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Vážení přátelé,
posíláme do světa letošní poslední číslo Hanspaulky.
Do světa, který je jiný než před rokem. Méně bezpečný více úzkostný.
I přesto začíná advent ohlašující příchod Vánoc, období naplněné těšením a očekáváním dětí, co jim letos
Ježíšek přinese. K tomuto období
se váže i řada rituálů a tradičních jídel spojených s jednotlivými svátky.
O prvním adventním víkendu se potkáváme na faře
u sv. Matěje, kde místní
majitelky šikovných rukou nabízejí své výrobky, originální dárky od toho,
kdo nerad tráví čas v přeplněných obchodech, v sobotu pak v kostele na adventním
koncertu. Na svatou Barboru si dříve dívky uřízly větvičku třešně, která jim měla
prozradit, zda se do roka provdají. Dnes si
větvičky koupíme na trhu či v květinářství,
a pokud vykvetou, ozdobí nám vánoční stůl.
Mikuláš s andělem a čertem přinesou kupované sladkosti, občas nějakou bramboru, ale
uhlí abys na plynofikované Hanspaulce pohledal. Adventní půst již málokdo dodržuje a málokdo si zaslouží uvidět na Štědrý den zlaté prasátko.
Zato vánoční hodování se dodržuje. Na stole by podle tradice mělo být devět jídel, protože devítka byla u starých
Slovanů magické číslo stojící na konci číselné řady. Ježíšek se dostaví, neviděn odloží pod vánoční stromek dary a rodiny mohou usednout k cukroví a televizním pohádkám. Nebo také dodržujete nějaké tradice? Zpíváte koledy, rozkrajujete jablka,
pouštíte ořechové lodičky, lijete olovo? A vzpomínáte spolu s rodinou na Vánoce svého dětství, na Vánoce s vašimi dětmi a prožíváte opravdové Vánoce i s vnoučaty.
Přejeme vám krásné a radostné Vánoce a šťastný nový rok 2016.
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HISTORIE A OSOBNOSTI

Usedlost THERMANKA alias FIŠERKA alias
KODYMKA a její obyvatelé
1. část: 1648–1857
Petr Kodym & Odolen Kodym

J

méno usedlosti, která se nachází na Horní Šárce nedaleko kostelíku sv. Matěje
a nyní nese dejvické číslo popisné 19, se měnilo podle majitelů, kteří se v domě
za skoro čtyři staletí vystřídali. Dle současné adresy se nachází v ulici Na Fišerce, pojmenované, stejně jako k ní kolmá ulice Na Kodymce, podle našeho domu. Avšak ulice Na Fišerce již dávno kolem nás směrem k Hendlovu dvoru nepokračuje, a tak když
nás někdo hledá jen podle plánu, najít nás nemůže.
Koncem třicetileté války byly svahy severně od Prahy z větší části osázené vinnou
révou. Základem osídlení byly domky, které na vinicích postupně vznikaly. Jenže válka,
která způsobila všeobecný rozvrat a drastický pokles počtu obyvatel, zasadila vinařství
těžkou ránu a odstartovala éru jeho postupného úpadku. Vinice, která měla za Hanuše
Šmída v letech 1607–1623 výměru asi 1,8 ha, se však vzdor nepříznivému trendu rozvíjela: v roce 1633 již koupil Zachariáš Albrecht vinici „zdí obehnanou“, i když stále bez lisu
a viničního domu. Až po roce 1648 dal Pavel Daniel Therman, primátor Nového města
pražského, vystavět příbytek pro vinaře. Tak započala historie našeho domu a vinice tehdy zvané Thermanka. Příbytek na Thermance byl asi malý, není úplně jasné, jestli byl už
kamenný, nebo zda byl nejprve dřevěný. V žádném z historických pramenů není zmínka
o opukovém sklepu, do kterého vede cihlové schodiště. Když můj otec proměřoval jeho
polohu vzhledem k místnostem nad ním, zjistil, že k dnešnímu domu úplně nepasuje.
Ale pamatuje-li vinný sklep skutečně konec třicetileté války, to nevíme.
O tom, že se jednalo o viniční domek, není pochyb.
Ještě dnes, když je tráva nízká, vidíme na mírném svahu
zahrady náznaky terénních
vln. Jsou to pozůstatky teras,
které se táhnou po vrstevnicích. Thermanka je uvedena
v seznamu vinic z roku 1673.
V roce 1712 prodal Otmar
Zink vinici se starým lisem,
obytným stavením a dojnými kravami. Zmínka o vinici je i z roku 1720. Ale dokdy
se zde víno lisovalo, to prameny neuvádějí. Přestože
bývá usedlost až do 20. století Náves u sv. Matěje s rybníčkem, v pozadí Kodymka a Stará fara.
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tradičně označována jako vinice,
v záznamech po roce 1850 se mluví již jen o zahradě a o poli.
Po roce 1720 Jan Ondřej Fišer, písař při vojenské zbrojnici a měšťan
Starého města, a jeho syn Jan Jindřich Fišer dům přestavěli a rozšířiStará fara
li prakticky do stávajícího půdorysu.
a Kodymka
Nejpozději z té doby pochází základní část domu se silnými opukovými
zdmi v přízemí a prvním patře. Jak bylo vidět po odstranění omítky při rekonstrukci,
jeho vnitřní uspořádání však bylo vícekrát měněno. Fišerovi, po nichž nese dům název,
zde trvale bydleli. Od té doby se domu říká Fišerka, podle něj byla nazvána i ulice, která
kdysi k domu přiléhala, a také obchodní centrum naproti (nyní Albert).
Podobně jako jiné usedlosti na kopcích kolem Prahy, stala se i Fišerka obětí tažení
války o dědictví rakouské. V roce 1742 ji zapálili Francouzi, majitelé však usedlost obnovili a v roce 1750 byla vzhledem ke svému stavu a vybavení označována jako stateček. Z roku 1840 pochází nejstarší zmínka o rybníčku pod Fišerkou.
Fišerka je vedle Špitálky jednou z nejstarších usedlostí a dlouhou dobu stála osamocená. Až v roce 1771 byla postavena sousední Stará Fara, která původně sloužila
též jako škola. I ona byla zároveň hospodářským stavením a patřila k ní pole. Sousední
stavení č. p. 108 (Na Fišerce 11) bylo na již dříve existující zdi kolem Fišerky postaveno
v roce 1828. Debata o tom, jestli se Fišerka nacházela či nenacházela na Hanspaulce, je
irelevantní; Jan Pavel Hippmann, vrchní kontrolor při úřadě městského výboru, získal
usedlost nesoucí později jeho křestní jména teprve v roce 1733. Praha byla sice z horní části Fišerky vidět, ale nedá se říci, že by byla blízko. Dopravě do metropole příliš nepomohlo ani zprovoznění Buštěhradské dráhy roku 1830. Až od roku 1851, kdy
byla dobudována železnice podél Vltavy, si mohli obyvatelé a návštěvníci Fišerky cestu zkrátit a jezdit z Prahy vlakem
až na nádraží Podbaba, jehož budova je dodnes patrná u viaduktu v ústí Šáreckého potoka.
O tom, jak se dařilo hospodářům v první polovině 19. století, se v historických pramenech
nedočteme. Uvádí se pouze, že
když Fišerku v roce 1857 koupil
MUDr. Filip Stanislav Kodym, byla
zpustlá.
Na základě podkladů sestavených
RNDr. Odolenem Kodymem, CSc.
(1926–1999)
napsal RNDr. Petr Kodym, CSc.
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Náš kamarád Miky

