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Kolotoč v zahradě u sv. Matěje
(Malíři Jiřímu Anderlemu)
Altán je kolotoč
točí se točí
koně tu pohání
prazvláštní kočí
V rukách kouzelné hůlky má
bičíky štětců
V zrcadlech pláten
ženy bez světců
Zní tu vijó!
žádné prr! a žádné ouha!
a jen touha
konvenci se švihem rouhá
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Pak krásná paní ve stánku
u prodejny Albert
cukr vaty od vánku
úsměv samý čert
My jsme kopa zlodějská
kradem jí ty úsměvy
Točí se zas Matějská
je tu stále pouť
a klukovské rošťárny
– i zítra budem kout?
Jiří Stegbauer
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Koncem války jsme se učili v hospodě
Vzpomínky prof. Dobravy Moldanové na léta strávená na Hanspaulce

P

aní profesorka Moldanová je historička literatury a učí na katedře bohemistiky na Pedagogické
fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Zastihla jsem ji doma
ve vilce porostlé vistárií na náměstíčku s vrbami
u ulice Na Kuthence, když měla přestávku ve svém
rušném programu. Říká sice skromně, že není ten
pravý člověk na vzpomínání a že Hanspaulka má daleko zajímavější pamětníky, ale řekla bych, že její
vzpomínky jsou rozhodně poutavé. Posuďte sami.
Na Hanspaulce žiju od roku 1939, to
se sem naši přistěhovali a mně byly tři
roky. Byla to doba, kdy do Prahy přicházeli lidé ze zabraných Sudet a o byty byla
nouze. Mým rodičům se líbily vilové čtvrti, Na Hřebenkách nepochodili, zato je
tam oslovil nějaký pán, který zřejmě zaslechl, co si povídají, a nabídl jim byt ve své
vile na Hanspaulce. A tak získali podkrovní byt v Kozlovské ulici číslo 18. Byl malý
už tehdy, a pro postupně se rozrůstající
rodinu čím dál tím méně vyhovující. Ale
byl na krásném místě se skvělou vyhlídkou. Tato část Hanspaulky, řekněme „dolní“, byla oproti „horní“, kde dnes žiji, jiná.
Byly tu rezidenční vily s velkými zahradami, které si postavili za první republiky
lidé dobře situovaní: továrníci, velvyslanec
v Číně, generál, právníci, bankéři…Také tu
měl vilu znamenitý malíř Oldřich Blažíček,
který mimo jiné zachytil na několika obrazech scenérii budoucí Hanspaulky. U Klenkovy vily, kam jsme se přestěhovali, když
jsem se vdala, byla obrovská zdivočelá zahrada, v té naše děti vyrostly a bylo to pro
ně skvělé eldorádo.
VÁLEČNÉ VZPOMÍNKY
Za války jsem začala chodit do školy
v Sušické, ta byla tehdy prakticky nová.
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Válečná léta – to byl řetěz uhelných
