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ÚVODEM
Vážení přátelé,

Děkujeme vám, kdo jste odpověděli na naše anketní otázky. Máme snahu dělat
Hanspaulku jako časopis nejen pro starší generaci, ale víme, že převážná část našich
abonentů jsou starší lidé. Přesto, jak se nám z výsledků ankety potvrdilo, ji čtou tři
generace a často se nad některým článkem rozvine mezigenerační dialog. Děkujeme
i za milé dopisy, které byly v některých obálkách vloženy. Na ty, kteří napsali zajímavé
náměty, se rádi obrátíme s prosbou o článek nebo rozhovor. Pamětníci „dějin Hanspaulky“ jste právě vy, naši čtenáři.
Většina v vás má zájem si v Hanspaulce přečíst něco o osobnostech, historii, ale i současnosti Hanspaulky. Rádi byste našli i vzpomínky na hanspaulský Sokol a jeho osobnosti, stejná přání se vztahují i ke škole. Dobrý nápad, který určitě využijeme, je soutěž
ve znalostech o Hanspaulce a návrh, aby do Hanspaulky více psali sami čtenáři. Tuto
nabídku vítáme a budeme rádi, když nám pošlete své vzpomínky, fejetony, básničky…
Uvažujeme i o vytvoření klubu čtenářů Hanspaulky, který by se mohl občas scházet
a zavzpomínat, pořádat vycházky pro pamětníky, připravit besedu pro děti o osobnostech, historii, životě na Hanspaulce, prostě vaší iniciativě se meze nekladou.
Co v Hanspaulce asi nenajdete, jsou čerstvé aktuality, pokud se dané události nestanou přímo před vydáním časopisu. Pokoušeli jsme se o to, ale když dostanete časopis dva týdny po vydání, je každá aktualita neaktuální. Informace o změnách v dopravě
najdete dříve v časopise Šestka, který vydává městská část a kde jsou i informace a akcích Prahy 6 pro seniory. Pokud máte doma internet, můžete se přihlásit k odběru informací z webu Prahy 6.
Děkujeme všem, kteří na anketu odpověděli, přejeme všem hezké léto a v září nashledanou.

Vaše redakce
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Několik hrobů na hřbitově u sv. Matěje.
(Co na nich není napsáno)

U

západní části kostela blízko jeho zdi je hrob, na jehož pomníku jsou čtyři jména: JUC. Jan Reiniš 1923–1947, Prof. Jan Reiniš 1890–1959, JUDr. Milan
Reiniš 1928–1976, Marie Reinišová 1896–1984. Profesor Jan Reiniš učil na Státním
reálném gymnáziu na Velvarské (dnešní Evropské) ulici. Jeho starší syn Jan studoval
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Složil první státní zkoušku, a proto je u jeho
jména uveden titul JUC., jak bylo tehdy obvyklé; nebyl to ale oficiálně uznaný vysokoškolský titul. Zemřel tragicky v roce 1947 v letadle, které narazilo ve Vysokých Tatrách
v mlze do skalní stěny. Mladší syn Milan studium na právnické fakultě úspěšně ukončil a získal titul JUDr. v roce 1951. Dobře jsem ho znal. Studovali jsme v témž ročníku.
V sedmdesátých letech pracoval několik roků v právním oddělení Státního nakladatelství technické literatury (SNTL) ve Spálené ulici. Do tohoto nakladatelství jsem tehdy
často chodil, protože jsem pro ně pracoval jako autor, překladatel a recenzent. Když
jsme se tam s Milanem potkali, vždy jsme spolu alespoň krátce pohovořili. Milan byl
velmi milý, přátelský člověk a také výborný právník. Po jeho odchodu ze SNTL jsem
s ním ztratil kontakt. Jednou jsem proto zašel k jeho kolegovi a ptal se na něj. Dostal
jsem velmi smutnou odpověď. Milan zahynul v roce 1976, podobně jako jeho bratr, při
katastrofě letadla. Jeho matka Marie Reinišová, kterou postihla již podruhé tak tragická událost, ho přežila o osm roků. Dožila se 88 let.
Blízko hrobu rodiny Reinišovy je na protější straně hlavní cesty u nízké zdi hřbitova mezi dvěma stromy hrob, který nemá pomník a podobá se protáhlému kamennému stolci. Na jeho přední straně je nápis Josef Šusta, český dějepisec, 1874–1945.
Josef Šusta byl profesorem všeobecných dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Byl autorem řady historických monografií a učebnic. Nejvýznamnějšími jeho spisy jsou „Dvě knihy českých dějin“, věnované Přemyslovcům a Lucemburkům, a obsáhlá
syntetická díla „Světová politika v letech 1871–1914“ (šest dílů, celkem 1713 stran)
a „Dějiny Evropy v letech 1812–1870“ (tři díly, celkem 618 stran). V letech 1920–1921
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byl československým ministrem školství a osvěty. Od roku 1936 řídil encyklopedické
„Dějiny lidstva od pravěku k dnešku“, kam přispěl souhrnnými úvody k jednotlivým
historickým etapám.
Po vzniku tzv. Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 se stal předsedou České
Akademie věd a umění. Snažil se udržet tuto českou instituci i za cenu různých ústupků německým vedoucím činitelům Protektorátu. Když Němci zavřeli všechny české
vysoké školy a zakázali činnost všem jejich vědeckým ústavům, zůstala akademie jedinou (tehdy ovšem velmi malou) českou vědeckou institucí. Profesor Šusta umožnil
alespoň několika vědcům pokračovat ve vědecké činnosti a řadě Čechů poskytl zaměstnání v různých administrativních a zřízeneckých funkcích. Šusta však stále více
