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Vážení přátelé,
s novým rokem obvykle přicházejí změny. Plánovali jsme je v redakci
od prvního čísla letošního ročníku. Mění se sestava redakce, dalších
spolupracovníků, mění se naše okolí a společenství na Hanspaulce. Na
všechny tyto změny by měl náš časopis reagovat. Nepočítali jsme s další
změnou – finanční. Časopis sice děláme všichni zdarma, zdarma jej
skládají děti ze Základní školy Hanspaulka, zdarma jej roznášejí ženy
ze Sokola, ale za tisk se platit musí. Sokol žádá každoročně o grant na
zaplacení tisku, v letošním roce však dostal na časopis nižší částku,
která náklady na tisk nepokryje. Nezbývá, než se skutečnosti přizpůsobit
a hledat nové cesty ke čtenářům. Můžeme snížit počet čísel na dvě za
rok, nebo začít využívat moderní technologie (Hanspaulka je již od roku
2009 na internetu http://www.sokol-hanspaulka.cz/html/casopis.php), a
snížit náklad časopisu.
Někdy máme pocit, že časopis padá do černé díry, protože co je zdarma,
o to se nikdo nestará. Musíme tedy začít aktualizací adresáře. Připravili
jsme proto do tohoto čísla anketní lístek, ve kterém kromě objednávky
časopisu máte možnost se vyjádřit k obsahu Hanspaulky. Zajímá nás,
kdo časopis čte. Jsou to jen Hanspaulané? Jak staří jsou? Co je zajímá?
Je to jen historie, minulost Hanspaulky, její osobnosti, prostředí, architektura, nebo i něco jiného? Máte dobrý nápad, o čem by se mělo psát?
Tak si sedněte a anketní lístek vyplňte. Najdete ho na poslední stránce
vnitřní inzertní přílohy a jeho elektronickou verzi na webu Sokola
Hanspaulka.
Vaše redakce

Na žluté vnitřní příloze najdete anketní lístek
s návratkou. Věnujte mu, prosím, pozornost,
protože ten, kdo si Hanspaulku neobjedná,
příští číslo již nedostane.

MILÉ MALÉ VARHANY
Historie varhan v kostele sv. Matěje je ve srovnání se starobylými dějinami svatostánku, datujícími se podle legendy už od konce 10. století,
poměrně mladá. Souvisí patrně se zásadní proměnou architektonické
dispozice kostela, k níž došlo roku 1770: stávající kostel nepostačoval
počtu osadníků, byl tedy zbořen a na jeho místě postaven nový. Čas
pro povýšení důstojnosti akcí spjatých se životem farnosti přišel až
koncem 19. století, kdy – roku 1891 – probošt Eduard Tersch zakoupil pro kostel varhany od pražského varhaníka Heinricha Schiffnera.
Nový nástroj měl jeden manuál a osm rejstříků, mechanickou trakturu
a kuželkovou vzdušnici. Brzy se ale začal jevit jako nedostačující, a
tak už v roce 1912 bylo zadáno jeho rozšíření, z něhož vyšly varhany
jako dvoumanuálové, s pneumatickou trakturou, ale s nižším počtem
rejstříků (měly jich pouze šest). Přestavba proběhla za faráře Rudolfa
Horského, který zdejší řimskokatolickou obec spravoval až do poloviny 20. let, a postaral se o ni úhonický rodák, pražský varhanář Josef
Hubička, stavitel varhan ještě také například v Hostouni (sv. Bartoloměj), v Příbrami (sv. Kříž) nebo ve Štěchovicích (sv. Jana Nepomuckého).
Farnost měla docela štěstí na duchovní pastýře, po válce Václav
Zima a po něm Jan Machač vydrželi v obci každý několik desítek let,
což se zajisté projevilo i jejich vstřícným vztahem k inventáři. Za Jana
Machače se varhany dočkaly zatím poslední přestavby (1997), jíž se ujal
Jiří Franc (bývalý šéf bývalého varhanářského družstva Igra) a vybavil
nástroj elektrickou trakturou a dvanácti rejstříky.
Varhany jsou umístěny na pěveckém kůru proti oltáři. Hrací stůl
zabírá široký prostředek kůru, čímž umožňuje varhaníkovi sedět pohodlně čelem k oltáři a dění před oltářem sledovat prostřednictvím zrcadla vpravo na zdi. Nástroj má dva manuály, každý s šesti rejstříky,
plus dva rejstříky v pedálu. Varhany nemají žaluzie, jsou vybaveny
crescendovým válcem, tremolo mají generální bez regulátoru. Varhaník
má k dispozici jednu pevnou a jednu volnou kombinaci a elektricky
řešené spojky. Varhanní prospekt (průčelí varhan) je tvořen třemi
píšťalovými poli. Původní varhanní stroj se nedochoval, skříň původní
(pravděpodobně) je. Nejhlubší tón, který mohou varhany u sv. Matěje
vydat, je pedálové kontra C, nejvyšší pětičárkované f.

1

2

foto Marek Slavický
Na kůru není moc místa, při příležitostných hudebních produkcích se musí sólisté, sbor a hudebníci natlačit mezi stůl a zábradlí a po
obou stranách varhan a tympány v populární vánoční „Rybovce“ nezbývá
než nahradit tom-tomy postavenými na prkno vedle vrchní částí skříně a
obsluhovat je z dřevěných schůdků vedoucích k věži.
Varhany u sv. Matěje mají romantický zvuk, za který vděčí zejména
„nebeskému“ rejstříku Vox celestis a tichounké Aeolině. Velikostí a
výbavou se ideálně hodí do nevelkého prostoru kostelíka, který nemají
problém zvukově zaplnit, jsou v dobrém stavu, následky občasných
střetů s vlhkostí nebo přepětím v síti průběžně napravuje varhanář Jaromír Jantač.
Varhany zde zní pravidelně o nedělních mších, někdy i při bohoslužbách ve všední den nebo při koncertních produkcích, střídají se u nich
Adam a Marek Slavičtí, Vojtěch Machýček a Jan Fila. Právě on je charakterizoval jako „milé malé varhany“ a ochotně mi je předvedl včetně jejich
běžně nepřístupných útrob.
Wanda Dobrovská

