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Vážení přátelé,
svět se přehoupl do dalšího roku a my
začínáme 19. ročník Hanspaulky. Možná si všimnete, že s trochu jinou, dynamičtější grafickou úpravou článků.
Obsah zůstává pestrý a doufáme, že
i kvalitní. Za zajímavé příspěvky děkujeme našim autorům, kteří zdarma a ve svém volném čase píší a píší
a píší…
Nedávno jsem se probírala staršími ročníky Hanspaulky a zjistila
jsem, že si časopis zachovává stále svůj styl. Mohu ocitovat z prvního čísla z února 1998: „Časopis
Vás chce informovat o současném
dění v naší čtvrti a okolí, chce přinášet kapitoly o dávné i nedávné minulosti Hanspaulky, vypraví se za významnými osobnostmi, které žijí mezi námi, přinese
praktické informace o službách, obchodu, dopravě… Čtenáři každého periodika vytvářejí pomyslné společenství lidí s příbuznými zájmy a podobným
smýšlením. S názory časopisu mohou a nemusí souhlasit.
Proto je naším cílem, aby se i HANSPAULKA stala tribunou, ve které mohou lidé vyjádřit své připomínky, návrhy, kritiku. Věříme, že i Vy budete našimi věrnými čtenáři
i kritiky a že nám občas sdělíte, co máte na srdci. Těšíme se.“
Doufám, že podobné pocity jsou i na vaší straně a že se i my můžeme na vás, naše
čtenáře, obrátit s dotazem, či žádostí o pomoc.
V tomto čísle je článek DÁMA Z HANSPAULKY o módní přehlídce retromódy
na Novoměstské radnici, jejímž základem byla kolekce oděvů po babičce, kterou rodina z Hanspaulky našla na půdě. Napadlo nás, že by možná nejen nás, ale i vás, naše
čtenáře zajímalo, kdo byla ta dáma z Hanspaulky, jaký měla osud, prostě podívejte se
na obrázky (do časopisu se jich moc nevejde, víc jich dáme na web Sokola), poptejte
se známých, třeba se společně něčeho dopátráme. Mohl by vzniknout další zajímavý
článek. Pokud by se vám podařilo něco zjistit, můžete napsat na e-mailovou adresu
redakce (najdete ji na konci v tiráži), stavit se ve školní knihovně, nebo zatelefonovat
do školy, kde vás přepojí na knihovnu.
Těšíme se na vaše sdělení.
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Za redakci Ludmila Čumplová
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Usedlost THERMANKA alias FIŠERKA
alias KODYMKA a její obyvatelé
2. část
Pokusná zahrada Filipa Stanislava Kodyma na Šárce 1857–1884

N

ejslavnější epochu své historie, spojenou se
jménem národního buditele a šiřitele osvěty Filipa Stanislava Kodyma, zažila naše usedlost
ve druhé polovině 19. století. Tehdy byla součástí
osady Šárka, která společně s vlastními Dejvicemi
a Podbabou vytvářela katastr Dejvic, patřící ke smíchovskému c.k. okresnímu hejtmanství. Na konci
doby poddanské (před 7. 9. 1848) žilo na (Horní)
Šárce v osmi popisných číslech 60 katolíků, v Šáreckém údolí ve 41 popisných číslech 350 katolíků a 54
evangelíků, v Podbabě v 17 číslech 320 katolíků,
5 evangelíků a 15 židů a v Dejvicích (25 čísel) 250
katolíků, 1 evangelík a 10 židů. Dům č.p. 19, jehož
adresa na dopisu z roku 1871 je „V Šárkách, pošta
Bubeneč, okres Smíchov“, je tedy jedním z nejstarších v katastru Dejvic.

Hlavní oblastí jeho zájmu se staly poznatky moderní vědy a hospodářské praxe, jejichž šířením výrazně přispěl k růstu
vzdělanosti českého lidu. Jeho vlastenectví se projevovalo úsilím o všeobecné pozvednutí českého národa, nikoliv (jako
u agresivních nacionalistů) rozeštváváním
konfliktů s národy jinými. Psal populárně
naučné knihy, které české veřejnosti, dychtící po poznatcích moderní vědy, umožnily seznámit se se základy fyziky („Naučení o živlech, jejich moci a vlastnostech“
– ve dvou dílech: „Obecné vlastnosti těles,
hybo- a tíhozpyt“ – 343 str., a „O zvuku,
Filip Stanislav Kodym
kolem roku 1863

Filip Stanislav Kodym se narodil dne
1. května 1811 v Opočně. Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, filozofii a medicínu ve Vídni – vše v německém jazyce, češtinu si osvojil až
později. Po promoci v srpnu 1838 pracoval na různých místech (Groß Nixdorf
u Rumburka, Praha-Malá Strana, Litomyšl) jako lékař. V září 1850 cestoval do Bělehradu, ucházel se o místo krajského fyzika (=lékaře) v Negotině, brzy se však
vrátil do Prahy a více se již lékařské praxi nevěnoval. V roce 1847 se oženil s Lidmilou, rozenou Vojáčkovou, s níž měl
dcery Boženu (1848–1935), Jarmilu, později Tauerovou (1850–1937) a Stanislavu, později Chittusiovou (1852–?), a Dalibora (1853–1884). Lidmila Kodymová
však v září 1855 zemřela.
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světle, teple, magnetech a mlně“ /mlna
= dobově elektřina/ – 776 str., vyšla 2 vydání), chemie („Navedení k lučebnictví
pro hospodáře, řemeslníky, nastávající lékárníky a vůbec pro každého, kdo cestou
vlastního zkoušení snadno a lacino v přeužitečné této vědě vzdělati se chce“) či
s tehdy značně kontroverzními názory
na vznik a vývoj života na Zemi („Čemu učí
Darwin?“ – vyšlo ve třech vydáních; „Novější názory o stvoření světa a někdejším
obyvatelstvu jeho, jak postupem času se
měnilo“). Velice populární byly i jeho knihy o lékařství, především „Zdravověda čili
nejlepší způsob, jak by člověk svého života ve zdraví a veselí užíti a dlouhého věku
dosáhnouti mohl“ (vyšla v pěti vydáních,
naposledy roku 1926), a o zemědělském
hospodaření, například „Hospodářská kniha ku prospěchu polním hospodářům sepsaná“, která vyšla ve dvou vydáních českých a ve třech německých, nebo „Kniha
včelařská, hlavně dle Dzierzona sepsaná“. Na seznamu knih, článků, názorných
kalendářových schemat jsem napočítal
67 originálních a 19 přeložených publikací.
Úsilím o šíření pokroku byla vedena
i jeho činnost novinářská. Filip Stanislav
Kodym se počínaje 34. číslem 3. ročníku
(1852) stal na deset let redaktorem „Týdeníku pro polní, lesní a domácí hospodářství ku prospěchu stavu rolnického“,
vydávaného Vlastenecko-hospodářskou
společností v Království Českém v Praze,
který od roku 1854 nese název Hospodářské noviny. Stal se tak prvním českým profesionálním zemědělským redaktorem.
Za Kodymova vedení se počet předplatitelů Hospodářských novin zdesateronásobil. Od roku 1866 redigoval přílohu Posla
z Prahy zvanou Hospodářsko-průmyslové
noviny, od roku 1867 převzal redakci politického týdeníku Hlas.
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Aby mohl sám hospodařit, zahradničit a včelařit, stal se MUDr. Filip Stanislav Kodym 21. prosince 1856 majitelem
vinice Fišerka (výměra: 8 korců, tedy přibližně 2,3 ha; cena: 3 300 zlatých), zvelebil ji a přetvořil na pokusnou zahradu.
Zde zkoušel optimální hospodářské postupy, o kterých psal ve svých knihách
a článcích. Vysázel aleje modřínů, smrků a borovic, z nichž řada dnes již skutečně mohutných stromů stále odolává
větru, suchu, škůdcům i stavební činnosti a tvoří dominantu jak zahrady, tak
i zeleného pásu uprostřed dnešní ulice
Na Kodymce. Nový majitel rovněž rozšířil obytné prostory domu, takže se sem
vešli (alespoň v létě) i nájemníci.
Usedlost na Šárce má jedno nebývalé
prvenství: Spolek pro české feriální osady, jehož jedním ze zakladatelů byl Vojta
Náprstek, zde v létě 1881 vytvořil jednu
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ze svých dvou prvních prázdninových
kolonií. Na letní pobyt sem z rozpálené,
ruchem a neklidem kypící Prahy, přišlo
18 dětí, které si zde ve venkovském poklidu společně užívaly prázdninovou pohodu a pod vedením Filipa Stanislava Kodyma na výletech i na pokusné zahradě
poznávaly zákonitosti přírody. Profesor
Antonín Benjamin Svojsík (1876–1938)
uspořádal svůj první junácký tábor v Lipnici až v roce 1912. Na tradici feriální
osady na Šárce navázal Dětský klub Kodymka, který zde od roku 2009 pořádá
příměstské prázdninové tábory.
F. S. Kodym se v roce 1860 oženil podruhé – s Annou Marií Gutthalovou. V den
dvaapadesátých narozenin Filipa Stanislava se jim narodil syn Odolen (1863–1934)
a později i Stanislav (1869–1958).
V roce 1850 se MUDr. Filip Stanislav
Kodym stává mimořádným členem Královské české společnosti nauk v Praze
a dopisujícím členem Vlastenecko-hospodářské společnosti v Praze, od roku
1853 byl členem Matice české. Udržoval
styky s českými spisovateli, vědci a politiky, např. s Karlem Slavojem Amerlingem, Vojtou Náprstkem, J. S. Preslem,
J. K. Tylem, F. L. Riegrem, K. Havlíčkem
Borovským, J. E. Purkyněm, F. Palackým,
J. Nerudou a mnoha dalšími osobnostmi
té doby. Na Šárku za ním chodívala i Božena Němcová. Jakožto správný vlastenec
byl i veřejně činný. V letech 1860–1873
byl poslancem Zemského sněmu Království českého, v roce 1869 byl dokonce za svoji politickou a novinářskou činnost po 4 měsíce vězněn. Zpočátku patřil
ke staročechům, od roku 1863 se stavěl proti konzervativnímu křídlu Palackého a Riegra a přidal se na stranu Sladkovského liberálního křídla mladočechů.