ustupoval německému tlaku a jeho projevy a činnost byly mnohým účastníky odboje
odsuzovány jako otevřená kolaborace s nacisty.
Po skončení 2. světové války řada politiků, zejména komunistů, veřejně mluvila
o tom, že by měl být za svou kolaboraci souzen. Profesor Šusta byl z toho zoufalý. 27.
května 1945 spáchal sebevraždu skokem z Hlávkova mostu* do Vltavy, kde utonul.
Krátce předtím odeslal tehdejšímu československému ministrovi školství Zdeňkovi Nejedlému dopis, ve kterém zdůvodňuje, proč zvolil dobrovolnou smrt. Zároveň poslal kopii tohoto dopisu profesorovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Karlovi Svobodovi.
Byl to jeho přítel a nadto soused. Profesor Šusta bydlel ve vile na rohu ulic Finkovské
a Na Pískách, profesor Svoboda v sousedící bílé vile Na Pískách 36. Tato kopie se našla
v pozůstalosti profesora Svobody. Profesor Šusta v dopise píše mj., že je „ohrožen úplným rozvratem duševních sil“, a dále: „můžete v tom rozhodnutí viděti i pokus o odčinění slabosti, které jsem podlehl snad v těžké válečné době. Ujišťuji Vás však s plnou
upřímností toho, kdo stojí před prahem věčnosti, že cokoliv jsem tu učinil, vše se stalo nejen pod neodolatelným tlakem hrubého násilí, nýbrž také z přesvědčení, že tím
mohu aspoň trochu zachraňovati naši inteligenci před úplným vyhubením“.
U východní části kostela je krátká dlážděná cesta, pod níž jsou čtyři hroby. Na pomníku hrobu, který je z nich nejdále od hlavní cesty ke kostelu, je jméno
Prof. MUDr. Zdeněk Gregora, DrSc. 31. 7. 1929 – 31. 1. 1996. Nad ním je jméno jeho
otce JUDr. Václav Gregora *27. 9. 1886 † 29. 4. 1957 a jeho matky Františka Gregorová roz. Jetmarová *31. 5. 1899 † 25. 12. 1990 a pod ním jméno jeho manželky
Alena Gregorová *11. 12. 1931 †31. 5. 2007.
Profesor Zdeněk Gregora studoval na státním reálném gymnáziu na Velvarské
(dnešní Evropské) ulici. Maturoval v roce 1948. Od tohoto roku studoval na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Promoval v roce 1953. Již jako student pracoval
na Ústavu soudního lékařství fakultní nemocnice Vinohrady, od roku 1951 jako asistent s polovičním úvazkem, od roku 1953 jako asistent s plným úvazkem. V roce 1968
byl jmenován docentem a v roce 1990, v rámci rehabilitací, profesorem. Byl jedním
z nejvýznamnějších našich patologů své generace. Na fakultě i ve vědeckých kruzích
byla jeho činnost vysoce oceňována. Svědčí o tom také to, že v roce 1990 byl zvolen
členem Akademického senátu Univerzity Karlovy.
Předčasné a dlouho nevyjasněné úmrtí českého krále Ladislava Pohrobka bylo
mezi českými lékaři v první polovině 20. století často diskutováno. Mladistvý – teprve
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sedmnáctiletý – král měl mít na podzim
v roce 1457 svatbu s francouzskou princeznou Magdalenou, dcerou krále Karla
VII. Jak píše František Palacký v Dějinách
národu českého, 20. listopadu „ král šel
z hradu do Prahy a hned jeho hlava rozbolela. Nazejtří pak v pondělí (21. listopadu) vyvrhly se jemu dvě hlízy. … tak
vypravuje letopisec souvěký. V noci ale
rozmohly se jeho bolesti znamenitě,
zvláště v žaludku.“ Po třech dnech 23. listopadu král zemřel. O příčině jeho smrti
byla řada dohadů.
Mnoho lékařů , mezi nimi i MUDr. Gregora, občas o tom přemýšlelo. Při různých příležitostech o možných příčinách
smrti krále debatovali. Měli různé názory.
MUDr. Gregora po prostudování dostupných zpráv o průběhu královy nemoci dospěl k názoru, že příčinou jeho smrti byla
pravděpodobně vzácná forma leukémie.
Zmíněné debaty byly ovšem jen soukromou záležitostí a nic o nich nebylo publikováno. V roce 1985 vyšetřoval MUDr. Emanuel Vlček ostatky několika českých králů.
Po vyšetření kosterních pozůstatků Ladislava Pohrobka zjistil, že příčinou jeho smrti
byla právě ona vzácná forma leukémie.
Od vchodu do novější části hřbitova vede ve směru na jih přímá hlavní cesta,
od níž odbočuje vpravo nejprve široká cesta a pak úzká travnatá cestička. Na šestém
hrobu na této cestičce je velká schránka, na níž je napsáno: JUDr. Alois Rašín, první ministr financí ČSR *18. října 1867, †18. února 1923. Nápis je bohužel hodně sešlý
a špatně čitelný.
Za 1. světové války byl JUDr. Alois Rašín čelním představitelem domácího odboje. V roce 1916 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti. V roce 1917 byl však amnestován. V noci z 27. na 28. října roku 1918 sepsal JUDr. Rašín původní text prvního
zákona nového státu – „Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu
československého.“ JUDr. Rašín se stal hlavním tvůrcem národohospodářské politiky Československé republiky. Zasloužil se především o stabilizaci její válkou rozvrácené ekonomiky. Některá jeho opatření však proti němu vyvolala silný odpor, který byl
i příčinou atentátu, při němž byl velmi těžce zraněn. Byl zasažen střelou atentátníka
do míchy a po několika dnech, kdy trpěl strašnými bolestmi, zemřel 18. února 1923.


