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ÚVODEM

Vážení přátelé,

Přejeme vám do nového roku sněhovou zimu, krásné jaro,
teplé léto, barevný podzim a hlavně zdraví, pokoj v duši
a spokojenost v osobním životě.
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HISTORIE A OSOBNOSTI

František Vavrečka
a jeho syn MUDr. Milan Vavrečka
(2. část)

P

an F. Vavrečka si v padesátých letech občas dopisoval se svým přítelem, který
pracoval jako dělník v JZD (Jednotném zemědělském družstvu) v jedné vesnici na jižní Moravě (nepamatuji si již, jak se jmenuje). Před rokem 1948 tam měl
na svých pozemcích velký semenářský podnik. Mnoho let prodával velké množství
semen prostřednictvím velkoobchodu pana Vavrečky. Počátkem roku 1958 poslal
panu Vavrečkovi dopis. Oznámil mu, že už není pouhým dělníkem, ale stal se vedoucím vedlejší výroby v JZD, která zahrnuje pěstování semen a jejich volný prodej. Zároveň ho požádal, aby pomáhal tomuto JZD při prodeji semen v Praze. Pan Vavrečka
mu vyhověl. Nebyl však příliš úspěšný; za několik měsíců se mu podařilo prodat
pouze dva kilogramy semen zahrádkářům na Hanspaulce. V květnu byl pan Vavrečka náhle předvolán na prokuraturu. Vůbec nechápal, proč ho předvolali. Prokurátor
se ho ptal na jedinou věc: zda prodal nějaká semena od zmíněného JZD na jižní Moravě. Pan Vavrečka mu sdělil, že prodal 2 kg. Zdůraznil, že byl ujištěn, že zákon takový prodej dovoluje.
Prokurátor proti tomu nic nenamítal
a pan Vavrečka byl přesvědčen, že záležitost byla vyřízena. Bohužel se ale hluboce mýlil. Na podzim se u soudu v Jihlavě
konal proces, v němž bylo obžalováno
více než 20 zaměstnanců jihomoravského JZD a několik osob, které prodávaly semena z tohoto družstva; mezi nimi
byl i pan Vavrečka. Ten však byl s pouhými dvěma kilogramy prodaného semena naprostý autsajdr. Byli obviněni
z pokusu o obnovení kapitalismu. Rozsudek, který soud vynesl, byl dokonalým
příkladem třídního pojetí soudnictví.
Obžalovaní, kteří byli dělnického původu nebo pocházeli z chudých rolnických
rodin, byli odsouzeni k podmíněným
trestům vězení. Ti, kteří pocházeli z buržoazních rodin, byli odsouzeni za stejné
činy k vyšším trestům vězení a to nepodmíněným. Pan Vavrečka byl odsouzen
MUDr.Milan Vavrečka(vpravo)
a Ing.Dr.Karel Košťál
ke dvěma rokům vězení nepodmíněně.
u Dunvegan Castle ve Skotsku.
Skutečným důvodem tak tvrdého trestu
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nebyl však prodej oněch směšných 2 kg semen. V dopise, který poslal pan Vavrečka zmíněnému příteli v JZD, kritizoval velmi ostře současný komunistický režim
a o prezidentovi Novotném napsal, že je idiot. V té době ovšem už StB (Státní tajná
bezpečnost) sledovala činnost tohoto JZD a tajně otevírala dopisy adresované jeho
členům. O tom samozřejmě v rozsudku nebyla žádná zmínka. Bylo tam ale uvedeno,
že pan Vavrečka měl nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení.
Stejně jako v táboře ve Svatém Janu pod Skalou postihl pana Vavrečku přibližně po roce věznění srdeční infarkt. Byl převezen do vězeňské nemocnice. Jeho syn
MUDr. Milan Vavrečka podal žádost o propuštění otce z vězeňské nemocnice. Jeho žádost podpořil profesor Charvát, který uvedl, že stav pacienta po druhém infarktu je
tak vážný, že vyžaduje léčení ve specializovaném oddělení nemocnice. Vězeňské nemocnice nejsou pro takové léčení vybaveny. Žádost byla zamítnuta. Pan Vavrečka byl
propuštěn z vězení až po dvou letech, jak byl odsouzen. Jeho zdravotní stav byl špatný, doma většinou polehával. V roce 1964 zemřel.
V druhé polovině 60. let navazoval Výzkumný ústav pro výživu lidu styky s různými vědeckými institucemi v západní Evropě, které vedly ke spolupráci ve výzkumu. MUDr. Vavrečka spolupracoval s Katedrou lékařské biochemie na univerzitě
MUDr.Milan Vavrečka se
svým synem Davidem
u Albert Hall v Londýně.
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v Birminghamu v Anglii, kde se prováděl podobný výzkum jako v pražském ústavu. V roce 1967 ho pozvala birminghamská univerzita na dvouletou vědeckou stáž.
MUDr. Vavrečka začal pracovat v Birminghamu v lednu roku 1968. Krátce po sovětské invazi do Československa odjela do Birminghamu jeho manželka s oběma
syny. Po nástupu Gustava Husáka do nejvyšší funkce v KSČ a zahájení tzv. normalizace v Československu se manželé Vavrečkovi rozhodli, že se do Československa
nevrátí.
V lednu roku 1970 skončila stáž MUDr. Vavrečky v Birminghamu. Přihlásil se
na konkurz na výzkumného pracovníka ve státním výzkumném ústavu BIBRA
v Croydonu blízko Londýna. Byl přijat. Ústav poskytl Vavrečkovům krásné ubytování ve velké, moderně zařízené vile. S prací však MUDr. Vavrečka příliš spokojen nebyl. Nešlo o tvůrčí výzkumnou práci; bylo to rutinní testování nových léků. Po pěti
letech z ústavu odešel. Rozhodl se, že bude skládat doplňovací zkoušky z klinických
oborů medicíny, aby se mohl stát praktickým lékařem. Ve Velké Británii sice uznávali doktorské tituly z Univerzity Karlovy, ale absolventi její lékařské fakulty mohli
vykonávat pouze činnosti, při nichž nebyli v přímém styku s pacientem. Doplňovací zkoušky zahrnovaly všechny obory druhé a třetí státní zkoušky na našich lékařských fakultách. MUDr. Vavrečka skládal tyto zkoušky v Birminghamu. Přestěhoval
se tam i s rodinou. Před každou zkouškou absolvoval tříměsíční praxi v odpovídajícím oddělení nemocnice v Birminghamu. Studium trvalo tři roky a za tu dobu složil
MUDr. Vavrečka úspěšně všechny zkoušky. Pracoval pak v Birminghamu jako praktický lékař přibližně jeden rok. Od svých přátel se dozvěděl, že se uvolnilo místo
ve zdravotním středisku na ostrově Canvey (Canvey Island). Poslal žádost o toto místo a krátce nato byl přijat. Ostrov Canvey leží u ústí Temže, která je tam široká téměř 8 km. Od pevniny je oddělen jen úzkým příkopem, který se naplňuje vodou jen
za přílivu. Před 2. světovou válkou nebyl osídlen. Byl oblíbeným výletním místem.
U břehu tam byla postavena terasa, z níž byl krásný výhled na ústí Temže. Za války byla nedaleko Canvey vystavěna velká rafinérie nafty. Zaměstnanci rafinerie byli
ubytováni na Canvey, kde se pro ně rychle stavěly domy a na Canvey vzniklo město.
V roce 1950 tam bylo založeno zdravotní středisko. Jeho zakladateli byli čeští lékaři,
kteří byli za války příslušníky československé armády v Británii. Na žádost prezidenta Dr . Edvarda Beneše jim britská vláda umožnila dokončit studia, započatá před
válkou v Československu, na britských univerzitách.
MUDr. Vavrečka se počátkem osmdesátých let rozvedl. Jeho manželka Olga se
po rozvodu přestěhovala do Londýna. V Londýně byli zaměstnáni také oba jejich synové Tomáš a David. David byl advokátem (barrister). MUDr. Vavrečka žil pak dlouho
sám ve svém domě, který stál přímo proti zdravotnímu středisku. Po roce 1989 jezdil
často do Prahy. Jeho druhá manželka Věra koupila v roce 1995 byt v Libni. Manželé Vavrečkovi několikrát za rok přijížděli do Prahy. Pokaždé jsem se s nimi setkal. MUDr. Vavrečka odešel do důchodu v roce 2002. Již v té době měl potíže s chůzí. Tyto potíže
se postupně zhoršily tak, že už nemohl přijet do Prahy. Naposled jsem se s ním setkal
na počátku roku 2011. Zemřel 30. dubna 2012.
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Vánoce mého dětství na Hanspaulce

