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Vážení přátelé,
v novém ročníku Hanspaulky přinášíme změny, které vycházejí z vašich přání v anketě z minulého roku.
Od prvního čísla bychom chtěli věnovat více stran čtení na úkor inzerátů,
které u nás mají funkci informační, není
proto nutné je opakovat v každém čísle.
Abyste měli přehled o službách, které nabízejí naši sousedé – řemeslníci i poskytovatelé služeb, budeme jejich nabídku uveřejňovat postupně
v jednotlivých číslech Hanspaulky. Nové inzeráty budou zveřejňovány na posledních stranách, kde si jich jistě
všimnete. Na uvolněných stránkách najdete další čtení a nové u rubriky věnované životnímu prostředí. Na četné žádosti zavádíme rubriku pro zahrádkáře a pěstitelky květin.
Pokud to bude v našich možnostech, odpovíme i na vaše dotazy, pošlete-li je na adresu redakce, kterou najdete v tiráži na předposlední stránce, nebo na konci tohoto úvodu. Další novinkou bude rubrika „Jak to funguje a co dělat, když to nefunguje“, ve které
bychom se zaměřili na věci a činnosti, které jsou tak samozřejmé, že si je téměř neuvědomujeme, dokud nepřestanou fungovat. Veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace, elektřina, plyn, odvoz a třídění odpadu, úklid ulic a chodníků v létě i v zimě, případně další
témata. Na konci každého článku budou telefonní a mailové kontakty na pracovníky,
na které se můžete obrátit v případě „když to nefunguje“. A součástí každého čísla bude
i kvíz nebo zajímavý recept na něco dobrého…
Čtenáři Hanspaulky mají svou čtvrť rádi, zajímají se o její minulost i současnost.
Chcete, aby se tento zájem přenesl i na generaci nejmladší? Dnešní děti ale Hanspaulku neznají. Nehrají si na ulici, téměř neznají sousedy, neznají historii své čtvrti.
Chcete pomoci škole s probouzením zájmu dětí o Hanspaulku? Čtěte na straně 15.
V letošním roce bychom opět chtěli vydat čtyři čísla. Zda budou všechna tištěná,
nebo vánoční číslo opět jen elektronické, závisí na penězích. Protože počet výtisků
Hanspaulky je daný, nabízíme novým, ale i nynějším čtenářům zasílání Hanspaulky elektronickou poštou – e-mailem. Předpokladem je, že kontakt, který nám pošlete, bude čitelný a správný. Při zkušebním posílání Hanspaulky v loňském roce se nám
vrátila téměř polovina mailů jako nedoručitelná.
Chcete dostávat Hanspaulku mailem ihned, jakmile vyjde? Pošlete svou emailovou adresu na kontaktní mail redakce: knihovna.zsh@seznam.cz
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HISTORIE A OSOBNOSTI

Daniela Krolupperová

Ú

spěšná autorka knih pro mladší i starší dětské čtenáře žije na Hanspaulce, má
tři dcery, chodí cvičit do Sokola. Od dětství hodně četla, vymýšlela si komiksy
a příběhy. Záliba v dílech severských autorů ji přivedla ke studiu nordistiky a finštiny na Filozofické fakultě UK. Na lidové vysoké škole v Norsku vystudovala žurnalistiku a na univerzitách v Oslu a Helsinkách jazyky. Dnes překládá ze severských jazyků
a píše knihy pro děti.
V prvních knihách se snažila dětem přiblížit krásu i zajímavosti českého jazyka
(Proč mluvíme česky) i zásady sebeobrany před chřipkou a nachlazením (Viropis,
aneb jak bacit bacila). Pak již následovaly příběhy pro menší děti (Zuzanka, Zuzanka a ježeček). Jak její děti rostly, měnilo se i prostředí příběhů. Po knihách ze školního prostředí a knihách pro začínající čtenáře (Kouzelná aktovka, Zmizelá škola,
Bubáček, Bubáček a Myšošlap, Sedmilhář Josífek, Josífkův pekelný týden) se objevují
dobrodružné příběhy (Tygří trápení, Makej, makaku!, Společenstvo klíčníků, O´Bluda,
Zločin na Starém Městě pražském). Častá je v jejích knihách i téma přírody (Zákeřné
keře, Mizící hmyzíci, Rybí sliby) jako něčeho ohroženého, co je třeba chránit.
O tom, že knihy Daniely Krolupperová se nelíbí jen dětem, svědčí i řada cen, které
její knihy dostaly. Řadu let se umisťují na předních místech ankety SUK, ve které se uděluje cena dětí, cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a cena knihovníků
(Proč mluvíme česky, Tajný deník schovanky M. D. Rettigové, Draka je lepší pozdravit,
Zákeřné keře, Společenstvo klíčníků, Historie Evropy (s Renátou Fučíkovou), O´Bluda,
Bubáček). Na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě získaly Zuzanka a Mizící hmyzíci
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ocenění Nejkrásnější dětská kniha, na Zlatou
stuhu byly nominovány knihy Draka je lepší pozdravit, Policejní křeček, Společenstvo klíčníků
a Historie Evropy (s Renátou Fučíkovou), která
byla také nominována na cenu Magnesia Litera.
Paní Krolupperová, děti vaše knihy rády čtou,
jejich jazyk je jim blízký, vy sama máte tři
děti. Domníváte se, že vás dětský svět jako
spisovatelku ovlivnil?
Zcela nepochybně. Například zlobení, drzé
řeči, nejrůznější projevy lenosti či neochoty k úklidu mých vlastních dětí se objevily v celé řadě mých
knížek. A leckdy jsou tam velmi výrazným prvkem.
Foto
Vaše zatím poslední kniha pro starší děti ZloTereza Mrhálková
čin na Starém Městě pražském, není jen detektivní příběh.
Ano, i sem jsem propašovala špetku poučení (o národní historii, děj se odehrává v době obrození), ale také nadšení pro sport i mou oblíbenou tělovýchovnou organizaci. Oba hlavní vyšetřovatelé jsou aktivními členy tehdy právě založeného Sokola
a policejní komisař Zastávka (mimochodem později velký vzor mladičkého Vacátka)
dokonce ve svém volném čase chodil zdarma pomáhat na stavbu sokolské tělocvičny.
Prostě kladný hrdina se vším všudy.
Jste častým hostem v hanspaulské škole. Na besedách si s dětmi povídáte o tom,
jak vzniká kniha a čtete jim ukázky z připravovaných knih, navštěvujete i děti, které se účastní Noci s Andersenem. Jistě jste i hostem na knižních veletrzích. Co vás
čeká v letošním roce?
Řada besed ve školách i v knihovnách především po Čechách, protože tam se dá dojet
relativně brzy ráno. Moravské knihovny a školy bohužel pořád ještě čekají, až mi odroste i nejmladší dcera a já budu mít větší volnost pohybu. V Praze bych měla mít v rámci
Knižního veletrhu autogramiádu na stánku nakladatelství Portál dne 16. 5. od 13 hodin.
Na čem právě pracujete?
Na komedii o tom, jak člověku lenost a podvody (kouzla) dokážou převrátit život
na ruby. Hlavní hrdinka příběhu objeví u babičky na půdě kouzelný polštář. Když si
pod něj člověk na noc položí knihu, druhý den ji zná nazpaměť. Dívka si takhle vylepší známky z chemie a fyziky a úspěšně absolvuje televizní vědomostní soutěž Vševěd 007. Následně se kouzelné učební pomůcky zmocní spolužák ze ZŠ, který ovšem
hodlá nadpřirozené moci plně využít a rozhodne se vystudovat práva (v Praze, nikoliv
v Plzni). To se mu taky téměř podaří, ač po něm pase reportér Úlisný z bulvárního listu Lesk společně s psycholožkou PhDr. Vypracovanou, která se zabývá studiem geniality, i potrhlý biolog Lošák, který je zase přesvědčen, že za náhlé zvýšení intelektu může
zcela nepochybně speciální strava. Ovšem každé kouzlo se dá zlomit…
Děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho dobrých nápadů a hodně spokojených čtenářů.
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Vzpomínka na Petra Koptu
Petr Kopta 5. 4. 1927 - 4. 7. 1983, básník, překladatel, textař, syn spisovatele
a legionáře Josefa Kopty, bratr textaře Pavla Kopty.