RUDÁ ARMÁDA V SOBORSKÉ ULICI V ROCE 1945
Byl pozdní večer, devátý máj roku 1945. Seděl jsem se svým otcem
v pokoji, který má okno do ulice; poslouchali jsme rádio. Náhle jsme
za záclonami zahlédli světlo, které neustále sílilo, přešlo kolem okna a
pomalu mizelo. Přibližovalo se však další světlo. Rozhrnuli jsme záclonu
a viděli jsme, že se ulicí pomalu sunou velká nákladní auta. Vypadalo
to, jako by ulicí pluly lodě. Asi po 10 minutách se auta zastavila a jejich
silná světla zhasla. Jen kabiny řidičů byly slabě osvětlené. Z aut stojících u našeho domu vyskočilo několik vojáků; šli ke dveřím do zahrady.
Zazněl zvonek. Když otec otevřel domovní dveře, bylo závětří za nimi
plné vojáků: Rusů, Tatarů a dalších Asijců. K otci přišel důstojník, major,
pozdravil, představil se a požádal o ubytování vojáků. Zavedli jsme je do
většího pokoje v přízemí. Přišla i moje matka a nabízela jim deky a polštáře. Vojáci ale nechtěli čekat. Byli strašně unavení a ospalí. Lehli si na
podlahu, dali si pod hlavu čepice nebo kabáty a okamžitě usnuli. V pokoji
jich bylo asi 50, leželi těsně vedle sebe. Major seděl ještě chvíli s otcem a
se mnou v pokoji, kde bylo rádio. Bylo mu asi 40 let. Zdůrazňoval, že je
Ukrajinec nikoliv Rus. Před válkou sloužil v Lotyšsku. Brzy však odešel
do pokoje, kde byli jeho vojáci. Spal tam na gauči. Ráno od nás všichni
vojáci odešli a hned začali pracovat v hájku naproti našemu domu. Stavěli
tam stany, mezi dvěma stromy natáhli velké plátno na promítání filmů a
pokáceli několik bříz, rozřezali je a vyrobili z nich lavice.
Němka, která na ulici zdravila nacistickým pozdravem „Heil
Hitler“. V domě č. 19 v Gensovské ulici, který je v její části svažující
se do Soborské ulice, měl byt i dílnu čalouník Mareš. 15. března 1939
odpoledne vyvěsil na domě velkou vlajku s hákovým křížem. A brzy poté
změnil své příjmení na Maresch. V podkroví domu byl malý byt. Bydlela v něm hubená stará Němka, která byla poněkud pomatená. Pravidelně
chodila se svým malým pejskem na procházku. Sešla Gensovskou ulicí
do Soborské, pak šla dolů až k dětskému hřišti a Berkovskou ulicí vyšla
do ulice Na Pískách. Ke konci války, když už se armády spojenců blížily
k hranicím Německa, rozhodla se demonstrovat veřejně svou neochvějnou víru ve Vůdce tím, že každého dospělého člověka, kterého potkala
na ulici, pozdravila zdviženou pravou rukou a pozdravem „Heil Hitler“.
Někteří lidé na to reagovali tak, že od ní odvrátili pohled, mnozí však se
jí otevřeně smáli. 10. května dopoledne jsem chodil ulicí v okolí našeho
domu, díval jsem se na vojáky pracující v hájku a také prohlížel velká
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nákladní auta. Byla to auta značky Studebaker, která do Sovětského svazu
posílala vláda Spojených státu v rámci své pomoci. Když jsem sešel níže
ke Gensovské ulici, vyšla z ní ona Němka, obrátila se ke skupině sovětských vojáku stojících u automobilů, zdvihla svou hubenou pravici a zvolala „Heil Hitler“ a její malý pejsek na ně několikrát mohutně zaštěkal. Ti
prostí vojáci patrně ten nacistický pozdrav vůbec neznali a dívali se na ni
velmi udiveně. Ona se ve své zaslepené víře ve vítězství Německa zřejmě
domnívala, že jsou to němečtí vojáci. A pak šla jako obvykle k dětskému
hřišti.
Po několika dnech se vojáci připravovali k odjezdu. Všecko, co měli
v hájku, naložili do automobilů. Před odjezdem se k nám ještě přišel rozloučit major, který k nám přivedl vojáky večer po příjezdu. Naznačoval
nám, že odjíždí velmi nerad. Kam jede, nám však neřekl.
Podplukovník Lagun, poddůstojník Anatol a vojíni Nikolkové. Krátce po odjezdu této jednotky přijela do Soborské ulice malá
skupina vojáků Rudé armády. Ubytovala se v pensionu Šárka. Bylo
v něm tehdy hodně prázdných místností. Před válkou zde bydlel větší
počet Jugoslávců a Bulharů, kteří studovali na vysokých školách
v Praze. V roce 1938 všichni, kromě jednoho Bulhara, z Prahy odjeli.
Pension Šárka byl stavebně koncipován jako ubytovna pro svobodné
mladé muže. Místnosti byly 5 metrů dlouhé a široké pouze 2,5 metru.
Jediná větší místnost byla v bytě domovníka. Velitel skupiny podplukovník Lagun však potřeboval pro sebe velkou místnost. Proto přišel
navečer k nám a požádal mého otce o uvolnění většího pokoje v přízemí. Otec s ním po delším jednání uzavřel velmi přesnou dohodu.
Podplukovník bude obývat pokoj v přízemí a jeho dva sluhové budou
spát v malé ložnici v prvním patře, kde byla starší, velmi široká postel.
Výslovně bylo stanoveno, že jeho vojáci nebudou používat naší kuchyň
v přízemí a ani jedinou místnost v suterénu, kde byl byt manželů Brodských, prádelna a sklep. Oba sluhové byli velmi mladí vojíni se stejnými křestními jmény. Nazývali jsme je Nikolkové. V té malé místnosti
spal občas místo některého z Nikolků jejich nadřízený, poddůstojník
Anatol. Dorozumívali jsme se s nimi již poměrně snadno. Já se rychle
učil ruštinu, protože na gymnáziu jsme měli místo velkého počtu
hodin výuky němčiny stejný počet hodin ruštiny. Doma jsme již měli
podrobný česko-ruský a rusko-český slovník, který vydal před válkou
Leontij Kopeckij. Krátce před příjezdem Lagunovy skupiny vyšlo jeho
nové vydání s velkým nákladem.