Karel Košťál

*Poznámka redakce: Ve Wikipedii je nesprávně uveden skok z Karlova mostu. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě a navíc nemá
logiku. Z Hanspaulky se bylo možno dostat k Vltavě nejkratší cestou tramvají č. 11, která jela na Strossmayerovo náměstí.
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DEVADESÁT PLATANŮ –
DEVADESÁT DVA OSOBNOSTÍ
(Vzpomínky a připomínky)

K

dyž roku 2010 vedení naší městské části v čele s tehdejším starostou Tomášem
Chalupou uvažovalo o tom, jakým pomníkem či akcí připomenout a oslavit, že
uplynulo devadesát let od začlenění součástí dnešní městské části Praha 6 do hlavního
města Prahy, rozhodlo se vysadit ve středovém pásmu Evropské ulice – podél Divoké
Šárky směrem k letišti – devadesát platanů javorolistých (mohutný strom dosahující
výšky i přes 40 metrů).
Každý strom měl symbolicky připomínat památku „osobnosti spojené s naší městskou částí v minulosti či přítomnosti“. Za pomoci veřejnosti bylo vybráno 92 jmen
lidí,*)„kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj Prahy 6 nebo dosáhli významných
úspěchů ve svém oboru na poli uměleckém, vědeckém či za jiná díla, či jen v souboji o čest a morálku.“
Všechna jména vybraných osobností s jejich stručnými životopisy a s fotografiemi
jsou obsažena v knize OSOBNOSTI PRAHY 6, vydané r. 2010. Není účelem tohoto článku začít s důkladnou kritikou publikace, která - bohužel - nese zřetelné stopy vydavatelského spěchu a chvatu. Doufejme jen (podtitulek tohoto článku obsahuje slovo
připomínka), že kronikář Prahy 6, nebo dokonce kolektiv povolaných historiků, se někdy v dohledné době ujme důkladné redakční úpravy a doplňků. Kniha by pak mohla
znovu vyjít třeba ke stému výročí připojení naší městské části k hlavnímu městu Praze. A určitě by se měly vysadit i další stromy... Nevím, proč tu třeba chybí strom spisovatele Josefa Kopty - možná by ten strom dnes mohl být věnován rodině Koptových.
A o stávající alej by měl začít důkladně pečovat dobrý zahradník.
Seznam jmen odpovídá výsledkům převážně laické ankety **). Tyto hlasy se však nikdy neodchýlily od poněkud široké definice, kterou jsme citovali již úvodem. Nejvíce
„hlasů“ dostal tehdy profesor Otto Wichterle, světoznámý vynálezce očních gelových
čoček a zakladatel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. O jeden „hlas“ méně dostal architekt Antonín Engel, tvůrce projektu Vítězného náměstí. Následovali Václav
Havel, Jiří Suchý, Vlasta Burian a Jiří Anderle. Jediným rodem cizincem je mezi osobnostmi Angličan William Heerlain Lindley, inženýr, který vyprojektoval a řídil výstavbu
moderní pražské kanalizační soustavy a čistírny odpadních vod v Bubenči. (Nesmíme
– my z Hanspaulky – zapomínat, že dnešní městská část Praha 6 je opravdu dost veliký a rozsáhlý kus Prahy.)
Datem narození je nejstarší osobností Josef Mysliveček (* 9. 3. 1737 – †4. 2. 1781),
původně vyučený mlynář z Šáreckého údolí, proslulý hudební skladatel, Mozartův
	Dva stromy se jmenují po dvojici – po dvou bratřích (zasloužilí sladovníci E. a R. Reiserové) a po manželích (účastníci odboje –
manželé J. a E. Pleskotovi).
**) 	
Starosta Chalupa rozeslal v březnu 2010 dopis čtyřem stům adresátů – občanům a institucím. Do května došlo nejrůznějším
způsobem 102 odpovědí, podnětů a připomínek. Počet navrhovaných byl 361 osob.
*)
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přítel. Nejmladší žijící osobností je umělecký vedoucí Dejvického divadla Miroslav Krobot (* 12. 11. 1951).
Při velmi zběžném počítání zjistíme, že nejméně devět vybraných osobností Prahy 6 bydlelo (nebo dokonce pořád bydlí) na Hanspaulce. Svou vilu si tu postavil vítěz
Wimbledonu 1973 Jan Kodeš a hned vedle stojí vilka zakladatele naší neurochirurgie
profesora Zdeňka Kunce. Na faře u svatého Matěje dlouhá léta (1971 – 2002) pobýval
Monsignor Jan Machač, kněz a politický vězeň. Pamětníci vědí, kde bydleli manželé
Waldemar a Olga Matuškovi, kde si postavil vilu cestovatel Jiří Hanzelka i kde bydlel profesor Jan Havránek. Svou vilu měl na Hanspaulce i generál Alois Eliáš, ministerský předseda protektorátní vlády popravený za aktivní podporu našeho odboje proti
nacistům. Josef Antonín Jíra uložil svou ohromnou sbírku archeologických nálezů (mj.
z Šáreckého údolí) do „zámečku“, kde je dnes Institut Václava Klause.
Mezi navrhovanými byl dr. Bohuslav Matouš, poslední osobní tajemník presidenta E. Beneše, hanspaulský malíř Emil Hýsek a mnoho dalších. Nejvíce byli navrhováni
účastníci odboje a veteráni z 2. světové války, pak vysokoškolští profesoři, političtí vězni, emigranti z doby komunismu a místní faráři. Samozřejmě byla mezi návrhy i historická jména počínaje svatým Vojtěchem (břevnovský klášter), byl tu Daniel Adam
z Veleslavína, rodina Dientzenhoferů a také „náš“ Hans Paul Hippman.
Za úvahu stojí budoucí splnění návrhu, aby svůj strom v aleji měl i legendární
„Houtyš“. Možná by si svůj strom také zasloužilo 48 dětí vězněných na Jenerálce a vůbec všichni ti, kteří tam byli „jenom“ internováni či skutečně vězněni. Byl mezi nimi
například profesor Václav Krajina, významný účastník protinacistického i protikomunistického odboje.
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Podle (pochopitelně dost nepřesného) rozdělení podle profesní odbornosti má svůj
strom v aleji osobností šest architektů, sedmnáct umělců, šest spisovatelů, osm přírodovědců, čtyři vědci humanitních oborů, sedmnáct vojáků a odbojářů, osm duchovních,
osm politiků, sedm sportovců a jedenáct zasloužilých skautů, sokolů, učitelů atd.
Kandidátů na titul Osobnost Prahy 6 jenom z Hanspaulky by se snadno dalo najít mnohem víc například mezi žijícími významnými vědci a vědkyněmi. Skvělý grafik
(a mimochodem tvůrce vzhledu našeho časopisu) Jiří Rathouský má už několik let aspoň na svém domě pamětní desku.
Co napsat závěrem? Škoda, že alej uprostřed frekventované výpadovky neumožňuje poklidné procházky spojené se vzpomínáním. Rád bych tu třeba mladým skautům
vyprávěl, jak jsem kdysi u Vaška Břicháčka skládal zkoušku na „odborku knihovník“
a jak mne zaskočil otázkou, co bych dal číst osobě postižené průjmem – s jiným pamětníkem by se určitě mohli dozvědět mnoho zajímavého o působení Luboše Jednorožce, skauta, politického vězně a emigranta.
Našlo by se dost pamětníků, kteří mohli oslovovat Hanspaulana pana profesora
Havránka slovem „Jene“ a kteří by zkusili spočítat, kolik velkých historických publikací vyšlo jen díky jeho přepečlivému redaktorování. (A našli by se i ti, kteří by připomenuli, jak byly zahrádky okolo Havránkových ohroženy rytím kanců z nedaleké Šárky.)
Stejně tak rád bych zavzpomínal, jak se mi pan profesor Wichterle svěřil, že celý život bral jako sportovní disciplinu „boj s blbci“ – a že ti blbci se vyskytují „napříč celým politickým spektrem“.
Na takové podvečerní procházce by nestárnoucí Mistr Anderle mohl vyprávět
o svém putovaní se slavným Černým divadlem Jiřího Srnce. S odborníky na dějiny našeho odboje bychom mohli hovořit o statečnosti podplukovníka Jiřího Balabána, člena
legendární odbojové skupiny Tři králové, o životě a smrti generála Aloise Eliáše a dalších, dnes zapomínaných.
Že takové besedování a vzpomínání je možné uskutečnit, to dokazuje například
nezapomenutelné setkání se světovým dirigentem Liborem Peškem v plné hanspaulské sokolovně či beseda se spisovatelem Jiřím Stránským. (Postarali se o to bratři Vratislav a Ivan Beránkovi, OS Hanspaulka a Sokol.)

sch.
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UMĚLECKÉ PAMÁTKY HANSPAULKY
(3. část)