S

Petrem Koptou i s jeho mladším bratrem Pavlem jsem se seznámil v Sokole, avšak
až v roce 1939, po okupaci zbytku Čech a Moravy nacistickým Německem a vzniku
tzv. Protektorátu Čechy a Morava. Nesetkával jsem se s nimi v tělocvičně školy v Sušické ulici, ale při občasných nedělních výletech skupiny žáků Sokola, které vedl cvičitel
prvního družstva žáků Josef Čížek. Chodili jsme na Kozí hřbety a do starého lomu blízko východního okraje Horoměřic, v němž se již netěžilo a který byl částečně zarostlý
křovím. Říkali jsme mu „Prérie“. Uvnitř lomu byla louka lemovaná balvany, na níž jsme
vášnivě hráli fotbal. Na Kozích hřbetech a v lesích na jejich svazích jsme hráli různé
hry např. hon na lišku, hledání uprchlíka, který se skrýval ve skalách apod. Obvykle
nás bylo deset až patnáct. Pravidelně se výletu zúčastňovali Petr a Pavel Koptovi, Jan
Havránek, Pavel Moudrý a samozřejmě také já. Někdy přišel Mojmír Čada i další přátelé, jejichž jména si už nepamatuji. Abychom nebyli nápadní a nevyvolali podezření
německé policie, která občas prohlížela okolí Prahy, přicházeli jsme po malých skupinách různými cestami: přes Horoměřice, Lysolaje nebo Suchdol. Stejným způsobem
jsme se vraceli domů. V dubnu 1941 nařídili Němci rozpuštění Sokola. J. Čížek nás
pak přihlásil jako mladé turisty do Klubu českých turistů. Jenže asi za půl roku nato
nařídili Němci rozpuštění i tohoto spolku. Na jaře roku 1942, kdy už byl v plné míře
rozpoután v protektorátu teror řízený tzv. zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem, jsme žádný pěší výlet nepodnikli. J. Čížek zorganizoval ještě
dva výlety na kole. Jeli jsme vždy společně jen dva nebo tři a tyto skupiny se pak
sešly na předem dohodnutém místě; to
bylo samozřejmě vždy někde v lese. Pavel
ani Petr s námi nejezdili.
S Petrem jsme se spřátelili a dost často jsme se stýkali. Jedno z našich setkání
bylo poznamenáno nezapomenutelným
výrokem Petra. Bylo to v roce 1940. Tehdy
se kromě českého vysílání z Londýna hodně poslouchalo také občasné české vysílání švýcarského rádia Lausanne, v němž
míval komentáře švýcarský profesor Salis. Jeho přednášky byly oblíbené, protože
v té době, kdy německá wehrmacht slavila jedno vítězství za druhým, působily
Petr Kopta
velmi povzbudivě. Jednou jsme s Petrem
(ve výskoku 1. zleva)
jeli společně někam do Dejvic. Nastoupili
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jsme do tramvaje na Bořislavce
a začali jsme se bavit o přednáškách profesora Salise. Když zastavila tramvaj na Hadovce a nastalo
v ní úplné ticho, prohlásil Petr
velmi hlasitě (cituji doslova): „Já
ale to jeho povídání nemám rád,
protože Švýcaři ho.no vědí, co je
poroba.“
V letech 1943 a 1944 jsme
s Petrem byli několikrát v NáP. Kopta (stojící 4. zprava)
rodním divadle. Zamilovali jsme
na výletě u Horoměřic
se oba do opery Rusalka, na kterou jsme šli společně dokonce
třikrát. Při mých návštěvách u Koptů Petr několikrát přehrával na gramofonu desky z bohaté diskotéky svých rodičů. Nám oběma se velice líbila Chopinova Polonéza Es-dur. Tu jsme si přehrávali nejčastěji; často jsme si pouštěli také Chopinovu
Polonézu A-dur. Ta se proslavila tím, že její začátek byl znělkou varšavského rozhlasu a varšavský rozhlas ji neustále vysílal v září 1939 i v době, kdy už téměř celá
Varšava byla obsazena německou armádou.
Na jaře v roce 1942 jsem si udělal na konci jedné pěšinky na naší zahradě doskočiště pro skok do dálky a trojskok. Písek jsem navozil kolečkem ze staré, již nepoužívané pískovny u Vostrovské ulice pod Pernikářkou. Občas k nám chodili skákat moji
kamarádi. Také Petr Kopta několikrát přišel. Jednou k nám přivedl svého přítele, který se jmenoval, pokud si vzpomínám, Budínský. Ten skákal skvěle. Skočil 5,66 metru.
Měl však podivný styl běhu. Nepohyboval rukama podél těla, nýbrž napříč, takže vysouval lokty do stran. Petr mu řekl, že běhá jako pradlena.
Po válce se velmi rychle obnovila činnost Sokola. Na podzim roku 1948 jsem však
přestal do Sokola chodit stejně jako většina hanspaulských Sokolů. Jako ve všech organizacích se i v Sokole na Hanspaulce vytvořil tzv. akční výbor, který vyloučil ze Sokola téměř všechny vedoucí funkcionáře a cvičitele. Jedním z jeho vedoucích členů,
byl bohužel právě Josef Čížek.
Při mých občasných návštěvách Petra jsme se spolu často bavili o literatuře. Petr mi
ukazoval bohatou knihovnu svého otce Josefa Kopty, významného spisovatele, který se
stal v roce 1947 přednostou kulturního odboru v kanceláři prezidenta republiky Dr. E.
Beneše. Krátce po tom, co se v únoru zmocnili komunisti této kanceláře a vytvořili v ní
akční výbor, byl Josef Kopta propuštěn. Pracoval pak doma. Při návštěvě v roce 1951 se
se mnou Josef Kopta bavil o své knihovně a ukazoval mi knihy, které se tehdy už nesměly prodávat. Nabídl mi, že si mohu půjčit kteroukoliv z nich. Půjčoval jsem si pak od něj
řadu knih. Např. knihu Až k hořkému konci (autor Gisevius), Mluvil jsem s Hitlerem
(Rathenau), Trockého Zrazená revoluce. A Dějiny hudby s téměř 800 stranami.