Z Karlových Varů odjelo jedno auto, před naším domem
zastavily dvě poloviny auta. Lagunova skupina patřila k velké sanitní
jednotce Rudé armády, která sídlila v Grandhotelu Pupp v Karlových
Varech. Lagun tam občas jezdil vojenským osobním automobilem.
Jeho plátěná střecha se mohla srolovat za zadní sedadla. Jednoho dne
přijel tento automobil před náš dům. Byl v něm pouze řidič a podplukovník Lagun, který seděl vedle něho, střecha byla srolovaná. Při
vystupování šlápl plnou vahou na stupátko; auto se okamžitě rozlomilo na dvě poloviny. Bylo pak nutné je odtáhnout. Příštího dne nám
Anatol s velkou chutí vyprávěl, co se stalo. Lagun se vracel do Prahy
a velmi pospíchal. Na přejezdu železnice u Rynholce se bezprostředně
před jejich příjezdem začaly zavírat závory. Lagun nařídil řidiči, aby
ještě v poslední chvíli projel. Podařilo se však projet pouze pod první
závorou. Závora na druhé straně dopadla na auto těsně za zády Laguna
a řidiče. Dokázali naštěstí posunout auto pod závorou tak, že přijíždějící vlak na ně nenarazil. Auto bylo těžce poškozeno. Podařilo se
jim však provizorně spravit auto tak, že mohli pokračovat v jízdě do
Prahy.
Návštěva generála. Jednou uspořádal podplukovník Lagun slavnostní večeři, které se zúčastnil ruský generál s několika vyššími důstojníky. Pozval na ni také mého otce. Generál otce pozdravil a poděkoval mu
za to, že přijal Lagunu jako hosta do svého domu. Zeptal se ho pak, zda
se vyskytly nějaké problémy související s jeho pobytem. Otec informoval generála o dohodě s Lagunem a chválil ho za to, že ji dodržuje. Generál byl zřejmě spokojen, nicméně podotkl, aby ho otec informoval, kdyby
nějaké problémy vznikly. Napsal pak číslo telefonu, na něž by v tomto případě mohl otec zavolat.
Prádelna nebo tjurma (vězení)? Po určité době však problém
vznikl, dokonce velmi nepříjemný. Lagun požádal otce, aby mu uvolnil prádelnu. Otec to kategoricky odmítl, protože to porušovalo zmíněnou dohodu. Lagun to však nadále požadoval; říkal, že prádelnu
nutně potřebuje. Otec se ho ptal, proč je to tak nutné, ale Lagun na to
nechtěl odpovědět. Když se spor vyhrocoval, Lagun konečně odpověděl: „Eto budět tjurma“ (bude to vězení). Otec rozuměl slovu tjurma,
hrozně se rozčílil a řekl Lagunovi, že si bude stěžovat generálovi, který
u nás byl na večeři. Lagun zřejmě pokládal naši prádelnu za dokonalé
vězení, protože má nízké okno s pevnou mříží. Zmínka o generálovi
na něj zapůsobila. Přestal na otce naléhat a odešel. Anatol nám prozra-
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dil, proč chtěl Lagun udělat z prádelny tjurmu. Jednotka Rudé armády
dobývala vesnici ve východním Polsku, v níž se bránili němečtí vojáci.
Mnoho domů bylo při bojích zničeno. Při svém ústupu pak Němci vesnici zapálili. Když do vesnice přijela sanitní jednotka, k níž patřila
Lagunova skupina, našli její vojáci v troskách dívku, která byla ještě
živá. Ošetřili ji a ponechali u jednotky. S Lagunem pak dojela až do
Prahy. Bylo jí asi 17 let a byla velmi hezká. Stala se jeho milenkou.
Krátce předtím než Lagun požádal o uvolnění prádelny, byl v Karlových Varech. Po návratu do Prahy zjistil, že mu byla nevěrná. Za trest ji
chtěl zavřít do prádelny. Když neuspěl, vymyslel pro ni velmi kuriózní
trest. Musela se naučit nazpaměť jeden Leninův článek. Lagunův nápad
byl neuvěřitelný: učit se Lenina za trest! Ubohá dívka pak několik dní
chodila po naší zahradě s tlustou knihou Leninových spisů. Bylo v těch
dnech vedro. Když se občas zastavila ve stínu, nebo si sedla na lavici
vzadu na zahradě, smutně se rozhlížela a vzdychala; nepochybně nejen
proto, že ta kniha byla tak těžká.
Třešeň, kterou zasela Rudá armáda. Na zahradě jsme měli
blízko plotu velkou třešeň. Když její plody dozrály, nabídla moje matka
Anatolovi a Nikolkům, aby si trhali třešně kdykoliv budou chtít. Všichni
tři je pak jedli s velkou chutí. Někdy spolkli hrst třešní i s peckami. Třešně
zapíjeli vodou nebo dokonce vodkou. Varovali jsme je, že to může mít
neblahé následky. Oni se jen usmáli a ledabyle mávli rukou. Když se však
neblahé následky dostavily, skočili přes plot, přeběhli ulici a hned na kraji
hájku v hustém křoví hledali spásu. Po několika letech vyrostl u křoví
krásný proutek, mohutněl a nakonec se rozrostl ve velkou třešeň. Měla
stejné plody jako ta mateřská naše třešeň. Nazývali jsme ji „Třešeň, kterou
zasela Rudá armáda“.
Loučení. Koncem června odjížděla Lagunova skupina z Prahy.
Před odjezdem nám Anatol a Nikolkové věnovali své fotografie, které
pořídili na naší zahradě. Vyfotografovali také chlapce ve vojenské uniformě. Jeho příběh byl stejný jako příběh krásné Polky. Vojáci sanitní
jednotky ho našli ve spálené vesnici. Také podplukovník Lagun nám
věnoval svou fotografii, na níž stojí opřen o břízu. Na zadní stranu fotografie napsal své věnování: Na pamjať ot osvobožděnija čuděsnoj Pragi
Krasnoj Armiej dorogim chozjajevam. 1945 g. (pozn.: goda) Podpolkovnik I. Lagun. (Na památku osovobození nádherné Prahy Rudou
armádou drahým domácím (hospodářům)). 1945. roku květen – červen.
Podplukovník I. Lagun).

