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Vážení přátelé,
opět čtete poslední letošní číslo Hanspaulky. Všichni členové redakční rady
se snaží, abyste v časopise našli příjemné a zajímavé čtení, aby i ti, kteří
se nemohou některých událostí účastnit, se o nich dověděli, aby i starší
členové hanspaulské komunity se alespoň na dálku mohli účastnit dění na
Hanspaulce.
To, že Hanspaulka je krásná čtvrť, je hlavně zásluhou hanspaulanů. Představte si, jak by vypadalo vaše okolí bez vzrostlých zahrad. Holé plochy, ze
kterých vyčnívají domy. A sem tam park. Bydlí se tu příjemně, ale chce to
přeci jen trochu práce na zahradě. A lidi. Lidi, kteří se neuzavírají za zdmi
svých sídel, ale lidi, kteří tu žijí, a není jim jedno, co se kolem nich děje.
Hanspaulku si člověk nejvíc „vychutná“na procházkách, ať již se psem
nebo s někým blízkým. Ten, kdo má psa, potkává při procházkách neboli
venčení různé lidi. „Pejskaři“ jsou přátelský druh lidí. Přestože se neznají
jménem, zdraví se, popovídají, po svých psech většinou uklízejí „pozůstatky“ A přátelských lidí je tu většina, alespoň těch, kteří tu bydlí delší
dobu. Vzpomínám si, jak mladší manželé koncem července kousek od tenisů zachraňovali ze silnice malé žabičky. Mladá řidička, která odjížděla,
počkala, až ulovíme a odneseme i tu poslední.
Někdy mne ve snu straší Hanspaulka jako „rezidenční čtvrť“. Developeři
se chovají jako klíněnka jírovcová. Dokud jsou volné plochy, zastavují je,
až místo ztratí svůj původní charakter, stane se z něj přeplněné sídliště
s pustými ulicemi, protože bohatci jezdí auty a chodí pak ve „fitku“ na trenažéru. Ke spokojenosti jim stačí jejich pozemek obehnaný zdí skutečnou
nebo zelenou a hlavně zdí nezájmu o okolí. Klíněnka také ničí strom tak
dlouho, až přijde o všechno listí a ona o životní prostředí.
Zatím snad něco takového Hanspaulce nehrozí, ale všechno závisí na lidech. Přeji vám, abyste se celý příští rok setkávali s lidmi.
Vaše redakce
PS.:
A kdybyste nám chtěli napsat své vzpomínky na věci a děje bývalé, vzpomeňte
si na bizarní hanspaulské postavičky všech dob, jak si je pamatujete, a svou
vzpomínku uložte na papír nebo v elektronické podobě pošlete na e-mailovou
adresu: knihovna.zsh@seznam.cz Příspěvky napsané na papíře vložte do
poštovní schránky školy v Sušické ulici.

CO CHYBÍ HANSPAULCE?
Aneb pokus o anketu
„Doby se mění a my se měníme v nich“, praví staré latinské úsloví a tak
můžeme už v první větě našeho pokusu o anketu předpokládat, že to,
co na Hanspaulce chybí pamětníkům a vůbec dříve narozeným, nikterak nebudou postrádat a přát si příslušníci mladší generace, protože si to
nemohou pamatovat.
Pod pojmem „TO“ mám na mysli například kdysi na Hanspaulce
rozvinutý a nějak samočinně soutěživý kult krásných předzahrádek. Dnešní majitelé vil a domů dali přednost budování vysokých a
neprůhledných hradeb. (obávám se, že s tím dnes už nic moc nenaděláme…)
Za pokus o oživení by ale - myslím - stálo jiné „TO“. Vzpomínám na
krásné varhanní koncerty u sv. Matěje a na besedy se zajímavými lidmi.
(Jistě si někdo vzpomene třeba na báječný podvečer s dirigentem L. Peškem v sokolovně.) Nejenom svou poesii, ale i dobré výchovné poslání
mělo „Otvírání studánek“. Studánek by se na „hanspaulecku“ našlo stále
ještě dost, ale chybí organizátor i iniciátor.
Takže jednoduchá odpověď na toto naříkání je klasické „nejsou
lidi“. Málo volného času mají dnešní potenciální obětaví organizátoři,
ale možná chybí publikum, které by naplnilo besední sál. (Ten ovšem
Hanspaulka vlastně nemá, ale nahrazovala jej tu školní jídelna, ondy tělocvična Sokola.)
Vyčítavé otázky ovšem můžeme obrátit na ruby:
Neexistují témata, kvůli kterým by se lidé dnes rádi sešli?!
K tomu trochu vyhýbavá odpověď: Asi ano, jenom by to někdo musel znát
a zařídit, po případě zaplatit. Myslím, že toto je docela dobrá anketní
otázka č. 1.
Snad, doufejme, se někdo ze čtenářů HANSPAULKY v příštím
čísle ozve.
Věřím, že dokonalá shoda názorů může být v konstatování, že
všichni makléři označují Hanspaulku za rezidenční čtvrť- ale stav chodníků a silnic tu je leckde ještě víc než žalostně zanedbaný. Neměli bychom
se na odpovědných místech důrazněji ozvat?!
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Věřím, že u šálku kávy, u piva, při čekání na autobus, atd. by se
našlo nápadů a podnětů i otázek spousta. Na závěr mě napadá dotaz:
„Kam asi se uloží ta ohromná spousta suti, pokud se opravdu zbourá
hotel Praha?“
Jsem si vědom, že jsem zdaleka neuvedl všechny dobré a uskutečnitelné nápady, ale nenavrhoval jsem také nic tak utopického jako třeba
obnovit u nás poštovní úřad. Když už jsem začal vzpomínkou na krásné
předzahrádky, pak závěrem ještě přece jen jeden nápad: nemohl by někde
na Hanspaulce být aspoň jeden opravdu krásný velký a „opečovávaný“
květinový záhon?
S redakcí a redaktory HANSPAULKY se můžete spojit všemi způsoby, (kontakt najdete na poslední straně časopisu) a pokud se vás budou
i tát, prosím, odpovídejte.
Jindřich Schwippel