prázdnin. V roce 1945 ze školy udělali
Němci myslím lazaret, a tak jsme se učili po hanspaulských hospodách. Já jsem
do školy chodila do restaurace U Benešů,
která byla až na druhé straně Hanspaulky,
u úvozové cesty vedoucí dolů do Podbaby
pod Julisku. Dnes je ten dům přestavěný
a restaurace už tam není. Bylo to z Kozlovské dost daleko. Byla jsem poměrně
malá, v hospodě byly normální „dospělé“
židle a stoly. Abych dosáhla na stůl, nosila jsem si do školy polštářek. Byla jsem
vzorná žákyňka, tak mě posílali po Hanspaulce s oběžníkem. Chodila jsem od hospody k hospodě, v dubnu 1945 bylo krásné počasí, modré nebe, ze kterého padaly
stříbrné staniolové pásky od spojeneckých letadel, které měly ztížit práci německým radarům, a užívala jsem si to.
Dneska děti samy nikam nemůžou, ani nikam nedojdou pěšky, tak si říkám, že to
byla docela odvaha, nechat devítileté dítě
courat po Hanspaulce od hospody k hospodě, ještě k tomu za války, kdy hrozily nálety.
V první třídě jsme měli paní učitelku
Józovou a bylo nás ve třídě asi šedesát.
Němce rozhodně nezajímalo, jak se české děti učí. Ve druhé třídě nás rozdělili
na A a B, a to nám vydrželo až do páté
třídy. Ve druhé třídě nás učila paní ředitelka, doktorka Ludmila Rennerová, mám
ji krasopisně podepsanou na vysvědčení.
Pak jsme měli paní učitelku Malou… Pamatuju se na hodiny náboženství, učila
nás jeptiška z řádu školských sester, byla
moc příjemná a hodně vzdělaná, často si
na ni vzpomenu.
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Na Hanspaulce jsem zažila i květnovou revoluci 1945, která v našem koutě probíhala dost klidně. Na terase vily
Hrušků byl sice nějaký čas německý kulomet či dokonce protiletadlový kanon,
ale brzo zmizel. Stejně jako osádka kulometných hnízd, která byla nejen na rohu
Kozlovské a Nad Strakovou, ale leckde
jinde po Hanspaulce. Když už to vypadalo, že válka končí a Němci odtáhnou, šily
jsme se starší kamarádkou vlajky spojenců. Nevěděly jsme, jak přesně vypadají,
potíž nám dělala zejména americká vlajka. Nevěděly jsme, kolik pruhů a hvězd
má, kdo ví, jak jsme se tehdy trefily. Pak
jsme zahlédli z okna na Velvarské (dnes
Evropské) sovětské tanky. 9. května. Znovu jsme je pak viděli v srpnu 1968, to už
ale se zcela jinými pocity.
HANSPAULSKÉ OBCHODY
A OBCHŮDKY
Z Kozlovské bylo daleko na nákup. Zásoboval nás pan Juránek, který měl krámek ve Fetrovské ulici. Jeho příručí pan