Filip Stanislav Kodym

Když v roce 1873 došlo k roztržce, vzdal
se spolu s dalšími mladočeskými poslanci mandátu na protest proti pasivní rezistenci, kterou vyhlásilo vedení strany,
a definitivně s politikou skoncoval.
Filip Stanislav Kodym nebyl nikdy bohatý, po celý život splácel dluhy, které
na sebe uvalil, když koupil Fišerku. Ale
byl velice známou a váženou osobností.
Na oslavu jeho 70. narozenin se na Šárku
sjeli zástupci všech vlasteneckých spolků. Když dostal zápal plic a 4. října 1884
zemřel, postavili mu vlastenci na šáreckém hřbitově u sv. Matěje krásný náhrobek. Město Opočno jej považuje, vedle
Františka Kupky, za svého nejslavnějšího rodáka, místním centrem kultury je
dodnes Kodymův národní dům otevřený
v roce 1901. Na Horní Šárce jej neméně
důstojně připomínají vlastnoručně vysázené impozantní modříny.
Na základě podkladů sestavených
RNDr. Odolenem Kodymem, CSc. (1926–1999)
napsal RNDr. Petr Kodym, CSc.

V minulém čísle jsme otiskli pohled na Starou faru, usedlost Kodymka je bezprostředně za ní.
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Znovunalezená Missa Brevis bude
po 71 letech znít kostelem sv. Matěje

H

udba, jako každé umění, nezrcadlí jenom
svého tvůrce, ale i ducha doby, ve které se
rodí a pro kterou byla stvořena. Teprve s odstupem času se začne projevovat její skutečný rozměr, neboť začne být vnímána v kontextu své
vlastní historie, životních peripetií tvůrců a interpretů. Nejinak tomu bylo před 71 lety, kdy mladý
a talentovaný student konzervatoře Jaroslav Voříšek (15. září 1928 – 16. března 1998) uvedl v kostele sv. Matěje v Dejvicích svoji mši Missa Brevis. Bylo to jeho 11. dílo a i se svým podnětným
příběhem se nám dochovalo do dnešních dnů.
14. května letošního roku v 16 hodin zazní
na stejném místě jeho obnovená premiéra v podání místního souboru Hora Fugit pod uměleckým vedením Beaty Altior.