V

čísle 1/2013 jsme psali o nové publikaci „Umělecké památky Prahy – Velká Praha
A-L“. V rámci Dejvic je v ní uvedeno i 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 usedlosti, viniční domy a zámečky.
Je ale zajímavé se seznámit i s obytnými domy, které byly do této publikace zahrnuty. V čísle 2 a 3 /2013 jsme uvedli 1. a 2. část seznamu těchto objektů, v pořadí podle čísel popisných až do čp. 1000 – škola, resp. čp. 1363 – bývalá pošta Na Špitálce.
Dále jsou to tyto objekty:
čp. 1377 / Na Hanspaulce 9
klasicistně puristický rodinný dům
(1928 – Alois Dryák)
čp. 1379 / Na Hanspaulce 5
puristický rodinný dům
(1934 – Arnošt Mühlstein a Victor Fürth)
čp. 1380 / Turkovská 1
expresivně novoklasicistní rodinný dům
(1929–31 – J. Freiwald a J. Böhm)
čp. 1381 / Na viničních horách 8
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1928–29 – Jan Žák a Václav Vacek)
čp. 1382 / Na viničních horách 10
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1928–29 – Václav Vacek
čp. 1383 / Na Hanspaulce 3
expresivně-tektonický rodinný dům
(1929–30 – Václav Ort a Igor Landa)
čp. 1386 / Na viničních horách 6
puristicko-novoklasicistní rodinný dům
(1927–28 – Jaroslav Fröhlich)
čp. 1387 / Na Karlovce 6
vlastní novoklasicistní rodinný dům
(1927–28 – Antonín Engel)
čp. 1388 / Kozlovská 9
novoklasicistní rodinný dům (1928 – Bohumír Kozák)
čp. 1389 / Kozlovská 7
puristický rod. dům malíře O. Blažíčka
(1927–28 – Jaroslav Rössler)
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čp. 1390 / Kozlovská 5
puristický rodinný dům (1930–39 – Alois Mezera)
čp. 1411–16 / Na pískách 85, 87 až 95,
Fetrovská 65, Na Dyrince 30
rodinné domy (1927–29 – František Kotrba)
čp. 1434 / Na Zavadilce 4
puristický rodinný dům
(1936–37 – Vladimír Bolech)
čp. 1437 / Na Kodymce 11
novoklasicistní rodinný dům
(1930–32 – Jaroslav Rössler)
čp. 1438 / Na Kodymce 13
klasicistně puristický rodinný dům
(1928–29 – Jan Rokos)
čp. 1439 / Na Kodymce 15
klasicistně puristický rodinný dům
(1928–29 – vlastní r.dům Jana Rokose)
čp. 1441 / Na Kodymce 19
klasicistně puristický rodinný dům
(1929–30 – František Vostřák)
čp. 1442 / Na Kodymce 21
funkcionalistický rodinný dům
(1932-33 – Antonín Moudrý)
čp. 1446 / Fetrovská 2
novobarokní rodinný dům
(1928–29 – František Troníček)
čp. 1450 / Šárecká 35
funkcionalistický rodinný dům
(1931 – Václav Šantrůček)
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čp. 1451 / Šárecká 33
rodinný dům v historizujícím stylu
(1928–29 – Otto Máca)
čp. 1467 / Vilímovská 25
expresivně novoklasicistní obytný dům
(1933–35 – Ladislav Čapek)
čp. 1476 / Vilímovská 33
puristicko-novoklasicistní obytný dům
(1938–39 – Hynek Kott)
čp. 1477 / Vilímovská 31
puristický rodinný dům
(1939-40 – Alois a Vladimír Zimovi)
čp. 1484 / Vilímovská 28
puristický rodinný dům (1934–35 – Alois Zima)
čp. 1485 / Vilímovská 26
puristický vícerodinný dům (1933–36 – Alois Zima)
čp. 1489 a 1491 / Na pískách 10 a 12
funkcionalistický dvojdům (1933 – Josef Prouza)
čp. 1496 / U Hadovky 7 a 9
rodinný dvojdům sochaře L.Kofránka
(1928–29 – Jan Zázvorka)
čp. 1505 / Na Pahoubce 2
expresivně novoklasicistní rodinný dům
(1929–30 – Josef Dneboský)
čp. 1507 / Na Pahoubce 6
rodinný dům (1929 – Alexander Těrechov)
čp. 1509 / Na Pahoubce 10
funkcionalistický rodinný dům (1930–31 – Josef Fuchs)
čp. 1510 / Na Pahoubce 12
funkcionalistický rodinný dům
(1933 – Antonín Mendl)
čp. 1511 / Zlatnice 1
funkcionalistický rodinný dům (1929–30 – Oldřich Starý)
čp. 1513 / Nad Šárkou 61
rodinný dům (1930–31 – Alexander Těrechov)
čp. 1514 / Nad Šárkou 59
rodinný dům (1929–30 – Alexander Těrechov)

10

čp. 1518 / Neherovská
puristicko-novoklasicistní rod. dům
(1929–30 – Václav Vlk)
čp. 1522 / Neherovská 10
funkcionalistický rodinný dům
(1930–31 – Josef Chochol)
čp. 1545 / Na pískách 17
funkcionalistický rodinný dům (1935 – Václav Kříž)
čp. 1547 / Šlejnická 13
funkcionalistická vila (1931 – Jan Zázvorka)
čp. 1562 a 1662 / Finkovská 3 a 5
funkcionalistický rod. dvojdům
(1936 – Antonín Mlynařík)
čp. 1619 / Vostrovská 19
klasicistně puristický rodinný dům
(1930–31 – František Roith)
čp. 1620 / Vostrovská 17
klasicistně puristický rodinný dům
(1930–31 – František Roith (X))
čp. 1663 / Finkovská 1
puristicko-novoklasicistní rod. dům
(1936–37 – Karel Lhota)
čp. 1664 / Na Hanspaulce 6
funkcionalistický rodinný dům
(1932–33 – A.Černý(?) a Stanislav Brázda)
čp. 1667 / Na pískách 36
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – František Nejdl)
čp. 1682 a 1683 / Na Černé hoře 12 a 14
puristicko-novoklasicistní obytný dvojdům
(1932 – Antonín Mohl)
čp. 1684 / Na Beránce 16
funkcionalistický rodinný dům
(1933 – Vladimír Maršal)
čp. 1685 / Na Beránce 18
funkcionalistický rodinný dům (1933 – Josef Václavík)
Tro
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Důležitá telefonní čísla
ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM 112

n MUDr. Helena Šprinclová

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

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 156, POLICIE ČR 158, HASIČI 150

Lékařské služby
n MUDr. Markéta Šranková
praktická lékařka pro děti a dorost
Za Hanspaulkou 11, 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.
n MUDr. Jan Jelínek
praktický lékař pro dospělé
Obvyklý rozsah léčebné a preventivní péče včetně EKG
a laboratorních vyšetření. Bezbariérový vstup. V Průhledu 5,
Praha 6 (mezi ulicí Cukrovarnickou a Střešovickou),
tel.: 220 514 545 (též záznamník).
Ordinace: pondělí a středa 12 – 17, úterý, čtvrtek, pátek 7 – 12.
n MUDr. Alena Kalvachová

praktická lékařka
Kotěrova 2, Praha 6 (30 metrů pod lékárnou v Zelené ulici),
tel.: 233 339 033, 601 228 508.
Ordinace: pondělí 7,30 – 8, (odběry)15 – 17,30 (na objednání),
úterý 8 – 10, (akutní případy), středa 10 – 12. (na objednání),
čtvrtek 14 – 16 (akutní případy) 16 – 18 (na objednání).

