovnováhu (žerou i menší slimáky, larvy vos z vosích hnízd),
potřebují zde prostředí příznivé pro život, především dostatek úkrytů.
cu

RŮZNÉ
HOTEL PRAHA – CO JE NOVÉHO?
Již v lednu se v souvislosti s prodejem hotelu společnosti Maraflex vynořily spekulace, že objekt koupila právě PPF. Obchodní rejstřík ukazuje, že
Maraflex má na Kypru stejnou adresu jako několik Kellnerových společností. Tehdy však zástupci PPF odmítali, že by se na nákupu hotelu nějak
podíleli. V červnu se ale v tisku objevila zpráva, že areál Hotelu Praha
koupila od podnikatele Františka Savova skupina PPF. Savov koupil hotel
od zahraničních majitelů letos v lednu. Nový majitel Kellner chce budovu
zbourat a pozemky využít pro nový areál své školy Open Gate.
Společnost CleverNet, dceřiná společnost Open Gate, již vlastní sousední nemovitost a pozemek, kde je připravován projekt Nadace The Kellner Family Foundation na výstavbu nové základní a střední školy Open Gate.
Prostor hotelové zahrady bude po dokončení projektu součástí nového areálu
Open Gate.
cu
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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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VYDÁVÁ Tělocvičná jednota Sokol, Základní škola a Občanské sdružení Hanspaulka
Redakce: Mgr. Ludmila Čumplová
Redakční rada: PhDr. Jindřich Schwippel., PhDr. Oldřich Knitl, Ing. Marie Pojerová (ředitelka ZŠ),
Ing. Ladislav Trojan, Mgr. Eva Hauserová, Dr. Wanda Dobrovská, Libuše Novotná, Hana Fischerová
Za věcný obsah článků odpovídají autoři.
Redakce: E-mail: knihovna.zsh@seznam.cz
 Grafická úprava: Hana Fischerová, Libuše Novotná, kresby: Libuše Novotná
 Tisk: Slávek Keprt, Jaroslav Folda v tiskárně Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafické v Praze 1, Hellichově ulici s laskavým svolením vedení školy, kterému vydavatelé děkují
za spolusponzorování výroby.
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 30.8. 2013. Uzávěrka příštího čísla 20.11. 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,- Kč)
 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.
www.sadoveupravy.cz, 602 231 875, Na Kodymce 6, 160 00, Praha
 REKONSTRUKCE, STAVEBNÍ PRÁCE – byty, půdní vestavby, rodinné domky – vše
na klíč (máme všechna řemesla). Též malování, tapetování včetně úklidu. Josef Kubelka
VECOM, tel.608 707 357; www.vecom-ul.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.

Manhattan Graphics Center
18. 09. 2013 - 13. 10. 2013, Galerie Hollar
Jaroslav Šerých
16. 10. 2013 - 10. 11. 2013, Galerie Hollar
XIX. festival komorní grafiky
13. 11. 2013 - 22. 12. 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