Válek jezdil každé dopoledne s dvoukolákem a rozvážel mléko (měl ho v konvi, dva druhy, pro děti tučnější, pro dospělé do modra odstředěné, a nabíral ho
odměrkami na 0,8 l a 0,16 l, jak kdo měl
příděl), a také, co si kdo objednal: pečivo,
mouku, cukr atd. Všechno bylo na příděl
a příděly byly malé, pan Válek to snadno
uvezl. Ten příručí pan Válek byl básník!
A vykládal nám, že skládá básně v alexandrinu. Tehdy jsem houby věděla, co to je,
ale dojem to na mne udělalo silný. Maminka pak chodila do Fetrovské do krámu, kde se stříhaly potravinové lístky
a také vyrovnával účet. To fungovalo ještě nějaký čas po válce, pak ale byl v rámci zestátnění krám zrušen. Takový osud
postihl i spoustu hanspaulských obchodů
a obchůdků.
„Horní“ Hanspaulka se od „dolní“ lišila atmosférou, byla středostavovská,
domky, často řadové, tu měli učitelé,
kvalifikovaní dělníci, drobní obchodníci, řemeslníci, kteří měli často své provozovny v přízemí domků. Byla tu také,

Dnes už náměstí
vypadá jinak
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na rozdíl od „dolní Hanspaulky“, spousta
dětí, u nás jsem měla jen jednu vrstevnici. „Horní Hanspaulka“ měla zvláštní sousedské mikroklima: lidé se tu dobře znali.
Jedním z center byla sokolovna, postavená těsně před válkou. Na tom měl zásluhu otec spisovatele Jana Beneše, také
hanspauláka, který byl stavební inženýr,
podílející se na vybudování pevnostního
řetězce okolo republiky, a samozřejmě ty
obchody a obchůdky, už ne sice soukromé, ale stále ještě sousedské.
Na náměstíčku nahoře v ulici Za Hanspaulkou bylo tradičně řeznictví (dnes tam
sídlí dětská lékařka), smíšené zboží a hospoda (později školka). Když odešli do penze manželé Bubníkovi (nebo Bubeníkovi?),
stala se vedoucí té masny sympatická paní.
Byla kouzelná, prodávala v čepici z bílé polární lišky a v obchodě visela cedule „Co
nemáme, nahrazujeme úsměvem“. Bylo
co nahrazovat, zásobování vázlo, a tak se
paní usmívala pořád. Do toho krámu se
smíšeným zbožím jsem nechodila ráda.
Než jsem si koupila rohlík, musela jsem
vyslechnout asi milion všelijakých historek, fungovalo to tam jako jakási psychologická poradna, lidé si tam chodili popovídat a já byla moc uspěchaná na to, abych
si to užila. Lidé se o sebe zajímali, někdy
až moc, myslím. Když sousedce utekl pes
– a ona za ním vyběhla ještě v noční košili, bylo téma na dlouhé analýzy. Sousedé se jí pak ještě dlouho s živým zájmem
a empatií (kdo má psa, podobnou situaci velmi dobře pochopí) vyptávali, cože to
bylo s pejskem. Tenhle kolorit Hanspaulka
dnes ztratila. Tehdy lidé měli své sousedy
místo hrdinů televizního Prásku!, a všechno bylo víc cítit člověčinou. Dnes nakupují jinde, v supermarketech se skvělým sortimentem, a nemají ani zájem podporovat
místní obchody.
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DO PIONÝRA A K SOUSTRUHU!
V sedmačtyřicátém roce jsem nastoupila do primy Benešova státního reálného
gymnázia na tehdejší Velvarské. To byla
obrovská továrna na vzdělávání. Oblíbeným učitelem tělocviku tam byl později
slavný herec Jiří Adamíra. Ten byl předmětem dívčích snů a ovšem i drbů. Tam
mě zastihl únor 1948 a školská reforma.
Začala jsem chodit do „jednotné školy“
až na dnešní náměstí Svobody, kde dříve
sídlila měšťanka. Ta škola nebyla špatná,
učitelé sice neměli vysokoškolské vzdělání jako gymnaziální profesoři, ale byli pro
své obory zapálení a měli k nám pěkný
vztah. Nás, někdejší gymnazisty, dobře
přijali a naši motivovanost oceňovali.
Když byl založen Pionýr, původně jako Pionýrské oddíly Junáka, probíhal na školách nábor. My, co jsme byli
ve Skautu, jsme vzdorovali. Samozřejmě
že marně. Ve čtvrtém ročníku zase začal nábor do dělnických učebních oborů. Školy měly kvóty, kolik děvčat má jít
do učení na jemnou mechaničku, z kolika kluků mají být horničtí učni a kolik se
má učit hutníkem. V naší třídě získali pro
„nejčestnější povolání“, tedy hornictví,
jen jednoho: milého a nevýbojného kluka,
který jim to podepsal. Obratem ruky se
tak stal školní hvězdou. Do té doby ničím
nevynikal, spíš měl problémy s učením,
najednou se okolo něj všechny učitelky
točily. Nás holky vodili do fabrik, do Elektrosignalu a do Aritmy, a ukazovali nám,
jak je obrábění kovů pěkné… z toho jsem
byla naprosto vyděšená. Do mého životního konceptu, pokud člověk v tomhle
věku nějaký má, to nezapadalo. Já spíš ležela v knížkách. Ale měla jsem namále.
Naštěstí se za mě postavila ředitelka školy (věc se řešila na stranické půdě a dobré vysvědčení zdaleka na to nestačilo),
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Archeologická expozice
na Hanspaulce na konci
dvacátých let 20. století

