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ÚVODEM
Vážení přátelé,
je jaro. Tak krásné, že všechny řeči jsou plytké. Užívejte si každou hezkou chvilku.

Vaše redakce

CO NADĚLUJE JARO
(Pod kaštany na Hanspaulce)

Nebylo nás málo
jimž Vánoce mezi hojností
opět lásku upřely
A přece jsem si vždycky docela prostě
přál rozdávat
srdce nastavené v dlaních
ale milovat jenom jedinou
A ráno zpoza jejích řas
slýchat ozvěny
jež noc nám vtepala
jako sedmý úžas a sedmý hřích
za něž se nemusíme zpovídat

Jako paměť břehů
na soutoku vod
Jako hudba a poezie
ty milenky harmonie
neřestně střídající dur i moll
až kdesi mimo okázalost
splynou v tónech symfonie
Vždyť je to všechno tak prosté!
Jako polibek a jako pohlazení
i jako splynutí milenců po sté
jimž polibky a doteky
zůstaly erbem pečetním
Už je jaro a kvetou kaštany
a mezi nimi její tvář a úsměv a slova
Pak řekla: Mám tolik ráda jarní kaštany – –
Navečer z chocholu světlých květů
vzlétla rudá kapka slunéčka – znamení
sedmitečné
se vzkazy pro netečné
Kam poletí
těch sedm tajných pečetí?
Díky za ten dar
co bývá nadějí jak dotek početí
Vždyť kvetoucí kaštany
jsou vánoční stromky jar –!
Jiří Stegbauer
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HISTORIE A OSOBNOSTI

Usedlost THERMANKA alias FIŠERKA
alias KODYMKA a její obyvatelé
3. část: Jak k nám přicházel pokrok (1884–1955)
Petr Kodym & Odolen Kodym

N

a přelomu 19. a 20. století obce v okolí Pra‑
hy rychle rostly. V roce 1900 měly Dejvice
(včetně Horní Šárky) 278 domů s asi 500 obyva‑
teli. Ačkoliv první kroky k připojení ku Praze byly
učiněny v roce 1886, byl katastr Dejvic začleněn
do hlavního města až vydáním zákona o vytvo‑
ření tzv. Velké Prahy ze dne 6. 2. 1920. V účin‑
nost vstoupil tento zákon v roce 1922. Dejvice,
společně s Bubenčem, Veleslavínem, Vokovice‑
mi, Podbabou a Sedlcem tvořily část Praha XIX
a v roce 1921 již měly 354 domy s 1270 obyvateli.

Ještě počátkem 20. století nebylo vůbec snadné se z Prahy do Horní Šárky
dostat. Nejrychlejší bylo dojet na nádraží Podbaba v ústí Šáreckého potoka a odtud dojít pěšky. Můj otec už zamlada jezdil z Bořislavky na nynější stanici U Matěje
autobusem, spojení však fungovalo jen
v ranní a odpolední špičce. 28. srpna 1936
autobus nahradil první pražský trolejbus,
který měl konečnou přímo před Fišerkou.
Otec vyprávěl, že díky složitému trolejovému vedení se v té době tomuto plácku říkalo „Náměstí u dvaceti sloupů“.
Po smrti Filipa Stanislava Kodyma přešla vlastnická práva ke Kodymce na jeho
potomky. Do června 1889 mezi nimi došlo
k majetkovému vyrovnání a vlastníky se
stali MUDr. Odolen Kodym (1863–1934),
první ze tří Odolenů, který později pracoval jako lékař v Dělnické úrazové pojišťovně
pro Království české (společně s Franzem
Kafkou), a Stanislav Kodym (1869–1958),
známý jako autor knihy o Vojtovi Náprstkovi „Dům u Halánků“ (1955). V roce 1907
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Kodymova usedlost (Fišerka) kolem roku 1898.

Kodymka na podzim 1935 (foto z dobového tisku).

přešla část podílu a v roce 1934 celá usedlost na Odolenovu druhou ženu Anežku
(1873–1955). O tom, kdo v těch časech bývalou vinici Fišerku obýval a v jakém byla
stavu, toho dokumenty mnoho neříkají.
Po určitý čas byla zřejmě i pronajata. Můj
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dědeček Odolen vyprávěl, že tam byly chovány dvě krávy; každopádně se zachoval
plán z roku 1906 na zřízení chléva.
V roce 1923 se Fišerka podrobila rozsáhlé rekonstrukci, aby splňovala standardy bydlení 20. století. Povolení ze
dne 15. 10. 1923 odsouhlasilo přístavbu
obytných místností v prvním patře s přístupem po jednoramenném schodišti
a umožnilo obývat a užívat adaptovaný
dům včetně lázně a klosetu.
Na kopci byla vždy nouze o vodu. Usedlost byla původně zásobována z málo vydatné studně v zahradě a možná zčásti
i z rybníčku, který ještě můj otec pamatoval
v místě nynější silnice před domem (viz foto
zveřejněné v 1. části tohoto cyklu). Ten byl
dlouhou dobu, společně s parčíkem mezi
Fišerkou a Starou Farou, součástí usedlosti.
V letech 1923–1924 byl zřízen domácí vodovod, který využíval jednak vodu ze studně, a současně i vodu dešťovou, filtrovanou
přes písek. Voda se čerpala do rezervoáru na půdě, odkud tekla potrubím do bytu.
Když pak byl za deset let na Horní Šárku
zaveden pražský vodovod a kanalizace, platili od 9. 3. 1934 obyvatelé Fišerky vodné
a stočné a studna byla zaházena.
V době mládí mého otce lemovala nemovitost směrem k ulici Na Fišerce kamenná zeď, starší než sousední domy.
Dodnes se z ní zachovaly jen nepatrné
zbytky. Paralelně s ní kolem altánu s výhledem na Prahu vedla přes pozemek pěšina, po které si pocestní zkracovali cestu do Dejvic. Ke zrušení původní cesty
a částečné výměně pozemků mezi vlastníky Fišerky, Špitálky a obcí došlo kolem
roku 1936. Výměrem ministerstva vnitra
z 21. 4. 1936 byla mimo jiné povolena parcelace obvodové části pozemků Kodymky. Tak vznikla ulice Na Kodymce (přesněji řečeno její část s alejí uprostřed), kde
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vyrostly moderní vily. Na stavbu vil podél
ulice Na Špitálce však vlivem válečných
událostí nedošlo.
Po smrti manžela obývala Anežka
Kodymová patro Fišerky sama. V přízemí měla nájemníky: pana Čtveráka (řidiče matějského autobusu a později trolejbusu) s rodinou. V prostorách bývalého
chléva vznikla zámečnická dílna pana Petřiny. Můj dědeček, významný geolog
prof. RNDr. Odolen Kodym (1898–1963,
tedy v pořadí druhý Odolen), bydlel se ženou Žofií (1901–1940) a syny Odolenem
(tím nejmladším – mým otcem) a Jiřím
(1929–1941) na Vinohradech. Na Fišerku jezdili jen na delší či kratší návštěvy.
Majitelka usedlosti si ale svého luxusního bydlení moc dlouho neužila. Za protektorátu Čechy a Morava se dům začal
zaplňovat dalšími nájemníky. Aby se uživili, chovali v domě kachny na vejce – ta
kachní se na rozdíl od slepičích nemusela odevzdávat. Ještě horší to měla po 3.
červnu 1949, kdy výměr Národního výboru v Praze 6 zavedl na celé nemovitosti
národní správu. Zahrada byla zpřístupněna veřejnosti a využívala se i jako dětské
hřiště. Budovatelské nadšení při zvelebování zahrady popisuje ve své agitační povídce „Odčarovaná zahrada“ (kniha Cesta
blesku) Marie Majerová, starou majitelku
však vykresluje dosti dehonestujícím způsobem. 5. 2. 1951 zrušil ONV paní Anežce
Kodymové užívací právo na byt, který přidělil dalším nájemníkům. 1. 7. 1955 bylo
držení domu převedeno z Bytového podniku hl. m. Prahy na Domovní správu č. 8.
Necelé čtyři měsíce poté moje nevlastní
prababička zemřela.
(Dokončení příště)
Na základě podkladů sestavených
RNDr. Odolenem Kodymem, CSc. (1926–1999)
napsal RNDr. Petr Kodym, CSc.
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† Zdeněk Smetana
(26. června 1925–25. února 2016)