N

a Babě žijí ve vile, kterou si svépomocí postavili, manželé Kříženečtí. Hana je zemědělská inženýrka,
Rudolf, zvaný Miky, inženýr strojař. Jejich velkou zálibou je včelaření. Hana
vypracovala např. i atlas opylovatelů,
který najdete na stránkách ZO Českého svazu včelařů Prahy 6 www.včelyvpraze.cz. Miky tvrdí, že med v Praze
je často lepší než ten venkovský. Snůška od včel je tu různorodá, stejně jako
květy, které zde včely opylují, na rozdíl od velkých ploch monokultur
na venkově. Manžele Kříženecké zajímá příroda na Babě i na Hanspaulce
a také se o ni starají a snaží se o její
zachování.
Miky je naším kamarádem z horolezeckého mládí. Byl členem našeho horolezeckého oddílu i party Příborník po dědečkovi, architektu Josefu Kříženeckém
mladých, která měla bivaky pod
Smolařem a pod Obrovákem v Českém ráji. Do skal každý týden těch asi 100 kilometrů jezdil zásadně na kole. Měl svůj systém dřevěných krabic, kam uložil
vše, co na víkend ve skalách potřeboval. Část výzbroje na kole v krabici vozil, tu
druhou ukládal do skrýše ve skále. Měl stálé nápady, jak něco vylepšovat na horolezecké výstroji. Nejvíce mi utkvěly ty, které se mu nepovedly. Jednou si například ušil spací pytel z krepového papíru, protože se snažil využít systém vrstev,
které udrží teplo. Byla již chladná podzimní noc, a jak se snažil ve svém „spacáku“ zahřát, stále šustil a všechny ostatní tak v bivaku budil. Také jeho snaha vynést ve Vysokých Tatrách na tábořiště vše, co na týden lezení potřeboval, místo
v krosně na opasku na čele, tak jako šerpové v Himálajích, nedopadla dobře. Vynášeli jsme si na tábořiště vždy několik hodin cesty na krosně i 40 kilogramů výzbroje, výstroje a jídla na celý týden. Po několika desítkách metrů, kdy si podle
mne málem zlomil vaz, rezignoval a později vše vynesl na zapůjčené krosně. Také
si jednou v zimě na horolezecké tábořiště na Zeleném plese nevynesl stan. Řekl,
že je zbytečný, že si postaví iglú a svíčka mu ho bude vyhřívat. Iglú si postavil, ale
asi o půlnoci, mokrý a prokřehlý, chodil od stanu ke stanu, aby ho někdo nechal
u sebe přespat. Zželelo se ho až nám, mně a mé spolulezkyni Radaně. Byl ale tak
unavený tou stavbou, že špatně zavázal rukávník stanu a ráno jsme se probudili
zapadaní sněhem z noční bouře.
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Rudolf Kříženecký
při restaurování nábytku
po dědečkovi

Vzpomínám, že jsem se ho jednou ptala, jestli není jeho příbuzným Jan Kříženecký, zakladatel a průkopník filmu u nás. Ten byl dle literatury podobný dobrodruh
a vynálezce. Milovala jsem starou Prahu i film a stále se se jménem Jan Kříženecký
setkávala. Řekl mi, že to byl jeho prastrýc. Až později, kdy mne začala zajímat i architektura, jsem zjistila, že jeho dědečkem je náš slavný architekt prof. Rudolf Kříženecký.
Doba našeho mládí, to byla ta šedesátá léta, nejhezčí léta našeho života. Kamarádství, která vydržela celý život. Krásné večery ve skalách i v Tatrách u ohně, nebo v zimě
v chalupách v Krkonoších u kamen, kdy zněly táborové i trampské písně, kde hrály
i tři kytary. Až jednou Miky nesměle řekl, jestli by nám nemohl zahrát sám písně, které se nedávno naučil. A to jsme poprvé slyšeli písně Karla Kryla a od té doby měl už
Miky prim a všichni ostatní se je od něho učili.
Mikyho dopravním prostředkem bylo a je kolo. Na něm ho potkávám na Hanspaulce i v centru Prahy. Celý život pracoval jako projektant, strojař. Má pocit, že neuspěl
v životě tolik, jako jeho slavní předkové. Ale já si myslím, že jako každý správný muž
si může říct, že postavil dům, zasadil strom (několik), zplodil syna (a ještě dvě dcery).
A hlavně to je a vždy byl dobrý a slušný člověk.
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Kronika pražského květnového povstání
5. až 9. května 1945 v oblasti dnešní Prahy 6

P

ro zájemce o historii Hanspaulky přinášíme anotaci a recenzi knihy, kterou letos
vydalo nakladatelství Unicornis:
Hájíček, Oto – Kodeda, Miroslav – Nevěřil, František: Kronika Pražského květnového povstání ve dnech 5. až 9. května 1945 v oblasti dnešní PRAHY 6 (dřívější
Praha XVIII a Praha XIX a přilehlé čtvrti)
Praha, Nakladatelství Unicornis, 2015, 336 s., s plány a fotografiemi.
Kronika byla sice sestavena s poměrně velkým časovým odstupem od popisovaných událostí, přesto je zajímavým a důležitým dokumentem, který si i přes různé
drobné nedostatky zaslouží být představen širší veřejnosti.
Textová část je rozdělena do tří hlavních kapitol.
I. 	Podmínky a předpoklady pražské květnové revoluce 1945. Problematika příprav
ke květnovému povstání, jednání německých nacistů v Čechách, zeměpisně-politický pohlede na Prahu 6, charakteristika odporu a boje, vývoj situace, barikády,
klady a nedostatky pražského povstání.
II.	Vývoj pražského povstání před 5. květnem 1945 a ve dnech 5. až 9. května 1945.
III.	Pražské květnové povstání v roce 1945 v jednotlivých čtvrtích (obcích) dnešní
Prahy 6. Den po dni události v jednotlivých bojových oblastech Prahy 6
i v obcích západně od tehdejší Prahy.
Na konci publikace jsou mapky, plánky, fotografická příloha, plán dnešní Prahy 6 z roku 1938 a rejstříky.
Knihu si můžete koupit ve školní
knihovně ZŠ Hanspaulka za 275 Kč, nebo
nebo v Knihkupectví Plot, Bělohorská
128/2, 169 00, Praha 6, Střešovice (roh
Bělohorské a Myslbekovy ul.).
Knihkupectví U sv. Vojtěcha, Praha 6,
Dejvice, Thákurova 676/3 za DPC 295 Kč.