a tak jsem mohla jít na gymnázium, ačkoli jsem nebyla z kádrově silné rodiny.
Ta léta byla docela ošklivá. Ve čtrnácti letech vám dojde, že nefunguje nějaké přirozené oceňování toho, co jste, co umíte,
natož aby se někdo ptal, co chcete, ale že
jste občan druhého řádu jaksi z definice
a pokud chcete realizovat své představy
o životě, musíte si dávat zatraceně pozor.
Řekla bych, že Hanspaulku padesátá
léta dost postihla, žila tady řada původně
bohatých lidí, mnozí z nich byli režimem
různě postižení, vyvlastnění, vysídlení
někam mimo Prahu. Nejhorší roky byly
do Stalinovy smrti, do 53. roku. Do uvolněných bytů se stěhovali noví lidé, stejně
tak do tzv. nadměrných bytů. Byly zavedeny normy na to, jak velký byt je pro rodinu přiměřený: 12 m² na osobu a dalších
12 m² na rodinu: čtyřčlenná rodina mohla obývat tedy maximálně 60 m² čtverečních, jinak byl byt nadměrný a často
do něj přidělili další nájemníky.
Nevím čísla, myslím ale, že Hanspaulka
byla také dost postižena emigrací. Později,
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v osmdesátých letech, mi bylo nápadné,
kolik starších dam tady chodilo dobře oblečených. Došlo mi, že asi mají děti v Americe, ve Švýcarsku… a ty jim posílají bony
na nákup v Tuzexu, takže nechodily v důchodkách. To už politické tlaky nebyly tak
silné jako v padesátých letech a kontakty
mezi těmi tam a tady přeci jen fungovaly.
PROMĚNY HANSPAULKY V ČASE
Z dětství ráda vzpomínám na krásné Jírovo archeologické muzeum v zámečku, kam jsme se s tatínkem chodili dívat
na sekeromlaty, pěstní klíny a další předměty, které archeologové vykopali tady
na Babě a v místních cihelnách a pískovnách. Jsem moc ráda, že je zámeček opravený, byla jsem šťastná, když jsem zjistila, že se na ohradní zeď opět nastěhoval
Apollon se svými múzami. Těší mne, že
domy jsou opravené a udržované, že autobus jezdí přesně podle jízdního řádu
a samoobsluhy fungují. Lituji, že zmizela hanspaulská pošta, že se už na kurtech
nebruslí, jako za mého dětství, že zmizel bohatý život okolo slavného Houtyše
a nehraje se už hanspaulská liga.
Oproti dřívějším dobám se po roce
1989 Hanspaulka dost vylidnila, tam, kde
žily početné rodiny a ještě měly podnájemníky, žije jen jeden, dva lidé. Po roce
1990 padly přísné regulace pronájmů
bytů, zdá se ale, že leckde nepřestal působit ten zakódovaný strach, že když si vezmete nájemníka, je to nadosmrti. Z ulic
také zmizely pobíhající a hrající si děti, ty
dnes chodí na různé kroužky a volné lítání není zvykem.
(Přečtěte si: paní profesorka Moldanová je autorkou řady knih,
především o české literatuře první poloviny 20. století a o českých
spisovatelkách, například monografií o Boženě Benešové a o dalších autorkách její generace, a autorkou slovníku Naše příjmení.)
Připravila Eva Hauserová
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Hanspaulka a její vily
(Dokončení z minulého čísla)

Z

astavění Baby převážně funkcionalistickými
vilami dle slavného projektu arch. Pavla Janáka probíhalo již samostatně od r. 1931 do 1932,
ale pak i dále až do r. 1939, ojediněle i později.
I zde se na výstavbě vil podílela řada vynikajících
architektů. V r. 2013 vyšla v nakladatelství Foibos
kniha Slavné vily Prahy 6, Osada Baba 1932–1936,
autoři Petr Ulrich, Vladimír Šlapeta, Alena Křížková. Obsahuje mnoho zajímavých informací.
Myslím si, že ten, kdo vyrůstal, žil
nebo žije na Hanspaulce, případně i jí podobné zahradní části města, obklopen
kvalitní architekturou první republiky,
která je jakousi výstavou výtvarných děl
mimo interiér, musí tím být poznamenán. Vytvoří si tak vkus pro dobré výtvarné umění i architekturu.

Často nejen mne, ale i mnohé obyvatele Prahy velmi zamrzí, když místo očekávané kvalitní prvorepublikové vily vynikajícího architekta, která svou elegancí
pomohla vytvořit jedinečnost této oblasti, stojí na jejím místě stavba nová, většinou mnohem větší, převyšující ty okolní.
Mnohdy architektura módní, bez nápadu,
anebo je původní stavba změněna k nepoznání. Někdy stačilo jen vyměnit okna
za plastová, změnit materiál kovových
prvků na zábradlí balkonů, dnes hlavně
za bezúdržbová, nerezová, případně jinou
barvu omítky, a stavba se stává tuctovou,
ztratí svou prvorepublikovou eleganci,
jedinečnost. Hlavně se tak děje po roce
1989, kdy mají lidé více možností získat
dostatek financí a někteří z nich si pak
dopřávají stále větší pohodlí i přepych.
Jedná se např. o přestavěnou vilu
v Hermelínské ulici čp. 1203 arch. Karla