N

ení to tak dávno, kdy jsme gratulovali na‑
šemu hanspaulskému sousedovi, velmistru
večerníčků, k devadesátinám. Byla u toho i malá
redakční debata, zda hustota osídlení Hanspaul‑
ky významnými osobnostmi je opravdu vyšší než
je v jiných částech Prahy. Řekli jsme si tehdy, že
„asi ano“. Dnes musíme s velkou lítostí přiznat, že
jedna z osobností už není mezi námi.

Kdo byl Zdeněk Smetana? Především
laskavý a milý člověk, nesmírně pilný
a tvůrčí duch. Všechny jeho horoskopy
mluví o výrazném citovém založení, originálních myšlenkách, velké inteligenci
a srdečné povaze. Byl to muž, který dával dětem i dospělým v pošmourných
a zlých dobách normalizace svými večerníčky radost i naději, že dobro zvítězí. Připomeňme si alespoň Křemílka
a Vochomůrku, Rákosníčka, Malou čarodějnici, psíky Štaflíka a Špagetku, Vančurovské Kubulu a Kubu Kubikulu i Radovanovy radovánky! (Jaksi v závorce
musíme ještě připomenout jeho animaci rock and rollu, který tančí čert s Evou
v ráji v nesmrtelném Effelově „Stvoření
světa“ (1957), a také někdejší „státostranou“ tiše trpěný, protože v dolarech placený autorský podíl na řadě dobrodružství „ryze amerického“ Toma a Jerryho,
které vznikly v Praze na počátku 60.
let.) Pro úplnost nutno dodat, že Zdeněk
Smetana úspěšně „vyrobil“ i trikový film
s perníkovými figurkami „Voda čerstvosti“ (že by inspirace svatomatějskými perníkovými jesličkami?) a také s figurkami
vyšívanými.
Režíroval 27 filmů, napsal 12 scénářů, ilustroval víc než 20 knih pro děti,
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Zdeněk Smetana

animoval – dobře počítáno – 400 pohádek od nejrůznějších autorů. (Vyšla
o něm i hezká kniha od Jany Hádkové, vydal Československý filmový ústav.) Říkal,
že jeho učitelem byl především Jiří Trnka
a v jeho druhdy přeslavném studiu animovaného filmu, BRATŘI V TRIKU, působil neuvěřitelných 52 let!
Těžko stanovit, které z jeho více než
50 znamenitých ocenění je to „nej“. Bohužel, někde se asi stala chyba, v té padesátce chybí příslušné ocenění státní. Nejpohlednější bohužel není filmový Zlatý lev
sv. Marka z Benátek, což je jedno z prvních ocenění, které získal. (Ovšem klasický benátský lev je parádní.) A tak nejhezčí
je po mém soudu soška Zlatého medvěda
z Berlína. Důvodem pro tohle kratičké zamyšlení nad pohledností symbolů ocenění animátora a režiséra Zdeňka Smetany
je zpráva z města Kadaně. Tam totiž mají
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Je znám svými ilustracemi pro dětské animované filmy jako
například Štaflík a Špagetka, Křemílek a Vochomůrka...
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Nábřeží Maxipsa Fíka i s jeho sochou jako
připomínku jeho autora Rudolfa Čechury, rodáka z blízké obce, a Josefa Dvořáka,
který v Kadani vyrostl a začal hrát.
Myslím, že Hanspaulka má dost zelených a parkových ploch, aby někde mohla stát třeba velká krychle a u toho tabulka s informací, že Smetanův film KONEC
KRYCHLE byl r. 1979 vyhlášen Britskou
filmovou akademií za nejlepší evropský
film roku 1979. Nebo by tu raději „panáčkoval“ berlínský Zlatý medvěd – zase s informací a dodatkem, že 52 růžových keřů
tu zastupuje jeho další ocenění.
Samozřejmě, námětů může být spousta, jedno je ale jisté – Zdeněk Smetana by
si takové trvalé ocenění a připomenutí
zasloužil a Hanspaulka by si zasloužila někde v parku, jak se teď říká ve veřejném
prostoru, něco smetanovsky vtipného
a výtvarného.
Jindřich Schwippel
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Hovory s hanspaulským ortopedem
MUDr. Janem Kubičem
Pacienty ortopedické ordinace jsou převážně dospělí, ale s ortopedem se na začátku života setkávají všechny děti při
kontrole kyčelních kloubů…
Naše ortopedie má v prevenci dysplazie kyčelního kloubu dlouhou tradici
spojenou se jmény prof. MUDr. R. Pavlanského, prof. MUDr. A. Pavlíka
a MUDr. Bedřicha Frejky. V návaznosti na jejich zkušenosti byl u nás od roku
1977 zaveden ucelený systém prevence
dysplazie kyčelních kloubů, tzv. systém
trojího síta kontrol. V rámci tohoto systému procházejí děti třístupňovou kontrolou. První vyšetření proběhne většinou již v porodnici, obvykle v prvních
čtyřech dnech života. Toto vyšetření
je vždy klinické, někdy doplněné
i o vyšetření ultrazvukem. Do šesti týdnů od narození následuje druhá kontrola, kde se vyšetřují kyčle pomocí ultrazvuku, a ve třech měsících se většinou
vyšetřuje naposled, opět ultrazvukem.
Dysplazie kyčelního kloubu je u nás nejčastější vrozená vada u dětí. Častěji jsou
postiženy dívky a vyskytuje se u 5–10 %
populace. Čím dříve se přistoupí k léčbě,
tím lepší jsou výsledky. Zprvu je terapie vždy konzervativní. Ortoped se snaží
o správnou centraci hlavice kyčelního
kloubu do jamky. U lehkých forem se
používá tzv. široké balení, při kterém
se dávají dítěti 3 pleny, u trochu většího
problému se použije abdukční Frejkova peřinka, u pokročilých se používají Pavlíkovy třmeny, které umožňují
dostatečně volný pohyb kyčlí, jen zamezí natažení nožek, tedy postavení,
ve kterém může tah svalů tlačit hlavici
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mimo jamku. Průměrná doba léčby trvá
tři až čtyři měsíce a její úspěšnost je
98 %.
Vaši ordinaci znají nejen hanspaulští občané, doporučují ji i neurologové v okolí. S jakými zdravotními problémy pacientů se ve své praxi setkáváte nejčastěji?
Pacienti přicházejí nejčastěji s degenerativními problémy pohybového ústrojí.
Většinou se jedná o artrózy nosných
kloubů (kyčle, kolena) a páteře.
U dětí se již od 2 let sleduje hlavně
vývoj páteře a osového postavení dlouhých
končetin, včetně vývoje klenby nožní.
V případě potřeby se již od 3. roku života
dítěte zhotovují individuální skořepinové
vložky dle planigramu.
Adolescenti přicházejí nejčastěji s růstovými potížemi (bolestmi kolen, pat, nohou). Častá jsou i osová zakřivení páteře
(skoliózy a kyfózy).
Potíže dospělých pacientů jsou velmi
různorodé, často je bolí „celý člověk“. Nejčastější příčinou jejich potíží je osteoartróza, což je nezánětlivé degenerativní
onemocnění kloubů vedoucí k omezení
jejich pohybů a jejich poškození.
Jak by se měl chovat člověk, který se
do ordinace ortopeda pokud možno nechce dostat? Jaká preventivní opatření
by měl dodržovat?
Nemoci pohybového systému jsou
díky dnešnímu životnímu stylu stále častějším důvodem k návštěvě ortopedické
ambulance. Lidé by měli dbát o přiměřený pohyb (např. v hanspaulském Sokole),
redukovat nadváhu, zdravě jíst a pít.
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V ordinacích praktických lékařů, ale
především u ortopedů, jsou poměrně
časté návštěvy lidí s osteoartrózou. Již
si nepřipouštíme, že artróza ve vyšším
věku není nemoc, že je přirozeným projevem stárnoucího organizmu. Přesto
se snažíme o její vyléčení, nebo alespoň
zmírnění bolestí a problémů, které přináší. Jaká režimová doporučení můžete
dát lidem, kteří tímto problémem trpí?
Jaké léčebné možnosti nám dává současná medicína?
Osteoartróza, jak již bylo výše uvedeno, je degenerativní onemocnění kloubu. Vlastně se jedná o opotřebení kloubu z množství pohybů, který každý kloub
za život vykoná, a v rychlosti jeho poničení