Pokračování příště...
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Slavný a neprávem zapomínaný
hanspaulčan Dr. Ing. Eustach Mölzer

P

íšu-li o zajímavých osobnostech, rád užívám sousloví, které často užíval Karel Čapek: MUŽ NA SVÉM MÍSTĚ. Vzpomínáme-li v tomto článku na Ing. Mölzera, je ale
nutné napsat: VŽDY NA SVÉM MÍSTĚ.
Počet jeho funkcí je úctyhodný a budeme zde jmenovat jen ty nejdůležitější:
Předseda Státní regulační komise pro Prahu a okolí, spoluzakladatel a funkcionář
Masarykovy akademie práce, zakladatel a šéf Státního hydrologického ústavu, zplnomocněný ministr pro jednání v říčních komisích, šéf Elektrických podniků hlavního
města Prahy, člen ředitelství Městské spořitelny pražské – ale také starosta SK Slavie
a čestný člen AC Sparty. Po roce1945 již se počet jeho funkcí zmenšuje, své síly věnoval
rozvoji Národního technického muzea. Ve všech těchto svých funkcích více než skvěle
obstál a co hlavního – vnesl do nich široký kulturní rozhled. Prosadil a dokázal, že ryze
technické stavby mohou být krásnými architektonickými díly. Důkazem toho jsou především Fragnerovy stavby labských elektráren. I velké projekty zadával tehdy mladým
architektům – moderní a účelový palác – ředitelství Elektrických podniků v Bubenči
(A. Benš a J. Kříž) je vlajkovou lodí, za níž se řadí další menší stavby: vozovna v Motole
(Kotěrův žák F. M. Černý, který později vyprojektoval i Mölzerovu vilu Na Kodymce),
Gočárův žák J. Mlíka projektoval funkcionalistické domy pro zaměstnance Elektrických podniků za Vokovickou vozovnou.

Trolejbusová linka K jezdila od
střešovické vozovny ke sv.Matěji.
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Trolejbusové spojení Hanspaulky
navrhoval E. Mölzer již r. 1927. Ale až
5. června 1936 se uskutečnila první zkušební jízda trolejbusu na trati
od střešovické vozovny přes Ořechovku
a Bořislavku na Hanspaulku ke sv. Matěji. Pravidelný provoz byl zahájen 28. srpna 1936.
Bohaté materiály k tomuto článku
nám laskavě předala jeho vnučka, paní Jaroslava Vítková. Citujeme z nich alespoň
začátek, věnovaný počátkům jeho kariéry
Dne 1. 9. 1878 se narodil v Kutné Hoře
můj dědeček pan Dr. Ing. Eustach Mölzer.
Působil nejdříve u pražské obce jako úředník vodního a mostního oddělení městského stavebního úřadu. Už zde vynikl svou
spoluprací na projektu zdymadla u MělníEustach Mölzer
ka. Přitom se zabýval studiem a konstrukci pohyblivých jezů. V roce 1908 dostalo se
mu bronzové medaile za to, že uspořádal expozici vodocestného ředitelství na jubilejní
výstavě Obchodní živnostenské komory pražské. Pak byl pověřen přesnou nivelací Labe
od Mělníka k Přelouči, později byl pověřen projekčními pracemi na splavnění Vltavy
v úseku Praha - Štěchovice. V roce 1910 ujal se stavební správy velkých rekonstrukčních
prací na Labi v obvodu města Přelouče. Vypracoval generální projekt na Masarykovo
zdymadlo u Střekova. Koncem roku 1914 byl pověřen dozorem nad stavbou smíchovského nábřeží podle vlastního projektu. Studoval pak dále splavnění Vltavy mezi Prahou
a Štěchovicemi a dospěl k návrhu na postavení jediného zdymadla místo původně projektovaných zdymadel dvou. Pak byl povolán do ministerstva veřejných prací, kde vypracoval organizaci Státního ústavu hydrologického, jehož se stal později přednostou.
Byl členem správní komise hlavního města Prahy a od r. 1920 pracoval ve Státní regulační komisi, jejímž se stal roku 1923 předsedou a současně byl zvolen za předsedu
Elektrických podniků. Stal se spoluzakladatelem Pražských průmyslových závodů a byl
jedním ze tří tvůrců Pražských vzorkových veletrhů.
Za tuto technickou činnost došel uznání doma i v cizině. Francouzská vláda udělila
mu hodnost „Officier de l´ instruction publique“, Jugoslávie mu propůjčila řád sv. Sávy
III. stupně, Société des Ingenieurs civils de France mu věnovala čestnou plaketu, atd.
V roce 1939 odešel z aktivní služby, ale pracoval neúnavně dále. Věnoval se studiu
bytového problému. Od roku 1947 jako předseda Technického muzea věnoval své zkušenosti a svůj věhlas i této výchovné instituci. Zemřel 27. ledna 1953.
Takoví „muži na svém místě“ byli úrodnou půdou pro vznik té dobré první republiky. Ta naše (kolikátá již?) teprve na svou budovatel generaci čeká.
Schw
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Umělecké památky Hanspaulky
(5. Část)

V

čísle 1/2013 jsme psali o nové publikaci „Umělecké památky Prahy – Velká Praha
A-L“. V rámci Dejvic je v ní uvedeno cca 200 objektů z oblasti Hanspaulky. Především je to kostel sv. Matěje, kaple sv. Michaela na Pernikářce, kaple Nejsvětější Trojice
u Hadovky, kaple sv. Jana Nepomuckého u Matěje, zřícenina viničního lisu (letohrádku) na Babě, fara kostela sv. Matěje, a dále usedlosti, viniční domy a zámečky.
Je ale zajímavé se seznámit i s obytnými domy, které byly do této publikace zahrnuty. V minulých číslech jsme uvedli čtyři části seznamu těchto objektů, v pořadí
podle čísel popisných. Čtvrtá část zahrnovala i všechny vily z akce „Výstava bydlení – Stavba osady Baba“, připravené výstavním výborem za předsednictví arch. Pavla
Janáka v roce 1932. Na obrázku byla uvedena i obálka katalogu této výstavy. Dnes pokračujeme pátou, poslední částí:
čp. 1807 Na Babě 29
funkcionalistický rodinný dům
(1937 – 8 – Ladislav Machoň)
čp. 1808 Nad Paťankou 42
funkcionalistický rodinný dům
který si pro sebe postavil (1937 – 8 – Adolf Benš)
čp. 1809 Na Babě 25
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – ? postavil Jan Bína)
čp. 1810 Nad Paťankou 38
funkcionalistický rodinný dům (1935 – Karel Květoň)
čp. 1813 Na Babě 17
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – Jaroslav Rössler)
čp. 1814 Nad Paťankou 30
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – L. Svatoš a V. Mrha)
čp. 1816 Nad lesíkem 3
purismem ovlivněný rod. dům
(1939 – J.Freiwald a J.Böhm)
čp. 1817 Na Babě 34
funkcionalistický rodinný dům
(1934-5 – František Petráš)
čp. 1826 Na Babě 20
funkcionalistický rodinný dům (1934 – Jan Gillar)
čp. 1827 Na ostrohu 57
funkcionalistický rodinný dům (1934 – Emil Král)
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čp. 1829 Sušická 25
funkcionalistický rodinný dům
(1932 – Jan Evangelista Koula)
čp. 1830 Na viničních horách 14
puristický rodinný dům (1931-3 – Jan Žák)
čp.1834 Na viničních horách 24
novoklasicistní obytný dům
(1934-5 – Tomáš Šašek)
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čp. 1835 Na pískách 32
funkcionalistický obytný dům
(1932 – Evžen Linhart)
čp. 1840 Na Hanspaulce 15
funkcionalistický rodinný dům
(1933 – 4 – Josef Karel Říha)
čp.1844 Na viničních horách 7
funkcionalistický obytný dům
(1936 – 7 – F-Horák a J.Krňoul)
čp.1846 Sušická 19
puristicko-novoklasicistní rod.dům
(1935 – 6 – Adolf Foehr)
čp.1847 Sušická 17
puristický rodinný dům (1934 – J.Freiwald a J.Böhm)
čp.1877 Matějská 11
funkcionalistický rodinný dům
(1939-40 – A. Kučera a Š. Zelenka)
čp.1896 Mylnerovka 2
barokizující rodinný dům (1932 – 3 – Otto Grams)
čp.1918 Na Míčánce 27
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – 5 – Antonín Mendl)
čp.1920 Neherovská 20
funkcionalistický rodinný dům
(1934 – Josef Štrobl)
čp.1921 Neherovská 22
funkcionalistický rodinný dům (1938 – 9 – Josef Fuchs)