N

arodila jsem se těsně po druhé světové válce na Hanspaulce a dětství až do
15. let jsem prožívala zde. Má první „vánoční“vzpomínka je na Mikuláše, ještě
v bytě v Havlovské ulici 13. Soused pan Beneš scházel jako Mikuláš ze společných
schodů našich domů, my tři děti jsme stály pod nimi v očekávání dárků a já ho najednou poznala podle bot a všem jsem to radostně oznamovala.
Byly mi 4 roky, narodil se nejmladší bratr Otík a my jsme se stěhovali do většího
bytu v Havlovské 41, kde dříve bydlil náš dědeček Karel Sedlák. Ten míval v Hermelínské ulici prodejnu uhlí. Vzpomínám si, že se při stěhování Havlovskou ulicí přenášel
i náš ozdobený vánoční stromek.
Pozdější vánoční vzpomínky jsou hlavně spojeny s kostelíkem sv. Matěje, který byl
na Vánoce svátečně vyzdoben a do kterého nás tatínek vodíval každou neděli na mše.
Býval vždy plný věřících, kteří často stávali i venku před vchodem. V mých vzpomínkách byly každé Vánoce na sněhu a sníh pokaždé pokrýval kostel i celý hřbitov.
První školní roky jsme my děti ještě chodily na náboženství v přízemí školy, kde je
dnes knihovna. Za návštěvu mše jsme od milé slečny katechetky dostávaly razítko andělíčka a za 5 andělíčků svatý obrázek. Občas nás ale zlákala příroda kolem kostelíčka
a místo mše jsme si tam hrály. Bývala tam tenkrát na místě dnešních obchodů a parkoviště krásná louka, v létě plná květin. Pak jsme slečně lhaly a po naší zpovědi v kostele
jsme od pana faráře dostávaly za trest pomodlit se mnoho Otčenášů nebo Andělíčků.
Ve škole v Sušické ulici jsem ještě chodila v 1. a 2. třídě do dřevěného pavilonu
na dvoře školy, podobného jako byl ten ve filmu Obecná škola. Učil nás pan učitel Vlasák.
Na něho mám na rozdíl od doktora. Cimického jen ty nejhorší vzpomínky. Hodně nás trestal bitím pravítkem přes prsty
na rukou. Nejdříve učil starší sestru Martu a mně ji vždy dával za příklad, jak se
na rozdíl ode mne dobře učila. Stejně pak
dával mne za příklad mladší sestře Vlastě.
Tenhle učitel mne často trestal tím,
že se mne ptal, jak se jmenuje má starší sestra. Věděl, že ještě neumím vyslovit
R a když jsem řekla Majta, celá třída se
mi smála. Jednou prý nějaká maminka viděla, že bije na dvoře mou mladší sestru
Vlastu a naší mamince to řekla. Ta si šla
stěžovat paní ředitelce a pan učitel Vlasák pak brzy ze školy odešel. Asi již bylo
Na nedělní
stížností více. Ale základy jsme od něho
procházce s rodiči
měly dobré, učení nám šlo a po obecné
a sestrami
škole jsme šly všechny tři dál studovat.
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Naše 1. třída
s p.učitelem Vlasákem

