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ÚVODEM
Vážení přátelé,
Dostáváte do ruky letošní poslední „papírové“ číslo
Hanspaulky. Peníze nestačí
na víc než tři čísla, ale materiálu máme stále na čísla čtyři. Proto zkusíme letos
vydat ještě čtvrté číslo, ale
pouze v elektronické podobě. Najdete je na internetu
na stejném místě, jako ostatní
čísla Hanspaulky – na webu Sokola Hanspaulka. Protože to bude číslo vánoční, chceme vás požádat o spolupráci. Chcete se
s ostatními čtenáři podělit o své vzpomínky na vánoce a adventní dobu? Máte zajímavý
recept na vánoční cukroví, máte v rodině nějaký zajímavý vánoční zvyk, nebo máte dobrý
nápad, jak si ulehčit předvánoční úklid? Jak trávíte advent? Rádi vaše příspěvky uveřejníme. Místa bude dost, elektronických stránek může být nekonečné množství. Příspěvky
uvítáme mailem na knihovna.zsh@seznam.cz, nebo na adresu školy.
A co chystáme do příštího ročníku? V anketě, kterou jsme otiskli v letošním roce
na stránkách Hanspaulky, jste nám nabídli mnoho námětů. Budeme se snažit realizovat alespoň některé. V prvním čísle bychom rádi otiskli kalendárium Hanspaulky, ve kterém by byly chronologicky uvedeny připravované akce školy a všech občanských aktivit
v roce 2015.
Rádi bychom také Hanspaulku „omladili“, a tak připravujeme kromě vzpomínkových článků i představení zajímavých osobností. Zástupců zajímavých řemesel, představitelů vědy, kultury, atd., žijících dnes v naší čtvrti. Pro mladší generaci, ale i pro
pamětníky, bude v každém čísle kvíz týkající se Hanspaulky a náměty pro činnost s dětmi (hádanky, hry, vycházky).
Často z vašich připomínek zaznívala nespokojenost a negativní hodnocení současného stavebního vývoje Hanspaulky. Na tuto oblast života Hanspaulky redakce nemá
vliv. Pokud byste chtěli ovlivnit tuto stránku života naší čtvrti, můžete se angažovat
např. v občanském sdružení Pro Hanspaulku http://prohanspaulku.cz/, které má tyto
aktivity ve svém programu.
Pochopitelně budeme psát i o současném dění, informovat o připravovaných akcích
a možná se pokusíme připravit setkání hanspaulských rodáků (také jeden z vašich nápadů), s komentovanou vycházkou po jejich čtvrti. Je hodně věcí, které by stálo za to udělat
a napsat. Doufáme, že získáme finanční prostředky na vydávání časopisu i pro rok 2015.
A nezapomeňte: 4. Číslo Hanspaulky najdete od 1. prosince na webu Sokola
http://www.sokol-hanspaulka.cz/

Vaše redakce
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HISTORIE A OSOBNOSTI