n MUDr. Magdaléna Zýmová
praktická lékařka pro dospělé
Hermelínská 1203/6, Praha 6, tel.: 233 335 214.
Ordinace: pondělí, středa 12,30 – 17,
úterý, čtvrtek 7,30 – 12, pátek 7,30 – 10.
n MUDr. Jan Kubiče
ortopedie, rehabilitace
Hermelínská 1203/6, Praha 6. Ordinace: pondělí 9 – 15, úterý
9 – 17, středa 9 – 15, čtvrtek 9 – 13, 14 – 17 děti, pátek 9 – 14.
Vyšetření možné pouze po předchozím telefonickém
objednání na čísle 233 340 908.
n MUDr. René Čamek

interna a kardiologie
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, tel.: 251 097 216
Ordinace: pondělí až pátek 9 – 16.
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n MUDr. Robert Vondruška
zubní lékař pro dospělé i děti
Na Ořechovce 67, 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
n 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).
n MVDr. Ivo Bureš a MVDr. Miloslav Hod

preventivní a léčebná činnost, chirurgie, ophtalmologie,
odstranění zubního kamene ultrazvukem, sonografická
vyšetření. Fetrovská 10, Praha 6, tel. 233 337 881.
Ordinace: pondělí, středa 11 – 19, úterý, čtvrtek, pátek 11 – 18,
sobota 9,30 – 12.

n 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.

n AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE A PRODEJNA
ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
Adresa: Kladenská 278/57 (naproti poště)
tel.: +420 736 537 022.
Mgr. Ludmila Geisslerová
tel.: 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.
ZMožnost 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).
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n oční optika – jitka davídková
Na Pískách 946, Praha 6 Stanice autobusu 131 Špitálka.
Otevřeno:Po – Čt 9 – 12, 13–18, Pá 9 – 12, 13, 16
Tel.: 704 036 241.
nově otevřeno
n EMMA – VIP péče pro seniory
Nabízím práci pečovatelky o seniory v domácím prostředí.
Pomohu při zvládání běžných úkolů péče o vlastní osobu,
zajištění stravy a chodu domácnosti, navrhnu aktivizační
činnosti. Mám certifikovanou odbornost potvrzenou čtyřletou
praxí převážně v Německu a Rakousku a velmi dobré reference.
Chcete-li svým nejbližším poskytnout komfort důstojného stáří
v jejich domácím prostředí, ozvěte se.
Renata Horáková, Sušická 21, Praha 6,
tel: 604 280 914, email: renatahorak@gmail.com
n 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.

n 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.
tel.: 233 355 444.
Otevřeno pondělí až pátek od 13 do 18.

SLUŽBY
n 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.
n Opravy psacích strojů

kalkulaček, skartovaček., kopírek, faxů
Jaromír Juřica, Vlastina 846/40, Praha 6
(Dědina). Tel.: 224 316 865, 603 439 369.
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n 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.
n 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.

n Umělecké kovářství a zámečnictví
Martin Chabiča
Zakázková výroba kovářsky, pasířsky a zámečnicky
zpracovaných předmětů: bran, mříží, zábradlí, nábytku či
interiérových doplňků www.chabica.cz tel.: 604732045

n KERAMIKA E + M ČADOVI

přijďte nakoupit za autorské ceny!
Keramika užitková i umělecká.
Akademický malíř M. ČADA – obrazy, portréty.
Více na http://ateliercadovi.sweb.cz/nebo přímo u nás.
Adresa: Zengrova 11, Praha 6, tel: 233 335 073, 607 821 328.

n 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.

n 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.

n Lazebnictví pro pejsky

Jarmila Vedrová,
Na Pískách 134 – stříhání, trimování, koupání malých plemen.
Páníčci vítáni. Objednávky na tel.: 737 686 448

n 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

hanspaulka

n 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

n 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

n Stavební práce – Truhlářství

n ELEKTROOPRAVNA – PRODEJ, Půjčovna

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.

n 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
n 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, Praha 6,
tel:.233 336 022, 224 313 633, 603 464 258.
n 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

n Ing. Vít Škopek – sadové úpravy
návrhy, zakládání a údržba zahrad
Na Kodymce 6, 160 00, Praha 6, tel.: 602 231 875,
tel./fax: 233 335 755
e-mail: v.skopek@email.cz, další informace:
www.sadoveupravy.cz
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a servis elektrického ručního nářadí
Opravy přenosných domácích elektrospotřebičů
(mimo televize, videa, HiFi věže apod.).
Prodej, půjčovna a servis elektrického ručního nářadí MAKITA,
BOSCH, METABO, HILTI, NAREX a další.
Václav Brzoň, Na Pískách 134, tel.: 602 830 910
e-mail: brzon.vaclav@seznam.cz.
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 16.00.

n 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.

n 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.
n 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.
n Kosmetické studio Na Ladách
Jana Vilknerová, Na Ladách 5, Praha 6.
www.kosmetika–naladach.cz, tel.: 777 023 718.

n 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.
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KDO CO KDY KDE
n Rehabilitační kurzy cvičení pilates
na podložce, ZŠ Hanspaulka – gymnastický sál, – pondělí od 17
hod. DDM Praha 6, U Boroviček 1 – středa ráno od 9 hod.
studio Arnika, Janovského 11, Praha 7 – středa večer od 20 hod.
Cvičí se v pohodlném oblečení, bez obuvi, pouze v ponožkách.
Na místě jsou k dispozici podložky. Kontakt Kateřina
Pechlátová, tel. 724 182 604, email: PilatesKatie@seznam.cz
n 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/u3
v případně na telefonu: 224 353 359.