Hezké vzpomínky na školu mám až od třetí třídy, kdy nás učila laskavá paní učitelka Zapletalová a po ní paní učitelka Vlachová, která mne přivedla k zájmu o matematiku. Museli jsme je oslovovat soudružko.
Slavení Vánoc ve škole se velmi lišilo od toho doma v rodině. V tělocvičně jsme měli
velký vánoční stromek, ve škole se mu říkalo jolka. My děti jsme ho zdobily společně
vyráběnými barevnými papírovými řetězy a ozdobami. Přicházel Děda Mráz, rozdával
dárky, hráli jsme různé hry, soutěžili a tancovali jsme kolem jolky. A zpívali jsme místo koled častušky. Na Vánoce se také hrálo v tělocvičně a pak i na Zavadilce divadlo, nacvičené ve škole v divadelním kroužku. Vzpomínám si na Sněhovou královnu, která se
mi moc líbila, na Sněhurku, kde jsem dostala dokonce hlavní roli a stala se tak velmi
populární mezi malými dětmi. Běhaly za mnou po ulicích a volaly: Sněhurko, Sněhurko! Musím se ale přiznat, že písničku Sněhurky za mne v zákulisí zazpívala Hanka Voříšková, která zpívala mnohem lépe než já. Sourozenci mne tím později zlobili. Myslím
ale, že jsem se tou rolí velmi změnila. Do té doby jsem byla taková uličnice, která prý
dokonce jako jediná holka hrávala s kluky fotbal. A najednou se ze mne stávala slečna.
Ve škole byla v přízemí promítací síň. Promítali nám tam různé zajímavé dokumenty a také ruské pohádky. To byla pro nás děti veliká radost a dodnes na ně vzpomínám,
např. na filmy Kamenný kvítek, Sadko, Malý Muk a různé grotesky. Před Vánoci se už
moc neučilo, a tak jsme některé filmy viděli i několikrát.
Doma maminka připravovala byt na Vánoce tak, aby se vše lesklo, pekla po nocích několik druhů cukroví, vánočky, a přitom měla jako listonoška v té době nejvíce práce. Dodnes nemohu pochopit, jak to mohla vše stihnout. Všichni lidé si tenkrát posílali vánoční
přání na pohlednicích i dárky. Poštu v našem dětství doručovala maminka na Hanspaulce, aby nás měla pod dohledem v době našich dětských nemocí. Dodnes na ni mí spolužáci při našich srazech vzpomínají. A ti, kteří žijí již od mládí v zahraničí, např. v Austrálii
nebo ve Švýcarsku, ji prý dávají svým listonošům za příklad. Poštu donesla, i kdyby to
bylo o půlnoci. Často jsme jí my děti i pomáhaly např. vybírat od lidí poplatky za rozhlas. Vzpomínám si, jak jsem na ně od branky volala „Pjosím patnáct čicet za jádijo“. Pan
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doktor Hulík nás ale všechny čtyři děti nakonec R a Ř vyslovovat správně naučil. S láskou na něho vzpomínám, třebaže
jsem ho občas rozzlobila, jak mi to nešlo. Musela jsem pak
několikrát opakovat, že jsem tddlo (tdáva, tdnka aj. byla slovíčka pomocná). Hlavně také obdivuji naše rodiče, kteří o to,
abychom správně vyslovovaly a doma si výslovnost cvičily,
hodně dbali. Udivuje mne proto, že tolik známých lidí se nikdy vyslovovat R nebo Ř nenaučilo.
Ale zpět k Vánocům. Jako pro všechny děti byly pro
mne zázračné. Vzpomínám ale i na ty, kdy mne tatínek odvedl už skoro spící z ložnice, abych sestře Martě a jemu šla
pomáhat vázat cukroví na stromeček. Bylo mi asi 6, 7 let.
Už nikdy pak pro mne Vánoce neměly to první velké kouzlo. Ale tak to asi prožili všichni lidé.
Naše maminka jako
Vánoce doma se samozřejmě lišily od těch ve škole.
listonoška na Hanspaulce
Jako skoro ve všech rodinách i u nás probíhal tradiční český
Štědrý den. Od rána jsme se my děti snažily dodržet půst,
abychom viděly zlaté prasátko. Nikdy se nám to ale nepodařilo. Večera jsme se nemohly dočkat. Hlavně po štědrovečerní večeři se čas nekonečně vlekl. Tu jsem neměla moc ráda, protože jsem musela
sníst rybí polévku, kterou jsem nesnášela. Společně jsme se pomodlili a tatínek vzpomněl na ty, kteří už nejsou mezi námi. Popřál pak celé rodině, aby se zase po roce
ve zdraví sešla. A konečně zazvonil zvoneček a my jsme vešli uneseni krásou do obývacího pokoje s velkou jedlí, krásně ozdobenou, se svíčkami i s prskavkami. Rozbalovaly
se dárky, tatínek hrál na housle koledy, ale maminka většinou únavou usínala málem
již při večeři. Vzpomínám si, jak nám tatínek, jinak typický intelektuál, jako vánoční dárek tajně vybavil krásné velké loutkové divadlo mnoha kulisami, které dál užívají i další
generace naší rodiny, nebo na krásnou kuchyňku s pokojíčky na naše hraní s panenkami, obojí koupené už jako starší po jiných dětech. A divadlo nám tatínek hrával podle prvorepublikových malých sešitků s hrami pro loutkové divadlo. Moc nás to těšilo.
Malý bratříček Otík se jednou moc bál medvídka, kterého našel pod stromečkem
a utíkal před ním přes celý byt. Otíčka jsme my starší sestry hodně šidily. Namluvily jsme
mu např., že čokoláda není dobrá, že nejlepší jsou fondánové bonbonky, které jsme my
rády neměly. Až o několik let později ji náhodou ochutnal a říkal nám: Holky, vždyť ta čokoláda je moc dobrá!
Nikdy nezapomenu na Vánoce, když mi bylo 13 let. To jsem snad dostala nejkrásnější
dárky za svůj dosavadní život. Šaty jsem většinou dědila po starší sestře Martě a po mně
ještě sestra Vlasta. Dodnes mi to vyčítá. A tyto Vánoce jsem dostala červenohnědé manšestrové kalhoty, modrobílý pruhovaný svetr a hlavně vytoužené krasobruslařské boty
s bruslemi. Ještě je mám schované. Hned druhý den jsem si šla na tenis, kde bylo v zimě
kluziště, zabruslit. A najednou všichni, i ti velcí kluci, chtěli jezdit na bruslích jen se
mnou. A už jsem nebyla Žába, Žabizna, jak se nám, holkám Žabkovým, vysmívali kvůli našemu jménu, ale Zebra podle nového svetru a všichni se mnou chtěli kamarádit.
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Ale to už jsme se pomalu z Hanspaulky stěhovali do Dejvic, blíže ke kultuře, jak
si dlouho přál náš tatínek, rodák z Letné. Volno bylo tenkrát jen v sobotu odpoledne
a v neděli. Z Hanspaulky bylo tenkrát za kulturou daleko, jezdil tam jen trolejbus a on
nestíhal opery, divadla, kina, výstavy a antikvariáty tak, jak by chtěl. Nakonec maminku, která zase dětem chtěla dopřát zahradu, přírodu a čistý vzduch, přemluvil.
Byly jsme takové divoké děti, věčně běhající po ulicích a po okolí Hanspaulky. Rodiče na nás měli čím dál méně času pro samou práci a tenkrát i věčné schůzování. Tatínek byl za našeho dětství nejdříve poštmistrem v Horoměřicích, později v Hostivicích.
Oba jezdili pozdě z práce domů a my na ně čekávali na stanici u cukrárny u Melčů. Kolikrát už byla tma, když konečně přijeli. Stávali jsme tam jako čtyři stupínky. Narodili
jsme se všichni po dvou letech.
Všechny roční doby na Hanspaulce, plné zahrad a okolní přírody, byly krásné. Ale zimu
o vánočních prázdninách, když byl sníh, jsme si my děti užívaly jako na horách. Tenisové kurty se vždy při mrazech polévaly vodou a měnily v kluziště. Bruslily jsme na šlajfkách, bruslích na kličku, které jsme si vzájemně půjčovaly a které nám stále z bot padaly. Přesto jsme se
bruslit všechny naučily. Sáňkovali jsme jako malí v parčíku, kde dříve býval rybníček, z jeho
bývalých břehů. Zdál se nám to být velký kopec. Později jsme sáňkovali a lyžovali z náměstíčka z kopce až do Šárecké ulice. Nebo i do rokle, kde jsem poprvé poznala, jaká je to radost
sjíždět na lyžích po čerstvě napadaném prašanu. Měla jsem v životě štěstí a sjezd na lyžích
i běh na běžkách jsou po atletice a horolezectví, kterým jsem se věnovala v mládí, mým celoživotním sportem. A věnuji se jim dodnes. Poznala jsem mnoho krásných sjezdovek u nás,
na Slovensku, v Alpách, v Dolomitech i v Pyrenejích, ale nikdy nezapomenu na krásné sjíždění do rokle na Hanspaulce na starých lyžích po tatínkovi.
Na Hanspaulce bylo v mém dětství mnoho dětí. Někteří sousedé říkali, že naše ulice by se prý měla jmenovat Harantovská a ne Havlovská. Jen v našem domě bylo dětí
osm. V ulici parkovala jen dvě auta, obě taxikářská. Tak byla celá ulice naším hřištěm. Ale
o tom zase příště, budou-li vás mé další vzpomínky na dětství zajímat.