10

čp.1953 Matějská 3
funkcionalistický rodinný dům
který si pro sebe postavil
(1939 – Alexander Těrechov)
čp.1954 Nad Paťankou 8
rodinný dům rustikálního stylu
(1947 – Emanuel Losenický)
čp.1980 Nad Paťankou 10
funkcionalistický obytný dům
(1933 – 7 – Václav Vacek)
čp.1983 Matějská 42
rodinný dům rustikálního slohu
(1937 – 8 – Camill Zupanc)
čp.1985 Matějská 19
funkcionalistický rodinný dům
(1939 – František Kerhart)
čp.1986 Matějská 9
rodinný dům postavený r. 1947
který si pro sebe navrhl
(1939 – 40 – Antonín Černý)
čp.1987 Matějská 13
funkcionalistický rodinný dům
(1930 – 40 – Josef Grus)
čp.1988 Matějská 7
funkcionalistický rodinný dům
(1939 – 41 – Josef Grus)
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Matějská pouť

J

aro pro nás děti začínalo Matějskou poutí. Často bývala zima, mnohdy i sníh, ale skoro vždy bylo bláto. Pamatuji si ještě, že stánky s pouťovými dobrotami a drobnostmi
stávaly pod kostelíčkem sv. Matěje a pokračovaly ulicí Jugoslávských partyzánů až na Vítězné náměstí, kde byly pouťové atrakce. Vzpomínám na dárky, které nám tam rodiče kupovali: na papírové trumpetky a slunečníčky s třásněmi z jemného papíru, na papírové
frkačky, opičky a míčky na gumičce, nafukovací barevné balonky, které nám ale většinou
brzy uletěly. Na bonbóny špalky, mnohabarevné, které jsme vyndávali z pusy špinavýma rukama, abychom si jejich krásné barvy prohlídli, na turecký med, cukrovou vatu
a na sučuk (orientální cukrovinka rahat). Ten mi chutnal nejvíc a nikdo jiný si na něj dnes
nevzpomíná. Na pouť jsme se vždy moc těšili. Již jako větší jsme na ni chodili sami a dostávali jsme od maminky každý zelenou pětikorunu. Bývali jsme tam celé odpoledne,
často až do večera. Já jsem, bohužel, nesnášela všechny ty houpačky, řetízkové kolotoče,
lochnesky, tobogany, ruská kola, gondoly a jiné atrakce. Stejně jsem to každý rok znovu zkoušela, moc by mne to bavilo. Ale hned po první atrakci mi bylo hrozně špatně. Ani
autobus jsem jako malá nesnášela, a když jsme jezdili s rodiči na návštěvy k strýci a tetě
do Michle tramvají i tato cesta se musela kvůli mně několikrát přerušit. Zbýval na mne
tedy jen Čertův mlýn nebo Strašidelný zámek, ale toho jsme se všichni moc báli a stačila
nám jen jedna jízda. A pak střelnice. Tam jsme rádi stříleli do barevného kola štěstí, později i na pouťové růže. Také se nám líbilo míčkem srážet plechovky. Nejraději jsme si kupovali obálky štěstí, štěstíčka. Bývaly tam prstýnky a podobné drobnosti. To nás velmi
těšilo. K večeru už nám moc peněz nezbývalo. Dali jsme je dohromady a koupili si chleby
namazané hořčicí a kyselou okurku. Měli jsme už hlad a vždy jsme si pochutnali.
Tatínek atmosféru poutě miloval. Různé ty kejklíře, vyvolávače a hlasitě prodávající lidi.
Navštěvoval tam s námi cirkusy a zápasnické arény, jízdy smrti na motocyklu v takové velké
kouli z drátů, zápasy s hady, mořské panny v maringotce apod. Byl velmi ostýchavý, uzavřený
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a myslím, že i osamělý člověk. Proto měl rád místa, kde bylo hodně lidí. Nejradši měl nádraží,
jeho ruch, kde ve volných chvílích rád pozoroval lidi. Jeho nesplněným snem bylo pracovat
na nádraží, stejně jako jeho otec, který pracoval na nádraží v Bubnech. Také měl rád plovárny, kde bylo hodně lidí, kde byla, jak se říkalo, deka na dece. Chyběli mu asi přátelé. Stýkali
jsme se jen s příbuznými. Přítele měl jen na vojně, ale dle uchované korespondence si myslím, že spíš na něm obdivoval vlastnosti, které sám neměl - jeho odvahu a bezprostřednost.
Vzpomínám si, že jsme chodili z Hanspaulky na pouť pěšky přes rokli a kolem vysokých škol (VŠCHT). Vodily jsme tam sebou i malého bratříčka Otíčka, kterého jsme měly
za úkol hlídat. Líbilo se nám, když na pouti vyvolávali ztracené děti nebo jejich rodiče. Pak
jsme my tři sestry schválně Otíčka ztrácely. Hlásili pak, že se nalezl nebo ztratil malý blonďatý chlapeček, asi dvou nebo tříletý. To jsme si pak pro něho radostně chodily. Jednou
ho maminka chtěla ráno vypravit do jesliček. Vyndávala ho z postýlky, ale on se na nožičkách neudržel, vždy se mu znovu podlomily. Pamatuji si, jak zoufale křičela, myslela, že
má Otíček obrnu. Byla to doba té hrozné epidemie, kdy jí onemocnělo mnoho lidí, hlavně
dětí. Hned volala naši rodinnou lékařku. Na její jméno si bohužel už nepamatuji, ale léčila nás i rodiče. Ta naštěstí zjistila, že bratříček je jenom moc unavený, a proto se na nožičky nemůže postavit. Vysvětlilo se, že jsme s ním den předtím byly až do večera na pouti.
Maminka nás trestala málo, často nás i bránila před tatínkem, který neměl k ráně daleko
a většinou nás potrestal všechny najednou. Ale tenkrát jsme od ní hodně dostaly.
Na pouti se také předváděl strýček Jedlička. Napodoboval různé hlasy ptáků apod.
Toho jsem neměla ráda. Zdál se mi falešný. Ale od malička jsem s potěšením přednášela básničky a rodiče se chtěli se mnou pochlubit jako doma při návštěvách příbuzných.
Tak jsem před ostatními dětmi přednášela na pouti básničky a dostávala pak od strýčka Jedličky nějakou malou odměnu.
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Setkání Taizé