Lagun obdivoval Prahu. Anatolovi se líbily především naše vesnice. Často říkal „U vas selo kak gorod“ (volný překlad: U vás vypadají vesnice jako města). Rozloučení s ním bylo dojemné. Věděli jsme
o něm, že byl před válkou horníkem kdesi v Doněcké pánvi. Když jsme
ho žádali, aby nám dal svou adresu, protože bychom mu rádi psali, odpověděl, že je to zbytečné, protože ví, že se už domů nikdy nevrátí. Nejen
on ale i Nikolkové byli velmi smutní. Zřejmě tušili, že dva měsíce, které
v Praze prožili, byly nejšťastnější dobou jejich života; že už nikdy nic
podobného nezažijí.
Karel Košťál

LESNÍ ŠKOLA ZEMĚKVÍTEK
Komunitní škola = aktivita + zkušenost + důvěra
Myšlenka na založení malé komunitní školy, která by se nalézala pokud
možno v přírodě, vznikla v lesním klubu (školce) Šárynka.
Skupinka rodičů se rozhodla, že vezme zodpovědnost za školní vzdělávání svých dětí do vlastních rukou a vytvoří pro ně školu podle svých
představ. Jejich ideály byly celkem prosté, ale v rámci státního školství
neuskutečnitelné. Chtěli umožnit svým dětem, aby i ve školním věku
mohly pokračovat ve vzdělávání společnou cestou, aby se co nejvíc
pohybovaly v přírodě a hledaly v ní inspiraci, aby se o věcech pouze
neučily, ale také je zažívaly. Po zhruba ročním plánování, vyjednávání a zařizování se jim podařilo projekt dovést k cíli a přesvědčit další
rodiče z Hanspaulky a okolí (např. autorku tohoto článku), aby se připojili. Přestože začátky byly provázené mnoha zádrhely a nejistotou, chuť
aktivně se spolupodílet na vzdělávání svých dětí a společně pracovat na
smysluplné věci nakonec převážila nad obavami z kroku do neznáma.
Vzniklo o. s. Zeměkvítek, jehož jsou všichni rodiče členy a které po
všech stránkách zajišťuje chod školy.
Zpočátku se dlouho nedařilo sehnat pro školu vhodný prostor. Po
neúnavném hledání se naskytla díky laskavosti místních skautů možnost
„obydlet” srub na rohu ulic Soborské a Nad Šárkou. Nyní tedy srub slouží
od rána do odpoledne jako škola, v pozdějších odpoledních hodinách se
pak mění ve skautskou klubovnu.
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Školu obývá 6 školáků (1. a 2. třída) a 6 předškoláků se svými
dvěma průvodci – učiteli. Školní děti jsou přihlášené v běžné základní
škole k individuálnímu vzdělávání, jak je umožňuje současné znění
školského zákona. Individuální vzdělávání (často nazývané též „domácí
vzdělávání) je podle zákona možné od 1. do 5. třídy a v současné době je
k němu v ČR přihlášeno něco přes 600 školáků.

foto Martina Turková
Naše děti navštěvují školu 4 dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka.
Z toho se zpravidla tři dny učí a hrají si ve srubu a sousedním lese,
ve čtvrtek se pak vydávají na výpravy do muzea, galerie, divadla,
dílny či na statek – podle tématu, jímž škola právě žije. Výuku zajišťují průvodci – učitelé, kteří se snaží každé z dětí vést cestou, kterou
samo potřebuje, s respektem k jeho individuálnímu tempu a potřebám.
Tomu samozřejmě pomáhá malý počet dětí a prostředí srubu. Jestliže někdo nemůže už vydržet u psaní nebo počítání, jde se zkrátka na
chvíli proběhnout, aby se pak mohl nanovo soustředit. Někdy se práce
daří lépe, někdy hůř, ale učitelé i děti vědí, že je to jejich prostor a čas
a že je na jejich vůli a zodpovědnosti, jak s ním naloží. Kromě čtení,
psaní a počítání se děti učí využívat k poznávání světa, který je obklopuje, všechny smysly. Prostřednictvím aktivit v terénu (na zahradě,
v lese, muzeu či dílně) mají děti možnost zpracovávat nové poznatky

nejen myslí, ale celým tělem. Proč si nevyzkoušet násobkovou řadu
v lese nebo škálu tónů na schodech? Proč nezkusit, jak chutnají koblihy pečené na ohni? Děti si zvykají poznávat přírodu a sebe sama za
každého počasí.