nám mohou negativně napomoci za život
získané faktory. Mezi ně patří zejména
úrazy kloubů, revmatická či metabolická
onemocnění, špatná či nedostatečná strava. K těmto faktorům patří i nevhodné
přetěžování sportem či prací, v neposlední řadě má svůj podíl i nadváha a obezita.
Osteoartróza se zatím nedá vyléčit,
ale dá se účinně brzdit. Kromě doposud
běžných léčebných metod, jako je podání
analgetik, nesteroidních antirevmatik, fyzioterapie a rehabilitace, je dnes metodou
volby i tzv. viskosuplementace, tedy aplikace kyseliny hyaluronové přímo do postižených kloubů. Tato metoda umožňuje
částečnou regeneraci poškozené kloubní
chrupavky a výrazně brzdí další poškození postižených kloubů.
V letošním květnovém čísle časopisu
dTest (časopis na ochranu práv spotřebitelů) byl zveřejněn test doplňků stravy
pro kloubní výživu. Jak se díváte na tyto
prostředky? Komu jsou určeny?
Tyto přípravky jsou zdrojem glukosaminu, chondroitinu, kolagenu a dalších
látek, které jsou užitečné při regeneraci
kloubní chrupavky. Některé z nich si lidský organismus neumí sám vyrobit, a proto je vhodné je člověku dodávat v podobě
těchto doplňků stravy. Tyto doplňky stravy by se neměly užívat stále, optimální je
interval dvakrát do roka.
Jaké léčebné prostředky používá ortoped a jaký je vztah ortoped – fyzioterapeut?
Škála léčebných prostředků je v moderní
ortopedické ambulanci velmi široká.
Po zjištění diagnózy zahrnuje mobilizaci
či manipulaci pohybového systému,
instruktáž cviků, taping. Samozřejmostí
jsou pak ostřiky bolestivých bodů či oblastí,
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nitrokloubní podávání léků, infuzní léčba.
K moderním metodám léčby pohybového
systému patří „léčení vlastní krví“, kdy se
přímo v ordinaci odebere malé množství
krve a ta se po upravení v podobě plazmy
obohacené krevními destičkami aplikuje
do postižených kloubů, šlach, svalů.
Metodou volby je pak léčení pomocí
tzv. rázové vlny, která se v podobě mechanické energie používá na chronické
záněty šlach, svalů (tenisové lokty, patní
ostruhy), bolestivých stavů páteře apod.
V poslední době používáme rovněž léčení
vysokovýkonovým laserem, který se hodí
i pro léčení bolestivých zón na celém těle.
Co se týká vztahu ortopeda a fyzioterapeuta, ten je velmi blízký. Nejprve je
vhodné navštívit ortopeda, který po zjištění diagnózy stanoví další léčebný postup včetně ambulantně vedené rehabilitace.

2/2016

Stal jste se soudním znalcem v oboru ortopedie. Co musí splňovat lékař, který je
jmenován soudním znalcem? Co to pro
něj znamená?
Soudním znalcem v oboru zdravotnictví se specializací pro ortopedii a nemajetkovou újmu na zdraví se může stát
atestovaný lékař s dostatečnou odbornou
erudicí, to znamená praxí v oboru alespoň
15 let. Znalci jsou jmenováni na základě rozhodnutí příslušných soudů, v Praze znalce jmenuje městský soud. Znalci
jsou pak dle potřeby přizváni ke zhotovení znaleckých posudků pro soudy, policii,
pojištovny. V neposlední řadě pak znalce v oboru zdravotnictví nyní stále častěji soukromě využívají lidé, kteří se cítí
nějakým způsobem poškozeni při léčení
svých zdravotních potíží.
Pane doktore, děkuji za rozhovor.
Ludmila Čumplová
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Antropolog prof. Jiří Malý