František Vavrečka
a jeho syn MUDr. Milan Vavrečka

F

rantišek Vavrečka se narodil v roce 1893 v Neplachovicích, které leží severozápadně od Opavy. Byl synem Josefa Vavrečky, mistra obuvnického. Po absolvování střední školy v Opavě si tam zřídil obchod s obilím. Byl úspěšný a z jeho podniku se stal
posléze velkoobchod. Byl členem sokolské jednoty v Opavě. Zúčastnil se 7. všesokolského sletu v roce 1920, který byl prvním sletem v Československé republice. Ve dvacátých letech se stal dokonce náčelníkem opavské sokolské jednoty.
V roce 1928 se František Vavrečka oženil s Valérií rozenou Charvátovou. Pocházela z Brna. V roce 1929 se jim narodil syn Milan a o dva roky později dcera Blanka. Rodina žila v Opavě šťastně; obchod F. Vavrečky prosperoval. Bohužel ale jen do 30. září
1938, kdy se konala konference v Mnichově. Při obsazování tzv. Sudet německou armádou se Vavrečkovům podařilo z Opavy uprchnout do Přerova. Jejich přátelé jim
tam pomohli najít ubytování. Pobývali tam skoro rok. V roce 1939 se přestěhovali
do Prahy. Bydleli na Hanspaulce ve velkém bytě v přízemí domu v Krocínovské ulici
6. Milan nastoupil v roce 1940 do Státního reálného gymnázia na Velvarské (dnešní
Evropské) ulici. Jeho budovu ale zabrali na podzim roku 1940 Němci a výuka
se konala v několika budovách v Dejvicích a Bubenči. Od konce května roku
1945 se opět vyučovalo na Velvarské ulici. Po maturitě v roce 1948 začal Milan
studovat na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy.
V roce 1949 byla rodina Vavrečkova těžce postižena. Pan Vavrečka byl zatčen a odsouzen na dva roky do tábora
nucených prací. Tyto tábory byly zřízeny zákonem 247/48 Sb. ze dne 25. 10.
1948. O uvěznění v nich ale nerozhodovaly soudy, nýbrž komise vytvořené při Krajských národních výborech,
v Praze při Městském národním výboru.
Měly tři členy, jimiž byli výlučně členové
KSČ (Komunistické strany Československa). Byly určeny pro převychování politicky nespolehlivých osob; mohl to být
např. člověk, kterého někdo obvinil, že
má nepřátelský vztah k lidově demokratickému zřízení (název používaný pro
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tehdejší režim), nebo měl příbuzné v některé západní zemi, byl podnikatel apod.
Tábory byly zřízeny na několika místech
Československa. Do srpna roku 1950
v nich bylo zadržováno 16 691 osob.
Zrušeny byly v roce 1953. Pan Vavrečka byl poslán do tábora ve Svatém Janu
pod Skalou. Vězňové zde pracovali v kamenolomu. Byla to vyčerpávající práce.
Přibližně po roce postihl pana Vavrečku
srdeční infarkt. Jeho léčení trvalo velmi
dlouho a do tábora se již nevrátil. V roce
1950, kdy jsem se s ním seznámil, byl již
v invalidním důchodu. Zaměstnaná byla
jeho žena a po absolvování střední školy
také dcera Blanka.
Při politických prověrkách na vysokých školách v roce 1949 se Milan oprávněně obával, že by mohl být vyloučen ze
studia, protože jeho otec byl uvězněn
v táboře nucených prací. Proto tuto skutečnost neuvedl v tzv. Kádrovém dotazníku. Bylo to velmi riskantní. Měl však štěstí:
prověřovací komisi o tom nikdo neinformoval.
Milan měl mimořádné hudební nadání. Již za války hrál výborně na violoncello; studoval soukromě u vynikajícího učitele, profesora konzervatoře Karla Sádla. V září roku
1948 byl přijat na pražskou konzervatoř. Ve školním roce 1948/1949 studoval tedy
na lékařské fakultě a zároveň i na konzervatoři. Bylo to velmi náročné. Milan absolvoval na konzervatoři celý školní rok, protože doufal, že by mohl ve studiu na konzervatoři pokračovat, i kdyby byl vyloučen ze studia na lékařské fakultě. Když jeho prověrka
na fakultě šťastně dopadla, studium na konzervatoři ukončil. Nadále se však věnoval
hraní na violoncello; opět navštěvoval profesora Sádla. Hrál také stále ve smyčcovém
kvartetu, které vytvořil se svými třemi přáteli. Hráli spolu již několik let a občas uspořádali soukromý koncert ve velkém pokoji u Vavrečků.
V Krocínovské ulici nebo na stanici autobusu jsem občas potkával Milana s violoncellem ve velikém pouzdře na zádech. Po čase jsme se seznámili a Milan mi řekl, že
jezdí k profesoru Sádlovi. Odpověděl jsem, že hraji na klavír a že už osm roků se také
soukromě učím u profesora konzervatoře Šímy. Brzy nato mě Milan požádal, abych
spolu s jeho kvartetem nastudoval Mozartův klavírní kvintet. Velmi rád jsem mu vyhověl. Po několika zkouškách jsme kvintet zahráli u Vavrečků ve velkém pokoji. Bylo
tam asi 15, možná i více hostů. Byli to většinou Milanovi spolužáci z gymnázia a lékařské fakulty. Později jsem hrál na koncertech u Vavrečků na klavír i sólově. Poslední
skladbou, kterou jsem tam hrál, byla 1. věta Brahmsovy sonáty pro violoncello a klavír. Jejímu nastudování jsme s Milanem věnovali hodně času, protože v ní jsou obtížné
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pasáže pro oba nástroje. Když jsme se domnívali, že jsme ji dobře zvládli, dojednal Milan v květnu roku 1951 návštěvu u profesora Sádla. Sádlo byl přísný učitel, a když jsme
Brahmse hráli, měli jsme oba velkou trému. Dopadlo to ale dobře, Sádlo naši hru velmi chválil. Předvedení této skladby u Vavrečků bylo naše nejúspěšnější, bohužel ale
také poslední vystoupení. Oba jsme studovali na univerzitě, připravovali se na zkoušky a na hudbu jsme měli málo času. Nadále jsme se však spolu stýkali.
Koncerty v bytě u Vavrečků navštěvovali také Jaroslav Kolár a jeho sestra Alena. Jaroslav Kolár se později stal vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu a napsal řadu významných publikací o české literatuře ve 14. až 17. století. Oba jsem pak
často potkával na koncertech v Rudolfinu. Po jisté době s nimi přicházel na koncerty
MUDr. Zdeněk Gregora. S ním jsem brzy navázal přátelské vztahy. Často jsem se s ním
setkával, zvláště po roce 1958, kdy se s Alenou Kolárovou oženil. Měli jsme řadu společných zájmů i názorů a dokonce jsme také měli stejnou funkci na gymnáziu. Oba
jsme byli předsedy studentské rady: já na Státním reálném gymnáziu na Strossmayerově náměstí v roce 1946, Z. Gregora na Státním reálném gymnáziu na Velvarské ulici
v roce 1947 a začátkem roku 1948 až do konce února, kdy byl rozhodnutím tzv. akčního výboru funkce zbaven.
Po absolvování lékařské fakulty se MUDr. Milan Vavrečka přihlásil na místo aspiranta v Ústavu fyziologie. Konkurz vyhrál. Když však zjistil, že se v tomto ústavu provádějí pokusy na zvířatech, aspiranturu odmítl (Pokusná zvířata byla umístěna v suterénu
domu v Salmovské ulici, v němž Ústav fyziologie sídlil). Krátce nato se mu podařilo ještě stihnout konkurz na aspiranturu,
který vyhlásil Ústav pro výzkum výživy
lidu v Krči. Byl opět úspěšný. Aspirantské studium trvalo tehdy tři roky. Uzavíralo se obhajobou tzv. kandidátské práce.
Milan svou kandidátskou práci úspěšně
obhájil a brzy po obhajobě byl jmenován
vědeckým pracovníkem. V přízemí budovy tohoto ústavu, která je blízko hlavního
vchodu do areálu Thomayerovy nemocnice, bylo menší interní oddělení. Milan
tam měl službu dva dny v týdnu. Mohl
tak spojovat vědeckou činnost s praktickou lékařskou prací na interním oddělení. Byl proto prací v ústavu tak spokojen,
že si nikdy nehledal zaměstnání v jiném
výzkumném ústavu, který by byl blíže
jeho bydliště než krčský ústav.