Recenze knihy
Vydalo r. 2015 nakladatelství UNICORNIS, jako autoři jsou uváděni Oto Hájíček,
Miroslav Kodeda a František Nevěřil.
Svou zprávu začnu slovy, kterými obvykle recenze končívají: KOUPIT / NEKOUPIT ČÍST / NEČÍST? Odpovídám:
rozhodně číst a pak ještě studovat.
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Byly doby, kdy jeden z malých vývěsních štítů v ulici Na Pískách nesl nápis NEJMENŠÍ KNIHKUPECTVÍ NA SVĚTĚ – myslím že právem. A kdyby paní Daniela Houšková, zakladatelka a šéfka nakladatelství Unicornis někde měla vývěsní štít, pak by
– myslím, že právem – tam mohlo stát NEJMENŠÍ NAKLADATELSTVÍ NA SVĚTĚ. Unicornis, bájné zvíře jednorožec v erbu nakladatelství, prý s oblibou doprovázel panny,
a prášek z jeho rozdrceného rohu byl prý univerzálním lékem proti všem jedům. Jako
lék proti otravě zapomínáním na dějiny publikace Unicornu rozhodně působí.
Preambule publikace o 335 stranách říká, že „Kronika“ je věnována spolubojovníkům a spoluobčanům Prahy 6, kteří neváhali uposlechnout velkého osudového volání,
aby se postavili po bok všem pražským bojovníkům..., kteří obětovali to, co měli nejdražšího – své životy... Tuto patetickou dedikaci podepsal Obvodní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Praze 6, historicko-dokumentační komise. Předmluva
pak vysvětluje, že „Kronika“ obsahuje vzpomínky přímých účastníků a svědků květnové revoluce r. 1945, tak jak se je podařilo posbírat a zajistit dlouholetou usilovnou
prací poboček někdejšího Svazu národní revoluce a později úsilím Okresního výboru
ČSPB v Praze 6. „Ovšem zpracovat vědecky fundovanou historii a objektivně ji ohodnotit je nesporně úkol velmi obtížný, náročný a do jisté míry i problematický.“ Kniha
se proto jen „pokouší zachytit zajímavý proud a postup revolučního dění a jeho vývoj
v našich jednotlivých čtvrtích.“

Stavba barikády na Hanspaulce
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V tomto ohledu publikace bude jistě sloužit ještě dlouho jako významný historický
pramen pro budoucí komplexní zpracování dějin osudových okamžiků Prahy v květnu 1945.
Když si velice zjednodušíme rozbor situace na jaře roku 1945, musí být po pravdě řečeno a napsáno: kdesi jinde bylo již dříve rozhodnuto, že Československo a Prahu
osvobodí Rudá armáda – tedy Sovětský svaz. Byl to nejen důsledek Jaltské konference,
ale i rozkaz z Moskvy, kterého se držela komunistická část naší vlády i domácího odboje. (Ilegální Ústřední výbor KSČ sice vydal plamenné výzvy k odboji, kromě jiného
též nepochopitelně proti „odvlékání českého lidu na západ“, ale prakticky tu šlo pouze o pomoc Rudé armádě při jejím postupu.)
Vojenská situace ovšem byla taková, že:
a)	americká armáda byla 5. května 1945 už v západních Čechách, necelých 60 kilometrů od Prahy, ale do Prahy nesměla,
b)	sověti ještě urputně bojovali v Německu,
c)	ta část německých ozbrojených sil, která byla ochotná kapitulovat, chtěla odejít do amerického zajetí. Druhá část, především oddíly SS, chtěla Prahu proměnit
v pevnost a bránit ji za cenu zničení „až do posledního muže“.
Spontánní lidové povstání tedy nebylo vhod ani komunistům a tím méně německým okupantům. Žádná ze složek vedení odboje také na povstání nebyla připravena;
chybělo jednotné vedení a především chyběly zbraně. Byla tu jen nenávist vůči okupantům, touha po svobodě a – přiznejme – i nahromaděná oprávněná touha po odplatě za všechna bezpráví a krutosti. Nenávist ke všemu německému ještě utvrzovali
první navrátilci z koncentračních táborů.
Pozorný čtenář asi nebude zcela souhlasit s tvrzením v úvodu knihy (s. 11), že
„před tímto násilím brutálních nacistů, zejména zbraní SS, nás Rudá armáda zachránila“... Byla tu totiž ještě jedna dobře organizovaná ruská armáda – tak zvaní Vlasovci.
Týž pozorný čtenář se ale může podívat na straně 335 (ano, to je ta poslední!) ve věcném rejstříku na heslo Vlasovci a zjistí, že účinkování vojáků generála Vlasova je v knize zmiňováno a popisováno 29 krát. A to vždy s uznáním, i když, jak se na s. 51 píše,
šlo o „nevyžádanou pomoc“.
Na tomto příkladu můžeme upozornit na dvě slabiny této publikace:
1) na mnoha místech se opakuje líčení jedné a téže události,
2)	pro mladší a mladou generaci úplně chybí vysvětlení, že Vlasovci byli původně sovětští váleční zajatci, pak příslušníci Ruské osvobozenecké armády, která chtěla
(spolu s Němci) bojovat proti Stalinovu režimu. V Praze 1. divize obrátila zbraně
proti Němcům a byla jednou z vojensky nejvýznamnějších ozbrojených složek povstání. Bylo pochopitelně politicky zcela neúnosné, aby český odboj s generálem
Vlasovem oficiálně jednal. (Vlasov byl v Moskvě r. 1946 popraven.)
Jinak řečeno, velmi by se hodil malý slovníček, který by vysvětlil takové a podobné pojmy, nebo alespoň odkázal na vhodnou literaturu. (Je zarážející, že rubrika
Literatura a prameny obsahuje jen odkaz na dva díly Pražského uličníku, s jehož pomocí se autoři (úspěšně) vyrovnali s mnoha změňovanými názvy ulic a prostranství
Prahy 6. Laskavá redakce Hanspaulky v některém z příštích čísel jistě tuto rubriku
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První projev odporu – zatírání nebo strhávání německých nápisů

dodatečně doplní tituly solidních historických publikací na téma Pražské povstání
v květnu 1945.
U opravdových kronik platí zásada, že úvodem se představí její autor; alespoň
stručné „medailonky“ všech tří autorů by se do publikace určitě vešly a byly by ku prospěchu. Ocenění a chválu si zaslouží nejen jejich píle, ale výborně zpracované mapky
všech míst, kde v Praze 6 stály barikády, kde se bojovalo – a kde se bohužel také často umíralo. Podobně oceňuji řadu dosud neznámých amatérských fotografií, které publikaci velmi vhodně doplňují. Kronika je opravdu záslužným připomenutím všech
těch dnes zapomenutých vlastenců a vlastenek z památného května 1945. Záběr těch,
kteří jsou jmenováni, je opravdu široký, nechybí tu třeba i Dejvičan, podšéf Zbrojovky Ing. Staller, naopak chybí jméno jednoho z nejvýznamnějších rukojmí ze „zámečku“ na Jenerálce, doc. Krajiny. (Byl ovšem představitelem nekomunistického odboje.)
Lze pochopit, že publikace se zcela vyhýbá ošklivějším stránkám revolučních bojů
a porevolučního dění, jako je dvaačtyřicet Němců zastřelených bez soudu a rozsudku 9. května na Bořislavce. Kdyby se někdy tato Kronika vydávala znovu, slušela by jí
nejen pečlivější redakční úprava, ale především třeba stručný, ale zasvěcený historický úvod.
Závěrem se vracím k úvodnímu doporučení: rozhodně číst, třeba ne celý text,
a vyhledat pro vás zajímavá místa a pro širší historické zarámování si určitě najděte další dobrou literaturu. Prostě je to kniha, se kterou budete moci dobře a zajímavě pracovat.
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Tenis na Hanspaulce
2. část