Č

asto v našem časopisu píšeme o známých,
v různých oborech významných hanspaulských osobnostech. Pokračujeme dnes vzpomínkou na pana profesora Jiřího Malého.
Požádali jsme Ing. Markétu Libnarovou, vnučku profesora Malého, aby osobními vzpomínkami doplnila encyklopedická data a seznámila nás
i s dalšími členy jejich výjimečné rodiny:
Prof. MUDr. Jiří Malý – český antropolog (*6. 11. 1899 Mělník – †7. 7. 1950
Praha), profesor antropologie UK, ředitel
antropologického ústavu UK a Hrdličkova muzea člověka. Zabýval se historickou
a forenzní antropologií i fyzickou antropologií dítěte.
Jiří Malý se antropologii věnoval téměř
od počátku své profesní dráhy, během studijního pobytu v USA se v roce 1929 zúčastnil vědecké expedice do povodí řeky Yukon
Prof. J. Malý
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na Aljašce, kde společně se světově uznávaným americkým antropologem českého původu Alešem Hrdličkou získával antropologické a etnografické údaje týkající
se místní populace Eskymáků i Indiánů.
Po návratu do Čech Jiří Malý také zveřejnil
výsledky severoamerického výzkumu realizovaného mezi československými emigranty ve Washingtonu a následně se věnoval
mimo jiné i výzkumu růstu dětí na Podkarpatské Rusi, podílel se na osteologickém výzkumu řady českých králů i jejich
rodin uložených ve Svatovítské katedrále,
Jana Žižky z Trocnova, K. H. Borovského,
Albrechta z Valdštejna či Jana Ámose Komenského. V roce 1935 Jiří Malý převzal vedení Antropologického ústavu UK i Hrdličkova muzea. Těsně před 2. světovou válkou
byl pověřen výzkumem ostatků básníka
K. H. Máchy a také jejich převezením
do Prahy z Litoměřic, které se v návaznosti
na Mnichovskou dohodu staly součástí Sudet, tzn. území postoupeného Československem hitlerovskému Německu. Následné slavnostní uložení básníkových ostatků na Vyšehradském hřbitově se pak stalo národní i protinacistickou manifestací
českých občanů a projev J. Malého při uzavření rakve dne 4. 5. 1939 byl ve své době
skutečným projevem občanské statečnosti
a zdaleka tak překročil rámec antropologie.
Možná i proto si Jiří Malý v následném období okupace vysloužil pozornost gestapa,
jejíž příčinu bylo možno hledat i v letech
předchozích. Již roku 1934 totiž vyšel sborník „Rovnocennost evropských plemen“,
na kterém se Jiří Malý společně s dalšími
vědci podílel článkem „Rovnocennost lidských plemen po stránce tělesné“. Uvedená
kniha byla ve své době jediným vědeckým
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Snímek ze stavby domu manželů Malých
z rodinného archivu H. Libnarové
(viz také foto na poslední straně).

protestem proti nacistickým názorům
o nadřazenosti nordické rasy a byla vysoce ohodnocena i tehdejším prezidentem
T. G. Masarykem. Během 2. světové války
byly české vysoké školy uzavřeny a Jiří Malý
byl jako vysokoškolský pedagog penzionován, avšak ihned po ukončení války začal
se svými spolupracovníky s obnovou antropologického ústavu Univerzity Karlovy
i Hrdličkova muzea člověka. Ve věku nedožitých 51 let však jeho práci dne 7. července 1950 navždy ukončila nečekaná smrt.
Prof. Malý byl držitelem vyznamenání
Za statečnost (1939–1945), Za zásluhy I.
stupně (in memoriam), Za zásluhy o stát
v oblasti vědy (2001). V roce 2002 se stal
čestným občanem svého rodiště, královského města Mělník, a v roce 2004 i čestným občanem Prahy 6.
Celoživotní oporou byla profesoru Malému jeho manželka RNDr. Lidmila Malá, rozená Čížková, také antropoložka. Po svatbě
si manželé Malých společně pořídili parcelu na Hanspaulce, na které byl v roce 1934
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postaven dům (nyní Na Pískách č. 97), v jehož přízemí bylo z počátku velmi krátkou
dobu řeznictví, pak po mnoho let pošta,
a nyní je tam umístěna expozitura Komerční banky, a. s. V roce 1935 se Jiřímu a Lidmile Malých narodila dcera Helena, která
pokračovala v oboru svých rodičů (zemřela
v roce 2013), a v roce 1943 syn Jan, jenž se
stal lékařem a později i ředitelem Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM).
Syn Jan se svojí rodinou ve výše zmíněném
domě v ulici Na Pískách bydlí stále. Také
všichni vnuci i pravnuci Jiřího a Lidmily Malých stále žijí na Hanspaulce, pravnučka Helena (Libnarová) je nyní s regionem spjata
i profesně, učí v hanspaulské škole.
P. S. Je možné připomenout, že v travnatém ostrůvku před domem (mezi stanicemi autobusu) jsou údajně pochovány
ostatky francouzských vojáků, padlých
při šarvátkách v okolí usedlosti Špitálka ve válce o dědictví rakouské, v letech
1740 až 1748.
Tro
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Záchrana svatomatějského
liturgického textilu

V

listopadu 2015 došlo k přemístění cenné‑
ho liturgického textilu z kostela sv. Matě‑
je v Praze 6 do arcibiskupského depozitáře. Jde
o běžný postup, kdy již neužívané, ale z různých
důvodů cenné textilie jsou převezeny na vhodné
místo (z důvodu klimatického i bezpečnostního),
kde zůstávají nadále v předchozím vlastnictví. Při
této příležitosti byla 23. listopadu 2015 ve spole‑
čenském sále fary u sv. Matěje uspořádána a den
předtím připravena malá výstavka těchto textilií.
Nejstaršími textiliemi při kostele
sv. Matěje jsou dva kusy gremiale (z modrého hedvábného damašku, max. z 1. poloviny 18. století, druhý s krumplováním
zlatem z poloviny 18. století). Gremiale
není liturgickou textilií běžnou při farním kostele, pravděpodobně sem byly pořízeny v souvislosti se zrušením mužského barnabitského kláštera na Hradčanech
Josefem II. (nyní klášter karmelitánek při
kostele sv. Benedikta na Hradčanském
náměstí).

Nejstarší textilií, která byla zřejmě pořízena přímo pro kostel sv. Matěje, je zelená
kasule s barevně vytkávaným vzorem s jednoduššími tkalcovskými efekty (canellé –
vroubkování, apod.), ozdobená našitými
krajkami ze stříbrných dracounů (kovové
nitě s bavlněným středem – duší, který je
omotán tenkým kovovým vláknem). Svým
pozdně barokním až klasicistním dezénem látky použité na kasuli spadá její vznik
pravděpodobně do doby kolem roku 1771,
kdy byl kostel sv. Matěje znovu vystavěn
a byla zde také zřízena farnost.
Dalšími textiliemi, probíráme‑li se jimi
v pořadí podle stáří, jsou asi tři liturgické
oděvy z první poloviny 19. století, a tradičně
nejvíc jich je z konce 19. a počátku 20. století. Co se vymyká běžným nálezům v podobných farnostech, je skupina ornátů již volného (tzv. gotického) střihu z doby kolem
roku 1945. Tento střih byl ve 40. letech používán vzácně, většinou v sepětí s reformními
liturgickými směry. Šest kusů těchto oděvů

Z výstavy
liturgického textilu.
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Utajený Foglar
na Hanspaulce

J

aroslav Foglar, nejproslulejší český autor knih pro
děti, na Hanspaulce? Ano, i když to bylo utajeně
a za zvláštních okolností. Je to příběh s řadou nezná‑
mých, v této vzpomínce prvně odhalených okolností.
Podobně jako záhad v knihách J. Foglara. Jenže spi‑
sovatel mohl fabulovat a náhodu v ději si mohl kdy‑
koli vymyslet. Já však budu svědčit o pozoruhodných
náhodách, které osud připravil sám. A to jich z nut‑
nosti šetřit místem musím ještě mnoho vynechat.