Pokračování příště...
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Zakládání zahrad na Hanspaulce
(1. část)

K

dyž se podíváme na snímek kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce pořízený ve
20. letech, uvidíme ničím nenarušený pohled přímo k usedlosti na Pernikářce. Jen
nalevo je patrná zeď (zřejmě zeď zahrady usedlosti Hadovka) a několik stromů uspořádaných do alejí, jinak jsou vlnité pláně téměř holé. V tomto terénu vznikala před
osmdesáti lety vilová zahradní čtvrť, takže dnes už nelze na obzoru spatřit ani jednu
z kaplí, ty můžeme vidět jen z nevelké vzdálenosti. Pokud v jejich blízkosti nebydlíme
nebo nechodíme na procházky, o jejich existenci ani nevíme. Zahuštění a zneviditelnění této části Prahy vznikalo postupně, když dorůstaly stromy a houstly keře nově
zakládaných zahrad při nově postavených domech, k čemuž lze ještě přiřadit několik
ploch veřejné zeleně volných prostranství nebo parků.
Zakladatelé zahrad zcela jistě věděli o zdejších stráních, využívaných od středověku až do válek o dědictví rakouské jako vinohradů. Postupný přerod vinohradů
do ovocných sadů byl patrný zcela jistě i v době zakládání zahrad při nově stavěných
domech v době meziválečné, kdy do nich byl včleněn nejeden strom.
Pro mnohé nové obyvatele zde byly vytoužené zahrady různých typů a velikostí. Nejlépe si je základně roztřídíme podle typu domů, které splňovaly různé nároky na bydlení. Kromě vil s většími či menšími samostatnými zahradami jsou pro Hanspaulku
typické nejen dvojdomky, ale zejména řadové domky s jednoduššími i složitějšími fasádami. Typ domu zásadně určoval velikost zahrady, její podobu i její využití apod.
Období První republiky je už obdobím plného uvědomění si nutnosti zdravého
prostředí, které dává vhodně zvolená zeleň. Různě velké obnosy dané za nové bydlení,
které bylo někdy vydáno z dostatku či přebytku, bylo jinde spláceno v mnoholetých
hypotékách. I tato počáteční nerovnost
mohla ovlivnit uspořádání zahrad.
V roce 1929 vyšel Čapkův Zahradníkův rok, kde se stylem sobě vlastním vyznává ze své záliby v zahradničení, které
je vlastně relaxací duševně pracujícímu
člověku. Možná se tak v tomto díle odráží obecný příklon k takovéto relaxaci.
Jinak měla zahrada bratří Čapků na Vinohradech zcela individuální ráz, kterým si
přenesli vzpomínku na své rodné Podkrkonoší. Není však vyloučeno, že množství
takto individuálně zakládaných zahrad
bylo realizováno i na Hanspaulce.
O tom, že bylo zakládání zahrad aktuální záležitostí, svědčí řady knih pojednávajících o tomto tématu. Jeden z našich
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nejvýznamnějších zahradních architektů
Josef Kumpán vydal v roce 1938 knihu Novodobé zahrady, kde je i několik fotografií
ze zahradních realizací v Dejvicích. Kniha
uvádí čtenáře do zákonitostí architektury, vztahu a návaznosti zahrady na dům,
otevírá hru vizuálních kontrastů a toto
vše zároveň prakticky rozvíjí v přehlídce
rostlinstva a jiných vhodných konkrétních
předmětů užitých při zvelebování zahrady.
Období První republiky charakterizují tři typy částí zahrad. Jde o předzahrádku, jakousi přechodnou zahradu a část zahrady různě architektonicky oddělenou (nízké
zídky teras, schůdky, živé ploty …), která je soukromého rázu. Předzahrádky jsou jasně identifikovatelné například u řadových domků, kde právě průčelí každého domku je
zhodnocováno zahradou převážně okrasnou, v níž mají hlavní roli květiny zároveň upotřebitelné k řezu pro uplatnění se v interiéru, ale i drobnější (podle velikosti předzahrádky) užitkové (ovocné) stromy, které přispívají k potěšení oka všech vnímavých
kolemjdoucích. Bylo a je proti smyslu této základně reprezentační a zkrášlovací funkce
předzahrádky ohradit ji neprůhledným plotem. Předpis platící za 1. republiky uváděl,
že oplocení sousedící s ulicí musí mít alespoň podezdívku, čímž se také zřejmě městské
předzahrádky měly odlišovat od oblíbených vesnických. Na ploty, rozdělující zahrady
mezi sousedy, se tato vyhláška nevztahovala. Ostatně ještě na začátku 90. let 20. století
byly některé zahrady v okolí Pernikářky rozdělené jen plaňkovým plotem bez podezdívky s žulovými sloupky tvaru hranolů, nahoře přitesaných do jehlanu.
Soukromější části zahrad byly a jsou u řadových domků vždy jen částečně možné.
Vzhledem k malým několikametrovým šířkám takových zahrad není ani zachování soukromé plochy zahrady uskutečnitelné, aby nebylo na úkor sousedům (stín z příliš vysokých stromů). Prostor invencím zahradních architektů poskytovaly především vily
budované bohatší střední vrstvou, ať šlo o vily funkcionalistické nebo tradičnější. Bylo
pravidlem, že čím byl vlastník vily movitější, tím si kromě výběru polohy na kopcovité
Hanspaulce mohl dovolit větší plochu zahrady, kde mohlo být uplatněno několik funkčních typů zahrady. Taková zahrada spolu s domem měla samozřejmě reprezentovat
majitele, a pokud byla dostatečně velká, mohlo se sem vejít dětské hřiště nebo bazén
k plavání. Při prohlížení plánů těchto zahrad se však nesmíme nechat mást. Tam, kde je
často nakreslen bazén (basin), není prvořadě myšlena plavecká nádrž, ale vodní plocha
s jasným místem v celém architektonickém začlenění domu do zahrady. Je zachováno
množství návodů, jakými rostlinami je okrášlit, které rostliny jsou vhodné, odolné apod.
Mimochodem velmi oblíbené lekníny bývaly ozdobou těchto vodních ploch jen tehdy,
pokud nebyla v celkovém účinu žádoucí jednotvárnost zahrady.