foto Martina Turková
Rytmus školního života ve srubu je udáván řadou rituálů, které
vytvářejí tempo a řád dne a pomáhají dětem vnímat, že jsou součástí společenství, kde se všichni mohou cítit dobře a bezpečně, budou-li se vzájemně respektovat. Děti a jejich průvodci se každé ráno schází v kruhu,
kde si společně zazpívají, zahrají několik rytmických a pohybových her
na rozhýbání těla i mysli. Potom se zpravidla školáci věnují svému triviu
a předškoláci vyráží zkoumat les.
Jinak všechna témata prožívají školáci i předškoláci společně, ať
už se jedná o poznávání stromů, života zvířat, zdravovědy nebo ročního
cyklu. Výuka probíhá v blocích (epochách) a její nedílnou součástí je
výtvarná a rukodělná činnost. Například při seznamování s měkkými hláskami si děti ušily měkké polštářky a na ně z vlny uplstily svá ž, š, č, ř…
Při měření tělesných proporcí odlily své stopy do sádry nebo si při učení
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hodin vyrobily vlastní orloj. Děti všechny své výrobky pečlivě střádají,
aby se s jejich pomocí mohly ohlédnout za uplynulou prací a uvědomit
si, co se již naučily. Zatím se u srubu uskutečnily dvě výstavy, kde se děti
mohly rodičům a samy sobě pochlubit vším, co ve škole vyrobily, a byla
to radost pohledět!
Důležitou součástí života školní komunity jsou společné výlety a
slavnosti, které organizují rodiče a účastní se jich celé rodiny, včetně
sourozenců, případně babiček, dědečků, bratranců, kamarádů, psů...
atd.
Společně jsme se například vydali na hrad vysvobodit krásnou princeznu při příležitosti svátku svatého Michaela. Spojenými silami jsme
zvelebovali okolí srubu na „Dni zahrady“. O svátku svatého Martina
jsme bojovali s temnotou a úspěšně přivolali sníh. Na zahájení adventu
jsme zahradu srubu otevřeli veřejnosti a uspořádali malý trh s vánočními
výrobky a pochutinami.
Aby mohla škola dobře fungovat, musí se zodpovědně zapojit všichni
zúčastnění, tedy nejen rodiče a učitelé, ale i děti. Také ony mají ve srubu
své povinnosti, střídají se ve „službě“, která obnáší např. přípravu pomůcek, sklízení nádobí po obědě, nebo přípravu dek a polštářů k popolednímu odpočinku.
V komunitní škole jako je Zeměkvítek si rodiče nikdy nemohou vydechnout úlevou, že konečně definitivně umístili své dítě do té
správné instituce, která se postará o jeho vzdělání, a oni budou své dítě
jen vodit do školy a vyzvedávat. Neustále se musí potýkat s novými situacemi a spolu s ostatními řešit nové a nové problémy. Stále je zde řada
úkolů, které za nás nikdo neudělá, počínaje administrativou a účetnictvím, přes mytí nádobí a střídání se v přípravě svačin, zvelebování srubu
a zahrady, až po doprovázení na čtvrtečních výpravách a organizaci
slavností. Odměnou za všechnu námahu je spokojenost dětí a dobrý
pocit, že děláme něco, pro co jsme se svobodně rozhodli. Jsme rádi, že
můžeme budovat společnou věc a vzájemnou důvěru a že se to od nás
naše děti učí.
Martina Turková

PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM
Jak začíná v Hanspaulském Sokole jaro? Nevíte? Přeci PUTOVÁNÍM
ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM! Tato oblíbená akce pro děti má již
více než čtvrt století dlouhou tradici. Putování se účastní děti od nejútlejšího věku až po starší školáky. Ti nejmenší pochopitelně v doprovodu
rodičů, prarodičů i starších sourozenců.
Start a cíl je v sokolovně. Děti dostanou na krk papírové vajíčko,
do ruky mapku Hanspaulky se zakreslenou trasou a stanovišti a může se
vyrazit. Stanoviště, kterých je 8 až 9, jsou na dětských hřištích, v parčících, jedno stanoviště je na Velké louce. Na každém stanovišti děti
– někdy i jejich doprovod – plní nejrůznější úkoly. Hází do dálky, nejenom míčem, ale třeba i starou botou, kreslí nebo vybarvují obrázky, skáčou v pytlích, závodí na koloběžkách. Zdatní rodiče vozí děti v „Růžáku“
– park pod sokolovnou – v kolečku. Také se hraje Kimova hra, nebo se
zodpovídají záludné otázky, které si děti tahají z košíku. Pokud některé
dítě neumí ještě chodit nebo mluvit, nevadí, zvládnout se dá vše v náruči
mámy, nebo táty. I na záludné otázky umí ti nejmenší odpovědět – kočičku
na obrázku klidně ukážou, a když ještě nemluví, zamňoukat jako kočička
umí! Úkolů je mnoho a za každý splněný úkol dostanou děti na papírové
vajíčko razítko: ovečku, zajíčka, pejska, nebo jiné zvířátko.
V cíli se zkontroluje, zda je vše splněno a žádné razítko nechybí.
Pak dostanou děti hned dvě vajíčka – jedno čokoládové a druhé perníkové. Ta perníková vajíčka peče již od počátku s láskou naše nejstarší,
obětavá cvičitelka Květa Prücknerová. Na památku dostane každý malý
účastník ještě diplom se svým jménem.
Za celou touto akcí je pečlivá každoroční příprava cvičitelů. Kdo
bude na kterém stanovišti, kdo připraví plánky, diplomy i všechny
potřebné věci, aby nic nechybělo. Pochopitelně pomáhají nejenom cvičitelé a jejich rodinní příslušníci, ale také řada cvičenců, také žákyně i žáci
hanspaulské školy.
Organizátoři musí být připraveni improvizovat, protože počasí nás za
ta léta mnohokrát pořádání potrápilo. Jak už to bývá, přes týden se počasí
tváří slunečně a teple, jakmile nastane víkend, v lepším případě se ochladí,
v tom horším fouká a poletuje sníh.
Putování za velikonočním je vždy týden před velikonocemi.
Pamatujeme, že v roce 2001 začátkem dubna tak hrozně pršelo, že
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jsme se narychlo rozhodli přesunout soutěže do sokolovny. Vše se
zvládlo skvěle, ale to putování venku nám nějak chybělo… Nakonec jsme rozhodli, že akci zopakujeme koncem dubna, kdy už bude
hezky. Nebylo. Vítr, místy přeháňky, všude mokro a bahno. I tak přišlo kolem 80 dětí. Trochu jsme upravili trasu a vše dopadlo dobře.
Pokud se ale počasí vyvedlo, bylo krásně, svítilo sluníčko, přišlo
i přes 200 dětí.
Vedeme si pečlivé záznamy se jmény účastníků, jeden velký sešit je
již popsaný a pečlivě uložený. Při pohlížení sešitu, s velkou radostí zjišťujeme, že děti, v počátcích čtyřleté, či pětileté, se po letech vracejí jako
rodiče se svými dětmi a vzpomínají, jak po Hanspaulce putovali za velikonočním vajíčkem…
Velké poděkování patři všem obětavým organizátorům, ale také
všem účastníkům.
V. Mikulková
A NEZAPOMEŇTE, LETOŠNÍ PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM SE KONÁ V SOBOTU 12. DUBNA.