V pátek 23. února 1945 dirigoval Bruno Walter ve slavné New Yorské Carnegie
Hall Mozartovu 41. symfonii C Dur zvanou Jupiter. Povedená a svěží nahrávka,
která té noci vznikla, byla zaznamenána
na gramofonovou desku a díky tomu si ji
můžeme poslechnout i na Youtube. Stejné noci, z 23. na 24. února 1945, odmítl na Havlíčkobrodsku jiný Bruno Walter,
t.č. Hauptbereichsleiter NSDAP, zastavit
partyzánům svůj vůz, a tak byl zastřelen.
Jak vidno, byla to doba nebezpečná nejen
pro našince, ale i pro okupanty, a přesto
se v ní rodila hudba, která svým nábojem
povzbuzovala válkou znavené obyvatele.
V roce 1588 byl papežský vyslanec Ippolito Aldobrandini požádán, aby usmířil Polsko s Habsburky, kteří usilovali o uvolněný
Krakowský trůn. Papežský vyslanec dosáhl diplomatického vítězství při svém prosincovém pobytu v Praze, takže díky němu
Polsko vyhrálo a na oplátku mu pomohlo
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v roku 1592 při volbě papežem. Nový papež,
jenž přijal jméno Klement VIII., na Pražany
nezapomněl. V roce 1595 vyslyšel prosby
probošta Jiřího Breitenberka a vyhlásil plnomocné odpustky pro poutníky do zdejšího kostela sv. Matěje. Tak vznikla tradice svatomatějské pouti, která se slavila 24.
února a byla každoročně první ze všech
poutí v celé Evropě. Jen v obzvláště chmurných časech tato tradice ustávala. A únor
roku 1945 byl přesně takovým.
Deset dní před svátkem sv. Matěje,
který tehdy připadl na sobotu 24. února, pravděpodobný omyl spojeneckých
vojsk způsobil, že byla bombardována Praha místo Drážďan. Touto chybou byly zničeny i gotické věže Emauzského kláštera, který byl výjimečný tím, že už za vlády
Karla IV. byl jediným oficiálním centrem
slovanské vzdělanosti (v celé západní Evropě Karlovy říše). To byla více než symbolická ztráta. Není proto divu, že v těžké
době nikdo neměl chuť pořádat jubilejní 350. Matějskou pouť. Mše u sv. Matěje
byly ve válečných letech slouženy v němčině a v češtině. Českobudějovický rodák Jaroslav Voříšek byl t.č. jednadvacetiletým
studentem klavíru a skladby na Státní
Jaroslav Voříšek
za varhanami u sv. Matěje.
(Amatérské foto.)
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konservatoři hudby v Praze. Se svými prarodiči, kteří bydleli v ulici Na Špitálce 13,
chodíval do místního kostela sv. Matěje
a tam také hrával na varhany. V té době,
jak víme z jeho poznámek na titulní straně partitury, měl již zkomponovaných
10 děl a tuto svoji jedenáctou skladbu skládal od 28. prosince 1944 do 15. ledna 1945.
Jaroslav Voříšek pocházel z muzikantské rodiny, kterou proslavil zejména císařský dvorní varhaník Jan Václav Hugo
Voříšek (1791–1825). Na odkaz slavných
předků byl po celý život hrdý a snad právě kvůli němu se v dobách protektorátu
a stupňujících se represí rozhodl promluvit hudbou a složil mši pro poutní kostel
sv. Matěje. Že se jednalo o počin vlastenecký, vyplývá ze souvislostí jeho života. Už
13. února 1944, rok před uvedením své
mše, složil hudbu k duchovně-vlastenecké
písni „Matko Boží shlédni z nebes...“, sepsané českým katolickým knězem, básníkem
a prozaikem Karlem Bohdanem Ortem
(*1886). Píseň zní:
Matko boží, shlédni z nebes,
bouře kdy nám hrozí snad,
Tobě duše má vždy v žití
chce se zcela věnovat.
Duše má kdy bolem sténá
nemá sklonit hlavu kam –
u Tebe neopuštěná
mizí všechen světa klam.
Matko boží, shlédni z nebes –
hvězdné tiché výšiny,
nedej zhynout v době bouře
chraň nás, pros za své syny!
O morálních zásadách i vlastenectví za nelehké doby pozdějších let hovoří Voříškovy postoje i drobné každodenní
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skutky, kterými prokazoval svoji vnitřní integritu. Poté, co válka skončila, dokončil v roce 1949 konzervatoř a vydal
se po stopách svého otce, čs. důstojníka
evidenční služby na Ministerstvu národní obrany. V roce 1950 vstoupil do služeb Vojenské hudby. S postupně rostoucí
hodností – do výslužby odcházel jako major – putoval po posádkových hudbách
celého Československa a armádě i hudbě zůstal věrný po celý svůj život. Začínal
u Plzeňské vojenské hudby a postupně
se přesunul do Znojma, Prahy, Spišského Podhradí, Liberce, Roudnice nad Labem, Prešova, nakonec do rodných Českých Budějovic, kde v roce 1983 ukončil
svoji bohatou aktivní službu.
Po celou dobu svého působení v armádní hudbě komponoval, hrál i učil nad rámec
své služby. Je pravděpodobné, že právě v padesátých letech, kdy církev byla systematicky perzekvována, uložil svoji 11. skladbu Missa Brevis do šuplíku. Ale nebyl by to
on, kdyby necítil s prostými lidmi a nehledal cesty, jak jim svojí hudbou vdechnout
elán a zpříjemnit život. Legendární je jeho
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souběžné působení v posádkové hudbě,
za katedrou i na kůru. V roce 1951, po působení na Vojenské hudební škole v Praze, byl
převelen do Spišského Podhradí. Toto malebné slovenské městečko bylo založené už
v 11. století a dnes je jeho historické centrum památkovou zónou, jejíž součástí je
i bývalý augustiniánský klášter Milosrdných
bratov. Klášter postavený roku 1327, jenž
po staletí sloužil jako místní nemocnice,
skrývá gotický kostel sv. Jána z Boha. A právě zde rozehrával – se souhlasem velení –
varhany profesně působící člen Vojenské
hudby Jaroslav Voříšek.Vdova po panu Voříškovi si vzpomíná, že oficiálním vysvětlením se stala snaha armády o sblížení vojenské posádky s místními obyvateli.
A nezůstalo jenom u toho. Jaroslav Voříšek si vždy uměl uchovat osobitost a jedinečnost. Jeho talent se projevil už za studií,
kdy hrál v Divadle Oldřicha Nového či s orchestrem Karla Valdaufa. Později virbloval v plukovní hudbě slavného pětatřicátého regimentu v Plzni a nakonec, dirigoval
vojenskou kapelu v Prešově či v Českých
Budějovicích. K tomu skládal polky, valčíky, mazurky, tanga nebo hudbu pro místní myslivecký sbor. Jaroslav Voříšek svoji
práci jednoduše miloval a dokázal, že hudbu je možné dělat dobře a se ctí v jakékoliv
době a pro kohokoliv, kdo jí rád naslouchá.
Vždyť spolupracoval s takovými kapelami
jako Budvarka, Iglovanka nebo Vlachovka. Dodnes je možné zaslechnout v rádiu
jeho skladby jako „Margit“, „Májové hvězdy“, „Co je na tom světě krásnější než láska...“, „Hej myslivci na svá místa“.
Život a dílo Jaroslava Voříška jsou zajímavým vhledem do doby, která se už postupně stává historií. Je to pohled očima člověka,
který svoji lásku k hudbě rozvíjel za všech
okolností, stále se učil (dirigování absolvoval v roce 1965 u prof. Václava Smetáčka)
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a o své dovednosti a um se dělil s ostatními
rovným dílem. Vystupoval v Československém rozhlasu, byl i kapelníkem stovek promenádních koncertů. Byl výrazným a všeobecně oblíbeným člověkem, a přesto jeho
úspěšná kariéra nijak neovlivnila jeho charakter. Závěr života prožil v rodných Budějovicích, kde mu neřekli jinak než Jára. Zanechal za sebou více než 80 skladeb a tou
„poslední“, dnes již zapomenutou, byla v zapečetěné obálce nedávno objevená Missa
Brevis z přelomu let 1944 a 1945, zkomponovaná pro místní kostel sv. Matěje.
Važme si toho, že můžeme zavzpomínat na poctivého muzikanta, který si
i po celou dobu své vojenské a umělecké kariéry uchoval osobitost, pracovitost
a otevřené srdce. Přijďte si poslechnout
skladbu složenou pro místní kostel, kterou
71 let nikdo neslyšel a která, dojde-li vašeho ocenění, zde může znít ještě po mnoho
generací. Datum 14. května nebylo zvoleno náhodně, neboť na tento den se od roku
1970 v novém liturgickém kalendáři přesunul svátek sv. Matěje, patrona místního
kostela, a tedy i slavná Svatomatějská pouť.
Jiří a Beata Altior

Matějská pouť

M

atějské poutě mají velmi dlouhou tradici.
Poutí bývalo kolem kostelů v Praze mnoho, ale Matějská pouť se jako jediná zachovala
dodnes.
Kolem kostela sv. Matěje bylo nalézáno již od konce 19. století velké množství bronzových předmětů. Archeologické výzkumy ze 70. let 20. století, spojené
s další novou výstavbou na Babě, potvrdily na zdejší ostrožně knovízské
osídlení i žárové hroby. Proto někteří
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archeologové datovali vznik poutě již
do doby bronzové, kdy zde snad bývaly trhy s bronzovými předměty. Ale první doložená Matějská pouť se konala
v roce 1595, kdy ji prosadil generální vikář a probošt kapituly svatovítské Jiří
Berthold z Breitenberku. Pouť se od té
doby konala kolem svátku sv. Matěje
24. února a byla vždy příslibem blížícího
se jara. Od 18. století poutní cesta prý
bývala lemována od dnešního Vítězného
náměstí 12 kapličkami. (Já již pamatuji jen tu poslední, která stojí dosud pod
kostelem sv. Matěje. Mám odtud i fotografii ze svého Svatého přijímání z 30. 5.
1953. A byl to i den, kdy rodiče neplakali jen dojetím nad naším krásným svátkem, ale i proto, že se právě dozvěděli o tzv. Zápotockého měnové reformě.
Bylo mi 8 let, ale přesto mi zděšení rodičů dodnes zůstalo v paměti.)
MATĚJSKÁ POUŤ V LITERATUŘE
Píše o ní např. ve své vzpomínkové
knize „Praha před sto lety“ svědek téměř
stoletý, Leoš Karel Žižka, narozený 1866
v Praze:
Na starou Matějskou pouť se musíte
zvlášť připravit. Jde mnoho lidí, je krásná neděle asi roku 1884. Šlapeme hezky
nahoru z Malé Strany podle Chotkových
sadů k Písecké bráně. /…/
Dole pole s čerstvou zelení jaře, některá ještě zoraná, jinde velké zahrady, ještě
holé, a vykopávky cihelen. /…/ Na západ
ohradní zdi statků Kotlářky a Hanspaulky.
Každý statek je obehnán zdí jako pevnost.
Nedaleko je statek Fišerka a za ním
osada Horní Šárka s kostelem sv. Matěje, jenž odtud odedávna svítil dodaleka…
A tady na malé návsi se odbývá ta první
jarní pražská pouť. Nic církevního. Boudy, kolotoč, perníky, v několika hospodách
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se tancovalo a pilo. Ba pilo
se i venku… Domů se šlo
v noci, trochu těžce a nejistě. Žádná tramvaj, pěšky
až do Prahy.
Vladimír Kovářík
v knize „Staropražské romance“ z roku
1969 uvádí z vyprávění různých spisovatelů:
Uchovala se z těch
časů dodneška jediná
jarní pouť, Matějská,
a ani ta se nekoná u matějského kostelíčka, ba ani
v Dejvicích, nýbrž v moderním zábavním parku.
„My jsme ještě chodívali Bruskou nebo Strahovskou
bránou po cestičce mezi poli,
lukami a vinicemi kolik hodin pěšky až ke známému kostelíčku, který stojí dodnes. Ani nevím, proč se stal
poutním místem a odkud se vzala ta stará pověra, že ten, kdo v poutní den sáhne na kliku u kostelních dveří, bude mít
štěstí v lásce. Stejně marně jsem pátral,
proč právě sv. Matěj se stal ochráncem
milenců, když v lidové tradici byl vždy jen
ochráncem ovocného stromoví a přímluvcem za dobrou úrodu.“
„Jídlo si nesli s sebou v kapse nebo
v brašně, pivo se točilo přímo ze sudů
do hliněných litrových džbánků a stálo 10
krejcarů i s nádobou, sladkého, masitého
i pečitého bylo k dostání po krámcích dost
a dost a zábavy bylo, žes‘ nevěděl, kam
dřív: cirkusy, zvěřince, panorámy, panoptika, bramborová divadélka, komedianti,
kouzelníci, planetáři, nechyběla ani bába
Nájemníková, která prodávala balónky
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Dáma z Hanspaulky