Pokračování příště...
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Marie Kuldová
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JUDr. Zdeněk Tayerle
17. 4. 1927 Praha – 23. 6. 2014 Praha

D

oktor práv, advokát a ekonom. Narodil se v rodině sociálně demokratického poslance Parlamentu ČSR Rudolfa
Tayerleho, významného odborového politika v dobách Rakouska-Uherska a První republiky.
Po němž byla po 2. světové válce krátce pojmenována část dnešní Radhošťské
ulice na rozhraní Žižkova a Vinohrad. Rudolf Tayerle byl za aktivity v sociálnědemokratických odbojových strukturách
zatčen již v září 1939 a odvlečen do koncentračního tábora Mauthausen, kde v březnu
1942 zemřel. V době komunistické éry byl oficiálně „nežádaným“ a z dobových slovníků byl vymazán.
Jeho syn Zdeněk vystudoval právnickou fakultu UK a poté studoval na Vysoké škole ekonomické. Původně chtěl zamířit do diplomatických služeb, ale protože nevstoupil do KSČ, nebylo mu to umožněno. Nastoupil jako právník do Národního divadla.
Když mu po letech bylo nabídnuto místo náměstka ředitele s podmínkou, že vstoupí
do KSČ, odmítl a z ND odešel na Odborový svaz pracovníků umění a kultury. Později
byl zaměstnán i v Herecké asociaci. Do ND se vrátil až v roce 1990 jako správní ředitel. Po dvou funkčních obdobích, když se Státní opera osamostatnila, se stal správním ředitelem právě této divadelní instituce. Poté pracoval jako náměstek ředitele
Divadla Spejbla a Hurvínka, odkud odešel
až po svém úrazu před několika lety, ale
i pak s divadlem spolupracoval.
Celý život se svými profesemi věnoval českému divadelnictví a české kultuře. Nikdy, ani za cenu výhod, nevstoupil
do KSČ, ani do žádné jiné politické strany. Odmítl i nabídku kandidatury na místo poslance do Národního shromáždění.
Byl vzdělaným, zásadovým a čestným člověkem, kterého si jeho okolí vážilo.
Na Hanspaulce žil od roku 1981. Při procházkách se svými psy obdivoval její jedinečnost a rád poznával zajímavé lidi. Mezi
jeho přátele patřil MVDr. Mašek, fotograf
Miroslav Jodas a grafik V. Rathouský.

Mgr Hana Tayerlová – Pešková.
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Umělecké památky Hanspaulky
(4. 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 seznámit se i s obytnými domy, které byly do této publikace zahrnuty. V minulých číslech jsme uvedli tři části seznamu těchto objektů, v pořadí podle
čísel popisných. Pokračujeme dnes čtvrtou, předposlední částí, ve které jsou zahrnuty i vily z akce „Výstava bydlení – Stavba osady Baba“, připravené výstavním výborem
za předsednictví arch. Pavla Janáka v roce 1932. Na přiloženém obrázku je obálka katalogu této výstavy. Je vidět, že při otevření výstavy bylo dokončeno jen 20 domů. :
čp. 1705 Na Ostrohu 60
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – Josef Fuchs)
čp. 1706 Na Ostrohu 58
funkcionalistický rodinný dům
(1932–33 – František Kerhart)
čp.1707 Na Ostrohu 56
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – František Kerhart)
čp. 1708 Na Ostrohu 54
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – Ladislav Žák)
čp. 1709 Na Ostrohu 52
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – Oldřich Starý)
čp. 1710 Na Ostrohu 50
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – A.Heythum a E.Linhart)
čp.1711 Na Ostrohu 48
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – J. a K. Fišerovi)
čp. 1712 Na Ostrohu 46
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – Oldřich Starý)
čp. 1718 Nad Šárkou 9
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – J.Freiwald a J.Böhm)
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čp. 1737 Sušická 10
novoklasicistní rodinný dům s barokizujícími prvky
(1931 – Alois Zima)
čp. 1754 a 1755 Na Dionýsce 6 a 8
novoklasicistní obytné domy
(1931–32 – František Matějíček)
čp. 1756 Na Dionýsce 10
puristický obytný dům
(1933 – Jindřich Pollert)
čp. 1757 Na Dionýsce 12
funkcionalistický obytný dům
(1937–38 – R. Hraba a H.Pacanovský)
čp. 1759 Šlejnická 9
novoklasicistní obytný dům
(1931–32 – Jindřich Pollert)
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čp. 1773 Na Beránce 7
puristicko-novoklasicistní rod.dům
(1932–34 – J.Fröhlich a J Gillar)
čp. 1776 Na Babě 13
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – F. Kavalír a úprava L. Žák)
čp. 1777 Na Babě 11
funkcionalistický rodinný dům
(1933 – Ladislav Machoň)
čp. 1779 Na Babě 9
funkcionalistický rodinný dům
(1929–32 – M. Stam a J.Palička)
čp. 1780 Na Babě 7
funkcionalistický rodinný dům (1932 – Oldřich Starý)
čp. 1781 Na Babě 5
funkcionalistický rodinný dům
(1931–2 – H.Kučerová – Záveská)
čp. 1782 Na Babě 3
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – Ladislav Žák)
čp. 1783 Na Babě 1
funkcionalistický rodinný dům
(1935–36 – Josef Gočár)
čp. 1785 Nad Paťankou 16
funkcionalistický rodinný dům,
který si pro sebe postavil (1932 – Pavel Janák)
čp. 1786 Nad Paťankou 18
funkcionalistický rodinný dům
(1931 – Josef Gočár)
čp. 1788 Nad Paťankou 22
funkcionalistický rodinný dům
(1932–33 – Josef Gočár)