Dříve zde byla Roithova vila,
dnes zde stojí kolosální stavba
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Druhá ze staveb architekta
Františka Roitha ve Vostrovské

Caivase a Vladimíra Weisse z r. 1934, nebo
o rohovou vilu v ul. Na Čihadle, ve které
se jistě velmi pohodlně bydlí, ale již není
ničím zajímavá.
Tyto, a právě nyní přestavěné vily
v ul. Za Hanspaulkou čp. 15/874, rohové,
Na Dyrince 1, od prof. arch. Oldřicha Starého z r. 1931, která patřila od r. 1955 našemu přednímu grafikovi Jiřímu Rathouskému (1924–2003) a jeho ženě malířce
Doře Novákové, kde bydlel v dětství s rodinou i tehdejší náš kamarád Jiří London,
nyní světově uznávaný nefrolog (článek
p. Bočka v č. 3/2015 našeho časopisu), jejichž změna vzhledu asi nejen mne zamrzí. Možná proto, že jsem si je z dětství nejvíce udržela v paměti. Také další krásné
vily od arch. Oldřicha Starého jsou změněny k nepoznání. Jedná se především
o překrásnou vilu, původně s červenými
rámy oken, z roku 1929 pro Rudolfa Hegera na Zlatnici čp. 1511, nyní tuctovou,
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schovanou za přerůstajícím živým plotem.
Nejen rodinný dům v Havlovské ulici,
kde jsme do mých 15 let bydleli, byl necitlivě šedě omítnut. Původně měl, jako
mnohé domy stavěné za první republiky po celé naší zemi, omítku v národních
barvách, bílé a červené.
Na Hanspaulce jsou některé vily význačných architektů i zbořeny a nahrazeny moderními stavbami. Myslím, že
se tomu v některých případech nedá jinak říci než vandalství. Ve Vostrovské
ulici stály dvě velké vily arch. Františka
Roitha. Minulý rok probíhala před radnicí
na Mariánském náměstí panelová výstava
o jeho vynikajícím architektonickém díle,
Ústřední městské lidové knihovně. Když
jsem k vilám vedla svou vycházku pro zájemce o architekturu Hanspaulky a chtěla je s nimi seznámit, byla místo jedné
z nich jen jáma. Nyní tam již stojí krásná moderní vila, ale ničím se nehodí mezi
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ostatní kolem ní. A to je jen jeden z mnoha případů. A děje se tak nejen tady.
Pro příklad uvádím název a úryvek
z článku časopisu Klubu za starou Prahu (1/2016) od jeho předsedkyně dr. Kateřiny Bečkové, který nazvala O bourání
vil v Praze a nedostatku prostého lidského studu:
Lámu si hlavu, jaký vhodný příměr zvolit, abych co nejpřesněji vyjádřila, jak tu
situaci cítím, a stále se mi v myšlenkách
vrací tento: slušně vychovaný člověk nekrade, i když se nikdo nedívá, nebo: slušně vychovaný člověk neplýtvá vodou, chlebem, nebo čímkoliv jiným, i když na to má.
Chci totiž vyjádřit asi toto: slušně vychovaný člověk neničí cenné, funkční
a hezké věci, i když je vlastní. Ale pokud
není jasné, kam mířím, ještě to upřesním:
slušně vychovaný člověk nekoupí pěkný,
zdravý dům, který je součástí všeobecně
vnímané identity místa, jen proto, aby ho
mohl zbourat, ať za jakýmkoliv účelem.
Ale proč vlastně ten chudák slušný člověk nekrade, neplýtvá, neničí, nebourá?
Protože by se musel za své chování před
námi všemi stydět.
A ještě moje dvě krátké osobní vzpomínky.