n 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/
n 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: www.azalka-skolka.cz,
e-mail: info@azalka-skolka.cz, Tel.: 702 008 781.
n dobré vínečko
Vinotéka „V zatáčce“, Na Špitálce 9, 160 00, Praha 6 – Hanspaulka
Vinotéka „Na Partyzánech“ Jugoslávských partyzánů 25,
16000, Praha 6 – Bubeneč.
n HUDEBNÍ ESPRESSO
kavárna s nabídkou kávy a italských vín.
Na Hanspaulce 14, Praha 6, tel.: 606 189 404
Otevřeno: Út až Pá 8 – 19, So ,Ne 14 – 19. Pondělí zavřeno
n 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.
n 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.
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n Sudová vína z Moravy
Svátek, Fetrovská 1, úterý, středa 14 – 19.
Přijďte ochutnat a přineste si láhve.
n PEDIKÚRU U VÁS DOMA
objednávky na tel. 233 333 326 – důchodci sleva 50%.
n Městská knihovna v Praze

pobočka Dejvice
Technická 6, Praha 6 (přízemí budovy Národní technické knihovny),
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/dejvice/
Oddělení pro dospělé, děti a mládež, internet, Opencard,
bezbariérový přístup. tel.222 537 005.
Letní provozní doba od pondělí 7. července do neděle
31. srpna 2014. POZOR! O prázdninách budeme mít zavřeno
od 28. července do 10. srpna 2014. Znovu otevíráme v pondělí
11. srpna! Výpůjčky můžete vracet v Ústřední knihovně během
jejího letního provozu nebo do biblioboxu pobočky Opatov.
Letní provoz:
Pondělí
13 – 19
Úterý
09 – 16
Středa
12 – 19
Čtvrtek
12 – 19
Pátek
09 – 16
Sobota
zavřeno

n Knihovna ZŠ Hanspaulka

i pro veřejnost
Sušická 1000/29 (přízemí vpravo). Téměř 9 tisíc knih pro děti
i dospělé. Katalog knihovny http://www.zshanspaulka.cz/
index2.htm na stránce dole O prázdninách zavřeno.

n 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, 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.
Příloha KDOCOKDYKDE informuje o činnosti
hlavně hanspaulských podnikatelů.
Tuto službu poskytuje vydavatel zdarma, případný dobrovolný
příspěvek a úhradu výrobních nákladů lze poukázat
na účet T.J. Sokol Praha–Hanspaulka,
číslo účtu 162 860 329/0800, variaibilní symbol 050101.
Česká spořitelna a.s. Praha 6.
Adresa: T. J. Sokol Praha Hanspaulka,
Na Hanspaulce 2, Praha 6. Tel.:233 333 820.
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ZE ŠKOLY

Nocování s Andersenem

N

oc s Andersenem je celostátní, a v posledních letech i mezinárodní oslava dětské
knihy a čtení. Z pátku na sobotu kolem 2. dubna, kdy se slaví Mezinárodní den dětské knihy (den narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena) se v knihovnách pro děti i ve školách sejdou děti a tráví večer a často i noc čtením, malováním,
dramatizací příběhů a dalšími kreativními činnostmi navazujícími na literaturu.
V naší škole jsme se sešli letos již po dvanácté. Na děti čekal pan Andersen, ale
musely nejdříve hledat po škole různé indicie z nejznámějších Andersenových pohádek a dávat z nich dohromady pro ně podstatnou informaci. Jakmile je všechny získaly, mohly najít samotného spisovatele. Ten jim rád za odměnu prozradil něco o sobě
i o svých pohádkách.
Po večeři nastala tvořivá část večera. Pro děti byly připraveny dílny. V první si
na základě přečtené pohádky O ošklivém káčátku vyrobily vlastní brož s káčátkem.
Další byly inspirovány knihami Petra Nikla. Děti dostaly básničku a její černobílou
ilustraci a měly ji podle dojmu z básničky barevně vymalovat. Ve třetí dílně si zahrály na pana Nikla a jako on vymýšlely jméno pro strašidýlko, namalovaly ho a napsaly
o něm básničku. Jejich strašidýlka se jmenovala Barvínek, Světlálek, Vlasoun, Strašík,
Spirálek, Okořík, Hnusounek, Zlobilek… Hotové a povedené výrobky si druhý den odnesly domů, nebo jsme z nich udělali výstavu.
Pak dorazil první host – ze známé kavárny přivezli dětem horkou čokoládu, vědomostní kvíz a také nějakou tu odměnu.
Čtenáři tak dobili energii na hosta posledního – spisovatelku paní Danielu Krolupperovou, která přišla povídat o svých
knihách. Děti zaujatě poslouchaly, některým se již hlavičky začaly chýlit na stranu a zavírat oči. Když skončilo autorské
čtení, každý si ve školní knihovně připravil svůj pelíšek ze spacáku a karimatky.
Ti menší už usínali, starší čekali bojovku jako každý rok. A dočkali se. Za světla
svítících tyčinek si pomalu, ale jistě došli
pro pamětní list a zároveň i pro zážitek
procházení noční temnou školou. Před jedenáctou hodinou už všichni tvrdě spali,
a my taky. Ráno jsme se vzbudili a nadšení v dětských obličejích a zážitky, o kterých si povídali, nás utvrdilo v tom, že
tahle akce má smysl a že se už těšíme
na příští rok.


2/2014

Lucie Vélová

15

ZE ŠKOLY

Hanspaulské dovádění

Z

ákladní škola Hanspaulka se samozřejmě zabývá hlavně vzděláváním a výchovou
svých žáků. Již před lety jsme se ale rozhodli, že naše škola by měla být nedílnou
součástí místa, ve kterém se nachází, a měla by nabízet programy a různé volnočasové aktivity svému okolí.
Tak jsme během let nabídli veřejnosti pochod Šárecký okruh, Den otevřených dveří, vánoční jarmark, sportovní turnaje ve fotbalu a volejbalu, Hanspaulské dovádění,
Hanspaulský ples nebo Hanspaulský festival. Rádi se setkáváme ve škole i mimo ni
s rodiči našich dětí i s lidmi, které prostě naše nabídka osloví.
Na konci dubna se konalo tradiční Hanspaulské dovádění, pokud si dobře pamatujeme, již 16. ročník. Cílem je, aby se děti i rodiče stali návštěvníky školy bez vyučování,
aby poznali učitele i z jiné stránky, aby se setkali rodiče dětí z celé školy. Chtěli jsme
nabídnout program na sobotní dopoledne, které stráví rodina společně. A tak se skákalo přes velké švihadlo, zkoušel se kroket, balily se kufry, poslepu se poznávaly věci,
lovily se ryby. Plno bylo i v dřevěné dílně Báry Hubené. V tento den každoročně také
zveme budoucí prvňáčky, aby se blíže seznámili se školou. Součástí Hanspaulského
dovádění je vždy skvělé občerstvení, které již pravidelně chystá Klub rodičů.
Ani sportovci v tento den nepřišli zkrátka! Na hřišti Sportovního areálu Hanspaulka se odehrál 12. ročník fotbalového turnaje Hanspaulcup. Byla to prima sobota a věříme, že se všichni dobře bavili.
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ZE SOKOLA

Co se děje v Sokole.