čp. 1789 Nad Paťankou 24
funkcionalistický rodinný dům
(1935–36 – František Kerhart)
čp.1790 Nad Paťankou 28
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – Oldřich Starý)
čp. 1791 Na Ostrohu 41
funkcionalistický rodinný dům
(1933–34 – František Kerhart)
čp. 1792 Na Ostrohu 53
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – František Zelenka)
čp. 1793 Na Ostrohu 51
funkcionalistický rodinný dům
(1931–32 – Ladislav Žák)
čp. 1794 Na Ostrohu 49
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – H.Kučerová – Záveská)
čp.1 795 Na Ostrohu 47
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – František Kavalír)
čp. 1796 Na Ostrohu 45
funkcionalistický rodinný dům
(1933–34 – František Kerhart)
čp. 1797 Na Ostrohu 43
funkcionalistický rodinný dům (1932 – Pavel Janák)
čp. 1798 Na Babě 2
funkcionalistický rodinný dům (1934 – Josef Gočár)
čp. 1799 Na Babě 4
funkcionalistický rodinný dům
(1933 – František Kerhart)
čp. 1800 Na Babě 6
funkcionalistický rodinný dům
(1933–34 – Pavel Janák)
čp. 1801 Na Babě 8
funkcionalistický rodinný dům
(1933–34 – Vojtěch Kerhart)
čp. 1803 Na Babě 12
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – Jan E. Koula)
čp. 1804 Na Babě 14
funkcionalistický rodinný dům
(1933 – Z. Blažek a O. Fischel)
Tro
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S javorovým listem na čele

P

rávě jsme přijeli velkým autem na Hanspaulku. Na chodníku se vrší několik
dřevěných beden, jaké už jinde k vidění nebývají. Také množství tyčového nářadí, dva
dvoukoláky, vyfouknutý raft i s pádly, zabalená týpí, pod nimiž ještě včera spaly děti.
Právě jsme se totiž vrátili z třítýdenního
tábora v přírodě a vykládáme u klubovny
všechny věci, bez kterých by se tábor většinou neobešel.
Jsme Javor, celým jménem 73. skautské středisko Javor. Neznáte nás? Přitom
patříme k Hanspaulce už přes 40 let.
Scházíme se v klubovně v ulici Na Hanspaulce, kterou tvoří jedna místnost s předsíňkou, záchodem a jakousi minikuchyňkou,
to vše v budově Sokola, pár kroků pod základní školou Hanspaulka. Se Sokolem udržujeme dobré vztahy a vzájemně si pomáháme, například s přípravami každoroční sokolské Jarní veselice.
Také někteří ze zakladatelů našeho střediska byli zároveň cvičitelé v Sokole. Tenkrát se
ale jmenoval TOM (Turistický oddíl mládeže), protože skauting byl až do roku 1989 zakázán.
Dnes už naši činnost naštěstí nikdo neomezuje, a tak naše středisko vzkvétá.
V současné době se členové střediska rozdělují podle věku do tří oddílů: nejmladší
jsou Lvíčata (6–10 let), následuje oddíl Maníků a Plejád (10–15 let) a všichni starší 15
let, kteří předchozími oddíly prošli, mají také svůj oddíl, ať už se na činnostech střediska podílejí tak či onak více či méně, a nazývají se Medvědi.
Naše činnost spočívá v množství celoročních setkávání: oba dětské oddíly mají každý týden schůzku a přibližně jednou za měsíc víkendovou výpravu. Snažíme se děti
vést k životu v přírodě, na výpravách přespáváme „pod širákem“, pod stany nebo přístřešky z celtoviny, v zimě v chalupách, v létě pod týpí na táboře. Učíme děti vystačit
si s trochou nutných věcí a s pomocí svého okolí zvládat stále náročnější úkoly. Bereme si jen to, co si uneseme na zádech, za to však nezapomínáme zabalit velké množství energie a nadšení a každý den prožíváme pestře a naplno.
Během schůzek se pohybujeme především na Hanspaulce, kdy v okolí klubovny hrajeme různé hry, sportujeme, něco vyrábíme či předáváme dětem znalosti místní historie.
Děti, které v Javoru vyrůstají, postupem času získají spoustu dovedností, o kterých
se jejich neskautským vrstevníkům ani nesnilo, vztah k přírodě a svému okolí. A také
síť přátel, hlavně z Hanspaulky, ale i z jiných koutů Prahy 6 a celé republiky.