Vila od Oldřicha Starého během rekonstrukce
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Náš bratr Otík, nejmladší z nás čtyř
dětí Žabkových, jediný kluk v naší rodině, byl na rozdíl od nás, divokých holek,
jemný, tichý, uzavřený do sebe. Jednou si
jako desetiletý hrál na náměstíčku s kluky ze sousedství a podařilo se jim míčem rozbít u Londonů nebo Rathouských
okno v prvním patře vily. Dodnes si pamatuji, že v tom skle krásného, rozměrného rohového okna zn. Chicago zůstala
po míči velká kruhová díra. Kluci utekli,
zůstal tam jen bratr a až do večera se bál
příchodu tatínka. Večer si pak přišel majitel vily otci stěžovat, a také požadovat peníze na zasklení okna. Když soused odešel, dal tatínek bratrovi místo výprasku
10 korun do kasičky a spokojeně řekl: Konečně vím, že mám také kluka.
A vzpomínka o mé mladší dcerce Kamilce, která se již narodila do našeho
družstevního bytu v třípatrovém domě
se čtyřmi vchody, bez balkonů, na Skalce. Přivezli jsme si ji z prázdnin asi šestiletou a při vystupování z auta se podívala
na ten náš ponurý šedý panelák a procítěně řekla: Můj rodný dům!
Když si moje dcera s manželem před
lety koupili velmi zanedbaný byt v malém prvorepublikovém funkcionalistickém
domě v ulici Na Dlouhém lánu ve Vokovicích, potěšili mne tím, že zachovali jeho
původní vzhled. Na rozdíl od většiny sousedů v domě vše, od oken, dveří, klik i ostatního vybavení, nechali repasovat. Byt před
jejich nastěhováním vypadal, jako když byl
ve 30. letech 20. století postaven.
V minulém čísle našeho časopisu byly vily a domy postupně
uváděny i s jejich tvůrci dle knihy Umělecké památky Velké Prahy, Academia, Pavel Vlček a kol.
Na fotografiích v minulém čísle časopisu je na s.13 fotografie
přestavěné vily v ul. Na Beránce. Vila vlevo je přestavěná, u vily
vpravo je funkcionalistická architektura zachována. Na s. 14 je
radikálně přestavovaná vila v Šárecké ulici.
Stanislava Bůchová
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Paní Helena Volavková

„P

osílám ti klíče – přijď nahoru!“ ozvalo se
z balkonu v prvním patře a po drátěné lanovce, vyrobené ze dvou malých kladek, po nichž
obíhal drát, avizované klíče po chvilce přijely. To
byla celá Helena. I v situaci, kdy už se obtížně,
o dvou holích, pohybovala pouze po bytě, měla
nápady, optimizmus, a v každé situaci si věděla
rady. Jen, bohužel, nemoc nad ní zvítězila. Paní
Helena zemřela 23. září 2016.

měla skvělý vztah. Několik roků byla vedoucí pionýrské skupiny při základní škole v Sušické ulici a pak mnoho let ředitelkou Obvodního domu pionýrů a mládeže.
Jako přirozený vůdce a autorita organizovala bezpočet výletů, brigád a táborů. Například díky ní jsme si někteří už ve třinácti letech vyzkoušeli také spaní pod
širákem, anebo že se dá vydržet i prořezávání hustého, mokrého, pichlavého
smrkového mlází v šumavských lesích.
Přiložené fotografie jsou z roku 1958.
Šli jsme tehdy pěšky na Okoř, kde jsme
si cosi uvařili (nebo spíš ohřáli?? – už nevím), a na zpáteční cestě se zvěčnili, jak
nám to zvesela šlape. Paní Helena je na
fotografiích uprostřed a vpravo.
Ladislav Trojan

Tu situaci s klíči jsem zažil před časem,
když jsem za ní zašel pro informace o hrobě francouzských vojáků na Špitálce –
do článku tohoto časopisu. Jako popularizátorka historie a památek pracovala řadu
let v Muzeu hlavního města Prahy a věděla
hodně také o historii Hanspaulky.
Především ale většinu života prožila mezi dětmi a mladými lidmi, k nimž
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Nechat Pražany 20 let umírat…