L

a hlavně slavíky, malé plechové kotoučky,
které se daly do úst a při troše cviku vydávaly hvízdot k ohlušení.“
„U Matěje bývalo až deset kapel, které ryčně vyhrávaly, a tancovalo se pod
širým nebem, dokud déšť nebo chlad nezahnal tanečníky do blízkých výletních
hostinců na Sanytrovce, Špitálce, Václavce nebo na Žežulce. Jen klukovská mládež
vytrvala, i kdyby dráteníci padali, protože každoročně měl u Matěje premiéru některý dosud nevídaný podnik. Vzpomínám
si na Wieznerův první kolotoč s podlahou,
bohatě vyzdobený zrcátky, barevnými korálky a pravými ručními malbami.“
„Od Matěje jsme se vracívali v podvečer. Komu zbylo 10 krejcarů, mohl se svézt
až ke Strahovské bráně na žebřiňáku, ale
10 krejcarů bylo mnoho peněz pro klukovskou kapsu, a tak jsme chodívali celou
cestu pěšky. Ostatně cesta byla lemována alejí bud a krámků, a co se neutratilo u Matěje, bylo možno promarnit o kousek dále…“
Stanislava Bůchová
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oni na podzim jsem běžela kolem Novoměstské radnice na koncert a zaujal mne plakát
s fotografií krásné dámy, zvoucí na Prague Vinage Fair, festival retromódy pod názvem Dáma
z Hanspaulky – (ne)všední krása. To by byl námět
na článek do Hanspaulky, řekla jsem si. Kdo asi
byla ta dáma z Hanspaulky, jaký měla osud? Nakonec jsem se na festival vypravila a dostala se tak
mezi dámy a pány, které retromóda zajímá. Celá
Novoměstská radnice byla zaplněna prodejními stánky s módou našich babiček a prababiček.
Prodávaly se tam šaty, boty, kabelky, různé doplňky, bižuterie a šperky, všechno převážně v prvorepublikovém stylu, ale i móda mého mládí.
Hodně dam přišlo na festival oblečených v krásných šatech našich babiček, s kloboučky se závojíčkem. Po skončení prodejní části byla na pořadu velkolepá módní přehlídka šatů vytvořených
pro tuto příležitost našimi předními návrhářkami. Byla spojena s prodejní aukcí šatů ve prospěch nadace Rosa, která již mnoho let pomáhá
týraným ženám. Konala se předtím i přednáška
na toto téma, ale myslím, že já i ostatní přítomní jsme byli atmosférou festivalu naladěni spíš
na příjemné zážitky, a tak neměla velkou účast.

Pokoušela jsem se samozřejmě nejdříve zjistit něco o té dámě z Hanspaulky, jejíž kolekce oděvů nočních, sportovních i společenských byla vystavena
na stojanu uprostřed sálu. Milá slečna asistentka mi jenom řekla, že se jim nedávno přihlásila rodina, která ve vile na Hanspaulce našla na půdě pečlivě uschovanou
kolekci oděvů po své babičce. Přišlo jim
vhodné potěšit jimi i ty, kteří se o prvorepublikovou módu zajímají. Proto se obrátili na pořádající a šaty jim předali. A ti
je zde po jejich pečlivé renovaci již podruhé předvádějí. Bohužel se mi ani později
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nepodařilo nic bližšího o této hanspaulské rodině zjistit. Krásná, mladá ředitelka
festivalu, rovněž stylově oblečená v prvorepublikových šatech, mi jenom sdělila, že
společenské šaty z této kolekce bude mít
na sobě klavíristka a moderátorka módní přehlídky. Mladá a milá slečna klavíristka se po skončení přehlídky ode mne
nechala vyfotografovat. Cítila se v těch
šatech z dávné doby velmi dobře, jak je
na fotografiích vidět. Paní moderátorku
jsem si dovolila jen vyfotografovat během
módní přehlídky. Byla jsem oblečená spíše sportovně, protože jsem měla ten den
svou pravidelnou vycházku po Praze, které pořádám jako dobrovolník pro seniory
Života 90, již měsíc předtím avizovanou
v časopisu, a to mi pak v tak skvostném
prostředí nedodalo patřičné sebevědomí,
abych ji oslovila. Převléci se do slavnostnějších šatů bych už nestihla.
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Již několikrát byly v časopisu Hanspaulka uvedeny mé vzpomínky na dětství. Tak připojím i vzpomínky na některé
dámy z Hanspaulky, které jsem v dětství
poznala.
Vila, ve které jsme bydleli, patřila skutečné dámě z Hanspaulky, která vlastnila i činžovní dům v Dejvicích, kde bydlela.
Tak jsem ji vídala jen občas, když se přišla podívat na svou zahradu. Byla k nám
vždy milá a laskavá. Tatínek pečlivě zapisoval částky činže, kterou jí rodiče posílali, a také vše archivoval. Tak máme
mnoho různých dokladů uschovaných
na památku.
Naproti nám bydlela ve vile s krásnou
zahradou další dáma, paní Šilhanová, akademická malířka. Měli jsme byt vyzdobený jejími obrazy, které dávala rodičům
jako dárky. Ty jsme si po jejich smrti se
sourozenci rozdělili. Jednou nás čtyři namalovala jako králíčky. Ale my byli v dětství pěkní divoši. Vozila rodičům i suvenýry z cest do ciziny, ty jsme však potom
většinou, bohužel, rozbili. Dodnes vzpomínám např. na krásné japonské čajové
kalíšky s gejšou na dně, které byly opleteny rýžovými stébly. Později v její vile bydleli krásní mladí manželé, a – jak jsem se
po čase dozvěděla – i zajímaví lidé. Byla
to spisovatelka Ludmila Romportlová
a její muž, významný fonetik a lingvista
Milan Romportl.
Některým dámám chodila v mém dětství posluhovat naše milá sousedka paní
Plemeníková. To byly ženy, které měly
náročné zaměstnání a neměly na údržbu domácnosti čas, stejně jako v dnešní
době například mé dcery.
Vzpomínám na milou dámu, která nás
navštívila a poprosila sestru Martu, aby
jejímu malému synkovi každý den dávala na letním táboře čisté kalhotky. Jezdily
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jsme obě v mládí na tábory jako praktikantky a pak i vedoucí. Ze své zkušenosti
z táborů i s malými kluky myslím, že tam
stejně nosil celé tři týdny asi jen jedny
a ostatní přivezl čisté a složené v kufru.
Přesto přijel tak zdravý a svěží, že paní
přinesla naší Martě za odměnu dva tak
krásné svetříky, že jsem si je pak dlouho
půjčovala za mytí nádobí a luxování za ni.
A tato krásná a milá dáma po smrti svého
o hodně staršího manžela lékaře pracovala v mléčném baru na Vítězném náměstí.