HANSPAULKA V POHYBU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

HANSPAULKA

To je název programu, který třetí lednovou sobotu uspořádalo občanské
sdružení Hanspaulka pro všechny zájemce. Jeho součástí bylo sportovní
dopoledne, které se odehrálo v hale Sportovního areálu Hanspaulka. Děti
i dospělí si mohli vyzkoušet různé disciplíny – odpalování softballovou
pálkou, házení létajících talířů na cíl, kroket, slalom, hod gumových kuželek na cíl a také pétanque. K dispozici bylo několik souprav koulí pro děti
i dospělé i profesionální trenér, který trpělivě vysvětloval pravidla a učil
taktiku přímo při hře.
Účastníci získali sladkou odměnu i drobné upomínkové předměty.
Odpolední část byla určena zájemcům o historii Hanspaulky. Nejprve
jsme nabrali teoretické informace v knihovně ZŠ Hanspaulka. Paní
průvodkyně z Porta Praga měla připravenou velice zajímavou pre-

zentaci fotografií, které ukazovaly místa, která dnes dobře známe, ale
která před 90 a více lety vypadala docela jinak. Potom jsme již vyrazili do ulic Hanspaulky se zastávkami u zajímavých domů a usedlostí.
Přestože nám počasí nepřálo, procházku jsme si užili, stejně jako celý
„Den v pohybu“
Marie Pojerová

Už jste slyšeli slovo PILATES? Ano? A tušíte co to je?
Pokud ne, čtěte dál!
V posledních deseti až patnácti letech se o pilates začalo mluvit i v našich
končinách. Co si pod tím mám představit? Tuto otázku mi klade velká většina lidí, kterým řeknu, čemu se věnuji. Nejstručnější charakteristika je:
pomalé cvičení podobné józe. Není to přesné, ale jóga se u nás cvičí mnohem delší dobu a tak lidé si dovedou představit, o jaké cvičení jde. Ale kde
se vlastně pilates vzalo?

Systém cvičení vyvinul Němec Joseph Hubertus Pilates (18801967). Jako dítě trpěl křivicí a hodně stonal, vyrostl s rozhodnutím posílit své tělo. Dalším impulsem byla jeho práce sanitáře během
1. světové války, kdy se staral o nepohyblivé pacienty. Vymyslel pro
ně systém pružin, ručníků, provazů a dalších pomůcek, jež připevnil
k posteli, aby mohli účinně rehabilitovat (dodnes se využívá na pilates strojích).
V roce 1923 odešel do New Yorku, kde za 3 roky otevřel cvičební studio. Své cvičení navrhoval Pilates pro tanečníky a baletky,
proto jsou původní cviky pro dnešního průměrného smrtelníka
poměrně náročné. Do konce života se aktivně podílel na vývoji a zdokonalování svých metod. Původních 34 cviků doznalo během let řady
modifikací a variant v důsledku nových lékařských poznatků a změny
životního stylu.
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Dnes se stoupenci cvičení pilates dělí na klasické (zastánci původních
metod J. H. Pilatese) a (více či méně) rehabilitačně zaměřené (cviky se
více uzpůsobují potřebám současných klientů a jejich obecně horší fyzické
kondici).
Metoda používá jemné, pozvolné cviky, které zvětšují svalový tonus,
protahují tělo a zvyšují sílu a ohebnost svalů i kloubů. Cvičení ve své
komplexnosti vyžaduje plnou soustředěnost klienta a tím mu pomáhá relaxovat od každodenních starostí a problémů. Důležitější než velký rozsah
pohybu je plynulost, pomalé tempo a správné provedení cviků se zapojením hlubokého stabilizačního systému a centra těla. Centrum těla (tzv.
Core) leží v oblasti břicha a ohraničují ho pánevní dno, příčný břišní sval,
spodní zádový řetězec a bránice. Aktivní práce všech těchto svalů, spolu
se správným dýcháním, stabilizuje a udržuje pevnou bederní část páteře
v průběhu cvičení a při pohybu končetin.
Možná Vás napadá: „Jak moc je pilates náročné? Zvládnu ho i já?“
Pilates ve své rehabilitační formě je vhodné pro všechny klienty bez
ohledu na věk a trénovanost. Je vhodným doplňkem pro ostatní druhy
sportů, neboť aktivací vnitřních svalových skupin výrazně pomáhá snížit
riziko možných zdravotních problémů.
Posilování a protahování vnitřních svalů vede k lepšímu držení těla,
stabilizuje páteř, odstraňuje bolesti zad či páteře, pomáhá i v každodenním životě k lepším pohybovým návykům, vede k celkovému zeštíhlení
siluety těla. Vydržte chodit 2 měsíce 2xtýdně a uslyšíte od svých přátel:
„Ty jsi zhubl/-a! Vypadáš štíhlejší!“ Sami se přistihnete, kolikrát za den
si sedáte správně s rovnými zády, přestáváte dávat nohu přes nohu, více
se soustředíte na kvalitní dýchání, a při jakékoli činnosti zapojujete centrum těla.
Na mých lekcích upřednostňuji menší počet klientů, abych mohla
všem dopřát kvalitní péči. Každý má jinou fyzičku a např. starší klienti
nebo maminky po porodu či netrénovaní jedinci potřebují snazší varianty
cviků nebo malou pauzu dříve než většina. Vždy zdůrazňuji: „Během cvičení vnímejte svoje tělo a naslouchejte svým pocitům, cvičíte pro svůj
dobrý pocit a pohodu.“
Máte-li zájem o cvičení, najdete kontakt v inzertní příloze.
Kateřina Pechlátová
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Netopýři kolem nás
Možná jste někdy zahlédli proti noční obloze temný, třepotající se stín
netopýra. Ale tohle drobné, tajemně působící zvířátko můžete také najít
za bílého dne někde na zemi, možná
s potrhanými křídly a
zjevně v nesnázích. Poskytnout mu
první pomoc není vůbec
náročné…
Nejdřív malé opakování
přírodopisu:
netopýři jsou jediní létající savci, operují hlavně
v noci a za tmy se orien- tují echolokací – vysílají
totiž ultrazvukové signály a z jejich odrazů vyčtou, jak vypadá
jejich okolí. Živí se hlavně hmyzem a denně, vlastně nočně
ho zkonzumují až třetinu vlastní váhy. Jsou tedy užiteční podobně
jako třeba sýkorky.
Bydlení, respektive úkryt přes den si vyhledávají v dutinách a prasklinách stromů. V civilizované krajině jich často nemají dost, a tak se
mohou nastěhovat do různých štěrbin a vnitřních prostor lidských staveb.
Zimu přečkávají ve stavu zimního spánku, hibernace. Při teplém počasí se
ale mohou předčasně probudit a vysílit se. Nebezpečí jim v příměstské krajině hrozí hlavně od koček; fascinující je, že jejich
potrhané létací blány mají schopnost dorůstat.