V

minulém čísle jsme psali o nejslavnějším období hanspaulského tenisového klubu, o přelomu let padesátých a šedesátých. V dnešní části připomeneme celou historii klubu s využitím vzpomínek bývalého předsedy klubu pana Ing. Aleše Moravce.
V polovině třicátých let byl založen Tenisový odbor Hospodářského klubu Hanspaulka. Vlastní prací členů a z jejich finančních prostředků byly postaveny čtyři
dvorce a dřevěná klubovna na navážce vzniklé při stavbě hanspaulských vil. Pozemek byl pronajat od magistrátu. Nájemní smlouva se bohužel v průběhu let ztratila, stejně jako se ztratily či byly zničeny fotografie a dokumenty historie klubu.
Po tzv. Vítězném únoru 1948 byl již 25. března všechen majetek klubu „vyakčněn“
a rozhodnutím akčního výboru Národní fronty včleněn do Akčního výboru Sokola. Po sjednocení tělovýchovy v roce 1956 se stal součástí Spartaku Dejvice. Přesto
všechno sportovní život hanspaulského tenisu pulsoval dál. Ačkoliv byl tenis prohlášen za buržoazní sport, dokázali dva nezapomenutelní funkcionáři – Ing. Jiří Dvořák
a PhMr. Stanislav Vondra – vymoci u mocipánů finance na výstavbu klubovny a rozšíření hracích ploch.
Článek z minulého čísla našeho časopisu doplňujeme ještě fotografií z výstavby
hřišť. Na snímku (uprostřed) je zachycen PhMr. Vondra, druhý muž je pravděpodobně pan Soják. Všimněte si, jakými obrovskými kárami byl tehdy dopravován materiál.
Táhli a tlačili je obvykle 4 lidé.
Současný předseda klubu, pan Zbyněk Knot, přidává informace o dnešní situaci
klubu:
Tenisový klub Hanspaulka (TKH) vznikl v květnu r. 1990 jako pokračovatel výše jmenovaných, rovněž se zaměřením na závodní, ale především na rekreační tenis. Klub má
280 členů, z toho 135 dospělých (celodenních a dopoledních), 25 žáků a dorostu a zbývající jsou přispívající členové,
z naprosté většiny nehrající. Každoročně v září jsou pořádány
pro všechny kategorie Přebory
klubu. V letošním roce se v rámci Pražského tenisového svazu
(PTS) zúčastnila soutěží 2 smíšená družstva dospělých a 1 družstvo žáků. Smíšené družstvo
seniorů hanspaulského tenisového klubu se v nejvyšší soutěži
Prahy v posledních letech pravidelně umisťuje na prvních třech
místech.
Tro
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Co je SES?

„N

esu HÁ z hráze!” volá Honza. „Máme slovo!” hrdě hlásí Anička, další člen skupiny. Šesťáci Základní školy Hanspaulka na čtyřdenním zážitkovém kurzu
v Blatnici u Mladé Vožice. Na škole mají tyto kurzy už dlouholetou tradici. V roce
2002 na toto místo vyjeli zakládající členové občanského sdružení SES (SEbe-Spolu)
se šesťáky poprvé.
Je to pár dní, co se třída sešla po prázdninách. V jiné sestavě a rozhodně v jiné situaci než loni. Jsou na 2. stupni. Čeká je nyní hned několik učitelů na různé předměty a také intenzivnější setkávání s žáky vyšších ročníků. Konec zázemí kmenové třídy,
teď se budou stěhovat ze třídy do třídy, z patra do patra. A jejich třídní je už sotva
bude vídat pět hodin denně. Někdy se po odchodu na víceletá gymnázia třídy také
spojují. Nová situace. Proto pořádáme zážitkové kurzy SES. Jako příležitost, aby se poznali, zažili se jinak než ve školních lavicích. Aby měl každý šanci ukázat druhým svoje kvality, třeba výrazně jiné, než se projevují ve škole. Aby všichni dostali příležitost
trochu lépe poznat i sebe sama, zažít úspěch, překonat se, mnohé si uvědomit, dát
a také přijmout zpětnou vazbu. Zážitkové kurzy jsou součástí našeho školního vzdělávacího a také preventivního programu.
Vraťme se nyní k žákům naší 6. A. Právě teď totiž hrají skupinové scrabble. Hru, kterou zná asi každý. Tahle varianta je ovšem skupinová a písmena jsou rozmístěna na různých stanovištích. A tak se známá stolní hra mění ve venkovní, týmovou a strategickou.
Děti zvažují, co je pro skupinu výhodné. Domlouvají se. Zdá se, že se vyplatí využít jejich
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předností. Sportovci běhají pro písmena,
a ti ve slovu zdatní kreativně tvoří bodově méně či více výhodná slova. Někdo se
chopí velení a rozděluje úkoly. To vše má
možnost pozorovat třídní učitel, nezapisuje-li ovšem dětem právě nově vzniklé
slovo. Členové realizačního týmu, lektoři
prožitkové pedagogiky, jsou učitelé naší
školy. Mezi nimi je metodik prevence, výchovná poradkyně, třídní učitel i paní ředitelka. Všichni přítomní učitelé tak mají
skvělou příležitost děti poznat, vidět hierarchii třídy, zachytit potenciální slabá
místa a na nich šetrně dále pracovat. A děti zase vidí svoje učitele mnohdy v trochu
netradičních situacích.
Hry jsou pečlivě vybírány, do programu jsou zařazeny tak, aby z nich obě strany,
učitelé i děti, v danou chvíli mohly vytěžit co nejvíce. Na některé hry navazují reflexe. Děti si většinou nejprve samy píší a pak společně sdílí svoje pocity ze hry, oceňují
sebe i druhé. Formulují, co si díky hře měly šanci uvědomit, jaká byla jejich strategie.
Často v reflexích pojmenují věci, které by člověk neočekával od kluků a holek ze základní školy.
Vše samozřejmě není vždy ideální, někdy to v týmech zaskřípe, rozkryjí se napjaté vztahy, objeví se neférové jednání. I pro tyto vypjaté chvilky jsou reflexe skvělým
prostředkem pro vyjasnění, ventilaci, pochopení a pro nácvik důležitých dovedností
do života – porozumění svým pocitům a naslouchání.
Na první pohled by se zdálo, že si 6. A jen tak hraje. Ale není tomu tak. Učí se. Třeba jak se třeba domluvit i s lidmi, se kterými si nejsme nakloněni. Hledají řešení v situaci, která je vypjatá. Učí se rozumět sobě
i druhým.
Šesťáky čeká třídenní zážitkový kurz
v tomto roce ještě jednou, v červnu. Tím
to ale nekončí. Na SES, jak u nás všichni
říkají, společně vyrazí každý rok. Zaměření kurzů se v jednotlivých ročnících proměňuje, sledují se samozřejmě i jiné cíle
než sblížení kolektivu.
Zážitkový kurz naší 6. A dospěl k samému závěru. Závěrečná reflexe, poslední zamyšlení nad prožitými společnými
dny. Došla řada i na Markétu. „Když jsme
sem přijeli, byly jsme tři třídy, teď jsme
jedna.“
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SokolGym 2015 – 25 let znovu spolu