DĚTI MOHOU OPĚT SÁŇKOVAT BEZPEČNĚJI
Našim rodičům vyprávěli pamětníci, že se v počátcích zástavby
Hanspaulky dalo sáňkovat po jihovýchodních hanspaulských svazích až k dnešní Evropské ulici. Na této dráze se potkávali s Vlastou
Burianem, který na úpatí dráhy bydlel. Současní pamětníci sáňkovali v letech po válce po hanspaulských svazích také, ale už v ulicích,
dokud nebyl sníh pohozen škvárou. Odvážnější pak chodili na prudké

svahy Černého vrchu a Velké louky a mnozí jezdili na bobech do
školy v Bílé roklemi pod Šáreckouulicí. Postupem času však byla podstatná část svahů Černého vrchu zastavěna, Velká louka v dolní části
zarostla roštím a nálety, a ulice zabrala auta. A tak, přestože se obětavou prací členů OS Pro Hanspaulku podařilo v roce 2005 Velkou louku
opět vyčistit, našly naše odvážnější děti svah pro sáňkování na zeleném
pásu v ulici Za Hanspaulkou a ti menší svah pod zámečkem. Sáňkování
na travnatém pásu v ulici Za Hanspaulkou je však nebezpečné, protože
se dojíždí někdy až do Šárecké, kde mnozí řidiči překračují rychlost až
o 30 km/hod.
Když tedy v roce 2004 oprášilo OS Pro Hanspaulku (tehdy ještě
jako OS přátel Hendlova dvora) ve spolupráci s vedením radnice předválečnou ideu výstavby Centrálního parku Hanspaulka, a to ve zbytku
původně předpokládaného území, získalo sdružení souhlas od současného správce ploch bývalého sadu pod Šáreckou na vybudování
přírodního sáňkařského svahu v jedné z roklí sadu. Dobrý nápad podpořila i radnice městské části a přírodní svah zahrnula do připravovaného projektu další etapy výstavby parku. Protože stále probíhají
jednání o budoucím vlastnictví pozemků zeleně pod Šáreckou, získalo OS Pro Hanspaulku povolení od správce pozemků a státní správy
k rekultivaci části území bývalého sadu do podoby přírodního svahu
pro sáňkování. Členové sdružení ve spolupráci s rodiči a dětmi ze ZŠ
a MŠ v Bílé vyčistili nejprve skládku odpadků, Městská část Praha
6 poskytla část finančních prostředků na provedení nutných zemních
prací a kácení neperspektivních stromů a také na slavnostní zahájení
provozu svahu.
Tak se letos 26. ledna, první sobotu potom kdy napadl sníh, za
účasti starostky Městské části Praha 6, Ing. Marie Kousalíkové, otevřel
svah dětem. První malí sáňkaři mohli lovit za jízdy různé cukrovinky a
dárky a mohli se vyřádit na nafukovacích skákadlech.
Prvním třiceti dětem, které neměly vlastní boby, předali zástupci
OS Pro Hanspaulku a starostka paní Kousalíková boby zdarma.
JUDr. Taťjána Vojtová
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UMĚLECKÉ PAMÁTKY HANSPAULKY
(2. ČÁST)
V čísle 1/2013 jsme psali o nové publikaci „Umělecké památky Prahy
– Velká Praha A-L“. V rámci Dejvic je v ní uvedeno cca 200 objektů
z oblasti Hanspaulky. Především je to kostel sv. Matěje, kaple sv.
Michaela na Perníkářce, kaple Nejsvětější Trojice u Hadovky, kaple
sv. Jana Nepomuckého u Matěje, zřícenina viničního lisu (letohrádku) na Babě, fara kostela sv. Matěje, a usedlosti, viniční domy a
zámečky.