Jana Bednářová

Přejete-li si, aby mezi nás patřilo i vaše dítě (případně jste-li oním dítětem), neváhejte nás kontaktovat! Nejjednodušší je obrátit se
na vedoucí jednotlivých oddílů: Oddíl Maníků a Plejád (10–15 let): javor.manici@email.cz, Oddíl Lvíčat (6–10 let): pripravka@email.cz
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Přírodní zahrádka
(dokončení z minulého čísla)

Smí se v přírodní zahradě plít plevel?
Určitě smí, ale nikoli s cílem získat holou, obnaženou půdu, protože ta snadno
vysychá a v přírodě ji také nikde nevidíme,
s výjimkou nějakých půdních sesuvů, záplav
a jiných katastrof. Plevel odstraňuji ve chvíli, kdy vadí růstu něčeho, co na daném
místě chci mít. Například na jaře záhonky
zarostou ptačincem, který půdu krásně stíní
a udržuje vlhkou, ten odstraňuji až ve chvíli,
kdy vadí nějaké další výsadbě.
A co výběr keřů a stromů. Proč by v přírodní zahradě neměly být například
túje, jalovce, rododendrony?
U rododendronů je problém s jejich požadavkem na kyselou půdu, čehož se obvykle dociluje rašelinou, a ta se v přírodních zahradách používat nesmí. Její těžba totiž
není udržitelná. Pokud vám ale rododendrony dobře rostou i bez rašeliny, nic špatného na tom nevidím. Túje jsou takový symbol moderní zahrady, kdy se lidé snaží o maximální jednoduchost. Je pravda, že túje vytvoří snadno a rychle „pohledolam“, který
je po celý rok stejný a nevyžaduje údržbu. Jenže se tím připravujete o radost z přírodní pestrosti, a já osobně si v zahradě s řadami tují připadám jako v urnovém háji.
Podobně je to s dalšími jehličnany – nejsou úplně špatné a v zahradě byste měli mít
asi třetinu stálezelených dřevin, aby byla dekorativní i v zimě. Ale nepřinášejí žádnou
„přidanou hodnotu“ jako květy, potravu pro včely, listí do kompostu a podobně.
Pokud mám zahrádku trochu větší, mohu pěstovat zeleninu, jahody, bobuloviny?
Jsou to všechno vyšlechtěné odrůdy.
Tady vidím jediné omezení, že v přírodní zahradě se nesmí používat chemické přípravky, pesticidy, herbicidy a umělá hnojiva. Velmi prošlechtěné odrůdy na nich mohou být závislé. Asi bude potřeba to případ od případu vyzkoušet a zkusit i biologické,
„povolené“ způsoby ochrany a hnojení takových rostlin.
Čím bych měla rostliny na zahradě hnojit?
Úplným základem je kompost, který k přírodní zahradě určitě patří. Nějaké živiny půdě dodáte výše popsanými zvýšenými záhony, další živiny získá z mulče, kterým pokrýváme holou půdu mezi rostlinami, pod keři a podobně. Mulčovat můžete
posekanou trávou, senem, listím nebo drobnými větvičkami. Z hnojiv, která seženete v obchodě, se používá hnůj, třeba v granulích, kostní moučka a kamenné moučky.
Podomácku si můžete připravit hnojivou jíchu třeba z kopřiv nebo kostivalu, které
napěchujete do kbelíku, zalijete vodou, přikryjete a necháte několik týdnů kvasit. Je
to výborné hnojivo, ale příšerně páchne, takže já osobně jsem to zkusila jen jednou.
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Voda je stále dražší. Je možné na přírodní zahradě ušetřit za vodu na zalévání.
Téměř imperativem přírodní zahrady je nějaký barel pod okapovou rourou na chytání vody, můžete si vytvořit i soustavu propojených barelů, nebo zřídit jezírko. Hodně
zálivky ušetříte mulčováním a pěstováním nenáročných rostlin. Pomůže i to, že dodáváte na záhony humus z kompostu, který také dobře zadržuje vodu.
Patří jezírko nebo umělý potůček do přírodní zahrady?
Jezírko se rozhodně doporučuje, ovšem bez filtrů a jiných žroutů energie – a bez
nich asi umělý potůček nepořídíte. Přírodní jezírko vám přitáhne na zahrádku zase
jiné živočichy jako obojživelníky, vážky, šídla, stane se oblíbeným napajedlem ptáků,
ježků a podobně, takže se na něj určitě budete dívat raději než na televizi!
Na Hanspaulce žije mnoho psů a koček. V hanspaulských zahradách a parcích zase
různá zvířata, ptáci, hmyz. Při procházce se psem můžete potkat i slepýše. Kteří živočichové jsou pro přírodní zahradu přínosem a jak je mohu na zahradu přilákat?
Kočky rozhodně přínosem nejsou, ale sama mám tři a sdružení Veronica, které
mi zahradu certifikovalo, mě nenutilo, abych se jich vzdala. Je ale dobré jim zabránit v lovu ptáků, třeba tak, že ptačí budky umístíte na hladké kůly, nebo že na kmeny
stromů přivážete chvojí, přes které se kočky nedostanou. – Jinak všichni obojživelníci,
plazi a hmyzožravci jsou na zahrádce určitě vítáni a stačí jim ponechat nějaký úkryt
třeba v podobě hromady větví v koutě zahrady. V té naší třeba žijí ježci.
Jak dlouho trvá, než se z klasické zahrady založené v 30. letech podle tehdejších
představ stane zahrada přírodní?
To je zrovna můj případ, s tím, že řeším spíše výsadby ze 70. let, kdy jsme zahradu
s rodiči osázeli okrasnými cizími dřevinami jako je čínský jalovec, hlohyně, stálezelená kalina, cesmína, tamaryšek. Všemu vévodí obrovský smrk pichlavý asi právě z roku
1930. Nedělám nic radikálního, tyto dřeviny nechávám dožít, ale postupně je nahrazuji domácími, například mám hezký klokoč zpeřený, nechávám vyrůstat černý bez
a podobně. Takže přírodní zahrádku si vlastně můžete vytvořit hned, z roku na rok,
záleží, jak osázíte záhonky trvalek a letniček a jak necháte rozrůstat invazivnější druhy, abyste získali ten charakteristický bujně zarostlý vzhled.
Čím bych měla začít?
Těmi záhonky: pěstujte rostliny ve smíšených kulturách, nikoli v monokulturách a v rovných vojenských řádcích. Zbavte se odkryté, holé půdy, mulčujte nebo nechte půdu porůst
půdopokryvnými rostlinami. A postupně
omezte plochu trávníku podle toho, kolik
ho opravdu potřebujete, zbytek může zabrat „džungle“. Pamatujte, že pro přírodu je
lepší, když každý kousek zahrady není vzorně uklizený, prořezaný, vypletý a shrabaný.
V neproniknutelném křoví nebo v hromadě
větví či kamení najde útočiště množství divokých živočichů, často i ohrožených druhů.
 Evy Hauserové se ptala Ludmila Čumplová