Jak netopýry chránit a pomáhat jim
-

Nekácejte stromy s dutinami
Instalujte netopýří budky, seženete je třeba na
www.zelenadomacnost.com

-

Pokud najdete netopýra někde na zemi, na
stromě nebo na zdi, je s ním něco v nepořádku.
Totéž, pokud vám vletí v zimě do bytu oknem. V zimě
půjde
o vyčerpaného a prochladlého jedince, od jara do podzimu bude
asi zraněný od nějakého zvířete. Připravte si papírovou krabici
(třeba od bot) s malými dýchacími otvory. Na jeden konec dejte
víčko od PET lahve s vodou.
Netopýra uchopte přes
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hadřík (nikdy jen rukou) a i s hadříkem ho vložte do krabice. Volejte ZO ČSOP Nyctalus na číslo 731 523 599.
- Pokud vám za teplého počasí vletí netopýr do bytu oknem,
možná mu nic nechybí. Může to být nezkušené mládě. Zhasněte
světla a roztáhněte záclony, zdravý netopýr sám odletí.
Více se dočtete na www.nyctalus.cz
(hu)

HOTEL PRAHA SE BOURÁ
Z vybavení hotelu toho při převzetí novým vlastníkem mnoho nezbylo.
Nábytek, vybavení restaurace, kuchyně, pokojů a koupelen „odešlo“
s předchozími vlastníky. Při převzetí hotelu byla odborná firma pověřena
zdokumentováním a zabalením zachovaných svítidel, orientačního systému od Jiřího Rathouského a skleněné stěny od bazénu a jeho uskladněním. Několik lustrů věnovala skupina PPF Uměleckoprůmyslovému
muzeu v Praze.
Přípravné práce na demolici byly zahájeny na přelomu ledna a
února. Na pozemku se staví protihluková stěna a provizorní panelová
cesta, po které bude odvážen materiál k Evropské ulici. Na odstranění
budovy hotelu bude použita moderní technologie „rozstříhání“ budovy
speciálními stavebními stroji. Tato technologie by měla minimalizovat
prašnost a hlučnost bouracích prací. Prašnosti a odlétání částic má
zabránit gumová plachta zavěšená na jeřábu. Prašnost a hladina hluku
budou pravidelně měřeny. Práce v areálu by měly probíhat v pracovní
dny od 6,30 do 18 hodin.
Investor zřídil bezplatnou infolinku 800 101 193, na které je možné
kdykoliv zanechat vzkaz, nebo úterý a čtvrtek od 8 do 17 hodin přímo
hovořit s operátorem dále e-mailovou schránku demolicehotelu@ppf.cz
a zřídí webové stránky www.ParkMístohotelu.cz na kterých bude informovat o průběhu stavebních prací.
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, 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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 Tisk: Slávek Keprt, v tiskárně Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafické v Praze 1,
Hellichově ulici s laskavým svolením vedení školy.
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 05010
E-mail: info@sokol-hanspaulka.cz
Internet: http://www.sokol-hanspaulka.cz
 Základní škola Hanspaulka, Sušická 29/1000, 160 00, Praha 6
Tel.: 224 310 365, 224 311 994
E-mail: zshanspaulka@zshanspaulka.cz, knihovna@zshanspaulka.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Internet: http://www.zshanspaulka.cz
HANSPAULKA
 DĚKUJEME PŘÁTELŮM, kteří dobrovolnými příspěvky podporují vydávání časopisu.
Děkujeme spolupracovníkům, kteří bez nároku na honorář píší články, obstarávají grafickou
úpravu, korektury a distribuci.
Uzávěrka 20.3. 2014. Uzávěrka příštího čísla 20.5. 2014.
Časopis je vydáván s finanční podporou Městské části Praha 6.