Je ale zajímavé se seznámit i s obytnými domy, které byly do této
publikace zahrnuty.
V čísle 2/2013 jsme uvedli 1. část seznamu těchto objektů, v pořadí
podle čísel popisných až do čp. 1000 – škola (obytné domy 1014-16 jsou
v publikaci uvedeny současně s čp. 829).
Dále jsou to tyto objekty:
čp. 1022 Šárecká 27

puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1931-32 – František Strnad)
čp. 1026-27 Šárecká 19 a 17 puristické rodinné domy
(1928-29 – Jaroslav Mašek)
čp. 1029 Šárecká 13
rodinný dům (1927 – Karel Roštík)
čp. 1038-39 Na Míčánce 51 a 49 puristický rodinný dvojdům
(1928-29 – Karel Štipl)
čp. 1043 Na Míčánce 41
funkcionalistický rodinný dům (1934
Čeněk Vořech)
čp. 1044 Na Míčánce 39
funkcionalistický rodinný dům
(1932-33 – Karel Štipl)
čp. 1045 Na Fišerce 8
funkcionalistický rodinný dům (1932
Antonín Mendl)
čp. 1072 Kadeřákovská 13
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1929 – František Troníček)

čp. 1073 Kadeřákovská 11

rodinný dům (1929 – Theodor Petřík a
Milada Pavlíková-Petříková)
čp. 1074 Kadeřákovská 9
rustikální rodinný dům
(1928 – Jaroslav Fröhlich)
čp. 1079 Na Kotlářce 2
puristický rodinný dům
(1927-28 – Karel Caivas VladimírWeiss)
čp. 1081 Na Kotlářce 6
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1928 – Theodor Petřík a Milada Pavlíková-Petříková)
čp. 1082 Na Kotlářce 8
puristický rodinný dům (1928 – Severin
Ondřej)
čp. 1102 Na Julisce 5
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1927-28 – Bohumil Belada)
čp. 1103 Na Markvartce 13
funkcionalistický rodinný dům
(1929-30 – Bedřich Adámek)
čp 1108-48 Na Kuthence 8, 6, Havlovská 2, 4, až 40, Hermelínská 1, 3,
4, 2, Na Čihadle 23, 21, až 5, 43, 41, až
25, Na Dyrince 7, 5 soubor expresivně
novoklasicistních obytných domů (192728 – Matěj Schneiberg a Jan Kloub)
čp. 1149 Na pískách 46
expresivně novoklasicistní rodinný dům
(1928-29 – Matěj Schneiberg a Josef Čácha)
čp 1150-57 Na pískách 48, 50, - 62, expresivně novoklasicistní obytné
domy(1928-29 – Matěj Schneiberg a Josef Čácha)
čp 1158-62 Na pískách 64, 66, až 72 expresivně novoklasicistní obytné
domy
(1928 – Matěj Schneiberg a František
Zelníček)
čp. 1163 Na viničních horách novoklasicistní rodinný dům
(1928-29 – Antonín Pfeiffer)
čp 1165-75 Nad Šárkou 122, 124, 126, 128, Berkovská 4, Na Dyrince
15, 13, Na pískách 83, 81, až 71 expresivně novoklasicistní rodinné domy
(1928-29 – Matěj Schneiberg a Ladislav
Čapek)
čp. 1177 Matějská 17
funkcionalistický rodinný dům
(1938-40 – Josef Grus)
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čp 1178-84 Na pískách 78, 80, až 90 expresivně novoklasicistní rodinné
domy (1929-30 – Matěj Schneiberg a Jan
Kloub)
čp. 1203 Hermelínská 6
funkcionalistický obytný dům
(1934 – Karel Caivas a Vladimír Weiss)
čp 1227-33 Nad Šárkou 92, 94, až 104, Menšíkovská 3, 5, až 15 expresivně novoklasic. r. d. (1928-30 – Matěj
Schneiberg a Leopold Hron)
čp 1258-62 Nad Šárkou 110, 112, až 118 expresivně novoklasicistní rod.
domy (1928-30 – Matěj Schneiberg a
Alois Vaněk)
čp. 1264 Vostrovská 11
funkcionalistický rodinný dům
(1936 – Ferdinand Fencl)
čp. 1265 Na pískách 67
expresivně novoklasicistní rodinný dům
(1929-30 – Josef Rokos)
čp 1266-67 Na pískách 65, 63 expresivně novoklasicistní obytné domy
(1929-30 – Matěj Schneiberg a Josef Čácha)
čp 1287-94 Gensovská 4, Synkovská 15, 13, až 1, Nad Šárkou 69
exp.novokl. o. d. (1928-29 – Matěj
Schneiberg a František Dlouhý)
čp. 1299 Soborská 2
expresivně novoklasicistní rodinný dům
(1932 – Jan Kloub)
čp. 1302 Soborská 8
expresivně novoklasicistní budova svobodárny (1931 – Jan Kloub)
čp. 1318 Soborská 18
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1930-31 – Antonín Solnař)
čp. 1319 Na ladách 13
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1929-30 – Antonín Solnař)
čp 1323-24 Nad Šárkou 75, 73 expresivně novoklasicistní obytný dvojdům (1928-29 – Matěj Schneiberg, K.Geisselreiter, A. Malý)
čp 1325-32 Nad Šárkou 71, Synkovská 2, 4, až 16, Gensovská 6
expresivně novoklasicistní obytné dvojdomy (1928-29 – Matěj Schneiberg, K.
Geisselreiter, A. Malý)
čp. 1333 Gensovská 8
expresivně novoklasicistní rodinný dům
(1929 – František Dlouhý)
čp 1334-35 Gensovská 10, 12, expresivně novoklasicistní obytný dvoj-
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dům (1929 – Matěj Schneiberg, František
Dlouhý)
čp. 1337-41 Soborská 22, 24. až 30, expresivně novoklasicistní obytné
domy (1928-29 – Matěj Schneiberg,
František Kočí)
čp. 1344-45 Soborská 32, 34, expresivně novoklasicistní obytný dvojdům (1928-30 – Matěj Schneiberg, Alois
Vaněk)
čp. 1346-52 Nad Šárkou 111, 109, až 99, Soborská 36, expresivně novoklasic. obyt.d. (1928-29 – Alois Zima)
čp. 1353-55 Nad Šárkou 97, 95, 93, expresivně novoklasicistní obytné
domy (1928-30 – Matěj Schneiberg, Ladislav Suk)
čp. 1363 Na pískách 97
funkcionalistický obytný a kancel. dům
(pošta), (1934 – Jindřich Freiwald a Jaroslav Böhm)
Tro