Stanislava Bůchová

Jako Sněhurka s divadelním
kroužkem Na Zavadilce
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Tenis na Hanspaulce (i v zimě)

J

ako správný pamětník mohu prohlásit, že zimy byly dříve zimovatější a sníh sněhovatější. Je to jistě iluze způsobená tím, že se ulice, ještě až do šedesátých let, nesolily (výjimečně je cestáři pohodili trochou škváry), a tak se dalo sáňkovat skoro v každé
ulici, která byla jen trochu s kopce. Sáňkovalo se ale především na Velké louce, Černém vrchu a v rokli.
Ale! Také se bruslilo – na tenise. Jakmile trochu přituhlo, polil pan správce na tenise kurty vodou, vybíral korunu za vstup, a i čaj uvařil. Bývalo plno.
Tenisové kurty byly – a jsou dodnes – vedle Sokola a školy, třetím nejvýznamnějším
společenským centrem Hanspaulky. V našem časopise však dost opomíjeným. Tento
dluh se pokusíme napravit v některém čísle v příštím roce.
Mé vlastní pokusy s bruslením ani s tenisovou raketou ale nebyly příliš úspěšné.
Na kurtech jsem dlouho nepobyl a do života klubu nenahlédl. Požádal jsem proto o informace a vzpomínky dlouholetého člena výboru a současného předsedu klubu pana
Zbyňka Knota a také Ing. Ivana Vondru, jehož otec byl významnou osobností v klubu
v době největšího rozvoje hanspaulského tenisu a stavby nové klubovny.
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Zakládání zahrad na Hanspaulce
(2. část)

Z

ajímavé je sledovat i vývoj zahradních
dvorků, cest a pěšinek. V tehdejší naučné literatuře byla dávána přednost cestám mlatovým, samotní autoři si však
byli vědomi jejich náročnější údržby, takže doporučují cesty z kamenů položených
do trávníku. Tyto cesty mohou být vyskládané z kamenných pravidelných ploten těsně k sobě přisazených nebo komponované
z nepravidelných kamenů umisťovaných
do trávníku spíše nahodile. Pro zakládání
běžných zahrad byly doporučovány cesty
přímé, bez ohybů, protože rozdělení zahrady přímkami zaručuje její větší využitelnost.
Vstupní chodníček, který spojoval branku s hlavním vstupem do domu, byl také většinou přímý, zpravidla dlážděný cihlami (struskové cihly, v této oblasti dovážené z Kladna).
Přímost je u většiny domů logicky zachována doposud, i když byly chodníčky novými majiteli předlážděny nejrůznějšími materiály. Uspořádání zahradních cestiček vypovídá často
o počtu rodin, které obhospodařují zahradu. Pokud dům obývá jeden majitel, může být cesta v půdorysu zprohýbaná, jelikož neplní funkci rozdělení zahrady na dvě stejné poloviny.
Rozdělení zahrady více partajím bylo někdy tak patrné, že po každé straně cestičky byla jakoby úplně jiná zahrada. Na jedné straně byla plocha rozdělená do samých záhonů, na druhé straně byly záhony prostřídané se zatravněnou plochou k odpočinku.
Dalším zahradním tématem hodným pozornosti jsou zahradní altány a besídky, které byly
nejen na zahradách luxusnějších domů, ale někde jsou zachovány i u domů řadových. Zahradní altány však lze těžko zmapovat. Pokud nejsou na takovém místě, které mělo majitelům
umožňovat vyhlídku, jsou většinou v té soukromější části zahrady, takže nejsou přístupné běžným pohledům. Často jsou to zajímavé přístřešky s běžnými i individuálními detaily. Existence původních altánů je značně ohrožena, jelikož dřevo, ze kterého byly nejčastěji zhotovovány,
už bez náležité údržby dožilo. Pokud vlastník domu a zahrady altán ke svému životu potřebuje
i nadále, většinou zvolí jednodušší řešení, kterým je stavba nového altánu na místě starého. Posezení na zahradě při dešti i bez altánu si mohli (a mohou) dopřávat ti majitelé domů, jejichž
dům má krytý prostor určený k posezení. Jde o různá podloubí, většinou při zadních stěnách
domů, která se svým tvarem, byť značně zjednodušeným, blíží salle terreně.
Využití zahrad bylo často reprezentativní, ale především účelné. Ozdobné květiny byly
především součástí předzahrádky. Na větší zahradě byl při domě dvorek (na Hanspaulce většinou vydlážděný struskovými cihlami), aby se nenanášela do domu zem ze zahrady. Dvorek
sloužil pro venkovní domácí práce, takže tu bývalo bidlo pro klepání koberců, často spojené s držáky na prádelní šňůry, pokud se prádlo nevěšelo na trávníku. O tom, že byl trávník
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užíván nejenom k sušení prádla, ale i ke klasickému bělení sluncem na travnaté ploše, svědčí i půdorys zatravněné plochy označený slovem „bělidlo“. Kromě záhonů pro zeleninu byl
součástí zahrady také trávník jako součást ovocného sadu. Výsadba ovocných stromů probíhala současně s výstavbou domů, ovocnářství se stalo výsadou některých částí Hanspaulky.
Po několik desetiletí byly známé zahrady s výbornými hruškami, meruňkami, višněmi nebo
švestkami, a na to navazující výměnou různých druhů ovoce mezi sousedy. Ostatně ovocný
sad mohl trochu připomínat park, na rozdíl od záhonů plných zeleniny dával stín a dopřával
člověku radost z práce při sklizní ovoce.
Dalším zahradním tématem je obhospodařování zahrad během celého roku. Nevíme,
kdo všechno se na zahradničení podílel, zda to byli výhradně vlastníci s rodinami, či byly touto prací pověřovány osoby v zaměstnaneckém poměru vůči vlastníkům, nebo to byla výhradně práce profesionálů – zahradníků. Z ústního podání víme, že ve zdejších řadových domech
byly jako služky zaměstnané venkovanky, a to i v domech, kde nebyly pokojíky pro služku,
tam zřejmě přespávaly v kuchyni, ale není jisté, zda se také podílely na práci na zahradě.
Pro práci na zahradě lze najít různá doporučení, např. na zřízení záhonků pro děti určených k jejich výchově k práci i odpovědnosti. Práce na zahradě byla, stejně jako dnes, považována za relaxační, nebo za nutné zlo. V době zakládání zdejších zahrad byly hlučnější
práce vykonávány především ve dnech pracovních, dnes je však stále častější sekání trávy
v neděli. Lidé, kteří se do tohoto nového zahradního města stěhovali, byli často původem
z venkova, odkud si zřejmě přinášeli i základní zemědělské zkušenosti. Proto měla každá zahrada i vlastní kompost, kam se již nepotřebné dávalo a potřebné po určité péči zase
bralo. Odpadalo tak několikanásobné ježdění ne vždy malého auta s hotovým kompostem
nebo s vaky svážejícími biologický odpad.
Zahrady na Hanspaulce byly založeny a postupně vydávaly plody dalším generacím,
nebo i novým vlastníkům, jestliže na předchozí zahradu navázali, což se v současnosti stává jen ojediněle. Pokud majitel tíhne k tradici, ponechá zde např. původní ovocné stromy,
nebo nějakou nádrž na vodu, pokud je z kvalitního kamenného materiálu. Již jen z vyprávění pamětníků víme, jak se proměnily zahrady v době 2. světové války, kdy se z nich staly potravinové zásobnice (např. pro pěstování brambor).
Informace od pamětníků o historii hanspaulských zahrad se získávají stále hůře. Aktivní
práce na zahradě v minulých desetiletích dávala větší prostor k hovoru mezi sousedy, což
bylo často zásadním zdrojem při získávání informací. I tímto způsobem bylo dříve novému majiteli sděleno jakési zvykové právo, že každý má pečovat o plot mezi zahradami, který je z jeho pohledu napravo. Mnohé takto sdělené informace se staly i zdrojem pro sepsání
tohoto textu. Dalšími zdroji zjišťování minulosti zahrad, ze kterých můžeme číst, jsou zachované hmotné prvky jejich vybavení. Z pergol, zídek, skalek, nádržek, soch a jiných ještě
zachovaných prvků si tak sdělené informace můžeme dát lépe do historických souvislostí.
Historie Hanspaulky – zahradního města – není ještě stará sto let, avšak co víme o zakladatelské činnosti našich předchůdců, o jejich zálibách, uspořádání zahrady?. Co víme o těch,
kteří vysadili ovocné stromy, jejichž ovoce sklízíme? A zajímáme se o to?