Více o přírodních zahradách najdete zde: www.veronica.cz, proklikněte na „Přírodní zahrady“

3/2014

13

KDO CO KDY KDE
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM 112
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.

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.
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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).

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
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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 ZAMĚŘENÍ A PROJEKT
stávajícího stavu domů, chat, chalup nebo DIGITALIZACE
papírových projektů. Ing. Ladislav Trojan,
607 701 441, 233 320 622, ladislav.trojan@tiscali.cz
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.
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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 GRAFICKÉ PRÁCE
Vizitky, letáky, firemní tabule, řezaná grafika
www.makidesign.cz, marketa.jodasova@volny.cz, 606 440 122
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
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
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n 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.

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

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
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n ELEKTROOPRAVNA – PRODEJ, PŮJČOVNA
A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ
Opravy přenosných domácích elektrospotřebičů
(mimo televize, videa, HiFi věže apod.).
Prodej, půjčovna a servis elektrického ručního nářadí MAKITA,
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.
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
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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.
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%.
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n MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

POBOČKA DEJVICE
Technická 6, Praha 6 (přízemí budovy Národní technické knihovny),
http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/dejvice/
tel.222 537 005. Oddělení pro dospělé, děti a mládež.
Bezbariérový přístup, internet a wi-fi, Opencard, stojany na kola,
přebalovací pulty, nápojový automatk, kavárna, skartovačka.
OTEVŘENO:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

13 – 19
09 – 16
09 – 19
09 – 19
09 – 16
09 – 13

n KNIHOVNA ZŠ HANSPAULKA

I PRO VEŘEJNOST
Sušická 1000/29 (přízemí vpravo). Přes 8 tisíc knih pro děti
i dospělé., 9 titulů časopisů. Katalog knihovny
http://www.zshanspaulka.cz/index2.htm, na stránce dole

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

OTEVŘENO:
12 – 18
(pro veřejnost od 15 hod.)
09 – 15
12 – 15
10 – 18
(pro veřejnost od 15 hod.)
12 – 15

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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Nový školní rok

P

rvního září se opět otevřely dveře školy. Mezi téměř 600 žáky jsme přivítali 94 prvňáčků. Protože únorový zápis
dětí byl ve znamení čtyř ročních období, u vchodu Na Čihadle na ně čekali Jaro
a Podzim a popřáli jim pěkný školní rok.
Všichni našli svoji třídu a tento den je
k lavici doprovodili i rodiče. Věříme, že
všechny děti, nejen prvňáčci, půjdou
i v dalších dnech do školy s úsměvem
na rtech.
ZŠ Hanspaulka má v tomto školním
roce 25 tříd a kapacita je naplněna. Při
dělení tříd na skupiny jazyků využíváme
i knihovnu a bývalé kabinety.
Školní rok se hned rozeběhl, s mnoha rodiči a dětmi jsme se setkali na Šáreckém okruhu. Následující týden jsme
vypravili autobus Student Agency s dětmi druhého stupně na jazykový zájezd
do anglického Bournemouth a další týden vyrážejí na zážitkový kurz žáci šestých tříd do jihočeské Blatnice. Ze tří pátých
tříd nám vznikly nové dvě šesté třídy a naším cílem je, aby se děti dobře poznaly
mezi sebou i s novými třídními učitelkami a vytvořily přátelské kolektivy.
Do školy pozveme během podzimu
i dospělé. Nejen senioři mohou přicházet
každé úterý na lekce práce s počítačem,
připravujeme besedy v naší knihovně
na téma Bezpečný internet, Matematika jinak a zanedlouho se začneme chystat na Den otevřených dveří, který se
koná poslední listopadový týden. Do té
doby rádi přivítáme děti i dospělé čtenáře ve školní knihovně, která slouží škole
i veřejnosti již od roku 2001.
Přejeme si, aby letošní školní rok byl
příjemný a klidný (jak jen to jde) pro děti,
rodiče i učitele!
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ZVEME VÁS
Starostka MČ Praha 6, Ing. Marie Kousalíková a Svatomatějská farnost
ve spolupráci s Pernikářským sousedstvem Vás srdečně zvou na Malou milou

5. SVATOMICHAELSKOU POUŤ
PROGRAM
n Od 15 hodin „Randez – vous“ (kávová společnost, voňavé perníkové ob-

čerstvení, květinářství, stánek s výrobky klientů Domova Svaté Rodiny, tvořivé
dílny: zdobení perníčků, drátování, nácvik tanců dobrovolnými tanečníky).
n Od 15.30 divadlo nejen pro děti – O chaloupce z perníku – klasický příběh z dnešního světa o ztracených dětech a chaloupce z perníku, o nešťastném
tatínkovi a zlomyslné pernikářce, o nápravě a odpuštění v podání divadla Fígl.
n Od 16.30 přivítání čestných hostů, bohoslužba slova – nešpory (farář svatomatějský, kanovník svatovítský), nacvičené tance, předání cen soutěžícím dětem, seznámení s děním kolem kaple v posledním roce.
n Od 17.17 malý večerní koncert před setměním – České hudební nešpory 1693 (rok dokončení kaple) – hraje a zpívá Capella Michaelis pod vedením
Michaela Pospíšila Během celého odpoledne prohlídky kaple s malou výstavou
o dějinách kapličky s komentářem Marie Kuldové a Marie Michalcové Odpolednem a večerem svým slovem provází Marie Hodinářová.
VSTUP ZDARMA