TRAGICKÁ UDÁLOST O VÁNOCÍCH V ROCE 1937
Na Štědrý den v roce 1937 odstartovalo z víděnského letiště Aspern
krátce před 16. hodinou třímotorové francouzské letadlo Wibault Penhoët 282 – T12. Řídil je pilot František Lehký, radistou byl mladý
Francouz Pierre Austruc. V letadle byl jediný pasažér – pražský
právník Karel Flanderka. Letadlo letělo do Prahy. Mělo přistát na letišti
v Ruzyni přibližně v 18 hodin. Půl hodiny předtím však rádiová stanice
v Ruzyni chybně určila polohu letadla. Letadlo bylo v té době jižně
od Prahy blízko Benešova, ale ruzyňský radiooperátor se domníval, že
letadlo již Prahu minulo a směřuje od ní na sever k Mělníku. Vydal
proto pokyn změnit kurz. Radista Austruc pokyn zachytil a potvrdil.

8

Když ruzyňský radiooperátor zjistil, že se zmýlil, vyslal letadlu opravu
chybného pokynu; posádka letadla ji však již nezachytila, protože
jedna z antén letadla přestala fungovat. Letadlo letělo na jihozápad.
Posádka se zřejmě marně dožadovala pomoci při návádění. Ve tmě
nebyla schopna určit správnou polohu letadla. Letadlo letělo k Šumavě,
pravděpodobně kolem Blatné, a v blízkosti Kašperských Hor narazilo
do stromů v lese na úbočí Zhůřské hory. Všichni tři muži, kteří v něm
letěli, zahynuli.

Popsal jsem tragickou událost podle toho, co je o ní podrobněji uvedeno v deníku Právo 28. prosince 2012. Mám však na ni i osobní vzpomínky. Po večeři a rozdání dárků jsem spolu s otcem, matkou a jejími
rodiči poslouchal rádio. Pražský rozhlas náhle přerušil vysílání a oznámil, že na ruzyňském letišti dosud nepřistálo letadlo, které mělo přiletět
z Vídně již navečer, a vyzval občany, aby se okamžitě přihlásili, pokud
by zahlédli nějaké letadlo v oblasti, kterou mělo letět. Nepamatuji si již,
kolik bylo hodin. Bylo to ale už dost pozdě večer. Později pak rozhlas
tuto výzvu opakoval. Vzpomínám si, jak jsme tehdy s velkým napětím
čekali, až rozhlas oznámí, že letadlo konečně přistálo, jak jsme doufali.
A jak jsme byli všichni rozrušeni, když jsme vyslechli zprávu o tragickém
konci letu.
Kapitán Lehký měl dvě děti: syna Zdeňka, kterému bylo v roce
1937 devět let a dceru Marii, které bylo tehdy pět let. Protože jeho
manželka Marie byla po prožití tak strašné tragédie ve velmi špatném
psychickém stavu, starali se o obě děti jejich strýc pilot Kupka a jeho
manželka. Bydleli v ulici, která se dnes jmenuje Velvarská, naproti
Hadovce.