N

a konci každého roku, většinou od 28. prosince do 1. ledna, se vždy v některém velkém evropském městě koná evropské setkání mladých, které organizují spolu s dalšími dobrovolníky bratři z Taizé.
Četné hloučky mladých cizinců zarazily při vánoční procházce Hanspaulkou možná
i vás. Překvapiví hosté měli batohy ověšené spacáky a karimatkami, vesele si povídali,
občas zpívali a fotili okolí. Co je do naší čtvrti na přelomu roku přilákalo? Setkání Taizé,
které se tou dobou konalo v Praze. A také otevřená náruč zdejších rodin. Hanspaulská
základní škola a její jídelna mají každoročně během Vánoc stejně jako děti prázdniny.
Teď ale doslova praskaly ve švech, stejně jako nedaleká sokolovna. „Přijeli jsme z Nizozemí a máme zde být ubytovaní,“ hlásil jeden ze zástupců malé skupinky poutníků ve školní jídelně. Ihned se ho ujal organizátor a vysvětlil mu, kde bude spolu s kolegy nocovat.
Následovaly další informace o ubytování, stravování i programu na nejbližší dny. Pouť
důvěry organizovaná francouzskou ekumenickou komunitou Taizé přilákala o Vánocích
do Prahy okolo 23 tisíc mladých lidí z více než šedesáti zemí světa. Mohli se zde těšit ze
společného duchovního ale také kulturního programu. Na Hanspaulce se o organizaci
ubytování i program poutníků postarala farnost sv. Matěje.
„Původně jsme byli připraveni na příjezd až 318 poutníků, nakonec jich dorazilo
o trochu méně, 291,“ říká šéf svatomatějského organizačního týmu Matěj Dynybyl. Většina návštěvníků bydlela u desítek zdejších rodin, které se zřekly vánočního pohodlí
a lenošení u televize a otevřely své domovy neznámým poutníkům. „Pohostinnost přímo v rodinách našlo 171 mladých lidí,“ doplňuje Matěj Dynybyl. Při hledání přístřeší pro
zbývající poutníky podala pomocnou ruku ZŠ Hanspaulka a také místní sokolové. Mladí
muži po čtyři noci přespávali ve školní tělocvičně, dívky v sokolovně. A všichni se každý
den na společný program setkávali v sousední jídelně.
Proč poutníci do Prahy přijeli? Pouť důvěry, která je sem přivedla, odkazuje na tradici francouzské komunity bratří z Taizé. Tu založil už ve 40. letech minulého století bratr
Roger, který zakoupil v malé vesničce Taizé na jihu Burgundska domek a ukrýval v něm
válkou zasažené lidi a uprchlíky. Staral se o ně, vařil jim. Kolem Taizé se postupně vytvořila komunita bratří z různých částí světa a odlišných náboženství. S otevřenou náručí přijímali potřebné a získávali si stále větší oblibu. Jejich společenství bylo založeno
na důvěře, která je zároveň základní myšlenkou každoročních mezinárodních poutí. Ta
letošní se konala v Praze a na mladé poutníky čekal pestrý program. Náš, hanspaulský,
začínal každé ráno setkáním ke společné modlitbě ve školní jídelně, kde také zaznívaly jedinečné písně typické pro Taizé. O jejich provedení se postarali farníci od sv. Matěje
spolu s poutníky. Společný zpěv písní v různých jazycích byl opravdu silným zážitkem.
Po skočení motlitby následoval dopolední program. Čtení, rozjímání, diskuse o současném světě a jeho problémech. A také výlety. Velkou atrakcí byly pro mladé poutníky perníkové jesličky v kostele sv. Matěje nebo výhled na Prahu od zříceniny Baba.
Odpoledne mohl každý využít po svém. Účastníci si mohli vybrat z různě zaměřených workshopů konaných po celé Praze. Večer pak následovala společná motlitba
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na výstavišti v Letňanech. Té se kromě tisíců poutníků ubytovaných v Praze a okolí, ale
také spousty Čechů, osobně účastnil i současný představený komunity Taizé, bratr Alois.
„Obrovský zážitek na celý život,“ bylo každý večer slyšet v různých světových jazycích
z úst těch, kdo letňanské výstaviště opouštěli.
Zážitek přitom celá akce nepřinesla pouze zahraničním poutníkům, nezapomenutelnou zkušeností byla i pro ty, kdo se na její organizaci podíleli. Probdělé noci při přípravě programu, neustálá služba v tělocvičnách, chystání občerstvení a přivážení materiálu
z centrálního skladu v Letňanech, řešení nečekaných otázek a drobných problémů, příprava hudby – to byla jenom část důvodů, proč už v polovině akce chodil zdejší přípravný tým
v polospánku. Jenže osobní obohacení z poznání druhých, krása společně prožitých chvil
i spousta veselých příhod tohle všechno jasně přebily. Bylo úžasné vidět, jak se o mladé
poutníky ze zahraničí starali hanspaulští senioři. Otevřeli jim své domovy, vařili a pekli. Svatomatějské farnosti pak s organizací velmi pomohli i evangeličtí kolegové z dejvického sboru, či jedna nejmenovaná rodina, která pro ubytování bez váhání zapůjčila celý svůj dům.
Výjimkou nebyly ani situace, kdy se unavení hostitelé vrátili večer z práce a těšili se
na pohodlí peřin. Místo toho se ale dlouho do noci věnovali poutníkům, kteří projevili
zájem o společný rozhovor. Kulturní rozmanitost se projevila během Festivalu národů,
jenž se v místních společenstvích konal o silvestrovské noci. V hanspaulské školní jídelně tak mohli lidé zhlédnout představení mladých z celkem čtrnácti zemí a společně zapálenými prskavkami s nimi oslavit příchod nového roku.
„Pro mě i mé kamarády to byl neuvěřitelný zážitek. Poznat blíže lidi v Česku, zažít
prostředí české rodiny a společně začít nový rok. Na to nikdy nezapomenu,“ vyprávěla při novoročním obědě, který pro poutníky opět připravily zdejší rodiny, polská
účastnice setkání Karolina Kargulová. Velký dík všem lidem z Hanspaulky, kteří se
na přípravě místního programu setkání Taizé podíleli. Organizátorům, hudebníkům, hostitelským rodinám, všem, kdo
pro poutníky navařili, napekli a jakkoliv se
o ně postarali. Speciální poděkování pak
patří paní ředitelce Marii Pojerové, která
sama prokázala velkou vstřícnost a touhu
pomoci, když propůjčila pro účely konání
setkání prostory školní tělocvičny a jídelny. Vděk za trpělivost, ochotu a sokolskou
pohotovost pak náleží správci sokolovny
Karlu Bačinovi, který dohlížel na bezproblémový provoz budovy a poskytnutím
léků a zásobou horkého čaje se postaral
i o jednu z poutnic, již nečekaně skolila
chřipka.
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Pamětníci, pomozte škole!