S

okolGym je projekt České obce sokolské datující se do devadesátých let dnes již
minulého století. Pod názvem I. Sokolská gymnaestráda se poprvé uskutečnil
za spolupráce všech programových útvarů ČOS v červenci roku 1996 v Praze. Další
akce následovaly již pod názvem SokolGym v roce 2001 a 2010, programově na sebe
volně navazovaly a zachovaly původní formát, který veškeré dění cíleně soustředil
do jednoho místa.
Současný projekt SokolGym 2015 navazuje na původní záměr a dále jej rozvíjí. Zásadní změnou bylo rozšíření projektu na celorepublikovou úroveň. Všechny akce, ač
jsou obsahově odlišné, byly stejně významné a žádná z akcí není hlavní. Naše jednota,
TJ Sokol Praha – Hanspaulka, se zúčastnila prakticky všech vyhlášených akcí.
Zúčastnili jsme se oslav 90 let od otevření Tyršova domu (18. 5. – 24. 5. 2015). Celý
týden se konala řada sportovních akcí, které byly otevřeny veřejnosti a určeny všem generacím. Návštěvníci Tyršova domu si mohli vybrat např. parkour, street dance, fitjazz,
sebeobranu seniorů, pohodovou gymnastiku a mnohé další. Předškolní děti se zúčastnily Expedice vrcholy 2015, při níž „dobývaly světové osmitisícovky“. Svůj program také
připravila Aliance žen s rakovinou prsu, vystoupila řada sokolských folklorních souborů. Týden vyvrcholil hlavním programem v sobotu 23. 5. Od rána probíhaly na dvoře
Tyršova domu zkoušky hromadných skladeb. Úderem půl deváté vpochodovala Sokolská stráž se státní vlajkou a prapory ke strážním kamenům Tyršova domu, na něž cvičenky hromadných skladeb zavěsily pamětní věnečky. Celý program zahájila starostka
ČOS Hana Moučková. Poté se střídaly hromadné skladby. Koncert – zde vystupovaly ženy z Hanspaulky, skladba pro dorostenky Jsme kočky, pódiová skladba Zimní sen,
ukázka ze skladby připravované na červencovou gymnaestrádu v Helsinkách Generations Together – 3 cvičenky z Hanspaulky. Následovalo vystoupení experimentálního
žonglování, rope skipping – cvičení se švihadly, také ohnivé divadlo. Nakonec z hromadných skladeb ve skladbě S úsměvem vystoupily žákyně z hanspaulského tanečního
oddílu. Vystoupili také hosté ze Švýcarska
s dechberoucím cvičením na kruzích. Jako
závěrečná skladba byla právě pro tuto akci
vytvořena skladba 25 let znovu spolu, která je průřezem sletových skladeb mužů
z novodobých všesokolských sletů.
Následovalo Sokolské Brno (5. – 7. 6.
2015). Od pátku do neděle se do vedrem
rozpáleného Brna sjelo na čtyři tisíce sokolů. Počtem vystupujících se Sokolské Brno
stalo nejpočetnější sokolskou akcí roku
2015 a stalo se pomyslným „sletovým poločasem“ – uplynuly přesně tři roky od XV.
všesokolského sletu a stejná doba je ještě
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do XVI. všesokolského sletu v roce 2018.
Brno se stalo místem přátelského setkávání lidí, kteří vyznávají stejné životní hodnoty – ať již při společném cvičení, nebo
jako diváci řady jiných doprovodných akcí,
např. večerního programu na Špilberku.
V Brně opět nechyběli cvičenci z Hanspaulky. 18 žen vystoupilo ve skladbě Koncert –
autorky Jariny Žitné na sestřih světových
hudebních hitů A night at opera, které nahrál The Royal Philharmonic orchestra.
Sestra Sandra Kučerová nacvičila s dívkami z tanečního oddílu skladbu S úsměvem,
kterou si s děvčaty s chutí sama zacvičila.
Náčelnice sestra Anička Horáková nacvičila s naší Věrnou gardou skladbu – opět autorky Jariny Žitné – s názvem Waldemariána. Jak již název napovídá, jde o skladbu na písně
Waldemara Matušky. Koedukovanou skladbu s netradičním náčiním – trekovými holemi
– cvičilo devět cvičenců z Hanspaulky. Zajímavostí bylo, že s Věrnou gardou cvičila také
dcera Aničky Horákové, Anička mladší. Do základního celku, který tvořilo 9 cvičenců, totiž chyběla jedna cvičenka. Anička, studentka České zemědělské univerzity, se bez velkého přemlouvání zapojila, a aby snad rodina nebyla nekompletní, cvičil také manžel naší
náčelnice Milan… To ale nebyl jediný „rodinný klan“, který cvičil v Brně. Mezi ženami cvičily Věra Mikulková st. a Věra Mikulková mladší, a také Saša Čápová s dcerou Hankou
Vavrečkovou a vnučkou Vendulkou Vavrečkovou. Jako závěrečná skladba byla zvolena
premiéra skladby Generations Together. V této skladbě jsme cvičily také – čtyři cvičenky z Hanspaulky.
V Brně jsme si užili pořádného vedra – obdiv si zaslouží především naši senioři,
kteří vše, zkoušky i hlavní vystoupení na hřišti, zacvičili bez úhony a byli také ochotni
nocovat ve vysokoškolských kolejích, vydrželi vystát dlouhé fronty na snídaně i dlouhé čekání při nástupu před cvičením. Nicméně v Brně byla opět báječná atmosféra.
Poslední akcí, kde cvičili sokolové z Hanspaulky, byly Plzeňské slavnosti pohybu
26. – 28. června 2015. Cvičily zde naše žákyně ve skladbě S úsměvem a ženy v zajímavé skladbě Nejsem sám choreografa Petera Jaška (Slovensko) a skladatele Simona
Thierré (Francie). Tuto skladbu vytvořili na přání uměleckého ředitele akce Evropské
hlavní město kultury Plzeň 2015 Petra Formana. Hudba ke skladbě je nově komponovaná, s použitím citace refrénu písně „Nebe na zemi“ tria Ježek – Voskovec – Werich.
Závěrem bych ráda poděkovala především všem cvičencům, kteří se těchto akcí
zúčastnili. Stálo je to nemálo úsilí, volného času i o víkendech. Nácvik začal koncem
loňského roku a všichni k nácviku skladeb přistupovali velmi odpovědně. Dík patří
také cvičitelům za jejich trpělivost a pečlivost při vedení nácviků, protože především
precizní provedení skladeb přinese divákovi i samotnému cvičenci hluboký a úžasný
zážitek.
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ZAHRADA A KVĚTINY