Zdeňka znám od roku 1939. Byli jsme spolužáky na Státním reálném gymnáziu na Strossmayerově náměstí v Holešovicích až do maturity
v roce 1947. Dokud bydlel Zdeněk u Kupků, několikrát jsem ho navštívil.
Seznámil jsem se přitom s manželi Kupkovými. Byli to neobyčejně milí
lidé. Po dokončení studia na Vysoké škole chemicko-technologické pracoval Zdeněk v továrně v Semtíně a přestěhoval se do Pardubic, kde bydlí
dosud. Setkával jsem se s ním při schůzkách naší bývalé třídy, které pravidelně navštěvoval. Letos se našich schůzek ale už neúčastnil; je vážně
nemocný.
Ve zmíněném článku v Právu se uvádí, že dcera pilota Františka
Lehkého Marie Nedbalová navštívila spolu se svou dcerou v srpnu roku
2012 kamenný památník, který je v místě, kde letadlo narazilo do stromů.
Památník dala postavit její matka. Obec Kvilda uvažuje o jeho rekonstrukci. Zbytky letadla jsou uloženy v depozitáři muzea v Kašperských
Horách. Plánuje se jejich instalace ve stálé expozici.
Karel Košťál

KDO JE KDO
PROFESOR KAREL KOŠŤÁL – 85 LET
Prof. Ing. JUDr. Karel Košťál, CSc se 3. července dožil 85 let. Bydlí na
Hanspaulce od roku 1937, kdy jeho otec Karel Košťál koupil od stavitele F. Dlouhého vilu v Soborské ulici. Navštěvoval 4. a 5. třídu školy
v Sušické ulici. Pak studoval na Státním reálném gymnáziu na Strossmayerově náměstí, kde maturoval v roce 1947. Od roku 1947 studoval na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Promoval v roce 1951. Po ukončení
studia na právnické fakultě nastoupil Karel Košťál v srpnu roku 1951 na
místo pomocného elektromontéra v Elektromontážních závodech v Praze.
Důvodem nebylo jen to, že se nemohl uplatnit jako právník, protože nebyl
členem KSČ (Komunistické strany Československa). Dozvěděl se, že má
být zahájeno večerní studium při zaměstnání na Elektrotechnické fakultě
a dalších fakultách Českého vysokého učení v Praze; doufal, že jako
zaměstnanec elektrotechnického podniku bude na toto studium přijat. To
se mu podařilo, přestože kádrové oddělení podniku mu nejprve nedalo ke
studiu doporučení. Měl však velké štěstí. V Elektromontážních závodech
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se kromě něho nikdo na večerní studium nepřihlásil. Zavedení večerního
studia byl vládní úkol a podnikům bylo uloženo jej podporovat. Elektromontážní závody tak tento úkol splnily tím, že kádrové oddělení nakonec
jeho studium povolilo.
Od roku 1952 pracoval jako pomocná vědecká síla a později jako
asistent s polovičním úvazkem u profesora Z. Horáka na katedře fyziky
strojní fakulty. Zároveň přestoupil na denní studium na elektrotechnické fakultě, které ukončil s vyznamenáním v únoru roku 1956. Pracoval pak nadále na katedře fyziky jako asistent. Při tzv. třídně politických
prověrkách v roce 1958 byl zařazen do kategorie C, což znamenalo, že
měl z fakulty odejít, jakmile se získá na jeho místo kádrově vyhovující
náhradník. K tomu ale nedošlo. Počet studentů strojní fakulty se totiž
neustále zvyšoval, a proto bylo nutné zvyšovat počty učitelů, zejména
v předmětech, které se vyučovaly v 1. a 2. ročníku, tedy v matematice
a fyzice. K. Košťál byl postižen pouze tím, že se zdržovalo jeho jmenování odborným asistentem. V roce 1961 pak byla realizace závěrů třídně
politických prověrek zastavena; to ovšem bylo zveřejněno až v roce
1968.
K. Košťál se na katedře fyziky zpočátku věnoval experimentální
práci. Zkonstruoval např. velmi stabilní přístroj na měření elektrických
impulzů, který se používal při měření kosmického záření na Lomnickém
štítě. Tato měření byla financována slovenskými institucemi. Na katedře
fyziky strojní fakulty však bylo velmi málo peněz na experimentální práce,
protože tehdy bylo přednostně financováno vybavení nové katedry fyziky
na Vysoké škole textilní v Liberci. K. Košťál se proto věnoval stále více
teoretickému studiu zejména statistické fyziky a teorie náhodných procesů. V roce 1968 se habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze
v oboru matematická fyzika a byl ustanoven docentem fyziky na Fakultě
strojní ČVUT v Praze.
Od konce roku 1968 do září 1970 působil vědecky a pedagogicky
ve Velké Británii na katedře pravděpodobnosti a statistiky univerzity
v Sheffieldu. Mimo jiné tam přednášel o aplikacích teorie náhodných
procesů ve fyzice. Jeho starší dcera Helena, která nyní vyučuje angličtinu na škole v Sušické ulici, tam chodila jeden a půl roku do školy.
Po návratu do Prahy zažíval K. Košťál na škole počátek tzv. normalizace. Situace na katedře fyziky byla ještě snesitelná, dokud jejím vedoucím byl profesor F. Krupka. V roce 1980 ale rozhodlo vedení KSČ na