Marie Kuldová

Autorka příspěvku děkuje Romanu Zámečníkovi za uvedení do tématu a jeho ochotnou pomoc při zjišťování podrobností a zároveň
doporučuje k přečtení jeho současné články.
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ZE ŠKOLY

Den otevřených dveří 27. 11. 2014
Fotografie Marie Pojerová

N

a první dvě vyučovací hodiny se mohli přijít podívat rodiče současných i budoucích žáků. Odpoledne od 16 hodin si děti připravily program pro rodiče ve třídách,
na chodbách probíhal školní jarmark včetně předvánočního prodeje knih nakladatelství Meander.
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KDO CO KDY KDE
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
ZÁCHRANNÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM 112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 156, POLICIE ČR 158, HASIČI 150

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.

LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

VETERINÁRNÍ ORDINACE

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 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 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 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, e.shop: www.mojepece.cz.
internet: www.agenturadomacipece.medikus.cz,
Péče u indikovaných pacientů hrazena zdravotními
pojišťovnami, zdravotní pomůcky na poukaz – hrazené
pojišťovnou nebo obojí bez indikace na přímou platbu.
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 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.
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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 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.

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.
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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

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.
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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 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 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.
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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 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

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.
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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
Více prostoru pro Vaši radost. Přijďte se pobavit!
Vinotéka Dobré vínečko od prosince na nové adrese
Na Pískách 99 (vedle Komerční banky).
Dobré vínečko – tady se lidé baví!
Dobré vínečko – Vinotéka „V Zatáčce 99“
Na Pískách 99, Praha 6 – Hanspaulka
Tel.: 734.604.339
e-mail: objednavky@dobre-vinecko.cz
f: www.facebook.com/dobrevineckopraha
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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Letní tábor tanečního oddílu TJ Sokol Praha
– Hanspaulka v Louňovicích pod Blaníkem

D

o Louňovic pod Blaníkem jely děti
z tanečního oddílu letos začátkem
srpna již po třetí. Z Prahy to není daleko,
krajina v chráněné krajinné oblasti na rozhraní Středních Čech a Českomoravské
vrchoviny nedaleko Vlašimi je překrásná.
Letošního tábora se zúčastnilo 26 dětí,
4 vedoucí a 2 praktikantky. Věk účastníků 5 – 16 let. Letos jen jeden kluk (!) mezi
samými děvčaty….
Každý den měly děti nabitý program,
děti sportovaly v tělocvičně a na hřištích.
Na programu byl dance aerobik, moderndance, jazzdance, sportovní aerobik, gymnastika, cvičení s overbally, jóga, zdravotní
cvičení i zábavný kruhový trénink. Večer se hrály míčové hry.
Stejně jako každý rok se hrála celotáborová hra – letos – PUTOVÁNÍ DO PRAVĚKU
– DOBA KAMENNÁ. Děti byly rozděleny do věkově smíšených tlup.
Tlupy plnily jednotlivé úkoly: překonání dravé řeky, rybolov – malé petlahve, sběr
perel, donesení ohně z nepřátelského území, lov mamuta vlastnoručně vyrobenou
zbraní. Nechybělo ani noční putování pravěkem. Při výpravách po okolí tlupy sbíraly
plodiny a odhadovaly, jak by plodiny uchovaly na zimu.
Počasí přálo, úkoly šly pěkně od ruky. Děti byly velmi šikovné a hodně toho o pravěku věděly, i když některé ještě nechodí do školy. Jen jeden den propršel, to pak tlupy
vyráběly šperky a keramiku. Každá tlupa si také připravila divadelní vystoupení, každý
měl svoji roli, zahráli si všichni.
Na závěr nechyběl táborák s kytarou –
ta již pravěká nebyla, a karneval v tematických maskách.
Vyvrcholením tábora byl taneční maraton, kde probíhaly různé soutěže od výdrže (4 hodiny), po soutěž v tancích,
které se děti během týdne naučily.
Uteklo to rychle, mnohem rychleji než týden ve škole. Všem se zde moc
líbilo a děti se těší již na další léto, ale
i na nový cvičební rok.
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Sandra Kučerová –
vedoucí tanečního oddílu

HANSPAULKA

AKTUALITY

Romantická adventní vycházka

V

zpomínáte si ještě na plynové lampy? Každý večer jste na Hradčanech, v Nerudově ulici, ale i jinde, mohli potkat muže v hubertusu s dlouhou tyčí, který zatáhl
za očko v plynové lampě, a punčoška se rozzářila namodralým světlem.
Plynové lucerny se v Praze objevily v roce 1847 a desítky let patřily ke koloritu města. Prvních dvě stě lamp se tehdy rozzářilo na Starém a Novém Městě, a o rok později bylo sto padesát lamp instalováno na Malé Straně a v Nerudově ulici. V roce 1940
osvětlovalo pražské ulice a náměstí přes devět tisíc plynových svítilen. Nejdéle se svítilo plynem v historických částech města, až do roku 1985, kdy se lampy přeměnily
na elektrické a byly centrálně rozsvěcovány i zhášeny. S plynovými lampami zmizeli i lampáři.
Od roku 2002, kdy bylo v Michalské ulici instalováno prvních devět lamp, se plynové osvětlení opět vrací do historického centra. Karlův most je osvětlen 39 lucernami
od roku 2010 a plynofikace pokračuje.
V neděli 14. září lampář v dobovém obleku slavnostně rozsvítil 34 plynových lamp
na posledním úseku Královské cesty v Nerudově ulici a v úterý 2. prosince se nově rozsvítí čtyřramenný kandelábr na Dražického náměstí poblíž Karlova mostu. Původně
jich bylo po Praze 160, teď zbývají poslední tři. Dva na Hradčanech a třetí, nejmenší,
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jen se čtyřmi rameny, na Dražického náměstí. Rekonstrukce vysokého a několik
tun těžkého svítidla byla technicky náročná. Poškozené části byly opraveny a chybějící nově odlity, říká pasíř Petr Douda.
Sloup má nyní typickou zelenou barvu.
V Praze je nyní více než 700 plynových lamp, z toho 660 na Královské cestě a do budoucna se uvažuje o plynofikaci
dalších částí starého města. Vhodná místa jsou Josefov, Žofín, rampa Národního
muzea, Kampa a okolí, Zámecké schody,
Hradčany a Nový Svět.
Historické osvětlení na plyn využívají i další evropské metropole. Největší počet, téměř 40 tisíc plynových lamp,
je v západní části Berlína (tam nebyly
nikdy úplně zrušeny), další jsou v Drážďanech, Lipsku, v Londýně před Buckinghamským palácem, v Dublinu, Záhřebu
nebo Krakově.
Plynové osvětlení je stejně jako elektrické zapínáno automaticky, ale v adventu se Praha vrací o více než století
zpět a do ulic každý večer vyráží lampář
v historickém obleku. Chodí od lampy
k lampě s bambusovou hůlkou, aktivuje
elektrickou jiskru, a když se během pár
okamžiků nahromadí dostatek plynu, zapálí se hořák pro zemní plyn se šesti Auerovými punčoškami a lampa se rozsvítí. První lampy začíná rozsvěcet asi v 16 hodin na Křížovnickém náměstí a nejdříve zapaluje
lucerny po jedné straně Karlova mostu, cestou zpátky pak po druhé. Protože se s ním
mnoho turistů chce vyfotografovat, trvá mu rozsvícení Karlova mostu asi hodinu. Letos ho tam můžete potkat od soboty 29. listopadu až do Štědrého dne Třeba budete
mít štěstí a dovolí vám lampu rozsvítit.
Pokud si chcete užít romantickou adventní procházku, vydejte se třeba z Celetné
ulice přes Staroměstské a Malé náměstí Karlovou ulicí přes Karlův most do Mostecké,
vzhůru Nerudovkou a ulicí Ke Hradu na Hradčanské náměstí, kde cesta lemovaná plynovými lampami končí nově zrestaurovaným vzácným osmiramenným kandelábrem.
Plynovými lampami jsou osvětleny i Michalská ulice, část Melantrichovy ulice, Jilské,
Uhelný trh, Rytířská, Železná a Ovocný trh. Když budete mít štěstí, třeba začne i sněžit a rej sněhových vloček kolem jemně syčící lampy vás na chvíli zanese.
Cu
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Plynové lampy L. P. 1968