Jak uchovat darované květiny

P

řírodní zahrádka se uložila ke spánku. Ještě se přesvědčíme, zda na stroměch nezůstaly viset moniliózní plody, na svatou Barborku si uřízneme pár větviček do vázy,
aby do Vánoc vykvetly a v teple se zamýšlíme, co na zahradě změníme a budeme pěstovat v příštím roce. A protože zahrada spí, můžeme se věnovat květinám v bytě. Jak
uchovat darované květiny? V mnoha rodinách se ustálil zvyk darovat k Vánocům květiny. Dostat krásnou vánoční hvězdu je jistě lepší, než dostat bačkory. Jak ale tyto květinové dary uchovat, abychom se z nich mohli těšit co nejdéle? Nejdůležitější je jejich
umístění v bytě a zalévání. Právě tady děláme nejvíc chyb. Květiny, jak známo, mají
podle druhu různé nároky na světlo i na vodu. Probereme si tedy péči o květiny, které v tomto období nejčastěji dostáváme.
VÁNOČNÍ HVĚZDA
(Euphorbia (Poinsettia) pulcherrima)

Vánoční hvězdu dostáváme většinou v době adventu a nepředpokládá se, že nám vydrží
do příštích Vánoc. Obvykle také na jaře uhyne. Nejprve svěsí listy, pak jí začnou opadávat, chřadne, až už není ozdobou, a tak ji vyhodíme. Přitom patří mezi nejdekorativnější květiny Vánoc. Je to nepřehlédnutelná, pestrá a slavnostně vyhlížející rostlina. Existují
varianty od bílé přes krémovou, růžovou, až po různé odstíny červené To, co mnozí považují za květy, jsou barevné listeny, kvítky uprostřed jsou nenápadné.
Květinu, kterou dostaneme, umístíme na světlém místě, ne na přímé slunce, ani
na studený parapet na okně, lepší je pro ni rozptýlené světlo. Zaléváme s citem, to znamená ne každý den, ale až tehdy, když je zem kousek pod povrchem suchá. Pak zalijeme
více, asi po hodině vodu z podmisky vylijeme. Já zalévám zhruba jednou týdně. Závisí
to ale na teplotě místnosti. Chybujeme, když zaléváme více. Hvězda nesnáší přelití, svěsí listy, což někdo považuje za znamení nedostatku vláhy a zalévá znovu. Pak už listy začnou opadávat a květina chřadne ne ze sucha, ale z přelití jí uhnívají kořeny.
Jak si vypěstujeme Vánoční hvězdu
– trvalku? Koncem ledna ji přemístíme
do chladnější místnosti, snížíme zálivku.
Po 20. únoru (slunce přechází z vodnáře
do ryb a květiny začínají růst) ji seřízneme o 5 až10 cm – podle velikosti rostliny,
a v březnu přesadíme do čerstvé země a většího květináče. Pozor na mléko, které z ranek vytéká, citlivou kůži by mohlo poleptat.
Přes léto rostlinu dostatečně zalévejte
a přihnojujte, aby zesílila. Prospěje jí i letnění – venku může být od konce května
až do konce babího léta.
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Aby na Vánoce opět vytvořila překrásné barevné listeny, je třeba ji od poloviny října
umístit do místnosti, kde večer nesvítíte, nebo na 12 hodin jí udělat noc nasazením černého pytle nepropouštějícího světlo. Tvorbu květů, a tedy i barevných listenů, totiž vyvolávají
krátké dny a dlouhé noci. Pokud ji budete trpělivě zatemňovat po dobu dvou měsíců, odvděčí se vám na Vánoce překrásnými barvami. A pětiletá rostlina působí velmi dekorativně.
BRAMBOŘÍK
(Cyclamen persicum)
Jeho obliba trvá již mnoho let. Módě podléhají spíše barvy květů a tvary listů, rostlina sama
je královnou květinářství přes padesát let. V obchodech se objevuje na podzim a v zimě. Při
koupi v hypermarketech je dobré uschovat účet pro reklamaci, protože květiny zde prodávané bývají občas napadeny plísní – měknou a uhnívají jim báze listových řapíků a květních
stvolů. Pokud se chcete pokusit sami o záchranu, zalijte 0,2% přípravkem Aliette 80 WP.
Tento problém vzniká v obchodech při neodborném zalévání na hlízu, ne spodem do misky.
Někdy postačí dát květinu do chladna, mezi okna, a zalévat spodem a jen málo.
Pokud ale budete o brambořík správně pečovat, bude kvést celou zimu a vydrží vám i 15 let. Není to zase tak složité, stačí dodržovat několik základních pravidel.
Brambořík umístíme v bytě na světlé, chladnější místo s teplotou mezi 10 až 150C, vydrží tu kvést i půl roku. Při vyšších teplotách začne žloutnout a rychle odkvete. Stonky
s odkvetlými květy i uvadající listy odstraňte u hlízy, aby nezůstávaly kousky stonků, které by mohly začít uhnívat. Přibližně v květnu omezte zálivku a dopřejte květině období
klidu. Listy zežloutnou a uschnou. Asi koncem srpna se na hlíze objeví mladé lístky, pak
hlízu očistíme od starých listů, přesadíme do čerstvé zeminy tak, aby minimálně jedna
třetina vyčnívala nad povrch, a začneme zalévat a jednou za 14 dní přihnojovat. Samozřejmě spodem. Květináč by neměl být příliš velký, bramboříky mají rády těsnější květináč.
AZALKA
(Rhododendron simsii)
Azalka je další květinou, která nám při správné péči bude dělat radost řadu let. Péče
o ni nevyžaduje mimořádné dovednosti a znalosti, stačí, dodržíte-li jen několik zásad
pro její pěstování.
Pokojová, někdy označovaná jako „indická azalka“, se na rozdíl od japonských azalek nedá celoročně pěstovat venku. Postupně bylo vypěstováno snad na tisíc kultivarů
raných, poloraných a pozdních. Barvy květů v barvách bílé, růžové, lososové, červené
či fialové, jistě uspokojí každého a stanou se krásným doplňkem interiéru.
Azalka je rostlina chladnomilná, nejlépe jí bude mezi okny, nebo na parapetu
v chodbě. Po celou dobu vegetace vyžaduje světlé, ale především chladné stanoviště.
Od rozvití poupat vydrží kvést šest až osm týdnů.
Azalka je poměrně náročná na vodu, ale v zimě ji stačí zalít dvakrát až třikrát týdně.
Pokud zapomenete zalít a kořenový bal přeschne, ponořte květináč s rostlinou do vody
asi na půl hodiny a pak nechte přebytečnou vodu z květináče odtéci. Protože rostlina
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nesnáší vápno, není pro ni nejvhodnější
zálivka pitnou vodou. Dobře jí dělá dešťová voda (rozpuštěný sníh). Nemáte-li však
jinou možnost, pak převařte pitnou vodu
a přidejte do litru několik kapek octa. Přihnojovat azalku v zimě je zbytečné, začněte s ním až během května, když začne
rostlina růst. Pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy i se stopkou, podpoříme tak
vývin nových květů.
Na jaře rostlinu prostříháme, aby narostly nové výhony, na kterých rostlina pokvete, přesadíme do o něco širšího mělkého květináče, protože kořeny se rozprostírají
spíše do šířky. Substrát by měl být výživný a propustný, nejlépe zemina pro rododendrony a azalky, nebo hrubší rašelina s říčním pískem. Když pominou mrazy, můžeme dát
azalku ven, nejprve do stínu, až si zvykne na slunce, můžeme jí ho částečně dopřát. Přes
léto potřebuje rostlina hodně vody. Denně zaléváme a jednou týdně ponoříme květináč
do kbelíku s dešťovou vodou a necháme bal dostatečně nasáknout vodou. Doporučuje
se jednou za 14 dní přihnojit speciálním hnojivem pro azalky a rododendrony. Ale staří
zahradníci doporučovali, že lepší než nárazové přihnojování je pár kapek hnojiva v každé zálivce. Přes léto potřebuje azalka dost vody, aby kořeny nepřeschly, jinak jí opadají listy. Zaléváme tak, aby byl substrát stále mírně vlhký, ale nikoli mokrý. Od září se
na rostlině začnou objevovat poupata. Azalka snese chladno, nemusíme tudíž spěchat
s jejím přemístěním do domu. V současném podnebí může být venku až do listopadu.
Před prvními nočními mrazíky ji dáme domů.
VÁNOČNÍ KAKTUS
(Schlumbergera, dříve jste ho mohli najít pod jménem Zygocactus)
Chcete-li vidět krásný, bohatě kvetoucí vánoční kaktus, stačí projít kolem lékárny
na Hanspaulce. Vánoční kaktus na okně vedle vchodu bude teď v plném květu. Já
na svůj takové štěstí nemám. Asi jsem na něj moc přísná.
Vánoční kaktus se řadí mezi takzvané krátkodenní rostliny, a proto i bez našeho zásahu obvykle vykvétá v období Vánoc. Nemá rád přímé slunce, nejlépe mu bude na severním okně, v místnosti, kde se příliš netopí. V teple sice dobře poroste, ale nepokvete.
Menší rostlina může být i mezi okny, jen pozor při silnějších mrazech. Po odkvětu,
v období růstu – od března do července potřebuje vánoční kaktus normální pokojovou teplotu, pravidelnou mírnou zálivku a pravidelné přihnojování. Prospěje mu i pobyt
na balkoně nebo zahradě pod stromem. Přesazujeme začátkem března jednou za dva
až tři roky, až když je rostlině květináč těsný. Kaktus nemá rád vápno, substrát by měl
být mírně kyselý a hnojivo bez vápníku. Od poloviny srpna začněte omezovat zálivku,
až do nasazení poupat. Pak již s rostlinou nehýbejte, aby jí poupata neopadala.
Cu
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AKTUALITY