ČVUT, že vedoucími kateder mohou být jen členové KSČ. Prof. Krupka
byl proto z funkce vedoucího katedry odvolán. Na jeho místo byl dosazen doc. L. Kalivoda, který byl krátce nato jmenován profesorem. Dosáhl
významného postavení také ve vedení strany na ČVUT a stal se po několika letech prorektorem ČVUT. V prosinci 1989 bylo na návrh stávkujících
studentů provedeno na všech katedrách strojní fakulty hlasování o vedení
kateder. Na katedře fyziky hlasovala velká většina členů pro odvolání
prof. L. Kalivody a na vedoucího katedry byl navržen docent Košťál. Ten
pak vedl katedru v letech 1990 až 1992. V dubnu 1991 byl jmenován profesorem. Od roku 1993 je profesor Košťál v důchodu. Pracoval však dále
na katedře fyziky a od roku 1995 na katedře mechaniky tekutin a termodynamiky.
V roce 1996 se stal prof. Košťál předsedou Terminologické komise
Jednoty českých matematiků a fyziků. Z toho titulu se významně podílel
na tvorbě rozsáhlého Výkladového slovníku fyziky pro základní vysokoškolský kurz, pro nějž napsal hesla z řady fyzikálních oborů.
Podrobnosti o činnosti profesora K. Košťála jsou uvedeny v publikaci KDO JE KDO, ve vydáních z roku 1998, 2002 a 2005.

STALO SE
HOUTYŠ PĚTAOSMDESÁTNÍKEM
Na domě v Krocínovské ulici se 15. září odhalovala pamětní deska dnes
již neexistujícího hostince U Tyšerů. Osmdesáté páté výročí založení hostince se i přes deštivé počasí oslavovalo za velkého zájmu hanspaulských
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občanů i přespolních. Známé hanspaulské kapely se od brzkého odpoledne střídaly na pódiu v parku Na Hanspaulce.
Dům na rohu Krocínovské a Na Hanspaulce postavil v roce 1927
architekt Jaroslav Pešta. Restaurace byla otevřena v následujícím roce
a vedl ji pan Alexander Tyšer, kuchyni vládla jeho manželka. Restaurace prosperovala a majitel domu, architekt Pešta přistavěl v roce 1933
k domu zasklenou stometrovou hostinskou verandu, kde se v neděli
hrálo na klavír, pánové se scházeli na kulečník a karty, konaly se
tu svatby a hostiny. Pan Alexander Tyšer vedl restauraci i za války,
v dobách nuznějších. Možná si ještě někteří pamětníci vzpomenou,
jak se za války, když škola byla zabraná Wehrmachtem, v restauraci
vyučovalo.
Po válce se z prosklené verandy stalo Agitační středisko, restauraci
převzal národní podnik Restaurace a jídelny Praha 6, kuchyně se zavřela
a v suterénním výčepu se střídali různí hostinští. Pivo tu čepovali bývalí
policisti, řidiči autobusů a trafikanti na penzi.
Kolem roku 1975 s příchodem výčepního Miloše Řebíčka se hostinec stal místem setkávání mladé generace. Nejprve „bigbítové generace“,
pak o něco mladších studentů, hudebníků, literátů, výtvarníků a svobodomyslných lidí, z nichž někteří byli signatáři Charty 77. Vznikla tu řada
kapel (viz články v časopisu Hanspaulka z roku 2011) a hrálo se tu něko-