Odnášela špinavé nádobí a utírala stolky.
Jak mi jí tenkrát bylo jako studentce líto!
Maminka některé bývalé dámy také litovala. Věděla, jak moc malou mají penzi,
že bydlí ve svých vilách v suterénu nebo
v podkroví, že přišly o nemovitosti, majetky svých rodin, že i jejich velké peníze
se staly po měně jen bezcennými papírky. Některé měly alespoň pečlivě uschované šperky, ale ty se bály samy prodávat.
Vzpomínám, že maminka, která nebyla
tak nápadná, je chodila prodávat za ně
a že je jedna dáma měla i zakopané v zahradě. Některé se snad ještě dožily převratu v roce 1989 a navrácení alespoň
části bývalého majetku. Možná až jejich
potomci, jak vidím u svých příbuzných
a přátel. Ale vznikly zase další nespravedlnosti, jak vím zase z vyprávění známých,
kteří žili dlouhá léta na Hanspaulce.
Jednou má udřená maminka, která se
nám snažila celé naše dětství dopřát vše,
co měly i ostatní děti, třebaže jsme byli
čtyři a často to neměla snadné, vytírala
v teplácích chodbu našeho domu na Hanspaulce. Přišla ji navštívit krásně oblečená
a nalíčená dáma jejího věku, chtěla asi zařídit dodávání pošty během dovolené, a já
se za maminku v tu chvíli styděla. Dodnes
je mi jí líto, když si na to vzpomenu.
Dnes už dávno neposuzuji lidi podle
vzhledu a oblečení. Vážím si moudrých
a vzdělaných lidí. Líbí se mi, když i staří lidé na sebe dbají, chodí oblečeni vždy
tak, jak to je to vhodné k různým příležitostem. Ale jak často se mi již v životě
stalo, že během rozhovoru se ženou, která svým vzhledem působí jako dáma, to
najednou jedním slovem, větou, popře.
A naopak u lidí prostých, často i málo
vzdělaných, jsem překvapena jejich inteligencí, znalostmi i dobrotou.
Stanislava Bůchová
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V hanspaulské škole
se jí zdravě

V

poslední době se v médiích probírá zdravotní stav dětí a jejich zdravé či nezdravé stravovací návyky. Jsou rodiny, kde zdravá výživa je
samozřejmostí, v jiných rodinách převažují párky,
hranolky, chipsy a produkty rychlého stravování,
tedy strava nezdravá. Děti si ve škole kupují svačiny podle toho, na co jsou zvyklé z domova. Velice
dobře to zná vedoucí školního bufetu.

Vizualizace budoucí podoby Hendlova dvora.

Hendlův dvůr

P

o sedmnácti letech (!) sporů se podařilo dokončit projekt rekonstrukce bývalé zemanské usedlosti Hendlův dvůr, který je výsledkem
spolupráce mezi investorem stavby společností
Skanska a Občanským sdružením Pro Hanspaulku (OSPH) dříve OS přátel Hendlova dvora.

Poslední verze projektu společnosti Skanska konečně odpovídá významu
usedlosti Hendlův dvůr pro památkovou ochranu místa na ostrohu Šáreckého
údolí a zachovává citlivý přístup k areálu
sousedního hřbitova s kostelem Sv. Matěje. Společnost Skanska nakonec přistoupila i na požadavek OSPH, kterým bylo
zachování restaurace U Matěje včetně zahradní restaurace pod kaštany.
Objekt bývalé restaurace U Matěje byl
na základě dohody OSPH a společnosti
Skanska již prodán dvěma místním nadšencům, kteří restauraci i se zahrádkou
zrekonstruují. Rekonstrukce všech objektů by měla být ukončena v roce 2017. Bude
probíhat pod dozorem památkářů a kontrolních dnů se účastní i zástupce OSPH.
Vizualizaci budoucího stavu Hendlova
dvora si můžete prohlédnout na dvou vývěskách OSPH – na Hanspaulce před Tescem a u stanice autobusu 131 U Matěje
(směr Juliska).
Cu
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BUFET RARÁŠEK
V předchozím školním roce děti v Rarášku našly zejména to, co jim chutnalo.
Obložené bagety, pizzu, zmrzliny, sladké
mlsání…
Mezitím se začalo s přípravou nové
vyhlášky o nabídce potravin, které si děti
mohou koupit ve školách a které by měly
být v souladu se zásadami zdravé výživy.
V hanspaulské škole nečekali, až nové nařízení vyjde, a přes prázdniny došlo v nabídce Rarášku k výrazné změně. Zmizely
párky v rohlíku, chipsy a smažené brambůrky, hamburgery, smažené řízky, sladké limonády, čokolády, bonbony a další
sladkosti. Nebylo jednoduché sestavit nabídku zdravých a přitom cenově dostupných potravin. Poradcem školy byl známý
výživový specialista ing. Petr Havlíček.
Od září si děti mohou koupit chutné, ale
jen zdravé svačiny.
Nabídka potravin v Rarášku vychází z moderních programů zdravé výživy
a zahrnuje mj. řadu výrobků označených
logem Víte, co jíte, která je nositelem
mezinárodní značky Vím, co jím. Děti
si mohou koupit sušenky, které obsahují celozrnné cereálie, mají vysoký obsah vlákniny a při výrobě se nepoužívají
ztužené tuky, dále ochucené bezlepkové
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křupky, müsli tyčinky, makové, perníkové nebo karamelové muffiny, domácí zákusek s tvarohem, mini štrůdlík s jablky, oblíbená jsou chia semínka a sušené
banány. Pro větší jedlíky má Rarášek domácí pizzu, toasty se šunkou a sýrem,
zapečený rohlík se šunkou a sýrem, celozrnnou bagetku s tuňákem nebo se
šunkou a sýrem.
V bufetu si mohou děti koupit dotované mléčné výrobky z programu Školní mléko. Kromě několika druhů ochuceného mléka si k svačině mohou vybrat
jogurty s různými příchutěmi, tvarohový krém Lipánek, žervé, jogurtové mléko Imunel a Jovonka. Nevýhodou tohoto
programu je, že mléčné výrobky obsahují
zbytečně moc cukru.
Nabídku potravin doplňují nepřislazované džusy, nesladké nebo málo sladké
vody s příchutí i bez příchutě.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Když se řekne školní jídelna v hanspaulské škole, vybaví se většině z nás
fronta k okénku, kde se
obědy vydávaly, vzpomínky na chuť buchtiček s krémem, rajské s knedlíkem,
guláše s kolínky,
pudinku politého sirupem, ale
i škubánků, záhadné omáčky
zvané ÚHO
a
mnoha
dalších jídel, která
se musela
dojídat, protože se nic nesmělo vyhodit. Z kuchyně se
již během přestávek linula vůně vařeného
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oběda a v jídelně se muselo i ve dne svítit,
protože tam bylo málo světla.
Dnešní jídelna hanspaulské školy je
v nové budově z roku 1996 a od roku 2012,
kdy se vyměnilo celé zařízení její kuchyně, se při přípravě jídel používají moderní
technologie, které šetří čas i námahu. Zároveň umožňují šetrnější způsob úpravy jídla,
které si zachovává více vitamínů, dá se uvařit i bez tuku a je lépe stravitelné.
Vaří se pro mateřskou i základní školu, ale mohou se tu stravovat i lidé pracující v okolí a díky sociálnímu programu
dotovaných obědů sem chodí i důchodci, kteří se za přijatelnou cenu mohou naobědvat v jídelně, nebo si odnést oběd
domů. Denně se v kuchyni uvaří obědy
pro 620 strávníků.
Vařit ve školní jídelně je dnes téměř
věda, protože kromě zvládnutí moderních
přístrojů a zařízení pro přípravu jídla se
musí dbát na to, aby jídelní lístek odpovídal zásadám zdravé výživy. Při jeho sestavování se musí dodržovat výživové normy,
které určují, kolik masa, zeleniny, luštěnin
moučných výrobků a dalších druhů potravin musejí strávníci (především děti)
za měsíc dostat. Tyto potraviny jsou zahrnuty do termínu „spotřební koš“ a jeho
kontrola ukáže, zda je strava v jídelně dostatečně pestrá a kvalitní. Normy jsou stanoveny pro klasickou výživu obsahující
maso, i pro laktoovovegetariánskou výživu. Ano, i takový druh jídel se tu vaří.
Jídelní lístek je sestaven na základě
nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví. Podle něj je na jídelním lístku
3× týdně zeleninová polévka, jednou týdně polévka s luštěninami – třeba normální zeleninová, zahuštěná cizrnovou moukou, a jednou týdně vývar z masa. Kuřecí
nebo králičí maso se doporučuje 3× měsíčně, ryby 2× měsíčně, bezmasá jídla
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alespoň jednou týdně a sladká jídla maximálně 2× měsíčně. Na knedlíky se můžete těšit jen dvakrát za měsíc.
Repertoár kuchyně sestává z asi 50
druhů polévek a více než 100 předpisů
na hlavní jídla. Oblíbené jsou: buchtičky
s krémem, špagety, bramboráky, lívance,
krupicová kaše, mezi neoblíbená jídla patří u dětí ryby, luštěniny, čerstvá zelenina, polévky. Protože se knedlíky v současné době „nenosí“, jsou přílohy zpestřeny
„moderními“, ale vlastně i starodávnými
potravinami, jako je pohanka, jáhly, špecle, tarhoně a bulgur. A samozřejmě rýží
(dobrá je i ta divoká) a těstovinami.
Jak vypadá jídelní lístek v praxi? Každý den jsou kromě polévky na výběr dvě
jídla, dvakrát týdně je hlavní jídlo doplněno zeleninovým salátem a jednou je
po obědě ovoce. Vybrat si můžete tři nápoje: mléko, vodu a různé druhy čajů.
A co je hlavní, všechna jídla jsou chutná!
Že se ve školní jídelně vaří nejen zdravě, ale i pestře, je vidět z jídelního lístku
na jeden týden:
n	
kuřecí vývar s těstovinou, zapečené filé
s rajčaty; játra na pomerančích, rýže;
n	
polévka z vaječné jíšky, kuřecí maso na kari
s ananasem, rýže, buchtičky s krémem;
n	
chřestová polévka, kuřecí maso na čínský
způsob, rýže; smažený květák, brambory,
obloha;
n	
kukuřičný krém s pohankou, vepřové maso
v mrkvi, brambory; houbový kuba s cibulkou
a oblohou;
n	
bramboračka, dalmatské čufty s rýží;
chilli con tofu s oblohou, bageta.
Začátkem března byla ve škole hloubková inspekce. Inspektoři se celý týden
stravovali ve školní jídelně a v závěrečné zprávě ocenili široký výběr vegetariánských (zdravějších) jídel a používání čerstvých surovin.
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Buchtičky s krémem jsou stále velmi oblíbené