P

o srpnu 1968 jsem se stal „kádrovým invalidou“ a velmi rád jsem na dobu, než mi laskavá akademie věd poskytla asyl, sloužil jako lampář na Malé Straně. Býti lampářem
znamenalo: vyfasovat skládací bambusovou tyč s háčkem na rozsvěcení, lahvičku denaturovaného lihu a lunt na rozsvěcení „věčného plamínku“ v lampě (pokud ho vítr zhasil). Dřívější - prvorepublikové - plynové lampy se rozsvěcely tak jako dnes: z centrály se
zvýšil v potrubí tlak, jednoduchý mechanismus otevřel v lampě kohoutek a bylo světlo.
Plynové potrubí ale bylo v šedesátých letech už zchátralé a zvýšení tlaku by bylo nebezpečné. A tak každý podvečer vyráželi do svých rajonů lampáři a lampářky s tyčemi. Když
jednou zatáhli za kroužek, který visel z každé lampy (a když svítil ten „věčný plamínek“),
rozsvítily se tři Auerovy punčošky, zatáhlo-li se dvakrát, rozsvítilo se všech šest.
O tom, kdy úředně a ústředně nastává v Praze svítání a kdy smrákání, jsme se dozvídali z centrály. Poctiví lampáři tedy vstávali za kuropění a ti zkušení zhášeli lampy
v polospánku. Rozsvěcení bývalo náročnější. Občas někdo rozbil u lampy sklo a vítr
„věčný plamínek“ zhasil. Bylo třeba nasadit na tyč lunt a pokusit se plamínek znovu zapálit. Jako naschvál bylo třeba znovu zapalovat většinou nárožní lampy, kde pořád foukal nějaký vítr. A když k tomu ještě pršelo, voda vám tekla po zvednuté ruce
až do podpaždí. Naštěstí zlé počasí nebylo každý den. Ovšem bylo tu i jiné nebezpečí.
Na Klárově občas sovětští vojáci stříleli po lidech - a také opravdu zabíjeli...
Na večerní pochůzce mne obvykle doprovázel náš pes Filip, který brzy zjistil, že
když jdu od amerického velvyslanectví rozsvěcet do uličky směrem k Baráčnické rychtě, zase se vracím. A tak se na rohu Tržiště vždy odehrával stejný dialog.
Pes Filip: Nevím, proč tam lezeš, když se stejně musíš vracet.
Já lampář: Ty se nechceš se mnou projít?
Pes: Tady si budu čuchat. To je zajímavější a počkám tu na tě – spolehlivě.
Byl to chytrý pes a opravdu počkal,
jen občas mi po mém návratu naznačil,
že se mi opravdu diví.
Malostranské lampářské rajony měly
ještě jednu zvláštnost: úsek, kde mohli
lampařit jen muži. Na Kampě stál tehdy
(s celonočním provozem!) pisoárový pavilon, který byl uvnitř osvětlován plynovou lampou...
Carl Auer von Weisbach, mj. vynálezce plynových punčošek, byl tedy
posmrtně mým dobrodincem a chlebodárcem a já jeho pečlivým opatrovatelem
ohně a vykonavatelem „dobře placených
procházek“ se psem.
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AKTUALITY