likrát v týdnu až do časných ranních hodin. Věhlas tohoto neformálního
hudebního klubu se rozšířil i mimo Prahu a tak hospoda často „praskala
ve švech“.
Porevoluční kvas hostinec U Tyšerů dlouho nepřežil. S dobou
nesvobody skončila i doba undergroundu a v roce 1990 i provoz restaurace U Tyšerů. Kapely si hledaly místo na slunci, na plané hraní již
nezbyl čas. Tuto dobu připomíná jen pamětní deska, kterou na své
náklady nechala zhotovit a také slavnostně odhalila paní Jaroslava
Beránková, která v letošním roce oslavila osmdesáté páté narozeniny,
stejně jako bývalý hostinec.
Na jídelním lístku hudební oslavy výročí Houtyše byla jména známých hudebníků (Ivan Hlas, J. Šlupka Svěrák, E, Kuhn a Zd. Hříbal,
Vladimír Vytiska, Honza Kalousek) a skupin (P.U.B., Bolesti, OOZ
Orchestra, Wooden Shoes, Žlutý pes, Tata Bojs, Krausberry, Neřež a
Bluesberry. Na závěr si pak všichni zahráli společně.
Cu

SVATOMICHAELSKÁ POUŤ POČTVRTÉ
V sobotu 29. září sice foukalo, ale bylo sluníčko a tak mnozí sousedé
využili možnost posedět a popovídat si u kapličky svatého Michaela na
4. svatomichaelské pouti. Květinovou výzdobu kaple připravil florista
Michal Klapka, kterého její architektura inspirovala již v době, kdy tady

v blízkosti pracoval. Na pouti bylo několik prodejních stánků s rukodělnými výrobky, stánky s občerstvením a byly připraveny i tvořivé dílny a
výtvarné soutěže pro děti.
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Jedním z hlavních bodů poutního odpoledne bylo přenesení do kaple
a krátkodobé vystavení kopie původního rokokového rámu náhodně objeveného po 80 letech, který jako absolventskou práci zhotovil Jan Stehlík,
student Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové.
Po předání cen nejlepším dětským kreslířům starostkou Prahy 6 zde
proběhla za účasti svatomatějského faráře bohoslužba slova s pozvaným
hostem - poutním kazatelem z Pardubic (města perníku). Akci ukončil koncert nešpor G. Arnolda z Valtic z roku 1663 (Capalla Michaelis).
Klidné poutní dopoledne bylo příležitostí k pozastavení v každodenním
spěchu a zjištění, že krásně je i v bezprostřední blízkosti domova.
Marie Kuldová

22. ŠÁRECKÝ OKRUH
ZŠ Hanspaulka a Přátelé Šáreckého okruhu pořádají už 22 let na začátku
září pro děti a jejich rodiče výlet Šáreckým údolím, na kterém nechybí
zábava, dobrodružství ani překvapení. Každý ročník má nějaké téma,
které se projevuje při plnění úkolů. Deset ročníků tohoto pochodu proběhlo v letech 1980 – 1990 a od roku 2002 byla tato krásná tradice znovu

obnovena. Pokud alespoň trochu přeje počasí, stráví rodiče s dětmi zajímavé dopoledne a v rámci aktivního odpočinku poznají okolí místa, kde
bydlí. Výlet je určen pro děti i dospělé. Zájem o něj je každoročně stále
větší a účastní se jej poutníci nejen z Prahy 6.
Start i cíl výletu je každoročně v parčíku v Soborské ulici, vedle
zahrádkářské kolonie, v době od 8:30 do 9:30 hod. Letošní trasa měřila
6,5 km a jako většinou bylo vhodné si vzít sportovní oblečení a obuv,
terén nebyl vhodný pro jízdu s kočárkem.
Letošní trasa vedla ze Soborské přes Pahoubku, lesem kolem Černé
hory, dolů přes cestu od Zlatnice a pak lesem po zelené do Šáreckého
údolí. V Šáreckém údolí asistuje na přechodech přes hlavní silnici městská
policie. Za silnicí pokračovala cesta do kopce ulicí Ke Kulišce, a po průchodu zahrádkářskou kolonií Jenerálka jsme se dostali na krásnou louku,
ze které byl neobvyklý pohled na kostelík sv. Matěje v sousedství bohnického a ďáblického sídliště. Cesta vedla dál dolů s kopce až do Pokojné
ulice, kde bylo kontrolní stanoviště s hasičským vozem a jeho osádkou.
Pak jsme se zase vyšplhali kolem studánky vzhůru na cestičku po úbočí
hanspaulského kopce, ze které byl v její nejužší části pohled do Šáreckého
údolí jako z letadla. Odtud jsme se vydali na dolní konec Velké louky
a kolem kapličky sv. Václava, o kterou se starají manželé Doležalovi
z Baby, opět do parčíku v Soborské. Na trase pochodu čekala na účastníky stanoviště se zajímavými úkoly v cíli pak divadelní představení a pro
děti i malé občerstvení.
cu