Dospělým strávníkům se jídla vydávají v době od 11 do 12 hodin. Naše škola je jednou ze dvou škol na obvodě, kde
si můžete oběd sníst v klidu v jídelně –
pro dospělé strávníky jsou vyhrazeny samostatné stoly, takže se najíte v klidu
i v době, kdy do jídelny přijdou děti.
Městská část Praha 6 přispívá na obědy místním občanům starším 65 let, jejichž příjem je nižší než čtyřnásobek životního minima (13 640 Kč). Za oběd pak
zaplatí 50 Kč, zbytek škole uhradí městská část.
Kuchyně školní jídelny nemá ještě
zcela naplněnou kapacitu. Pokud by někdo ze starších obyvatel Hanspaulky měl
zájem o obědy ve školní jídelně, může zavolat do kanceláře školní jídelny na telefon 233 333 473 nebo napsat na e-mailovou adresu jidelna@zshanspaulka.cz.
Ludmila Čumplová
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ZE SOKOLA

Hanspaulský čtyřlístek

R

ok 2016 bude v hanspaulském Sokole opět
nabitý celou řadou akcí, které sami organizujeme, nebo kterých se účastníme. V zimě oblíbené pobyty nejmladších dětí s rodiči v Krkonoších – na Moravské boudě a na Benecku, v létě
soustředění tanečního oddílu v Louňovicích pod
Blaníkem. Ženy z oddílu aerobiku pojedou cvičit
do Lobče. Čekají je krásné výlety po okolí – chystají se navštívit hrad Bezděz, pochopitelně dvakrát
denně cvičení a po večerech spousty oblíbených
společenských her. Nohejbalisté trénují na každoroční memoriál Víti Rambouska na Slapech.
Do konce školního roku čekají naše žákyně přebory ve sportovní gymnastice. Starší žáci z florbalového oddílu již od podzimu hrají přebor pořádaný
Českou florbalovou unií – jde o účastníky z Prahy
a Středočeského kraje. To jsou jen některé z řady
všech našich aktivit.

Dne 7. 5. pořádáme Akademii k výročí
založení naší TJ, na kterou pochopitelně
všechny srdečně zveme. Podrobný program ještě upřesníme a bude na vývěskách a na webových stránkách.
První velkou akcí letošního roku byl
Hanspaulský čtyřlístek. Jde o gymnastický čtyřboj – akrobacie na koberci, přeskok
přes bednu nebo kozu, cvičení na hrazdě
a cvičení na lavičce nebo na kladině. Závod
byl rozdělen do pěti kategorií – Předškolní děti, Nejmladší žákyně a žákyně – ty
byly dále rozděleny do tří kategorií podle ročníků narození. Závod proběhl 26.
ledna od 17.30 hodin. Fandit závodnicím
přišli jejich rodiče, prarodiče i sourozenci. Při závodě bylo chvílemi v tělocvičně,
plné závodnic, cvičitelů, rozhodčích i diváků, takové ticho, že by snad bylo slyšet
spadnout špendlík! Vše začalo slavnostním nástupem a společným rozcvičením
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závodnic. Bohužel řadu závodnic skolila chřipka, takže startovní pole poněkud
prořídlo, což ovšem nic neubralo na úsilí a snaze všech účastníků. Závod probíhal hladce, v časovém plánu, závodnice
se pochopitelně snažily o co nejlepší výkon, ale jak to tak u závodů bývá, někomu se dařilo více, někomu méně. Na někoho dolehla nervozita a tréma. Objevily
se i slzičky… Tak to chodí, nemohou být
všichni nejlepší, a jestli se dnes něco nepovedlo, může se to povést příště. Vždyť
děvčata pilovala sestavy již od podzimu.
Ty nejlepší postupují dál, do dalších soutěží pořádaných Českou obcí sokolskou.
A KDO BYL NEJLEPŠÍ?
V kategorii Předškolní děti (ročník
2010) se vinou již zmíněné chřipky sešly
jen dvě závodnice a zvítězila Barunka
Navarová, druhá byla Ela Krauzová.
Nejmladší žákyně (2009):
1. Julinka Bubleová
2. Markétka Brandejsová
3. Adélka Dolejšová
Žákyně – I. skupina (2007–2008):
1. Háta Krauzová
2. Lucinka Horová
3. Jolanka Kalousová
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II. skupina (2005–2006):
1. Anička Truhlářová
2. Destiny Drapáková
3. Terezka Vincíková
III. skupina (2003–2004):
1. Barbora Brnadová
2. Kamila Zastávková
3. Valerie Černá
Diplomy a sladkou odměnu dostaly
všechny závodnice, ty nejlepší pochopitelně ještě medaile a malý dárek. Také byly
odměněny žákyně za nejlepší docházku –
zde byla nejlepší Johanka Klausová, druhá
Anička Truhlářová, třetí místo si rozdělily Blanka Vandasová a Maruška Brnadová.
Na závěr patří velký dík všem závodnicím za kázeň a předvedené výkony, cvičitelům za jejich trpělivost a ochotu jak
při cvičení a přípravě děvčat, tak při přípravě a organizaci Hanspaulského čtyřlístku. Velký dík patří především Aničce
Horákové, která vše zorganizovala a připravila. Zvláštní poděkování pak naší cvičitelce Cilce Tesnerové, která se zapojila jako rozhodčí na přeskoku společně
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s malým Vojtíškem, který se jí narodil začátkem listopadu… Malý Vojtík byl na závodě také, a až na jedno malé pofňuknutí byl úplně vzorné miminko – ostatně je
to náš nejmladší člen, který již dostal své
první sokolské tričko.
Já jako zapisovatel výsledků jsem byla
ještě nervóznější, než když jsem kdysi
sama závodila, protože jsem se neustále obávala, abych někomu nezapsala jiné
výsledky. Chvílemi jsem i zapisovat zapomínala, zaujatá výkonem závodnic… Vše
dopadlo dobře, měla jsem zdatnou asistentku, vše jsme společnými silami zapsaly správně a včas, takže jsme žádné časové prodlevy nezpůsobily.
A úplně nakonec? Děvčata, cvičte
a choďte pilně a pravidelně cvičit, vidíte, že se to vyplatí. Rodiče, povzbuzujte
své děti k pohybu, toho nikdy není dost.
A co kluci??? Vy jste nám tu chyběli, protože Hanspaulský čtyřlístek je i pro žáky.
Třeba příští rok se někteří chlapci závodu
také zúčastní – cvičí se rovněž ve čtyřboji, jen místo lavičky cvičí na kruzích.
Věra Mikulková
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ZAHRADA A KVĚTINY

Globální oteplování na naší zahrádce

L

oňské léto znamenalo pro naše zahrádky doslova „zkoušku ohněm“. V podmínkách tropického vedra a spalujícího sluníčka bylo těžké cokoli „uzalévat“, rostliny chřadly a přinejmenším
se zastavovaly v růstu a vývoji. Kraťoučké, pečlivě
udržované trávníčky zežloutly. Hlouběji kořenící
dřeviny ale vydržely docela dobře a středomořské
bylinky jako levandule, smil a saturejka si v teple
a sluníčku přímo libovaly.