Perníky

T

ěsto s medem a kořením znali
již ve starověkém Egyptě, peklo se
i ve starém Řecku a Římě. Teprve když se
chuť těsta začala upravovat pepřem, vznikl název pro pečivo zvané perník (Pfefferkuchen). Tajemství přípravy
V Čechách bylo perníkářství až
do konce 19. století zvláštní živností
a mělo u nás dlouhou tradici. Nejstarší
doloženou zprávu o českém perníkářství
z roku 1335, kdy, jak uvádí Čeněk Zíbrt,
„se perníky o svátcích prodávaly na pouti
v Turnově u kostela“. Do Prahy přišli perníkáři z Norimberka před rokem 1324,
první pražský perníkář je zmiňován až
v roce 1447. Zikmund Winter uvádí, že do roku 1419 bylo v Praze 18 perníkářů. Táborité tomuto řemeslu nepřáli, protože lid hrál o perník v kostky a tak v té době byli
v Praze perníkáři pouze dva.
První rozmach perníkářského řemesla nastal za císaře Rudolfa II, kdy do sídelního
města přicházelo množství cizinců a výrobky pražských perníkář se rychle přizpůsobovaly chutím i tvarům tohoto pečiva jinde v Evropě, hlavně v Německu a ve Francii. Pro
české mistry perníkářské byly vzorem tradiční výrobky norimberských perníkářských
dílen. Proto tovaryš, který se mohl prokázat tím, že pracoval u perníkáře v Norimberku,
neměl nouzi o práci u mistrů v českých královských městech. Pro malé perníkářské dílny v menších poddanských městečkách byly vzorem výrobky pražských mistrů, se kterými se venkovští perníkáři seznamovali při pražských poutích a posvíceních.
V 16. století se pekaři, pod které patřili i perníkáři, začali rozlišovat na mazanečníky a koláčníky (pekli koláče), oplatečníky (cukrové oplatky), kobližníky (koblihy), pekaře boží (pekli hostie do kostelů a perníkáře, neboli caletníky, kteří zadělávali těsto
medem a pekli sladké perníčky a marcipány
V této době tvořili perníkáři samostatný cech, nebo se přidávali do cechů k pekařům a kolečníkům.
Po třicetileté válce, kdy nastal kvůli nedostatku surovin a zmenšení poptávky
útlum výroby perníků, nastal ve 2. polovině 18. století zlatý věk perníkářství. Karel VI.
a později i císařovna Marie Terezie udělili cechu perníkář privilegia, zajišťující mimo
jiné předkupní právo na nákup medu na trzích. V té době měli pro své „štonty“ (stanoviště) vyhrazenu celou Celetnou ulici.
Náboženské reformy Josefa II. však omezením poutí a zavedení jediného „císařského“ posvícení silně postihly perníkářské řemeslo. To se sice po napoleonských válkách znovu vzchopilo, ale koncem 80. let 19. století zcela zaniklo v konkurenci rostoucí cukrářské výroby.
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V knihovně Národního muzea jsou uloženy „Verše o perníkářství“ z roku 1744, (vydáno Praha, SNKLHU 1964) veršované návody, jak si počínat při výrobě a prodeji perníku a při výpočtech souvisejících s perníkářským řemeslem.
Podle tehdejších receptů bylo základem perníkového těsta nejprve těsto medové
– směs mouky a medu, které se nechalo několik týdnů až měsíců uležet. Těsto bylo
tak tvrdé, že se muselo sekat sekerkou. Před vlastním tvarováním se muselo zahřát
vlastníma rukama, aby zvláčnělo. V době vrcholu svého řemesla vyráběli perníkář čtyři druhy zboží: marcipánové, perníkové, černé šišky (také „husí hovínka“ z nepečeného, silně kořeněného těsta, prodávalo se jako lék na úpravu trávení) a drůbeřku
(trojrozměrné hračky z těsta, které nebylo určeno k jídlu, jen ze žitné mouky a vody).
Perníkové těsto se vtlačovalo do dřevěných vyřezávaných forem, vybíralo vidličkou
a odkládalo na prkna k sázení do pece. Teprve v průběhu 19. století se začaly dřevěné
plasticky vyřezávané formy nahrazovat plechovými, ale jednoduchý hladký tvar bylo
třeba vyzdobit. Nejprve se hladké perníky natíraly barevnými polevami, později se
zdobily bílou polevou nanášenou trubičkou, jak to známe dnes. Již na konci 19 století
se na pernících objevily tištěné barevné nálepky s lakovým povrchem. Byly na nich podobné motivy, jako se užívaly u perníků vtlačovaných do dřevěných vyřezávaných forem. Možná si pamatujete na Mikuláše, čerty, hlavičky andílků a další obrázky.
V té době se také začaly péci perníky jako pečivo k obdarování koledníků i v domácnostech, kde již perníky pekly ženy. Recepty na domácí perníky nebyly tak složité, jako
při výrobě v dílnách. Využívalo se tvarování „z volné ruky“- vykrajování pomocí šablony
nebo vypichování formičkami. Šablony pro větší tvary si doma připravovaly z tvrdého
papíru. Používaly se tvary zrcadlově shodné, stačilo tedy nakreslit jednu polovinu, papír
přeložit a vystřihnout podle předkreslené strany. Dnes je výroba perníků především doménou žen. Pokud se chcete o výrobě a zdobení perníků dozvědět více, informace najdete v časopise Perníčky a medovníčky, který vychází 2x ročně, v listopadu a v březnu,
existují i knihy, které se tomuto tématu věnují a inspiraci najdete i na předvánočních výstavách, např. v botanické zahradě PřF UK (letos 28. 11 – 2. 1. 2015)
Perníkový betlém
v kostele sv. Matěje
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AKTUALITY
PERNÍKOVÝ BETLÉM V KOSTELE SV. MATĚJE
Jeho vznik je spojen se dvěma jmény: faráře z kostela u sv. Matěje, patera Machače a akademické malířky,
znalkyně lidových krojů a architektury Heleny Horálkové,
která také vytvořila soubor 6 papírových betlémů s postavičkami v národních krojích a s místními stavbami (východočeský, severočeský, jihočeský, 2 moravské, a slezský).
Dárek pro ministranty od paní Horálkové, krásné perníkové figurky, dal pan farář o Vánocích v roce 1972
vystavit v kostele. Perníkové figurky měly velký ohlas
a tak se perníkový betlém rok co rok rozrůstal o další
figurky. V době největší slávy měly jesličky přes 300
figurek v krojích ze všech koutů naší země. K perníkovému přibyly postupem času i další betlémy: sádrový, plátěný, keramický a dřevěný otočný pana Votruby.
Současná podoba perníkových jesliček je dílem učně
paní Horálkové – Daniela Zítky, který peče a zdobí betlém od roku 2002. O konzervaci starých figurek se stará pan Novák. Betlém můžete navštívit již od
30. listopadu. Pokud byste si chtěli udělat vlastní domácí perníkový betlém, zde je recept:
PERNÍK NA FIGURKY BETLÉMU
14 dkg hladké mouky, 14 dkg žitné mouky,
21 dkg moučkového cukru, 2 vejce, 7 dkg medu,
0,5 dkg jedlé sody a 2 lžíce perníkového koření (1
lžíce: koriandr, fenykl, tymián, badyán, anýz, zázvor, kardamom, muškátový ořech, hřebíček a 1
lžíce mleté skořice
K sypké směsi přidáme vlahý med a vejce, zaděláme
vláčné těsto, které necháme do druhého dne uležet.
Vyválíme na tloušťku 2 – 5 mm podle velikosti a tvaru figurky. Figurky se vyřežou skalpelem a kladou
na plech potřený tukem, včelím voskem, nebo na pečící papír. Pečeme 5 minu při 180 0C.
Poleva: 14 dkg moučkového cukru, 1 bílek, pár
kapek citronové šťávy- Dříve cukráři používali tzv.
pudr cukr, který můžeme získat, když moučkový
cukr přesejeme přes plátno. Pro barvení polevy je
lepší použít tekuté potravinářské barvy, dají se již
sehnat i u nás. Práškové barvy se musí rozpouštět
ve vodě s citronem.
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RECEPTY
PERNÍK NA FIGURKY
Těsto: 650 g hladké mouky, 240 g cukru moučky,
50 g tuku (Hera, máslo, Omega), 4 vejce, 100 g
medu, 1 lžička sody, 1 lžička skořice, a po špetce
mletého anýzu, hřebíčku, badyánu, nového koření. Pokud chcete tmavší těsto, přidejte 2 – 3 lžíce kakaa.
V míse promíchejte přesátý moučkový cukr s vejci, rozpuštěným tukem, kořením a vlahým medem.
Do směsi přidejte 150 g mouky se sodou a promíchejte. Pak zapracujte zbývajících 500 g mouky.
Tuhé a dobře propracované těsto dejte do mikrotenu a uložte na 2 až 3 dny do chladu. Po této, ale i delší době opět propracujeme, vyválíme placku silnou
3 mm a z ní vykrájíme perníčky. Potřeme žloutkem
rozmíchaným s troškou vod a pečeme na plechu
potřeném olejem nebo s pečícím papírem při teplotě 160 0C 4 – 8 minut. Perníčky musí být kypré
a na spodní straně světlé.
Poleva: 1 bílek, pár kapek citronové šťávy, 120 –
150 g moučkového cukru. Můžeme ušlehat, ale
lepší je utřená.
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PERNÍK NA VTLAČOVÁNÍ DO FOREM
Těsto: asi 300 g hladké nebo žitné mouky, stejné
množství cukru moučky, 2 vejce, perníkové koření.
Utřeme žloutky s cukrem, přimícháme koření, vmícháme sníh z bílků a zapracujeme mouku, aby vzniklo tužší těsto. Množství mouky se řídí velikostí vajec.
Odpočaté těsto se vyválí na ½ centimetru a vtlačujeme do vyřezávaných dřevěných forem. Přebývající těsto ořežeme a formu vyklopíme na pomoučené prkno,
kde perníčky necháme 2 – 3 dny osychat. Pak je přendáme na mírně vymazaném plechu ve vlažné troubě.
DOBRÝ PERNÍK K JÍDLU
(starý recept, pečeme koncem listopadu, aby se rozležel)
Těsto I: Svaří se 100 g medu, skropí se troškou
vody a ještě vlahý med se zadělá se 100 g polohrubé mouky v tuhé těsto. Ještě zatepla se
přidá na těsto 3 g amonia a dobře se vypracuje.
Nechá se uležet přes noc, ale i 2 – 3 měsíce.