J

eště před prázdninami proběhla v Hanspaulském Sokole řada zajímavých akcí.
V dubnu se naše žákyně zúčastnily závodů ve sportovní gymnastice, atletice a plavání. Dvě žákyně postoupily do pražského finále ve sportovní gymnastice. Žáci z oddílu florbalu dohráli turnaj mladších žáků, pořádané Českou florbalovou unií.
Koncem května, ve dnech 23. – 25. 5., se naše jednota účastnila Bambiriády – prezentace spolků dětí a mládeže. Naši cvičitelé připravili pro příchozí děti bohatý a zajímavý sportovní program.
29. 5. uspořádal TJ Sokol Praha – Hanspaulka Akademii.
Vystoupily zde skoro všechny oddíly – od nejmladších z oddílu rodiče a děti, přes
předškolní děti, mladší a starší žákyně, taneční oddíl, po dospělé – aerobik, společenské tance a věrnou gardu.
V pilném proudu jsou vždy koncem školního roku přípravy na letní pobyty pro
rodiče a děti, taneční oddíl a oddíl aerobiku žen. Program na těchto pobytech je velmi
bohatý a nápaditý. Kromě samotného cvičení na účastníky čeká spousta zážitků. Nejmenší děti z oddílu rodiče a děti se během celého pobytu připravují a zkoušejí divadelní představení, každý rok hrají jinou pohádku, ve které si zahrají opravdu všichni.
Každé dítě má svoji roli a s pomocí rodičů a cvičitelů se vyrábějí kostýmy, dekorace,
kulisy… zkrátka, jako v opravdovém divadle. Na závěr pobytu je velké představení
a děti předvedou, co se za týden pilného zkoušení naučily.
O tom, jak všechny prázdninové pobyty a cvičení proběhly, a o dalších zážitcích
zase v příštím čísle.


2/2014

Věra Mikulková
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AKTUALITY

60 šakalích let na Hanspaulce
(Zpráva z bojiště)

N

ěkdy koncem února jsem si uvědomil,
že náš hudební guru a hanspaulský
bard Ivan Hlas v květnu oslaví šedesátiny. Kdo by to řek’ do tak mladýho člověka… No a od toho už byl jen krok k tomu
připravit a uspořádat pořádnej koncert,
protože to my tady na Hanspaulce docela umíme. Nechtěl jsem z toho dělat oslavu narozenin, protože toho si užil už dost,
a zakázal jsem všem takový to přání, kecy,
předávání darů atd. Chtěl jsem dát dohromady opravdu velkej hudební svátek,
kterej se k těm šedesátinám hodí. A taky
jsem chtěl oživit a ukázat muziku, která
se u nás na kopci (a možná vůbec po Praze) dlouho nehrála a stojí za to. Tak jsem
si vymyslel 60 šakalích let, protože to spojení jasně evokuje, o čem a o kom to je. Je
to takový „oblečená a neoblečená“, slaví se
a neslaví se. A přitom se s programem dá
krásně kouzlit. A začal jsem na tom konceptu pracovat.
Šakalí léta, fenomenální úspěch z porevoluční doby, katapultoval tehdy Ivana
Hlase jako autora do nejvyšších pater domácí hudební scény a film Honzy Hřebejka
s Ivanovou hudbou už zůstane natrvalo v paměti. Takže Šakalí léta jako téma. Mám to.
Dáme to naživo tak jako tenkrát, s Pepou Pilařem, Annou K., Honzou Kalouskem atd.
A k tomu celou plejádu hudebních přátel, kteří mají k těm šedesáti letům a k Hanspaulce nějakej vztah.
První jsem se sešel s Ivanem a představil mu ten nápad. Protože kde jinde se má
začít, že jo. Hned druhá cesta vedla na radnici Prahy 6, kde jsem požádal o povolení
uspořádat takový open air koncert a o pomoc při realizaci. Rád bych tedy touto cestou
poděkoval za vstřícné přijetí projektu 60 šakalích let radnicí, za laskavé udělení záštity paní starostky a významnou finanční pomoc.
Další kroky vedly mezi sousedy a kamarády na Hanspaulce, bez kterých by se
takhle veliký projekt nedal zvládnout. Propojil jsem síly občanského sdružení Hanspaulka a HanspaulCity o.p.s. a vytvořili jsme pracovní tým a pustili se do příprav. Sousedské a přátelské vztahy na Hanspaulce zaplaťpámbu léta fungujou, a tak se dají
dělat i zázraky. A Šakalky mezi takové zázraky teď, 8. 6. na louce pod Hanspaulským
zámečkem, nejspíš patřily. Textař Jarda Mueller, lékárník Honza Beránek, projektant
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Honza Mařan, filmař Jarda Vaculík, inža Vráťa Javůrek, zvukař Petr Trnka zvaný Švestka. Srdcaři. Základní tým. Ale taky Kuba Valášek, kterej vyrobil a vyvěsil Kšandu nad
jeviště, paní doktorka Ála Kyslíková, která dodala nafukovací kytáru, kovář Jarda Zahrádka zase odlil brejle z bronzu, moje sestra Milada a výtvarnice Otina Perglová, který vymyslely úžasnej plakát a trička. Taky všechny naše děti, co pomáhaly s produkcí,
dopravou umělců a v pekelným vedru se staraly o hlad, žízeň a servis víc jak stovky hudebníků. O nebe v žaludku pečovali Žrádlo a sádlo sociologa Rudy Strašáka, Petra z Vínečka, Huderovi, Petr Koráb, Únětickej pivovar, ale nejen ti.
A na pódiu se od 14 hodin, kdy koncert začal famózní dejvickou sestavou PUB neboli Pražský Ukulele Band, vystřídali v divokém sledu Bluesberry, Bílá nemoc, Wooden
Shoes, Janek Ledecký, Vpřed, Slávek Janoušek, Michal Hrůza, Ondřej Hejma, Richard
Tesařík, Krausberry, Hlava B, Karel Kahovec, Olin Nejezchleba, Norbi Kovács, Pepa Pilař, Jan Kalousek, Kateřina Svobodová, Ondřej Hlas, Šlupka Svěrák, legenda Jiří Suchý
a mnoho dalších. No a samo sebou Ivan, čerstvý šedesátník. Louka byla úplně plná,
na koncert přišlo hodně přes tisíc lidí. Všechno proběhlo hladce, nikoho nemusela
odvážet přistavená sanitka ani hlídkující strážníci městské policie. Za pět minut deset jsme koncert ukončili a začalo se balit, stěhovat a uklízet. V půl druhé v noci byla
louka čistá, pódium i stánky pryč. Zameteno. Hotovo. Odjížděl jsem s Pecou z placu
poslední. Dvě piva u Rafa, kde ještě dojížděla afterparty. V půl třetí jsem byl v posteli.
V osm ráno jsem zkontroloval celé šakalí doupě pod zámečkem za denního světla
a odjel do práce. Protože bylo pondělí


2/2014

Jeňýček Fischer, kulturní referent
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Přírodní zahrádka
(1. část)

Na počátku každé věci je jednoduchost prostá, často neumělá, nedovední, ale
mnohdy ve své prostoduchosti milá. Druhé vývojové stádium je složitost. Je to obraz zápasu o funkčnost a z toho vyplývá forma. Výtvarný výraz. Třetí a konečné
stádium je jednoduchost sice prostá, ale ne naivní, nedovedná, nýbrž velmi dovedná, až rafinovaně jemná. Není to chudoba ducha, naopak velká zjemnělost ducha.
Všechno poctivé a opravdové je vždycky nakonec jednoduché.