Detail středu
červeného ornátu
z doby mezi
1945–1948.
Příklad precizního
provedení
krumplování
hedvábím
v kombinaci
s textilní aplikací
upevněnou plochým
stehem.

napovídá, že Hanspaulka byla místem, které
zřejmě inspirovalo k pořízení progresivních
parament v této formě. Ornáty mají zajímavou výzdobu, ručně provedenou precizní
výšivkou, i náměty odkazujícími na českou
státnost (svatováclavská orlice aj.).
Zejména v souvislosti s 2. vatikánským
koncilem (1961–1965) bylo posléze pořízeno množství novodobých liturgických
textilií zhotovených již z moderních materiálů. Postupně bylo upuštěno od užívání
historických textilií, které si občas vypůjčovali jen kněží se smyslem pro tyto vzácné a stále nedoceněné textilie. Přestože
Páter Jan Machač užíval spíše nově pořízený liturgický textil, několik desetiletí svědomitě opatroval skříně s historickým svatomatějským textilem, přičemž měl stále
starost o jeho další osud. Snad bude tímto
krokem zamezeno ztrátě těchto vzácných
textilií. Jejich krátké vystavení obohatilo
historické povědomí obyvatel Hanspaulky.
Marie Kuldová
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Tenhle příběh začne zdánlivě zdaleka,
ale proč by i čtenáři časopisu Hanspaulka nemohli mít s historií spojeny i leckteré souběžně zajímavé, někdy až zábavné
souvislosti? Ač jsem se narodil v Poděbradech, tehdy ještě světově proslulých lázních, můj život byl s Hanspaulkou ihned rodově spjat. Ve Fetrovské ulici, ve vile č. 33,
totiž bydlela moje skvělá babička z matčiny
strany, a také rodina její starší dcery, provdané za uznávaného hanspaulského lékaře
MUDr. Františka Sýkoru, k jehož pacientům
patřila i značná část společensky významných osobností. Jezdili jsme tedy celé roky
z Polabí na Hanspaulku za příbuznými a já
až do svého pomaturitního věku zůstával
v přesvědčení, že moje maminka se do Poděbrad vdala právě z domu ve Fetrovské.
Tím spíš, že nejen z fotografií jsem věděl, že
svatba mých rodičů se uskutečnila v Praze
a že za jednu z družiček byla Naďa Blažíčková, dcera pěvce Národního divadla Oldřicha
Blažíčka a pozdější primabalerína Národního divadla, která s rodiči žila v Šárecké ulici (č. 1931/22). Inu, předávání informací generačně leckdy bohužel značně pokulhává.
A kdy jsem se náhodou konečně dověděl, jak to s mojí maminkou opravdu
bylo? Teprve počátkem druhé poloviny
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60. let, když jsem odešel do Prahy za dalším „osobním rozvojem“ a kdy jsem nějakou dobu pobýval právě u příbuzných
ve Fetrovské. V té době jsem v domu přesně u stanice autobusu č. 131 na Hradčanské měl svou první velkou lásku, svou příští manželku. Moje maminka byla zvědavá,
odkud moje dívka pochází, a když jsem jí
to sdělil, v úžasu téměř vykřikla: „Ale vždyť
tam jsem v sousedství s rodiči žila a odtamtud jsem se vdávala do Poděbrad! Bydleli jsme hned vedle v krátké Alšově ulici,
dnešní Muchově, tam směrem ke Špejcharu…“ Čili takhle vlastně jsem si já zajel pro
svou svatbu právě tam, odkud moje maminka naopak odjela po své svatbě i proto, abych se za pár let narodil. Dopřejme
si k tomu nostalgický úsměv: jak to někdy
u prvních lásek bývá, my muži za nimi občas lezeme oknem. Tam, kde je nyní u konečné linky 131 vchod do kavárny Café
131, bývalo okno. Takže dnes, kdykoli
do té kavárny vstoupím, mám pocit, že to
okno ještě musím velmi tiše zavřít…

Ale vraťme se k J. Foglarovi, který je
znám i jako proslulý skautský vůdce, přezdívaný Jestřáb. (Ta dravá přezdívka mi však
k němu nikdy neseděla.) Osobně jsem spisovatele poznal již počátkem 60. let, v době,
kdy byl vládnoucím režimem ještě tabuizován, kdy jeho dílo bylo už přes deset let odstraněno z veřejných a školních knihoven,
a většinou skartováno, zničeno. Ale přece jen
nastávalo politické uvolňování a s ním se postupně vracelo také Foglarovo dílo. V roce
1967 mi pak bylo dopřáno, abych jako začínající redaktor mohl se spisovatelem spolupracovat. Bohužel to netrvalo dlouho, přišel
21. srpen 1968, vpád bratrských armád socialistických zemí na území naší vlasti a s ním
návazně dvacetiletá okupace sovětskou velmocí. Skauting byl po krátké obnově u nás
opět zakázán, s ním znovu i dílo J. Foglara,
začala tzv. normalizace. Řada skautských oddílů, aby mohla dál skrytě pracovat, přešla
do jiných organizací, některým – stejně oddílu J. Foglara – nezbylo, než několik roků přežívat pod hlavičkou pionýrské organizace.

Část oddílu Modrý šíp
před odchodem za dobrodružstvím
v přírodě. (Fetrovská ulice, asi 1972.)
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Počátkem 70. let jsem již měl s rodinou byt na Hanspaulce a při základní škole
Sušická (nyní ZŠ Hanspaulka) jsem založil
tábornický oddíl Modrý šíp. Byl registrován v pionýru, ale musím konstatovat, že
jako mnoho jiných jsme měli od oficiálních politicky motivovaných akcí v podstatě pokoj. Příslušné soudruhy zřejmě
natolik vytěžovaly starosti kolem vyplňování nejrůznějších hlášení (že by se historie v jiném gardu opakovala?), že na kontroly neměli čas. Nebo z funkcionářské
pohodlnosti chuť. A náš oddíl vyvíjel činnost především podle Foglarových metodik. Jejich základem jsou principy Komenského školy hrou. A Foglar jim nejen
motivačně přidal to, čemu dnes říkáme
zážitková pedagogika. Spisovatel patří
u nás k jejím otcům a průkopníkům. Vedení základní školy vyšlo našemu oddílu velmi vstříc a poskytlo nám k užívání samostatnou klubovnu – nádhernou podkrovní
místnost v družině ve Fetrovské, v budově, která dnes patří švýcarské ambasádě.
V těch normalizačních letech, kdy se
režim „reálného socialismu“ často mstil
rodičům za jejich jiné politické názory,
a to i mstou na perspektivě jejich dětí,
bylo záhodno, aby žáci toužící po dalším
studiu měli v kádrových materiálech údaje
o jejich „angažovaném pokrokovém uvědomění“ souvisejícím zejména s členstvím
v pionýrské organizaci. A tak se paradoxně
stalo, že právě oficiálně tabuizovaná foglarovská škola hrou se klukům z oddílu – některým jen za dobu činnosti mezi osmou
a devátou třídou – stala „ideologickým“ doporučením pro další studium. Těžko dnes
novým generacím vysvětlovat, jak nerad
i rád jsem ty doporučující posudky psal.
Nerad proto, že šlo o politiku frází formulářů klotových rukávů, rád ovšem proto,
že to bylo režimu navzdory a postiženým
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rodinám na pomoc. Přetvářka byla součástí národního vědomí. Ostatně jako tolikrát
v dějinách. A většině kluků z oddílu ta doporučení pro další cestu skutečně pomohla. Uvedu pro zajímavost alespoň několik
jmen z těch, o nichž vím, že zůstali Hanspaulce srdcem věrní: umělecký restaurátor Jan Emmer, ak. malíř Marek Jodas, farář Církve československé husitské Lukáš
Volkman, hudebník, skladatel a textař Jan
(Jeňýk) Fischer…
Ohlas Jaroslava Foglara na Hanspaulce
má ovšem i starší kořeny. Z této části Prahy a nejbližšího okolí se již před 2. světovou
válkou rekrutovalo několik členů jeho proslulého skautského oddílu, později nesoucího název Hoši od Bobří řeky. I dnes byste
tu našli pamětníky, kteří by mohli o svém
celoživotním pozitivním vztahu k osobnosti a dílu J. Foglara vyprávět. Mimochodem
k těm místním, kteří tento svůj vztah významně zaznamenali, bude navždy patřit
spisovatel, satirik a herec Miloslav Šimek.
Ve sborníku Jestřábe, díky (nakl. Ostrov,
2000) v obsáhlé vzpomínce mj. říká, že Foglarovo dílo jej už jako kluka silně oslovilo,
že se z něj mnohému naučil a má k němu
provždy vřelý vztah:
„…já prostě Foglarovo dílo pokládám
za filozofii, to není jenom spisovatel, to
byl určitý náhled na život, na způsob života. /…/ Možná proto také dělám divadlo
a snad i proto jsem komik a bavím lidi, protože mně se to Foglarovo dílo zdá veselé,
prostě optimistické.“
Vracím se na začátek této své vzpomínky. Ano, celý můj život je provázán s Hanspaulkou. Do zdejší základní školy chodili
dva moji synové, nyní i dcerka, kterou mi
osud ještě věnoval. Mám Hanspaulku rád
podobně jako máme rádi své rodné místo.
Je pro mne rovněž místem inspirujícím.
Jiří Stegbauer
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ZE ŽIVOTA HANSPAULKY