M

ožná už jste se setkali s tím, že zdejší děti se ve svém okolí příliš neorientují, neznají názvy ulic, nevědí téměř nic o významných osobnostech a historii své čtvrti.
Hanspaulská škola připravuje pro své žáky projekt, ve kterém jim chce ukázat,
na jakém jedinečném místě žijí. V rámci projektu budou připraveny výukové materiály
a pracovní sešit, který by děti pozvolna seznamoval s místem, kde žijí. Na konci školní
docházky budou mít přehlednou informaci o Hanspaulce, o její historii, architektuře,
osobnostech, přírodě, ale i současném a dřívějším životě jejích obyvatel.
Hledáme pamětníky, kteří by na základě svých vzpomínek pomohli přiblížit život
dětí a jejich hry, každodenní život rodin, práce, na kterých se děti podílely, ale i svátky a slavnosti, tak, jak si je pamatují. Chcete se na této zajímavé práci podílet? Přijďte
v pondělí 13. dubna v 16 hodin do školní knihovny v přízemí školy – vchod ze Sušické
ulice. Těšíme se na vás.
L. Čumplová

Zápis

Z

ačátek února je vždy ve znamení zápisu do prvních tříd. Škola se na něj chystá mnohem déle, nejdůležitější je vymyslet téma zápisu, na něj pak Bára Hubená vytvoří
krásný plakát a děti napříč školou začnou tvořit dárky pro prvňáčky.
Letos byl zápis „námořnický“, s titulem Vzhůru na palubu!“ Žáci osmých tříd se na plavčíky připravili, paní učitelky nachystaly úkoly, které se týkaly základních dovedností budoucích
prvňáčků. Jedna učebna se proměnila v hernu, kde budoucí školáci v doprovodu svých starších
spolužáků úkoly plnili. Za každý splněný úkol dostali razítko do malované legitimace. Potom
společně s rodiči přešli do další třídy, kde čekaly paní učitelky a zatímco rodiče předkládali přihlášky, děti ještě zpívaly, poznávaly barvy a tvary a vybíraly si dárky. Všechno probíhalo v klidu, pokud se sešlo více dětí, byla pro ně připravena třída – čekárna, kde se malovalo, stavělo…
Letos se do naší školy přišlo zapsat celkem 107 dětí, z toho 74 spádových. V září otevíráme tři třídy po 25 dětech a na všechny děti se moc těšíme. Ve dnech 1. – 3. března
se mohou rodiče – zájemci (nejen prvních tříd) zúčastnit podvečerů pro rodiče o metodě Hejného ve výuce matematiky ve škole. V dubnu pak pozveme děti a rodiče budoucích prvňáčků na první školní akci – Hanspaulské dovádění.

Co bude
2. – 8. 3.
9. – 12. 3.
27. 3.
28. 3.
22. 4.
25. 4.
25. 4.
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Jarní prázdniny
Dny deskových her
Noc s Andersenem
Den učitelů
Den Země
Hanspaulské dovádění
Hanspaulcup

2. 6.
11. 6.
21. 6.
21. 6.
22. 6.
24. 6.
26. 6.

Školní den dětí
Pasování prvňáčků na čtenáře
Akademie
Hanspaulský festival
Bezedný koš
Červnové klání
Vysvědčení
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Hanspaulští sokolové na Aljašce a Havaji

V

eliká Aljaška ohromí svou krásou a divokou štědrostí, jen málo míst na světě (a žádné jiné v USA) se může pyšnit panenskou divočinou, vznešenými horstvy a takovým
množstvím zvěře jako Aljaška
Po cestě po Jihoafrické republice v roce 2012, kdy jsme prožili báječné tři týdny
na jižní polokouli, jsme se v létě 2014 vydali na dalekou Aljašku, a cestou zpět jsme navštívili jeden z havajských ostrovů – Olahu.
Tentokrát nás z Hanspaulského sokola cestovalo osm. Celá naše „aljašská“ parta čítala
42 cestovatelů z mnoha koutů republiky: z Ostravy, Liberce, Vrchlabí, Lišova.
Pečlivé přípravy na cestu začaly již na podzim 2013. Po přečtení a nastudování
mnoha informací z knih, průvodců i z internetu nám bylo mnohé jasné. Naprosto nezbytná součást výbavy – což se pochopitelně potvrdilo – bude pořádný spacák. Nocovali jsme ve stanech v kempech, na jednom místě vždy několik dní a podnikali jsme
výlety do blízkého, a někdy i vzdáleného okolí. Musíme počítat s nejčetnějším živočichem Aljašky – s komárem. V létě jsou skoro všude, a stejně jako u nás jsou velmi neodbytní. Byli. Naštěstí nebyli všude.
Také se musíme smířit s tím, že tma bude začínat dlouho po půlnoci a rozednívat
se bude již kolem třetí hodiny ranní. V průvodcích se píše, že absence tmy způsobuje,
že člověk neznalý poměrů nemá potřebu jít včas spát, a po několika dnech pobytu je
unavený, protože mu chybí spánek. Usínali jsme celkem bez problémů i za světla, protože zážitků bylo tolik, že večer jsme padali únavou světlo – nesvětlo.
Plni očekávání jsme se sešli večer před odletem v naší sokolovně, kde skoro polovina
našich mimopražských spolucestovatelů přenocovala. Odlet v sobotu 12. července 2014
v 6 hodin ráno směrem Frankfurt nad Mohanem – Chicago – Anchorage.
V Anchorage, největším městě Aljašky jsme přistáli kolem 21 hodiny místního času. Doma tou dobou byla již neděle
7 hodin ráno. Prvních pět dní našeho pobytu nám poskytl zázemí hostel Alaska
Backpackers Inn. Jezdili jsme na výlety
v okolí Anchorage, vystoupili na místní
nejvyšší horu Flattop 1070 m n.m. Výstup zpočátku celkem mírný se před vrcholem změnil v prudkou, kamenitou,
velmi krkolomnou cestu – nakonec jsme
šplhali po čtyřech. Čekala cesta k ledovci Portage u městečka Whittier. Zajímavostí na silnici k ledovci je 2,5 míle (4 km)
dlouhý Anton Anderson Memorial Tunel,
který je jednoproudý a slouží zároveň
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silniční i železniční dopravě. Vlaky a auta se zde střídají v patnáctiminutových intervalech. Po projetí tunelem nás čekal táhlý výstup na hřeben pohoří, odkud se nám
naskytl nádherný pohled na ledovec na jedné straně a městečko a přístav Whittier
na druhé straně.
Na výletě podél jezera Eklutna jsme navštívili 350 let staré sídlo Eklutna a rázovitý skanzen, kde se setkává původní kultura Athabasků, jednoho z původních indiánských kmenů a ruské pravoslavné církve. Poslední den pobytu v Anchorage jsme
z přístavu Seward na lodi Star of the Northwest absolvovali pětihodinovou okružní plavbu zálivem s nádherným pohledem na divoké pobřeží, vysoké skály, velké kolonie lvounů, ale i množství nejrůznějšího ptactva – racky, alky, papuchalky, jednoho
nádherného orla bělohlavého, který z vysokého stromu na skále nehnutě pozoroval
naši loď. Nakonec jsme zahlédli dvě mladé kosatky a samici keporkaka s mládětem.
Ve čtvrtek 17. 7. opouštíme Anchorage a čeká nás cesta na sever do prvního kempu
v národním parku Denali.
Denali znamená v původním indiánském jazyku Athabasků „veliký“, odkazuje se
tím na nejvyšší horu Severní Ameriky, Mount McKinley (6 168 m) a je to třetí největší
park na území USA. V Denali jsme zůstali tři dny, bohužel nám poněkud nepřálo počasí, takže jsme jen tušili, že Mount McKinley tu někde je, nicméně po celou dobu našeho pobytu zůstal zahalen v mracích. Užili jsme si výlety v srdci nádherné přírody.
Po parku jezdí kyvadlové autobusy, které vás po části parku vozí zdarma, do vzdálenějších míst si již musíte jízdenku zaplatit podle okruhu, který si vyberete.