Úklid sněhu

P

rotože v posledních dvou letech byly zimy teplé a sněhu bylo pomálu, přistupuje městská část k některým změnám financování a organizace projektu sněhové
pohotovosti. Nově nebude brigádníkům vyplácena částka za tzv. dosažitelnost, která
v předchozích letech činila 2000 Kč. Jako kompenzace za zrušenou částku za dosažitelnost bude brigádníkům navýšena částka za odpracovaný sněžný den z původních
400 Kč na částku 600 Kč. Aby v případě sněhové kalamity, nebo prostého nasněžení
přes noc, mohl být sníh uklizen včas, budou v letošním roce najímáni brigádníci především z Prahy 6. Brigádníci sněhové pohotovosti musí k výkonu práce nastoupit nejpozději do 6.30 hod a práce ukončit do 10.00 hod.
Zimní sezóna pro sněhovou pohotovost začíná 1. prosince a končí 31 března.
Chodníky na území Prahy 6 jsou zařazené do tří kategorií. Do první kategorie patří chodníky podél hlavních komunikačních tahů (např. Evropská, Bělohorská, Patočkova, Střešovická apod.). Jejich schůdnost zajišťuje správce komunikací, tj. Technická
správa komunikací hl. m. Prahy prostřednictvím dodavatelských firem.
Převážná většina chodníků na území MČ Praha 6 je však zařazena do II. a III. kategorie a je uklízena brigádníky sněhové pohotovosti. Městská část současně zajišťuje schůdnost komunikací (chodníků) v zimním období na smluvním základě. Jedná se
o chodníky přilehlé k plochám veřejné zeleně, o které městská část celoročně pečuje.
Zejména o některé hojně využívané parkové cesty, chodníky na sídlišti Petřiny, Červený vrch, Dědina, část Břevnova, Vokovic apod.
V letošním roce městská část z finančních důvodů vyčlenila ze sněhové pohotovosti méně frekventované chodníky. Při
dlouhotrvajícím sněžení se obvykle vyhlašuje tzv. dobrovolný sněžný den, v rámci
kterého se dle potřeby nastupuje k výkonu práce v odpoledních či večerních hodinách. K posypu chodníků se používá
výhradně inertní posypový materiál. – šotolina. Brigádníci mají na svých úsecích
umístěny oranžové plastové popelnice,
ve kterých je posyp uložen. Dle potřeby
jsou popelnice pravidelně doplňovány.
Chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se zdrsňovacími materiály je možné použít jen
v případě vzniku extrémních vlivů jako
je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spad sněhu, tvořících na komunikaci sněhovou vrstvu nad
10 cm v souladu s nařízením MHMP.
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Stejně jako chodníky jsou i silnice rozděleny do 3 kategorií. Jejich údržba – úklid,
posyp – vychází z Plánu zimní údržby komunikací hl. m. Prahy schváleného usnesením Rady HMP č. 2423 ze dne 13. 10. 2015. Ten určuje časové limity, do kterých je
nutno zmírnit závady ve sjízdnosti. Hlavní tahy – (silnice I.a pořadí) mají být sjízdné
do 2 hodin od výjezdu vozů údržby. Silnice I.b pořadí do 4 hodin od výjezdu, silnice
II. pořadí do 12 hodin od výjezdu a silnice III. pořadí nejpozději do 48 hodin po ošetření vozovek I. a II. pořadí.
Kontrolu a organizaci práce brigádníků budou nově vykonávat inspektoři odboru
dopravy a životního prostředí. Informace a dotazy na tel. 220 189 379, 220 189 962,
220 189 905.