V příštích letech bude tento trend nejspíš pokračovat, čekají nás prý velká letní horka a pozměněná skladba srážek: celkově na zemi spadne pořád zhruba stejně
vody, ale stále víc jí bude mít podobu přívalových dešťů a letní sucha budou stále delší.
Když trochu pozměníme své zahrádkářské zvyklosti, můžeme se s těmito změnami docela dobře vyrovnat. Především je
třeba lépe hospodařit s dešťovou vodou:
jak známo, srážek na naše střechy a zahrádky napadne asi 670 mm za rok – představte si sloupec vysoký skoro 70 cm – ale
my naprostou většinu vody, která spadne
na střechy, a také část deště, který dopadne na vegetaci, pustíme do kanálu. A zadruhé bychom měli přehodnotit, co a jak budeme pěstovat. Pokud jste byli na dovolené
ve Středomoří, vybavíte si, jak to tam vypadá. Na jaře se všechno zazelená a tomu je
třeba přizpůsobit i pěstování listových zelenin a dalších rostlin náročných na vláhu,
přes léto je půda vyprahlá, ale na stromech
dozrávají chutné plody. A pokud něco kvete, pak jsou to převážně rostliny v květináčích, nebo suchomilné bylinky.
VODA JE ZÁKLAD
Především nachytáme a uschováme
na suché časy co nejvíc dešťové vody.
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Z okapové roury můžeme vodu svádět do celé kaskády barelů propojených
trubkami, nebo propojených hadicemi
na principu spojených nádob. Náročnějším řešením je podzemní jímka na vodu,
která má ale větší kapacitu a voda si udrží lepší kvalitu.
Můžeme si také vytvarovat terén zahrádky tak, aby voda nestékala na cestičky a do kanálů, ale aby se držela na našem
pozemku – to je ovšem větší zásah, pro
který se můžeme rozhodnout třeba při
rekonstrukci zahrady. Na svazích vykopeme po vrstevnicích rigoly zvané svejly
nebo průlehy, které dešťovou vodu zadrží, na rovině vytvoříme mírné prohlubně
(návody najdete v literatuře nebo na internetu pod názvem „kráterový záhon“
nebo „dešťová zahrádka“).
Pokud jsme byli zvyklí zalévat z kropicí konve tak, abychom zvlhčili celý povrch půdy, přehodnotíme to. Jde totiž
o plýtvání, kterým jednak potěšíme španělské plzáky (mají rádi vlhko) a jednak
rozmazlíme své rostlinky, které si vytvoří síť kořenů těsně pod povrchem půdy,
a my pak budeme muset zalévat velice
často a hodně. Proto budeme zalévat přímo ke kořenům, nebo používáme kapkovou závlahu z „husích krků“ (perforované
hadice), nebo konečně můžeme vyzkoušet podomácku vyrobené zavlažovací zařízení – PET lahve naplněné vodou, obrácené „vzhůru nohama“ a zanořené spodní
částí (hrdlem) v zemi. Pokud by voda odtékala příliš rychle, můžeme na nich nechat víčko a jen mírně odšroubovat.
Mnoho zálivkové vody si ušetříme,
když povrch záhonků zamulčujeme třeba posekanou trávou nebo i vypletými
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pleveli – ty ovšem zbavíme kořínků, květů a semen a předem trochu vysušíme,
třeba na betonové cestičce.
Rostliny, jejichž zalévání chceme mít
pod kontrolou, můžeme pěstovat v květináčích. Výhodné je to třeba u rajčat –
dají se tak schovávat před deštěm, nebo
u brambor, kde při sklizni odpadne vykopávání, a samozřejmě u květin.
CO PĚSTOVAT
Rozhodně bychom neměli lpět
na „čistých“ trávníčcích bez bylinek, a ještě k tomu stříhaných nakrátko. Přes léto
nám určitě zežloutnou, nebo my zešedivíme z toho, jak je budeme pořád zalévat,
a z výše účtů za vodu. Nejlepší je nechat
trávník přirozeně zarůst jetelem, sedmikráskami, pampeliškami a podobně a vytvořit si tak „jedlý trávník“, kde brzy zjara
získáme lístky do salátů přímo nabitých
vitaminy. Sekejte jen občas, na největší
délku nastavitelnou na sekačce. Zalévat
není třeba a v loňském létě nebylo nutné
od jara až do podzimu ani sekat.
Pokud máte větší kus louky s partiemi, kde nepotřebujete chodit, hrát různé hry apod., můžete je kosit jen dvakrát
ročně (klasika našeho venkova – červnová sena a srpnové otavy), případně si dokonce záměrně vysít květnatou louku
(osivo seženete u sdružení Planta naturalis, www.plantanaturalis.com, nebo v zahradnických centrech).
Zvažte i náhradu trávníku plazivými
trvalkami – barvínkem, rozchodníkem,
břečťanem a podobně, vesměs jsou vůči
suchu dost odolné.
Co se týče dřevin, všude kolem sebe
můžeme pozorovat, že v teplejším klimatu se dobře daří stálezeleným dřevinám typu cesmíny, mahonie nebo břečťanu. Mahonie se dokonce na zahrádkách
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usidluje sama od sebe, její semínka šíří
ptáci. Vydrží i tvrdé podmínky stínu a sucha pod korunami vyšších dřevin a její
modré plody se dají zavařovat na džem.
Novinkou je pěstování fíkovníku pod
širým nebem, nejraději na chráněném
místě s jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní orientací. Automechanik pan Hájek má na své zahradě v Pražákovské ulici
obrovský fíkovník, velikostí připomínající
vzrostlou meruňku, ze kterého loni sklidil
50 kg plodů. Sama jsem od něj před lety
získala řízek, mám malý fíkovník v jižní
předzahrádce a sklidili jsme z něj asi dvě
kila lahodných šťavnatých fíků.
Bez obav můžeme pěstovat i další teplomilné dřeviny, třeba moruše a kdoule.
Pokud jde o zeleninu a květiny, vyplatí se omezit jednoleté druhy ve prospěch
vytrvalých, ty totiž
snášejí letní sucha
mnohem lépe a můžeme je mít zamulčované, což u drobných,
čerstvě vysetých rostlinek tak dobře nejde.
Hodně vydrží třeba libeček, křen,
rebarbora, topinambury nebo
vytrvalá rukola
– křez úzkolistý.
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ZAHRADA A KVĚTINY / AKTUALITY
Jednoleté zeleniny pokud možno vyséváme brzy na jaře a sklidíme ještě před
létem, výhodné jsou třeba ředkvičky nebo
špenát. Další várku pak vysejeme v srpnu
nebo ještě v září. Skvělý je úplně bezúdržbový kozlíček polníček, který se na pozemku udržuje sám, od února do dubna
můžeme sklízet jeho čerstvé lístky do salátu, pak vykvete a v létě zmizí.
Žhavé léto poměrně dobře přečká teplomilná zelenina, která už se stačila dobře
vyvinout a pokryla svými listy půdu, třeba
divoká rajčata a tykve. Půdu je vůbec dobré
mít něčím zarostlou, třeba nenáročnými

bylinkami jako je měsíček a brutnák, které
se také udržují samovýsevem.
Určitě se vyplatí pěstovat víc sluncemilných bylinek, kromě zmiňovaných
středomořských ještě třeba šalvěj a oregano, ať už na záhonech nebo v květináčích.
Poslední tip – podnebí svědčí vinné
révě, zkusme ji vysadit a vytvořit si z ní
stinné letní loubí, tak jak to mívají v jižních zemích. U nás ovšem réva často trpí
plísňovými chorobami, proto je třeba
pěstovat odolné odrůdy.
Eva Hauserová