Pokračování příště...


1/2015

Věra Mikulková
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Přírodní zahrádka na jaře

V

konvenčně vedené zahrádce, kde na jaře pilně ryjeme, okopáváme, plejeme, zaléváme a postřikujeme, jsou jarní měsíce velice rušné a práce máme nad hlavu.
V přírodní zahrádce, hlavně v typu, který není orientovaný na produkci jídla, můžeme
relaxovat a kochat se. Jak je to možné?
V konvenční zahrádce jsme na podzim pečlivě zryli všechny záhony, takže na jaře
všechna ta holá, obnažená půda přímo zve a láká plevely, aby se v ní usídlily a kolonizovaly ji. V přírodní zahrádce necháme na pokoji všechny partie, které nás esteticky
neurážejí, připomínají lesní a luční zákoutí a na jejichž místě nutně nepotřebujeme
mít něco jiného. Pro potěchu a pro chuť si na jaře přece jen vysejeme nebo vysadíme
nějaké nové rostlinky, ale jen v takové míře, jaká
nás baví a těší. To je úplný základ. A teď si
projdeme jarní měsíce popořádku.

B řez en

n	Listí zpod stromů a mulč ze záhonů shrabeme a zkompostujeme. Mulčování je velmi užitečné, šetří nám námahu se zaléváním, okopáváním a pletím, ale
vrstva mulče na jaře zpomaluje prohřívání půdy a růst rostlin. Také tím usnadníme klubání jarních cibulovin a klíčení rostlinek ze samovýsevů, třeba brutnáku,
měsíčku nebo hezkých planých hostů, jako je vlaštovičník, kakost nebo divizna.
n
Zkontrolujeme ptačí budky a instalujeme nové.
n	Záhonky jahod vyčistíme od uschlých listů (to musíme dělat nůžkami, jinak bychom vytrhli celé rostliny), zkypříme a přihnojíme kompostem. Do meziřádků
můžeme vysadit česnek, který odpuzuje mšice a potlačuje plísně.
n	Jak odhadnout správný čas pro výsevy na záhonky? Dobrá rada praví počkat, až
rozkvete zlatice (forzýtie), nebo podběl. Pak má zem potřebnou teplotu k výsevu. Vysévat můžeme třeba špenát, mrkev, petrželku nebo měsíček, vysazovat cibuli sazečku a šalotku, rané druhy košťálovin a širokou škálu trvalek.
n
Sklízet můžeme kozlíček polníček (později vyhání do květu), ptačinec žabinec (tento plevel je výborný do salátů), topinambur (ještě má pevné hlízy, které se později „rozpustí“).
n
Pokud objevíme na stromech hnědé, lepkavé kapky- klejotok, odstraníme je ostrým nožem a ránu vytřeme hadříkem namočeným v octě. Pak ji potřeme stromovým balzámem.

Du b en

Ovocné stromy před květem pohnojíme kompostem.
Přesazujeme a rozsazujeme aromatické bylinky jako mátu, meduňku, dobromysl, tymián,
yzop apod. Zkuste je jako bariéru proti plžům, díky své pronikavé vůni je čichově zmatou.
n	Vyséváme třeba raný hrášek, červenou řepu, mangold, roketu. Zkuste si vysít
do smíšené kultury různé saláty, ředkvičky, kopr, měsíček, atd. Sklízet budete
postupně a záhonek nikdy nezůstane prázdný.
n
n
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n	V tomto období chutnají nejlépe různé plané rostlinky, protože jsou ještě
mladé. Využijte v kuchyni sedmikrásky, kopřivy, popenec, pampelišky
nebo bršlici kozí nohu! O Velikonocích je můžete přidat do bylinkové nádivky. Dezerty můžete ozdobit
kvítky fialek. Sklízet můžete šťovík
zahradní, česnek medvědí a podobné listové zeleniny.
n	K okapům přistavíme sudy na dešťovou vodu na zalévání zahrady. Zaléváme ke kořenům, třeba
do petlahve zakopané do země.
Rostliny si vytvoří hlubší kořenový
systém a jsou odolnější. Povrchní
plošné kropení, hlavně navečer, ocení především slimáci.
n
Sbíráme slimáky a dáváme je na kompost, kde mohou být užiteční. Zbytky rostlin a organický odpad přemění
na humus někdy rychleji, než žížaly.
Chce to trochu úsilí, abychom je tam
udrželi. Většina chemických přípravků na hubení škodí životnímu prostředí, relativně nejméně škodlivé jsou soli železa.
Pokud chcete ochránit záhon s rostlinami, je možné kolem něj položit rám z latěk pobitý pásky hrubého smirkového papíru, nebo u zvýšeného záhonu položit okraj z plechu ohnutého jako okraj vany. Ten slimáci nepřelezou. Pokuste se také na zahradu
nalákat ježka. Mladí slimáci jsou jeho potravou.

Kv ěten

n	Rostliny, které nesnášejí mráz, se mají ocitnout venku po „ledových mužích“.
Ti ale v posledních letech přicházejí jen nepravidelně, a tak nezbývá než sledovat prognózy počasí. Mráz poškodí třeba rajčata, tykve nebo fazole, z okrasných
rostlin petúnie. a pokojovky.
n	Po prohřátí půdy můžeme zase začít mulčovat, třeba první posekanou travičkou
(tu napřed necháme proschnout), nebo chvojím získaným při tvarování jehličnanů. Kde není mulč, může se na povrchu půdy vytvořit škraloup. Ten je třeba
narušovat motykou, aby se v půdě udržovala vláha.
n
Květen je nejlepší doba po řez peckovin, na Hanspaulce hlavně meruněk a broskví.
n
Sklízíme a používáme aromatické bylinky, které mají největší „sílu“ těsně před rozkvětem.
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Eva Hauserová
(podle knihy Zdravá zahrada od Hely Vlašínové)

19

JAK TO FUNGUJE?