J. E. Koula

Každý, kdo získá zahradu, ji musí nejprve „vyrvat přírodě“. Je nutná cesta od jednoduchého
přes složité opět k jednoduchému?
Tu cestu už před námi urazili a na vlastní kůži
vyzkoušeli jiní. Stačí si předem dobře rozmyslet,
co od zahrádky chcete, a neplýtvat silami. Toužíte
především po místě relaxace, přírodní oáze, vyžadující co nejméně práce? A záleží vám také na tom,
abyste šetřili životní prostředí, spotřebovávali
na zahrádce co nejméně elektřiny nebo nafty a nemuseli používat žádnou chemii? V tom případě je
pro vás přírodní zahrádka to pravé. U nás na Hanspaulce asi nikdo nezakládá zahrádku na zoraném
poli, z ničeho. Postačí tedy trochu přizpůsobit zahrádku, kterou už máte osázenou a zarostlou, nemusíte dělat nic radikálního.
V poslední době se v literatuře o zahradách setkáváme s mnoha novými pojmy: přírodní
zahrada, ekozahrada, permakultura, lazy zahrada, zahrada pro inteligentní lenochy… Je mezi nimi rozdíl?
Přírodní zahrada nebo ekozahrada co nejvíc napodobuje volnou přírodu, její hezká zákoutí, o která se také nikdo příliš nestará: třeba okraj lesa, kde roste pestrá směs
květin, křovin, bobulovin. Zahrady pro lenochy využívají stejné principy: pěstujte to,
co na zahrádce roste víceméně samo, nechte se inspirovat také tradičními zahrádkami
našich prababiček, kde rostlo mnoho odolných, houževnatých květin, léčivek i ovoce.
Pak budete moci zminimalizovat zavlažování i další péči o zahrádku. Když na místě
ponecháte i některé divoké rostliny, které se vám na zahrádce usadí samy, a když nebudete mít příliš „uklizeno“, takže vzniknou úkryty pro různé živočichy, zasloužíte
se o větší druhovou pestrost (diverzitu) flóry i fauny na svém pozemku. Kdyby v Čechách přibyly třeba jen desítky nebo stovky ekologických zahrádek, znamenalo by to
pro přírodu a zdravé životní prostředí velkou pomoc!
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Co se týče permakultury, tam jde o takový design, v němž jsou všechny koloběhy co nejvíce zacyklené, každý odpad se využije jako materiál pro něco dalšího a pozemek lidem přináší co největší užitek. To znamená, že permakultura většinou klade
důraz na samozásobitelství.
Jak bych měla postupovat, když budu chtít přírodní zahradu?
Podívejte se, co dobře roste v okolí vaší zahrádky, v přírodě i v jiných zahradách,
nesnažte se nic „lámat přes koleno“. Nasázejte jen tolik jedlých rostlin, kolik jich v pohodě zvládnete a kolik opravdu potřebujete (plody můžete samozřejmě nechávat
i zvířátkům, jde jen o to, abyste se nestresovali a nedřeli na zahrádce jako pod knutou plantážníka). Stejně tak si rozmyslete, jakou plochu krátkého (pochozího) trávníku potřebujete, protože ten je také potřeba udržovat. Nejméně práce dají vyzrálé,
zapojené porosty dřevin a trvalek, které napodobují onen výše zmiňovaný okraj lesa.
Nezapomeňte na útočiště pro takzvaně užitečné druhy živočichů (ježky, žáby, ptáky),
takže se mezi nimi a takzvanými škůdci vytvoří rovnováha. (Ve skutečnosti bychom
měli se zájmem a obdivem pozorovat všechny živočichy, a když bude zahrádka dost
pestrá, žádný „škůdce“ nám nebude zas tak moc vadit.)
Přiznávám, že můj trávník je velice pestrý. Kromě trávy v něm roste i mnoho
různých rostlin, ale i když je přísušek, je pořád zelený.
To je právě ta výhoda trávníku, v němž ponecháváme různé květiny. Nevinné „plevely“, jako třeba jetel a sedmikrásky, nechte klidně růst! Pokud udržujete nizoučký
anglický trávník, kde nesmí růst nic jiného než různé druhy travin, pak na něj jistě vyplýtváte spoustu chemických hnojiv, herbicidů, vody i energie na sekání a další kultivaci. Takový trávník je nepřirozený, uměle je v něm potlačována biologická pestrost,
a ke všemu neodpovídá našim přírodním podmínkám. Sekejte trávník méně často
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a ne úplně na kratičko, nebudete ho muset tolik zalévat. Rozmyslete si, ve kterých partiích zahrady ho můžete sekat třeba jen dvakrát až třikrát za rok, takže z něj vznikne květnatá louka.
Jaké květiny se hodí na hanspaulskou zahrádku? Jsou v přírodní zahradě záhony a cestičky?
Záleží na tom, zda je dané stanoviště spíš slunečné nebo stinné. Odpolední slunce (jihozápadní poloha) je přitom „vydatnější“ než dopolední. Na výsluní skvěle roste
i ve velmi špatné půdě třeba efektní Centranthus (mavuň), veškeré aromatické bylinky (tymián, levandule, šalvěj, smil, santolina, yzop, saturejka, dobromysl), které jsou
mnohem výhodnější než drobné skalničky, protože si ušetříte spoustu pletí. Do stinnějších míst se hodí třeba máta a meduňka, na mé zahrádce z nějakého důvodu naopak vůbec neroste pelyněk, estragon, petržel… tak je prostě nepěstuji.
Dobře se tu daří větším trvalkám, jako jsou pivoňky, denivky, zlatobýl, kopretiny,
chrpy a podobně, z plazivek jsou vděčné rožec, barvínek, břečťan. Samy od sebe na záhonky zavítají vlaštovičník, divizna nebo kakost, ty nepleju, ale ponechávám, dokud
neodkvetou.
Záhonky a cestičky můžete mít takové, na jaké jste zvyklí, jen se zamyslete, zda
na ně můžete využít nějaký přebytečný materiál ze zahrádky: na cestičky třeba drobné
ostříhané větvičky, záhonky si můžete zřídit zvýšené typu „německá kopa“, což je sice
pracnější, ale zase využijete cennou biomasu ze zahrádky a dodáte půdě živiny: vykopejte půdu asi do hloubky 30 cm, do jámy naskládejte silnější větve, na ně tenčí větvičky, shrabané listí, neuzrálý kompost a podobně, a nahoře pokryjte vykopanou zemí.
Všechno vám tam bude výborně růst!

Pokračování příště...
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A je po hotelu!
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Fotoreportáž Jakuba Karlíka ukazuje
jednotlivé etapy demolice Hotelu Praha.
(Jaro 2014)
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DŘÍVE A DNES

Řada rodinných domů v ulici Na Pískách
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