…ad metro

V

ážení čtenáři, redakční rada se usnesla
usnadnit vám rozhodování o tom, zda je pro
vaši cestu domů výhodnější vystoupit z metra
na Hradčanské nebo na Bořislavce, nebo kdy vyjít z domova, aby po příchodu na zastávku autobus brzy přijížděl (není možné přijít „na doraz“,
protože řidiči ne zcela přesně dodržují intervaly).
Uvedené jízdní řády budou pravděpodobně platné do 30. 6. 2016 – tedy do zahájení letních školních prázdnin. Na červenec a srpen bývají vydávány nové jízdní
řády s delšími intervaly.
CESTOVÁNÍ PŘES HRADČANSKOU
Změřil jsem, že od zastavení metra na Hradčanské do příchodu na zastávku autobusu to trvá cca
5 minut. Můžete si tedy stanovit, zda stihnete čas odjezdu autobusu z Hradčanské, nebo bude časově výhodnější cestovat přes Bořislavku.
CESTOVÁNÍ PŘES BOŘISLAVKU
Doba jízdy metra od zastavení metra na Hradčanské do příchodu na zastávku autobusu č. 131 na Bořislavce trvá cca 8 minut.
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CESTOVÁNÍ Z HANSPAULKY K METRU
Čas odjezdu autobusu z vaší zastávky získáte tak,
že k času odjezdu autobusu z konečné na Hradčanské
nebo na Bořislavce připočtete dobu jízdy z konečné
k vaší zastávce. Tato doba je uvedena v prvním levém
sloupci jízdního řádu.
Jiří Frynta

Zastávka Sušická

K

dyž jedu metrem z Prahy, můžu se
rozhodnout – vystoupím na Dejvické
a budu pokračovat tramvají, nebo dojedu až na novou stanici Bořislavka a autobusem č. 131 na Hanspaulku. Bydlím totiž mezi stanicemi tramvaje a autobusu,
a každá varianta má své výhody i nevýhody. Uvítala jsem, že na trase autobusu
vznikla nová stanice Sušická, to bych měla
z dolů z kopce kousek.

HANSPAULKA

Z BOŘISLAVKY NA HANSPAULKU

#
Byla jsem ale překvapená, že stanice
vznikla pouze v jednom směru, a začala
jsem pátrat, proč tomu tak je. Pracovník
Ropidu mi vysvětlil, že problém je v trávníku, který pokrývá část chodníku ulice
Na Pískách. Proto Ropid požádal Technickou správu komunikací o realizaci stavebních úprav a změnu užívání. Pracovník
Ropidu vyjádřil víru v to, že bude stanice
rychle zrealizovaná. Je to již půl roku a nic
se neděje. Ale nevzdávám se!
Marie Pojerová

Poznámka redakce: domníváme se, že trojlístek ROPID, TSK
a MČ Praha 6 se nemohou domluvit, kdo zaplatí tu strašnou
částku za to, že se vyasfaltuje 6 metrů čtverečních...

Cestou k metru

K

dyž se před lety stavěla budova pojišťovny
UNIQA Real Estate CZ, s.r.o. na ploše bývalé
konečné stanice příměstských autobusů – v prostoru ústí Horoměřické ulice do dnešní Evropské

1/2016

třídy – nebyla ještě o prodloužení metra A žádná
konkrétní představa.
Ale že je průsmyk mezi kopci Červeným a Černým jedinou možnou příjezdovou cestou ze severozápadního okraje
Prahy (do vzdálenosti několika kilometrů na západ i východ), bylo již po staletí
známo. Přesto bylo pojišťovně umožněno
postavit svoji budovu prakticky na samou
hranici pozemku. S rostoucím počtem
přijíždějících automobilů a vybudováním
stanice metra se tento úzký profil projevil. Potíže se do jisté míry vyřešily zahloubením otočky autobusů 108 a 131 a rozšířením komunikace na východní straně
zářezem s opěrnou zdí.
Chci ale upozornit na jedno kolizní místo pěších, jež by šlo řešit nesrovnatelně menšími náklady a usnadnilo by
chodcům pohyb. Výstupní stanice autobusů 161, 312 a 356 a nástupní stanice
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autobusů 108 a 131 je umístěna u stěny pojišťovny, na chodníku, který je místy jen 2 metry široký. Nepoužívám tuto
stanici, ale pozoruji, jak se cestující v ranní dopravní špičce, když konečně autobusem dorazí k metru, protlačují po úzkém
chodníku. Mladší z nich, jakmile dojdou
až k arogantně zašpičatělému rohu budovy, využívali donedávna prostoru a zkrátili si cestu přes špičku úzkého pruhu
trávníku lemujícího jižní fasádu podél Evropské. Ale to narazili! Aby zůstal trávník
i nadále ozdobou, byl ohrazen cca 10 metrů dlouhým, metr vysokým, červenobílým, tím nejobyčejnějším trubkovým zábradlím.
Třeba bude v budoucnu v parteru budovy pojišťovny vybudováno loubí (jako
i jinde v Praze) navazující na prodloužený podchod metra, ale dnes by stačila dohoda města s pojišťovnou o převodu
těch několika metrů čtverečních a jejich
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následné opatření zpevněným povrchem.
Znovu podotýkám: tuto stanici nepoužívám, a proto bych rád znal mínění
ostatních, jak mám s tímto textem naložit. Je možno jej zaslat jako návrh na magistrát nebo vložit do koše? Svůj názor
mi můžete případně sdělit na adresu ladislav.trojan@volny.cz.



Ladislav Trojan

P. S. Aby mi bylo rozuměno: na tu stráň Červeného vrchu jsme
jako děti chodili na špičky (i podle atlasů jedlé a výtečné houby).
Ale svět se mění a je nutno to respektovat.
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INZERCE
n KNIHOVNA ZŠ HANSPAULKA

I PRO VEŘEJNOST

Přes devět tisíc knih pro děti i dospělé. Vchod ze Sušické ulice.
Pondělí
12 – 18
Otevřeno:
Úterý
9 – 15
Středa
12 – 15
Čtvrtek
10 – 18
Pátek
12 – 15

n LAZEBNICTVÍ PRO PEJSKY

JARMILA VEDROVÁ

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

n PUBLIKACE Z HISTORIE HANSPAULKY
Hanspaulka I. / Historie, vzpomínky, zajímavosti. 175 s. – 135 Kč
Hanspaulka II. / Historie, vzpomínky, zajímavosti. 175 s.,
3 volné přílohy – 141 Kč,
Kronika Květnového povstání v oblasti dnešní Prahy 6 – 270 Kč
Pohlednice Hanspaulka
Série č. 1 – 12 ks + 1 dlouhá – 53 Kč, Pohlednice dlouhá – 5 Kč,
Jednotlivé malé – 4 Kč, Série č. 2 – 12 ks – 60 Kč,
Jednotlivá pohlednice – 5 Kč
Starší čísla časopisu Hanspaulka z let 1998 – 2015
Kde? Ve školní knihovně ZŠ Hanspaulka
v pondělí, úterý a ve čtvrtek v provozní době knihovny.
Kostel svatého Matěje
sobota 2. dubna 2016 v 17.00

VELIKONOČNÍ KONCERT
„POMNI HODY DO PROVODY ŽEŤ JSÚ SVATÉ DNY“
HUDBA Z DOBY STŘEDOVĚKU, RENESANCE A BAROKA,
KTERÁ ZNĚLA V ČASE „HODU JARNÍHO NOVOROČÍ“
OD VELIKONOČNÍ NEDĚLE DO NEDĚLE PROVODNÍ
Během koncertu bude vystaven historický
VELIKONOČNÍ „VÍTĚZNÝ“ BETLÉM
účinkují soubory
LUDUS MUSICUS & HORA FUGIT
František Běhounek – barokní kytara, um. vedoucí, Beata Altior
– zpěv, barokní housle, um. vedoucí, Josefina Wichsová – zpěv,
barokní viola, Mikoláš Troup – zpěv, varhany, Benjamin Bartl –
viola da gamba, Marek Fichtner – viola da gamba,
Jan Novák – zpěv, P. Krzysztof Łabędź, CMF – zpěv

Základní škola

HANSPAULKA
a Mateřská škola

KOHOUTEK

1/2016

Pořádá farnost u svatého Matěje
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DŘÍVE A DNES

Náměstí Za Hanspaulkou



30. léta 20. století
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