Odpady, popelnice, kontejnery
Tímto článkem zahajujeme novou rubriku

C

o je komunální odpad? Komunální nebo směsný odpad je veškerý odpad vznikající v domácnosti.
Kdy se komunální odpad odváží a jak často? Na štítku popelnice je vyznačeno, kolikrát a který den v týdnu je odpad vyvážen.
Co se do popelnic nesmí dávat? Do popelnic nebo kontejnerů, by se neměl dávat tříděný
odpad, pro který jsou určeny kontejnery na ulicích na stanovištích tříděného odpadu. Také
tam nepatří bioodpad, který by měl být odvezen do sběrného dvora nebo kompostován, dále
horký popel, nebezpečné odpady, např. baterie, odpad velkoobjemový a stavební. Uživatelé
nemovitostí si mohou na vlastní náklady zaplatit popelnici na bioodpad, která je vyvážena.
Podrobnější informace o tomto odvozu lze získat na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství nebo v podniku Pražské služby. Úřad MČ Praha 6 zahájil akci „Kompostéry
pro občany Městské části Praha 6“, kdy si mohou občané žijící na Praze 6 od března zažádat o bezplatné zapůjčení kompostéru. Podrobnější informace o kompostování jsou na stránkách www.odpadovecentrum.cz
Co se se svezeným odpadem děje? Odpad je tříděn, a co lze, je recyklováno na druhotné suroviny, část je odvážena do spalovny v Malešicích.
Proč mám třídit odpad, když se pak stejně třídí? Tím, že recyklovatelné suroviny nedáváte do popelnice, ale do kontejnerů na tříděný
odpad, šetříte své vlastní peníze. Můžete mít menší popelnici.
Co a kdy lze odvézt do sběrného dvora a za co se tam platí? Otevírací
doba sběrného dvora v Proboštské ul. 1 je ve všední dny 8,30 – 18,00
(v zimě do 17,00), v sobotu 8,30 – 15,00. Do sběrného dvora lze odv é z t zdarma objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav
do 1 m3, dřevěný a kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečný komunální odpad – baterie a akumulátory, oleje a tuky, ředidla, staré barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla, pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a ostatní předměty s obsahem rtuti a vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače). Vše bude ekologicky zpracováno na třídící lince.
Do dvora lze také odvézt odpad z údržby zeleně, tedy posekanou trávu, ořezané větve
stromů a keřů a pohrabané listí. Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu, např. asfaltovou lepenku, obsahující dehet, výrobky z azbestu apod. Za odevzdání stavební suti nad 1 m3 se platí poplatek, stejně tak se platí poplatek za pneumatiky
– od 30,- Kč za kus (dle velikosti).
Lze si objednat ve sběrném dvoře odvoz většího množství stavebního odpadu, starého nábytku, velkých lednic a mrazáků? Odvoz tohoto druhu odpadu do sběrného
dvora je možné objednat, podrobné informace lze získat na telefonním čísle 284 091 472
v době od 7,00 do 14,00 hod. Tento odvoz je placen. Případné další informace o odpadech
získáte na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6 na tel.
čísle 220 189 402.
Jfr
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AKTUALITY

Velikonoční zajíčci z kynutého těsta
500 g hladké mouky, 60 g cukru,
50 g másla, 1 vejce, 1 žloutek,
250 ml mléka, špetka soli, 1 kostku
droždí (42 g), rozinky na oči, mouka
na vál, tuk na vymazání plechu

Do mouky vyhloubíme menší důlek,
rozdrobíme droždí, dáme lžičku cukru
a vlažného mléka, necháme vzejít. Pak
přidáme sůl, vejce, zbytek cukru a rozehřátý tuk. Uhněteme hladké těsto
a necháme na teplém místě asi 30 minut kynout. Z vykynutého těsta utvoříme velký váleček, který rozkrájíme
na osm stejně velkých kousků. Z každého kousku těsta vyválíme 12 – 13 cm
dlouhý kuželovitý váleček. Špičaté konce každého válečku nařízneme a vždy
dva kousky vložíme přes sebe tak, aby
se výsledný tvar podobal zajíčkovi. Zajíčky rozložíme na pečící papír a necháme je ještě 10 minut nakynout,
pak potřeme mlékem s rozmíchaným
žloutkem a vtlačíme rozinky jako oči.
V troubě předehřáté na 180° C upečeme dozlatova.

Dvě vlastivědné vycházky
na Hanspaulku a Babu
9. 3. 2015
MEZIVÁLEČNÁ KOLONIE
VZOROVÉHO BYDLENÍ BABA.
Sraz v 16.00 hod na stanici autobusu 131,
U Matěje, před samoobsluhou. Vstupné 60,- Kč
Program: Jednotlivé vzácné domy
v ulicích Nad Paťankou, Na Babě
a Jarní, kde se nachází nejvýznamnější
vilová architektura meziválečného
funkcionalismu z let 1932 – 1940,
budovaná pod vedením prof. Pavla
Janáka Po cestě tam i zpět se zastavíme
u nejvýznamnějších vil z hlediska
architektury původních, či dnešních
stavebníků a majitelů

1/2015

13. 4. 2015
ARCHITEKTURA A URBANISMUS
VILOVÉ ČTVRTI HANSPAULKA.
Sraz v 16.00 na stanici autobusu 131,
Na Hanspaulce, před stejnojmennou restaurací.
Vstupné 60,- Kč Program: Prvorepublikový
urbanistický plán této největší pražské vilové
aglomerace si ukážeme při procházce okolo
slavných Hanspaulských vil, jejichž historie
začíná za baroka zámečkem a zednářskou
lóží s těžištěm přerodu architektury
od funkcionalismu k postmoderně.
Zaměříme se na nejslavnější vily z hlediska
jejich stavebníků, stavitelů a majitelů
od počátků jejich výstavby do současnosti.
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AKTUALITY

Otevření prodloužené linky
A metra do Motola

V

souvislosti s otevřením prodloužené linky A metra z Dejvické do Motola dojde od 6 dubna letošního roku na západním okraji Prahy, a tedy i v našem okolí
ke změnám v povrchové dopravě. S touto změnou souvisejí některé úpravy v provozu autobusů, tramvají i přejmenování zavedených názvů stanic MHD. Tyto změny se
všech obyvatel Hanspaulky a Baby nějakým způsobem dotknou.
Metro A:
Bude pokračovat ze stanice Dejvická
do stanice Bořislavka, která je umístěna
v prostoru křižovatky ulic Evropské
a Horoměřické a dále do stanic Nádraží
Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.
Současná zastávka tramvaje Bořislavka
se bude jmenovat Na Pískách.

Autobusy:
131 – bude prodloužen k zastávce metra
Bořislavka.
119 – do Šárky a na letiště bude začínat
na stanici Nádraží Veleslavín
Tramvaje:
2 – linka bude zrušena


Štěpán Kocourek, Jiří Frynta

Stanice Bořislavka
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Kvíz

odpovědi na otázky z minulého čísla
n H
 anspaulka dostala jméno podle
největší usedlosti, kterou vlastnil
Hans Paul Hippmann, inspektor
arcibiskupských statků a majitel vinic
a největších pozemků
n Většina ulic se jmenuje podle názvů
vinic pojmenovaných po jejich
majitelích.
n Děti se učily od roku 1930 v provizorním
pavilonu, v nové budově bylo vyučování
zahájeno 28. října 1932.
n Hotel byl postaven 1981, zbourán 2014.
n Sbírka pravěkých (neolitických)
archeologických nálezů Josefa Antonína
Jíry z oblasti Dejvic, Bubenče, Podbaby,
Veleslavína a Střešovic, nejvýznamnější
je archeologický výzkum v Šárce. Nálezy
umožnily vytvořit vývojové schéma
českého neolitu.
n 1. číslo Hanspaulky vyšlo v únoru1998,
vydával Sokol Hanspaulka
a ZŠ Hanspaulka.
n Adventní bazar na faře byl od pátku
28. do neděle 30. 11.
n JÓGA
pro začátečníky i pokročilé, pondělí a čtvrtek 8.00 - 9.30,
ZŠ Hanspaulka – gymnastický sál
Přihlášky a informace: Mgr. Alena Andrysová,
tel.: 733 392 558, email: alena.andrysova@volny.cz,

n KURZY KRESBY A MALBY
víkendové i docházkové kurzy pro děti i pro dospělé, pro úplné
začátečníky i pokročilé Mgr: Alena Andrysová, www.umim-kreslit.cz

n ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
vestavěné skříně, skříně na míru, kuchyně, knihovny,
TV sestavy. Dýhy, lamino, masiv. Lukáš Urban
Na Kodymce 29/1056, Praha 6, tel.: 608 875 718
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