Těsto I se rozválí a po kouskách se zapracovává
do těsta II, případně ještě přidáme mouku, aby těsto mělo dostatečnou hustotu. Rozválíme, vykrájené
tvary potřeme vejcem, zdobíme mandlí a pečeme
nejprve zprudka, až vyskočí (neotevírat troubu),
pak snížíme teplotu a zvolna dopékáme. Rubovou
stranu natíráme citronovou polevou, nebo máčíme
v čokoládě.
MILETÍNSKÉ MODLITBIČKY
Z dobrého perníkového těsta nakrájíme obdélníčky asi 10 x 5 cm. Každý druhý se potře vejcem a ozdobí půlenými mandlemi. Druhý den se vždy dva
slepují nádivkou tak, aby ozdobený obdélník byl nahoře. Nádivka: zbytky perníku, drobečky, pokropené
rumem, přimícháme med, skořici, citronovou kůru
a vše na mírném ohni rozmícháme. Nakonec přidáme
strouhané ořechy, rozinky, a sekanou kandovanou pomerančovou kůru nebo jiné kandované ovoce.

Těsto II: utře se 70 g cukru moučky a 1žloutek.
Přidá se 150 g strouhaných ořechů, trochu hořkých mandlí, 50 g mletého citronátu, 80 g mleté nebo jemně krájené kandované pomerančové
kůry, trochu citronové kůry, 3 g amonia a koření
(v hmoždíři utlučeme 5 hřebíčků, 10 nových koření, lžíce anýzu, trochu fenyklu, kousek badyánu,
nastrouháme kousek muškátového oříšku a přidáme lžíci mleté skořice) a polohrubé mouky tolik, aby vzniklo vláčné, trochu řidší těsto.
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ŠTRAMBERSKÉ UŠI
Těsto: 500 g hladké mouky, 250 g cukru moučky,
80 g medu, 3 vejce, 3 lžičky jemně mletého nebo
ve hmoždíři utlučeného perníkového koření, trochu sody nebo prášku do pečiva.
Všechny suroviny zpracujeme dohromady a necháme den uležet. Pak vyválíme plát trochu silnější než
na nudle a vykrajujeme větší oválky. Upečeme je
na vymazaném plechu na 170 0C asi 3 – 5 minut, jen
co zrůžoví, musí být lehce nedopečené. Ještě horké
je stočíme do kornoutků a vložíme do hrnečků nebo
sklenice vychladnout, aby se nerozvinuly.
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25

AKTUALITY

Vánoční výstavy
Lidové Vánoce v Polabí
15. 11. – 30. 12. 2014
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Vánoční výstava je umístěna do celého areálu skanzenu. V interiérech všech chalup uvidíte starobylé zvyky
a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků do Tří králů. Jsou tu starodávné přástky a dračky, barborky a lucky, mikulášské obchůzky s nadílkou, předvánoční trhy a příprava na vánoce v lidové kuchyni, Štědrý
den se všemi věštbami a pověrami i koledy a koledování ve vánočním čase.
Výstava je doplněna starými lidovými, ale i současnými betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázkami vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří velká kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic z muzejních sbírek. Uvidíte starodávné dračky
a přástky, mikulášské obchůzky s nadílkou, předvánoční trhy a přípravu na Vánoce v lidové kuchyni, Štědrý
den se všemi zvyky a obyčeji a koledy a koledování o vánočním čase.
Vánoční výstava
v Botanické zahradě UK
28. 11 2014 – 2. 1.2015
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Na Slupi 16, Praha 2
Betlémské zvonění v Betlémské kapli
29. 11. 2014 – 4. 1. 2015
Podzemí prostory Betlémské kaple na Betlémském náměstí
Vstupné: 60,- děti a důchodci 30,- Kč
Vánoční výstava Bonsai klubu tentokrát zaměřená na zvony, které patří k vánocům stejně jako betlémy a vánoční stromečky. Zvony budou tvořit jen
část expozice. Atmosféru vánoc na výstavě vytvoříme opět nejrůznějšími betlémy a vánočními stromky. Na nádvoří Betlémské kaple bude 6 prosince odlít
zvon Mistr Jan, který bude 6. července 2015 osazen
do zatím prázdné zvonice Betlémské kaple.
Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole
8. – 19 12. 2014
Hornické muzeum Příbram – Březové Hory
nám. Hynka Kličky 293
Tradiční hornické obydlí s vánoční výzdobou a atmosférou, ukázky původních zvyků a rukodělné tvorby. Jízda
důlním vláčkem s připomenutím doby, kdy horníci fárali i na Štědrý den, seznámení se zvyky jejich rodin, zpívání koled v podzemí, obdarování dětí.
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LIST VŠECH OBYVATEL HANSPAULKY A BABY
ČTENÍ O DNEŠKU I O DOBÁCH MINULÝCH
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Jaký je původ názvu Hanspaulky?
Podle čeho je pojmenována většina

ulic na Hanspaulce?
Kdy bylo zahájeno vyučování v nové
budově školy na Hanspaulce?
Kdy byl postaven a zbourán hotel

Praha?
Jaké sbírky byly umístěny v muzeu,

které bylo v zámečku Hanspaulka
v letech 1912 – 1969?
Kdy začal vycházet časopis Hanspaulka a kdo ho vydával?
Kdy se letos koná tradiční adventní

zastavení na faře a u sv. Matěje?

Tělocvičná jednota Sokol Praha-Hanspaulka,
Na Hanspaulce 2, 160 00 Praha 6.
Tel.: 233 333 820.
Číslo účtu TJ Sokol: 162860329/0800,
variabilní symbol 05010
E-mail: info@sokol-hanspaulka.cz
Internet: http://www.sokol-hanspaulka.cz/
Základní škola Hanspaulka,
Sušická 29/1000, 160 00, Praha 6
Tel.: 224 310 365,
E-mail: zshanspaulka@zshanspaulka.cz ,
Internet: http://www.zshanspaulka.cz
Spolek Hanspaulka
Vostrovská 1457/29160 00 Praha 6
E-mail: Hanspaulka.org@gmail.com
Internet: www.Hanspaulka.org
DĚKUJEME PŘÁTELŮM, kteří dobrovolnými příspěvky
podporují vydávání časopisu.
Děkujeme spolupracovníkům, kteří bez nároku
na honorář píší články,
obstarávají grafickou úpravu, korektury a distribuci.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 11. 2014.
Uzávěrka příštího čísla 27. 2. 2015
Časopis je vydáván s finanční podporou
Městské části Praha 6.
Časopis Hanspaulka na internetu:
http://www.sokol-hanspaulka.cz/html/casopis.php

Základní škola

H A N S PA U L K A
a Mateřská škola

KOHOUTEK
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DŘÍVE A DNES

Kostel sv. Matěje



Foto 20. léta 20. století



Foto z roku 2014