Časopis Hanspaulka na internetu:
http://www.sokol-hanspaulka.cz/html/casopis.php
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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 8 – 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@hotmail.cz internet: www.agenturadomacipece.medikus.cz, e-shop:
www.mojepece.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.: 224 965 324, 724 036 206
SLUŽBY
 PŘEPRAVU PRO SENIORY A HANDICAPOVANÉ OSOBY nabízí občanské sdružení
3P po celé ČR, ale i do zahraničí vozidlem Fiat Ducato 1 + 8 míst + velký zavazadlový
prostor – i pro vozíčkáře a vozidlem VW Caddy Maxi. Sazba. 15,- Kč / km. Mimo Prahu
možno dohodnout slevu na 12,- Kč/ km. Vyjíždí od centra 3P, o. s. Wuchterlova 11,
Praha 6. V případě zájmu volejte na tel.: 724 654 007,.nebo 736 509 864. Půjčujeme
rovněž pomůcky (polohovací postele, vozíky, chodítka, kloz. křesla aj.
 HANSPAUL-CITY.NET – bezdrátové připojení k internetu již od 299,- Kč měsíčně. Více
informací na http://www.hanspaul-city.net, nebo na tel.: 733 733 774
 OPRAVY PSACÍCH STROJŮ, kalkulaček, skartovaček., kopírek, faxů
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6 (Dědina). Tel.: 224 316 865, 603 439 369.
 STAROŽITNÉ HODINY, Kompletní restaurování a opravy všech druhů starožitných
hodn od pendlovek po orloje. Opravy v dílně i u zákazníka, odvoz v Praze 6 zdarma.
Zabezpečení a pojištění zakázek. Dvouletá záruka – poradenství.
Vladimír Kaše – Na Závěji 416, Praha 6, tel.: 220 961 616, 604 180 416
www.starozitnehodiny.cz, vladimirkase@centrum.cz.
 UMĚLECKÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ, restaurování kovů, opravy starožitností.
Alois Lepka, restaurátor kovů s licencí Ministerstva kultury ČR. Na Kodymce 31, Praha 6,
tel.: 603 827 948.
www.artofmetal.cz.
 KŮŽE KOŽEŠINY VELURY, opravy, předělávky, výroba, prodej. Šárecká 1365/77,
Praha 6. ( BUS: č. 131 Špitálka). Út, Čt: 9 -12, 14 -18. 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.
 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.Dana Vorlíčková, KLID CZ s.r.o.
Kancelář: Na Beránce 2/57, 160 00 Praha 6, tel.: 602 444 774, recepce 222 812 111,
e-mail: dana.vorlickova@beranka.cz
 PLASTOVÁ OKNA, DŘEVĚNÁ EUROOKNA. HLINÍKOVÁ OKNA, STAVEBNÍ PRÁCE,
rekonstrukce bytů, koupelen, kuchyní na klíč, žaluzie, vnitřní a vchodové dveře,rolety, sítě
proti hmyzu.Sleva Hanspaulka – 10%. Libor Chrást, Gensovská 6, 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
 ZAMĚŘENÍ A PROJEKT STÁVAJÍCÍHO STAVU DOMŮ, CHAT A CHALUP,
DIGITALIZACE, papírových projektů.
Ing. Ladislav Trojan, 607 701 441, 233 320 622, ladislav.trojan@tiscali.cz
 AUTOŠKOLA JIŘÍ BUČEK, Na Dyrince 14, Praha 6, tel.: 233 332 598,.774 405 195,
e-mail: autoskolabucek@volny.cz. Výcvik řidičů skupiny B (automobily do 3500 kg),
kondiční jízdy, povinná školení řidičů referentských vozidel Jízdy z Hanspaulky, Baby nebo
od metra Dejvická. Více na www.autoskolabucek
 PEDIKÚRU U VÁS DOMA – objednávky na tel. 233 333 326 – důchodci sleva 50%.
 KADEŘNICTVÍ U MATĚJE Eva Lepková, Na Kodymce 26, Praha 6, tel.: 233 326 932,
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
Adresa:Na Pískách 13, Praha 6 Dejvice. Tel: 604 11 88 94 Hanka Vavrečková
 REHABILITAČNÍ KURZY CVIČENÍ PILATES na podložce
ZŠ Hanspaulka - gymnastický sál, - pondělí od 17 hod.
DDM Praha 6, U Boroviček 1 - středa ráno od 9hod.
studio Arnika, Janovského 11, Praha 7 - středa večer od 20hod.
Cvičí se v pohodlném oblečení, bez obuvi, pouze v ponožkách. Na místě k dispozici podložky.
kontakt Kateřina Pechlátová, tel. 724 182 604, email: PilatesKatie@seznam.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.

ANKETA ČASOPISU HANSPAULKA
Bydlím na Hanspaulce
□ ano
□ ne
Pokud ne, kde? (město, městská část): …............................
Časopis čtu sama/sám
□ ano
□ ne
Čtou i členové mé rodiny
počet …………….
další lidé
počet …………….
Lidé, kteří časopis čtou, jsou ve věku □ do 20 let
□ 21 – 30 let
□ 31 – 49 let
□ 50 – 60 let
□ 61 – 70 let
□ 71 let a více
Ohodnoťte zajímavost časopisu známkou 1 – 5: …….....………
V časopise bych uvítal/a tato témata: ………………….....……...
………………………………………………………….....................
………………………………………………………….....................
Mám tyto připomínky nebo nápady: ……….…...……......……….
………………………………………………………….....................
………………………………………………………….....................
………………………………………………………….....................

Mohu číst časopis na webu Sokola Hanspaulka a přeji si být
informován o zveřejnění nového čísla na tuto e-mailovou adresu:
………………………………………………………….....................
Redakce Hanspaulky se zavazuje, že vaše e-mailová adresa
nebude nikomu předávána.

Nemám možnost číst časopis Hanspaulka na internetu a proto
časopis Hanspaulka objednávám
Jméno………………………………………….……….…
Ulice a číslo domu ..…..…………………………………
Místo a PSČ .....…………………………………………

……………………………………
Podpis

Časopis si můžete také objednat mailem na adrese
knihovna.zsh@seznam.cz

Děkujeme vám, že jste vyplnili anketní lístek.
Můžete jej odevzdat na těchto místech:
Základní škola Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6
Kavárna a cukrárna Kopretina, Na Pískách 1256/39, Praha 6
Pizzerie Siesta, Na Pískách 74, Praha 6
Tesco expres, Na Pískách 1815/29a
Supermarket Albert, Matějská 2352/76, Praha 6
Restaurace Na staré faře, Na Fišerce 17, Praha 6
Schránky na anketní lístky budou k dispozici do konce dubna.
Po tomto termínu je možné lístky vhodit do poštovní schránky ve
škole a odevzdat v restauraci Na staré faře.
Elektronický anketní lístek je možno vyplnit na webu Sokola
http://www.sokol-hanspaulka.cz