Živé město

V

dubnovém čísle časopisu Šestka se objevila
krátká výzva k zapojení se do již několik let
probíhající akce Živé město, kterou v Praze 6 or‑
ganizuje Tereza Mašková. Mohli jsme tak navázat
na částečně realizovanou myšlenku Dne sousedů,
iniciovanou před několika lety Dagmar Hilarovou
od „naší“ Beránky.
I letos bylo vybráno osvědčené místo
na pernikářském „Náměstíčku“ (křižovatce
místního významu), které poskytuje trávník, po umytí i lavičky a hlavně stínící koruny stromů. Po zajištění záboru místa, s nímž
pomáhá hlavní organizátor, si zdejší aktivistky rozdělily úkoly sestávající z přípravy
místa, oddechových činností a občerstvení. Cílem bylo občerstvení podávané s dostupnou elegancí, výběr tradičních jednoduchých her (skákací guma, karty aj.) a četba
pohádek, čili činností, které nepřekážejí setkávání různě vzdálených sousedů, ale naopak ho podporují.
„Kavárna na Pernikářce“ byla v sobotu 21. května otevřena od 10 do 18 hodin, ale její otevírací doba byla pak posunuta do pozdních večerních hodin.
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Vládla tu hezká atmosféra a nikdo odtud
nepospíchal. Stejně jako ti, kteří sem zašli cíleně, byli i všichni náhodně procházející pozváni ke stolu. Nejvzdálenějším
návštěvníkem byl veselý pán z Českých
Budějovic, který tudy procházel při cestě
z Hradčanské ke sv. Matěji a vile Lídy Baarové, a přestože měl naspěch, kávě a bábovce neodolal.
Pamětnické zajímavosti z historie místa samého jsme se dozvěděli i od zdejšího starousedlíka, který nám barvitě vylíčil
dobu před 71 lety, kdy náměstíčko sloužilo jako ležení sovětských vojáků i výchozí
místo k jejich návštěvám u místních obyvatel. Informací pro nás novou byla i dřívější existence hospody U Fleků přímo
na náměstíčku (Na Pernikářce 29) a přesné znění cedulky vedle výklenkové kapličky: 333 metry nad mořem Jaderským.
První sousedské setkání tohoto druhu
o několik metrů výše než v „dolních“ Dejvicích považujeme za vydařené. Kromě
Terezy Maškové je třeba za pomoc poděkovat zejména Marii Hodinářové, Karolíně Kuldové a Magdaleně Strnadové.
A příští rok můžete přijít posedět i vy.
Marie Kuldová
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Nezapomínáme…

V

e čtvrtek 5. května si děti a paní učitelky z naší školy připomněly
oběti Pražského povstání. K pomníčku devíti obětí v ulici Na Pískách
položily věnec a zazpívaly několik národních písní i českou hymnu.

Deskové hry
ve škole

N

a začátku března připravila škola opět, již
poosmé, Týden deskových her pro děti i do‑
spělé. Tyto hry jsou velice oblíbené, je jich nepře‑
berné množství a důležité je, že kromě aktivního
trávení volného času mají pro účastníky velký pří‑
nos. Jednotlivé typy her jsou zaměřeny na rozvoj
logického myšlení, matematických dovedností,
postřehu, paměti, strategického myšlení a také
na spolupráci. Právě kooperační hry zažívají v po‑
sledním roce největší boom a je o ně velký zájem.
Používání všech deskových her považujeme za velmi důležité a využíváme je
i ve vyučování.
Naše škola má poměrně velké množství her a stále je doplňujeme o novinky.
Jednotlivé třídy si je mohou zapůjčit, případně využít na školách v přírodě.
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Každým rokem na jaře pořádáme
ve školní knihovně týden, kdy se děti mohou se hrami seznámit i během vyučování a v odpoledních hodinách mohou přijít
i s rodiči a společně si zahrát. Vždy je přítomen někdo, kdo poradí a vysvětlí využití jednotlivých her.
Všichni, kteří letos na akci přišli, si
hraní opět moc užili.
Marie Pojerová
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Muži v Sokole