PTAČÍ HOSTINA
Chcete strávit příjemné odpoledne? Uvařte si čaj nebo kávu, posaďte se
tak, abyste viděli na okno a nabídněte ptáčkům pohoštění.
Co budete potřebovat?
Formy a formičky. Různé bábovičky, formičky na pudink, luxusní jsou
silikonové formy, ale stačí i květináč.
Náplň do formy. Lůj se dá sehnat u řezníka. V Horoměřicích ho údajně prodávají za 30,- Kč za kilo. U jiného řezníka se musíte domluvit, není k dispo-
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zici každý den. Okrájejte z loje kousky masa a dejte ho vařit do hrnce až se
rozpustí. Trvá to trochu déle, podle množství, které vaříte. Další ingrediencí
je směs semínek. Závisí na vás a ptácích, které chcete krmit, jaká semínka
použijete. Dá se použít senegalské nebo obyčejné proso, slunečnice, lněné
semínko, mák, ovesné vločky, ale i ořechy a oříšky. Semínkovou směs vmíchejte do části loje. Když necháte část loje čistou, můžete vytvářet odlišné
vrstvy. Střídavě lijte do formičky lůj a vrstvu se semínky. Naplněné formy
dejte chladnout, můžete vložit do směsi větvičku na zavěšení. Ztuhlou směs
lépe vyklopíte, když formu na chvíli namočíte do horké vody.
A ještě něco. Pokud ptáky pozorujete s dětmi, mějte po ruce knížku, ve
které mohou děti najít, jak se ten opeřenec, který právě ozobává lojovou
potravu, jmenuje
cu

HOTEL PRAHA SE ZAČÍNÁ BOURAT
Odbor výstavby městské části Praha 6 vydal rozhodnutí o odstranění části
objektů v areálu bývalého hotelu Praha v Sušické 20. Jedná se o objekt
garáže s 62 stáními a skleníku ve 2. nadzemním podlaží, objekt jižní vrátnice a hospodářský dvůr s bránou. Pro uvolněné pozemky se připravuje
projekt školského zařízení. Zároveň probíhá řízení o bourání vlastní stavby
hotelu Praha stojícího v severní části areálu. Na místě budovy hotelu by se
údajně měl obnovit park a v dolní části, na uvolněném místě po nynějších
hotelových garážích a na vedlejším pozemku usedlosti Hadovka, bývalé
rezidence velvyslanectví Kanady, bude postavena soukromá základní
škola a gymnázium Open Gate. V této škole mohou studovat i nadané děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí na základě přiznání stipendia od
Nadace The Kellner Family.
Originál informace najdete na webu Městské části: http://www.praha6.

cz/tabule/rozhodnuti-povoleni-odstraneni-stavby-odstraneni-hotelua-ostatnich-objektu-v-arealu--2013-12-05.html
cu
HANSPAULKA
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POKRAČOVÁNÍ

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, rehabilitace. Hermelínská 1203/6, Praha 6. Ordinace:

pondělí 9 – 17, úterý 8 – 12, 14 – 17, středa 9 – 17, čtvrtek 8 – 12, 14 – 17, pátek 9 – 13. Vyšetření
možné po předchozím telefonickém objednání na čísle 233 340 908.

 MUDr. RENÉ ČAMEK – interna a kardiologie.

Adresa: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, tel. 251 097 216 Ordinace: pondělí až pátek 9 - 16
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 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
Na Bečvářce 36, Praha 6, tel.: 224 311 130
Ordinace: pondělí:15 - 19, úterý - pátek 11 - 19, sobota: 9 - 12.
Služba mimo ordinační hodiny na tel.: 723 552 463 (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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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
E-mail: info@sokol-hanspaulka.cz
Internet: http://sokol-hanspaulka.cz
 Základní škola Hanspaulka, Sušická 29/1000, 160 00, Praha 6
Tel./fax: 233 335 400, tel.: 224 310 365, 224 311 994
E-mail: zshanspaulka@ zshanspaulka.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Internet: www.zshanspaulka.cz
HANSPAULKA
 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 20.11. 2013. Uzávěrka příštího čísla 20.3. 2014.
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.
 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.
 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
 REHABILITAČNÍ KURZY CVIČENÍ PILATES na podložce, každé pondělí od 17 h v ZŠ

Hanspaulka - gymnastický sál, kontakt Kateřina Pechlátová, tel. 724 182 604.
 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.

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