Betlémské světlo

B

etlémské světlo se stalo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry v kostelech,
ale také v řadě domácností. Poprvé jsme si ho mohli přinést v roce 1989, kdy jej
Skauti dopravili až pod sochu sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.
Novodobá historie Betlémského světla začala v roce 1986, když pracovníci rakouského rozhlasu přemýšleli, jak upozornit na sbírku pro postižené děti pořádanou dobročinnou nadací Světlo ve tmě z Lince. A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi
do Rakouska světlo z Betléma jako originální, ale zároveň milé a přátelské poděkování
těm, kteří nadaci jakkoliv pomohli. V té době nikdo nemohl tušit, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v Betlémě, v jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Letecky je přepraveno do Vídně, kde
se v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských států a při
slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim
Světlo předáno. Skauti je odtud rozvážejí
do 25 zemí světa. Do naší republiky je přivezou skauti z brněnského střediska Řehoře Mendla, aby pak na Štědrý den bylo
rozneseno do kostelů, domovů důchodců,
nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům,
přátelům, rodinám, osamělým lidem…,
prostě všem, kterým chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.
Z historie Betlémského světla
Tato původně charitativní akce se poprvé uskutečnila v Rakousku v roce 1986
a později se začala šířit i do dalších zemí:
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n	1989 – Československo, Polsko, Maďarsko,
Rumunsko
n 1990 – Slovensko
n 1991 – Slovinsko, Kréta
n 1992 – Itálie, Ukrajina
n 1993 – Lichtenštejnsko, Srbsko
n 1994 – Lucembursko, Lotyšsko, Litva
n 1995 – Švédsko
n 1997 – Wales, Skotsko, Irsko, Belgie
n 1999 – Španělsko
n	2001 – Spojené státy americké, Grónsko, Island
n 2003 – Francie
n 2009 – Kanada
Chcete mít doma Betlémské světlo?
Betlémské světlo svítí v kostelech, na vánočních trzích, v Českém rozhlasu v Praze
a v jeho krajských studiích, v knihovnách a na stovkách míst po celé republice, odkud
si ho lidé mohou odnést jako symbol původního významu Vánoc. Hanspaulští skauti je
roznášejí lidem již čtvrtým rokem od kostela sv. Matěje po Hanspaulce až na Ořechovku. Na Hanspaulce si letos můžete pro světlo přijít 22. prosince na tato místa:
16:30 Fišerka (před Albertem)
17:00 Hanspaulka (před Tescem)
17:20 	Duchoslávka (Perníkářka – u kaple sv. Michala)
17:40 Hadovka (v parku pod věžákem)
18:00 Ořechovka (u kina)
Jak bezpečně donést Betlémské světlo až domů
Potřebujete svíčku v lucerně nebo zavařovací sklenici, která ji ochrání před sfouknutím větrem. Dobrá je i olejová lampa nebo petrolejka s lampovým olejem.
Jak zajistit, aby vám Betlémské světlo nezhaslo ještě před Štědrým dnem
Největší problém je udržet světlo přes noc a zajistit jeho bezpečnost. Nejdéle vydrží svíčky v kalíšcích, které se dávají na hroby. Olejová lampa také vydrží svítit dlouhou
dobu. Nejjistější je ale zapálit přineseným Betlémským světlem plamínek v karmě.
Od něj si můžete kdykoliv zapálit svíčku, či předat Betlémské světlo návštěvě.
Ať vám světlo z Betléma zpříjemní Vánoce.
Cu

Ocenění Vynikající učitel

M

Č Praha 6 za účasti zástupce starosty pro školství a kulturu Jana Laciny a radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Hanušové předala devíti pedagogům ocenění Vynikající učitel. Mezi oceněnými byla i Mgr. Alena Vlachová ze
ZŠ Hanspaulka.
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Zmizela část ulice

Z

ačátkem září začaly práce na propojení parkových ploch Centrálního parku Hanspaulka – Kotlářka. V Turkovské ulici, která propojuje Šáreckou s ulicí Na Hanspaulce, byl nahrazen asfaltový povrch dlážděnou parkovou cestou. Na nové cestě je
vysazeno 6 stromů, plochu doplňují nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,
pítko a nové osvětlení. Projekt z rozpočtu MČ Praha 6 byl zčásti hrazen z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Josef Šusta

D

ne 27. května uběhlo sedmdesát let od tragické smrti významného českého dějepisce Josefa Šusty, dlouholetého obyvatele Hanspaulky. O jeho rozsáhlém díle
a působení ve funkci předsedy České akademie věd a umění jsme psali v čísle 2/2014.
Profesor Šusta navštěvoval také proslulé páteční schůzky u Karla Čapka a je vyobrazen na karikatuře „Pátečníků“ od Adolfa Hoffmeistera.


Karel Košťál
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Pátečníci: 1. F. Kupka, 2. J. Kopta, 3. L. Procházka, 4. Prof. Mathesius, 5. Prof. Šusta, 6. Prof. Kraus, 7. J. Čapek, 8. V. Vančura,
9. T. G. Masaryk, 10. E. Beneš, 11. K. Poláček, 12. F. Peroutka, 13. F. Langer, 14. K. Čapek, 15. Prof. Kozák, 16. A. Laurin,
17. J. Kodíček, 18. Prof. Macek, 19. Hoffmeister
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n KNIHOVNA ZŠ HANSPAULKA

I PRO VEŘEJNOST
Přes 8000 tisíc knih pro děti i dospělé. Vchod ze Sušické ulice.
Otevřeno:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12 – 18
9 – 15
12 – 15
10 – 18
12 – 15

n LAZEBNICTVÍ PRO PEJSKY

JARMILA VEDROVÁ
Na pískách 134 – stříhání, trimování, koupání malých plemen.
Páníčci vítáni. Objednávky na tel.: 737 686 448

LIDOVÁ ŘEMESLA
V BETLÉMSKÉ KAPLI 2015
Výstava bude otevřena:
od 28. 11. 2015 do 3. 1. 2016.
Otvírací doba:
denně 9.00 – 18.00 hod.
Otvírací doba – výjimky:
24. 12. a 31. 12. 2015 – 9.00 – 14.00 hod.
25. 12. 2015 a 1. 1. 2016 – 13.00 – 18.00 hod.
Vstupné:
plné 60 Kč
snížené (děti, studenti do 26 let, důchodci) 30 Kč

Základní škola

H A N S PA U L K A
a Mateřská škola

KOHOUTEK

4/2015

23

DŘÍVE A DNES

Špitálka



Přibližně přelom 19. – 20. století



Foto z roku 2015