V

minulém čísle jsem psala o Hanspaulském
čtyřlístku. Jelikož člověk je tvor chybují‑
cí, ve výčtu úspěchů našich žákyň jsem si splet‑
la jméno jedné žákyňky. Svoji chybu napravuji –
nejlepší docházku měla JOLANKA KALOUSOVÁ.
Jolance se dodatečně moc omlouvám.
O žákyních bylo tedy napsáno, ale co
naši žáci, dorostenci a muži?
Máme jich hodně, pilně cvičí v řadě oddílů a jejich řady se stále rozrůstají. Oddíl
žáků, kterých bylo ještě v roce 2010 pouze deset, se rozrostl ke konci roku 2015
na 39! Žáci a jejich rodiče vědí, že v tomto
oddíle získají chlapci (a několik dívek) především základy gymnastiky, která je elementárním prvkem všech sportů. Bohužel
obecně se na tento důležitý fakt poněkud
zapomíná, ale skutečně je tomu tak. Gymnastika naučí správnému držení a zpevnění těla, obratnosti, rychlosti a mnoho dalšího. Žáci cvičí na hrazdě, kruzích, skáčou
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přes bednu a kozu, učí se šplhat, cvičí s náčiním. Nezapomíná se pochopitelně na základy míčových sportů i atletiky. Chlapci
cvičí dvakrát týdně hodinu a půl, vedoucím cvičitelem je Petr Doubrava.
Jediným sportovním oddílem našeho Sokola je již řadu let florbalový oddíl,
který hraje v posledních sezonách Přebor starších žáků Prahy a Středočeského kraje pořádaný Českou florbalovou
unií. Letos dosáhl oddíl cenného úspěchu, když během soutěže postoupil o několik výkonnostních košů výše. V příštím
roce budou starší hráči, narození v letech
2000 až 2003, již mezi dorostenci, ostatní, narození 2004 až 2007, mezi mladšími žáky. Do obou oddílů přijímáme nové
zájemce. Pokud máte v rodinách chlapce
i dívky těchto ročníků a mají chuť hrát
florbal, jsou mezi námi vítáni.
Další je oddíl mužů, kteří cvičí dvakrát
týdně, hrají především košíkovou a volejbal, ale cvičí také na nářadí. Většina mužů
k nám chodí řadu let, někteří již od dětství. Zde se právě zúročí to výstižné – co
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se v mládí naučíš, v dospělosti jako když
najdeš. Jakmile se jednou na nářadí něco
naučíte, nezapomíná se to. Nesmím ovšem zapomenout poděkovat všem mužům z našich oddílů – sokolské všestrannosti, kulturistiky i nohejbalu, za jejich
ochotu a vstřícnost při pořádání sokolských akcí – Šibřinek, Mikulášských zábav, Akademií i jiných akcí. Pomáhají stěhovat nářadí, nosí stoly, židle a dělají další
práce. V neposlední řadě zapojí svoji šikovnost, když je třeba něco rychle opravit, či přispět radou.
Trochu nenápadný oddíl nohejbalu vznikl hned v počátcích naší TJ. Nohejbalisté hrají v neděli odpoledne – je
to poměrně malý oddíl, ale velmi úspěšný. Od roku 2001 pořádají Memoriál Víti
Rambouska – Víťa Rambousek byl členem
tohoto oddílu. Do roku 2007 se tento memoriál konal na Hanspaulce, od roku 2008
se nohejbalisté scházejí na Slapech v osadě
Ve Smrčinách. V této osadě poskytli našemu oddílu prostor bratři Breburdové – bývalí členové naší TJ. „Nohejbalové“ si hřiště museli upravit, což je stálo nemálo potu
a úsilí, ale v krásné přírodě malebné zátoky našli skvělé zázemí. Memoriál se koná
vždy druhý víkend v srpnu. V počátcích
turnaje hrálo pět družstev, v loňském roce
jich přijelo již deset. Naši muži získali čtyřikrát 1. místo, dvakrát 2. místo a dvakrát
3. místo. V roce 2015 družstvo ve složení
Karel Vais, Jan Línek a Zdeněk Máchal obsadilo 2. místo. Poněkud opožděně přidáváme gratulaci…
A závěrem? Kdo se hýbe, vyhrává. Nejde přece o vrcholové výkony. Jde o to
udržovat se v pohodě a kondici, neboť výrok zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše – V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH –
platí a bude platit stále.
Věra Mikulková
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Slizké španělské
nebezpečí
TISÍC A JEDNA METODA,
JAK NA ŠPANĚLSKÉ PLZÁKY