Kaple sv. Michaela Archanděla
(na křížení ulic Duchoslávka a Na Pernikářce v Praze 6)
Pondělí 29. 9. 2014 od 15 – 19 hodin
(den poutní slavnosti sv. Michaela Archanděla)

Z Hanspaulky na Aljašku, Hawai a zpět
zážitky a fotografie z cest

n Kdy? 4. října 2014 od 18 hodin
n Kde? TJ Sokol Praha – Hanspaulka

Na Hanspaulce 2 – Praha 6
Srdečně vás zvou přímí účastníci z Hanspaulského sokola:
Hanka, Věra, Milena, Honza, Vláďa, Jarka, Jana, Erika a Robík
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Co dělají sokolové v létě ?

C

vičí! Ženy mají své cvičení aerobiku jednou týdně, oddíl volejbalu i oddíl mužů se
schází také jednou týdně. Jezdíme po světě a na letní pobyty po naší zemi. Oddíl
rodičů a dětí jel do Orlických hor na chatu Horalka, taneční oddíl dětí byl zase v Louňovicích pod Blaníkem a oddíl aerobiku již po třetí v Železné Rudě.
Pobyt rodičů a dětí je vždy plně obsazen a pro všechny připravila bohatý program vedoucí oddílu Anička Horáková. Společné ranní rozcvičky, výlety, zajímavé cvičení i hry
venku i večer pod střechou a pochopitelně nechybí závody, na kterých si všichni porovnají své schopnosti. Po celou dobu pobytu všichni společně chystají divadelní představení, které si na konci pobytu zahrají. Po klasických pohádkách si letos připravili indiánskou
pohádku o krásné, ale pyšné Šavenis. Pilně se trénují jednotlivé role, všichni musí přiložit
ruku k dílu při výrobě kulis, kostýmů i rekvizit vyrobili a namalovali koně – skoro jak živé)
Ostatně fotografie mluví za vše.... Další fotografie brzy najdete na našich webových stránkách. Představení se po všech velkých přípravách vydařilo, nikdo nic nepokazil. Hurá!
Společný celodenní výlet na zříceninu hradu Frymburk se velmi vydařil. Všichni šlapali, nikdo nefňukal. Cestou děti zjišťovaly různé zajímavosti, jak z přírody, tak
i z historie. Na hradě našly děti dokonce poklad! Cestou děti objevily pumpu na vodu.
To bylo něco! Tohle doma nemáme – všechny děti si ji musely vyzkoušet. Doma otočíme kohoutkem a teče voda, ale pumpa - jéje, to je zážitek.
Tak děti vzkazují: bylo to skvělé příště jedeme znovu. Copak si na nás Anička vymyslí nového?
Ženy z oddílu aerobiku byly cvičit v Železné Rudě na krásné Šumavě. Dvakrát denně cvičení pod vedením naší neúnavné a vždy dobře naladěné cvičitelky Ivy Zastávkové, výlety a večerní hry. Jeden den výlet na Velký Ostrý, krásné počasí a těch hub!
Kam s nimi??? Výhled z Ostrého – no, nádhera. Některé sestry došly pěšky celou trasu 26 kilometrů, my slabší povahy jsme se si zkrátily konec trasy o 4 kilometry autobusem… Také nechyběla nezbytná návštěva cukrárny. Mňam.
Poslední den cestou do Prahy nás čekala – jako každý rok – brigáda u naší
kamarádky Ivany, která žije ve Tejmlově na Šumavě a spolu se svým manželem
chová skotský náhorní skot.
Jezdíme na pastviny trhat šťovík a pomáháme sbírat bohatou úrodu ze zahrady.
Léto se nám opět vydařilo a již začíná
naše pravidelné cvičení v sokolovně.
V příštím čísle přineseme podrobnosti o pobytu tanečního oddílu dětí a také
o daleké cestě devíti hanspaulských sokolů na Aljašku a Hawai.


3/2014

Věra Mikulková
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AKTUALITY

Připomínáme si
1. světovou válku

J

ako připomínku 1. světové války otiskujeme 2 fotografie hanspaulského fotografa pana Emanuela Kimly. Je na nich
zachycen na frontě v horách na italské
frontě, kde dokumentoval nepřátelské
pozice a následně ve vídeňském armádním atelieru je zmapovával.
Měl svůj civilní atelier nejprve na Staroměstském náměstí a pak dlouhá léta
na Bořislavce a ve svém domě ve Zvonické ulici. Působil také jako školní fotograf.
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Milena Suková (roz. Kimlová)

HANSPAULKA

LIST VŠECH OBYVATEL HANSPAULKY A BABY
ČTENÍ O DNEŠKU I O DOBÁCH MINULÝCH

HANSPAULKA

Tak takhle ne!
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Takhle by to na Hanspaulce vypadat
nemělo. Lidi dělejte s tím něco!
Foto: Markéta Jodasová
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DŘÍVE A DNES

Vila Fišerka



Foto použito z knihy „Před branami Velké Prahy“ foto z roku 1929



Foto z roku 2014