K

dykoli se sejdou dva nebo více zahrádká‑
řů, zdaleka nejživější debaty se strhnou
na téma, co si počít s invazí oranžových „slimáků“,
správně španělských plzáků, kteří dokážou doko‑
nale zlikvidovat sadbu zeleniny i pečlivě vysáze‑
né okrasné kytičky, prostě právě to, na čem nám
nejvíc záleží. Pro svou žravost jsou snad nejvíc ne‑
náviděnými živočichy našich zahrádek. Přitom si
jen počínají jako každý takzvaný „škůdce“ – pro‑
stě si pochutnávají na tom, co my. A protože sem
přišli z jiných krajů, nemají u nás přirozené nepřá‑
tele a proti našim domácím plžům se daleko lépe
vyrovnávají s horkým a suchým počasím.
Co si tedy s plzáky počít? V tomto
článku nebudeme probírat jiné než ekologicky přijatelné metody. Začněme tou,
která je nejblíž chemickému hubení – přípravkem Ferramol, který se prostě nasype kolem rostlin, které chceme ochránit.
Je to sůl železa, v organickém pěstitelství
přijatelná, ovšem zvýší nám obsah železa
v půdě, takže potenciálně může ovlivnit
rovnováhu půdních mikroorganismů, a je
poměrně drahý. A podle mých zkušeností plzáky úplně nezastaví, někdy jeho granulky nevšímavě minou a zamíří přímo
za voňavými, šťavnatými sazeničkami.
Přirození nepřátelé
Vzrostlé plzáky už nekonzumuje žádný náš volně žijící živočich a nechutnají ani
slepicím, ale jejich vajíčka a snad i mláďata jsou vítanou potravou ježků, střevlíků,
hlemýžďů a dalších zvířat. Proto je dobré
jim na zahradě poskytovat vhodné úkryty – hromady dřeva, zídky, kameny apod.
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Dále můžeme zakoupit parazitické
hlístice u firmy Biocont (přípravek Nemaslug, www.biocont.cz). – ale ty jsou opravdu hodně drahé a jejich aplikace není úplně
jednoduchá a má své meze. Nejlépe působí na začátku sezóny, protože zabírá především na mladé plzáky, a nějakou dobu
musíte udržovat pozemek vlhký, než se
hlístice „chytnou“, nebo plzáky nachytat,
namočit je v přípravku a znovu vypustit,
aby nakazili ostatní. Působení hlístic je časově omezeno, ke konci sezóny už i sám výrobce přípravku doporučuje plzáky ručně
sbírat, na zahradě vám tedy natrvalo nezůstanou. Citlivějším povahám navíc připadá
odpudivé infikovat plzáky těmito parazitickými červy, kteří je hubí jen pomalu –
od infekce do uhynutí uplyne asi týden.
Velmi dobře plzáky likvidují kachny
plemene indický běžec – ovšem tyto masožravé ptáky musíte mít aspoň 2 – 3 a poskytnout jim kromě nezbytného bazénku
s vodou (aspoň něco jako prefabrikované dětské pískoviště) pozemek velký přinejmenším kolem 1000 m2, takže většina
běžných zahrádek je pro ně malá. Čerstvé
sazeničky zeleniny by vám navíc kachny
poťapaly a zničily, takže musíte jejich pastvu na pozemku regulovat pomocí nízkých
plůtků. Objevují se nápady zřídit půjčovnu
kachen :-) – ale myslím si, že takové věčně
kočující kachny by asi nebyly nejšťastnější.
Spolupráce s plzáky
Známá brněnská permakulturní zahradnice Hela Vlašínová radí, jak plzáky
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využívat pro tvorbu kompostu – dovedou
totiž zpracovávat rostlinné zbytky líp než
žížaly a jejich sliz je vysloveně hnojivý, jde
jen o to je na tom kompostu udržet. Můžete je po zahradě směrovat a „nahánět“
podle potřeby tak, že jim nastražíte lahůdky – zavadlé listy salátu apod., a pak
to celé i s plzáky přenesete na kompost.
A současně je odrazujete od míst, kam
chodit nemají, povrchy, které jsou pro
ně nepříjemné (viz níže v tomto článku).
Když pak chcete zralý kompost používat,
vylákáte z něj plzáky na jiné místo a zavážete ho do pytlů, aby se do něj nevrátili.
Pracné, že? Přiznávám, že sama jsem se
k tomuto postupu nedonutila.
A jak při této metodě omezit jejich
množení? V pozdním létě, když kladou
vajíčka, jim nastražíte k záhonkům prkna. Naspodu ve vlhku obvykle najdete
spoustu vajíček, prkna otočíte a všechno
vystavíte slunci – a to vajíčka zničí.
Mechanické zábrany a nepříjemné
povrchy
Začneme tím, co mají plzáci rádi – vlhké skrýše při zemi, které jim ideálně poskytneme, pokud mulčujeme. Je tedy lépe
mulčování omezit, alespoň na jaře, kdy
beztak zdržuje prohřívání půdy a zpomaluje růst rostlin, a později mulč prohlížet
a plzáky ručně sbírat.
Naopak na odpuzení plzáků se doporučují různé drsné, pichlavé a suché povrchy a hmoty, jako smirkový papír, drcené vaječné skořápky, dřevěný popel,
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jehličí, suchý písek nebo usušené a rozdrcené aromatické bylinky… Jenže španělští plzáci jsou zvyklí na horké a suché klima a dokážou překonat terén, na který si
naši domácí plzáci už netroufnou. Jak řekla jedna moje známá, „plivnou si na nohu
a hurá přes překážku“. Buď ji přelezou,
nebo podlezou. A pokud nasázíte aromatické bylinky v naději, že plzáky odpudí,
mohou vám je klidně sežrat taky, mně
to udělali se šalvějemi. Rozhodující není
druh rostliny, ale to, je‑li čerstvě zasazená nebo mladá. Takové choulostivé nebo
oslabené rostliny mají totiž v tkáních víc
cukrů a chutnají lépe než starší a otužilejší exempláře. Jediné, co plzáky opravdu
zadrží, je nějaký okraj ohnutý ven – představte si plechovou vanu, ale stačí i květináč z plastu s takovýmito okraji, v němž
jsou rostliny poměrně bezpečné.
Přímé hubení
Opravdu účinné je plzáky mechanicky
sbírat, nejlépe za soumraku nebo za svítání, za vlhka, někdo na ně chodí v noci
s baterkou. Většinou to pak svádí k jejich
počítání a sběrači dospívají ke stovkám
a tisícům kusů. Potřebujete na to tlustší rukavice, aby vám nevadilo, že budou
opatlané slizem. Citlivějším povahám se
přímé vraždění plzáků nelíbí, ale já jsem
pro – stejně jako regulujeme myši nebo
příliš invazivní plevele, můžeme regulovat i plzáky, ovšem nepočítejme s tím, že
by zcela zmizeli.
Můžeme je také lákat na pivo – to
funguje výborně, ale není to nejlevnější,
i když kupujete dvoulitrovky za dvacku.
Argument proti tomuto postupu je, že
nalákáte plzáky i z okolí, ale proč ne, vaši
sousedé mohou být jedině rádi. Na zahradu rozmístím strategicky k záhonům takových pět plochých misek, naliju pivo
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a část plzáků se v něm utopí (což si představuju jako krásnou smrt). Druhá část
zaleze pod misky a já je seberu.
Co s posbíranými plzáky? Lidé se je
pokoušejí topit ve vodě (což je neúčinné, vylezou), odnášejí je někam dál (vrátí se), nebo plzáky přestřihují, solí, nebo
jen zavazují do igelitových pytlíků a házejí do popelnic. Tyto způsoby zabíjení jsou
ještě daleko odpudivější a krutější než
způsob, který pokládám za jednoznačně
nejlepší – zalít je vařící vodou. Přijde mi
to jako rychlá, humánní smrt.
Eliminace problému
Teoreticky bychom se problému s plzáky mohli zbavit úplně, pokud bychom
pěstovali jen domácí divoké rostliny
a pouze trvalky a dřeviny, čili pokud bychom svoji zahrádku zařídili jen jako výsek divoké přírody, řekněme jako okraj
lesa s kusem louky. Museli bychom se
úplně zříci křehkých sazeniček se šťavnatými a křupavými tkáněmi, nebo je pěstovat pouze v nádobách s ohnutými okraji
a v dobře chráněných sklenících. Konečně
i to možná stojí za úvahu.
Rostliny, kterým se plzáci většinou
vyhnou:
čemeřice, hvězdnice novoanglická,
krásenka, krásnoočko přeslenité, kontryhel, lichořeřišnice, montbrécie, orlíček, ostruhatka, pomněnka, sluncovka
kalifornská, řebříček.
Ochrana mladých rostlin (zeleniny
i sazeniček květin) před okousáním slimáky – větší kelímky od smetany či jogurtu s odříznutým dnem. Po výsadbě kelímek vtlačíme do země a sazenička uvnitř
je chráněna. Až rostlina zesílí, kelímek
odstraníme.
Eva Hauserová
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Hanami

J

aponský svátek jara Hanami, v doslovném
překladu „hledění na kvetoucí sakury“, je
jedním z nejkrásnějších tradičních japonských
svátků, který si i v současné zrychlené době stá‑
le uchovává svou neopakovatelnou atmosféru.
Na Vysoké škole chemicko‑technologické se inter‑
ně slaví již od roku 1999, v loňském roce se z něj
stala celoškolní akce a letos se 19. dubna v Tech‑
nické ulici uskutečnil pod záštitou MČ Prahy 6
piknik pod rozkvetlými sakurami.
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Atmosféra jedinečná: živá hudba, nevtíravé atrakce, dobré občerstvení a především
bohatě kvetoucí stromy, které svátečně vyzdobily oblohu nad hlavami návštěvníků.
Při pohledu do koruny stromu bylo
možné spatřit i provazochodce, který jediný měl pohled z výšky na růžově rozkvetlou ulici sakur. V příštím roce se můžete také přidat.
Libuše Novotná
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Děkujeme spolupracovníkům, kteří bez nároku
na honorář píší články,
obstarávají grafickou úpravu, korektury a distribuci.
Uzávěrka tohoto čísla 22. 5. 2016
Uzávěrka příštího čísla 20. 8. 2016
Časopis je vydáván s finanční podporou
Městské části Praha 6.
Časopis Hanspaulka na internetu:
http://www.sokol-hanspaulka.cz/html/casopis.php

Strážníci jsou občanům Hanspaulky k dispozici
vždy ve středu od 16 do 17 hodin,
mimo tuto dobu byste je měli potkávat v ulicích.

Základní škola

HANSPAULKA
a Mateřská škola

KOHOUTEK

2/2016

n SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE

MĚNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

n PRÁZDNINOVÝ PROVOZ POBOČEK

MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE 6
Letní otevírací doba platí od 1. července do 31. srpna.
Pondělí
13 – 19
Úterý
9 – 19
Středa
9 – 19
Čtvrtek
9 – 19
Pátek
9 – 19
Sobota
zavřeno

23

DŘÍVE A DNES

Na Pískách č. 97 a 99



Foto z roku 1934



Foto z roku 2014