P

od tímto titulkem vyšel v Právu 23. 6. 2016
rozhovor s náměstkem primátorky pro dopravu p. Dolínkem o Silničním okruhu kolem Prahy
(SOKP) na východě města. Zmíněný politik je jedním z mála, který bere na vědomí alarmující studie (např. ze Spořilova) o vlivu prachových částic
na zdraví a délku života obyvatel a snaží se stavbu prosadit. Návrh, který jsem mu vloni předložil,
aby se zkusmo dva dny v Praze usměrnila doprava dle SPZ (sudá, lichá čísla) a pak se vyhodnotil
dopad na znečištění Prahy, byl odmítnut s tím, že
touto cestou se nepůjde (Paříž a jiná města toto používají). Při letošní lednové, pět dní trvající smogové situaci, denně zasedající Rada MHMP zvažovala
zavedení MHD zdarma (v Ostravě se neosvědčilo).
Po zlepšení situace k tomuto kroku nedošlo. Apelovat na svědomí řidičů, aby nevyjížděli v období,
kdy jde o poškození zdraví obyvatel, je neefektivní. Pro zlepšení situace v období smogu je nutno
přijmout opatření kombinující např. nulový tarif
MHD a redukci provozu aut dle SPZ. ČR je specifická tím, že se v naší kotlině drží smog při inverzi týden i déle, zatímco nad Polskem a Německem je
během dvou dnů vyfoukán.
Lidé žijící na Hanspaulce podléhají představě, že dýchají poměrně zdravý
vzduch. Neuvědomují si blízkost Evropské ulice, která je zdrojem silného znečištění, a hlavně existenci všudypřítomných prachových částic PM, které jsou
největší škodlivinou. PM z anglického
názvu „particulate matter“ jsou mikročástice o velikosti několika mikrometrů
– µm, na něž se váží těkavé látky, zvláště pak prokázaný karcinogen benzo(a)
pyren. Zdrojem 80 % prachových částic
je v Praze automobilová doprava, zvláště pak dieselové motory. PM 10 vznikají otěrem pneumatik o vozovku a z brzd,
relativně se drží v místě trasy. Jemnější
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částice, produkty spalovacího procesu, jsou mnohem nebezpečnější. Vydrží v ovzduší dny až týdny, mají přenosovou vzdálenost v desítkách km a pro
svou členitost na sebe váží více karcinogenů. V organismu pronikají až do krevního řečiště, kromě respiračních jsou
prokázány i kardiovaskulární vlivy, nově
také změny na játrech a mozku. Cituji
z příspěvku MUDr. Šráma na konferenci
„Kvalita ovzduší v ČR“ 2. 2. 2017 (ČSAV):
„Zvýšené koncentrace PM 2,5 zvyšují výskyt autismu, poruch kognitivních
funkcí u dětí; dále onemocnění depresí,
incidence demence, Parkinsonovy choroby…a též redukci bílé hmoty mozku,
zvýšení výskytu ADHD (hyperaktivita)
při zvýšených koncentracích PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky).“
Celé Praze by pomohlo dobudování
Pražského okruhu (SOKP), aby se značná část aut nemusela probíjet skrz město
a při vyhlášení smogové situace mohl být
provoz regulován dle emisních tříd. Obchvat je však v severozápadní části blokován i osobními zájmy starostů. V Suchdole v roce 1985 nechal tehdejší starosta
V. Čížek vyjmout z pozemku (pole) určeného pro výstavbu okruhu parcely pro
šest RD a sám tam postavil dům. Slíbil,
že s okruhem bude souhlasit za podmínky, že bude veden v tunelu. Pak slib odvolal. V Chabrech bydlí bývalá starostka
(iniciátorka odporu) na okraji obce nejblíže k budoucímu okruhu. Přitom značná část obyvatel Suchdola a Chaber je pro
obchvat! Pod záminkou ochrany životního prostředí tady menšina blokací veřejně prospěšné stavby brání zlepšení životního prostředí řádově většímu počtu
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obyvatel. Zde jsou limity demokracie.
Doufám, že odpůrci budou jednou hnáni k odpovědnosti za prokazatelné újmy
na zdraví i škody finanční. Podle Zpravodaje Suchdol č.5/2001 – náklady na variantu J jsou vyčísleny na 8,925 mld. Kč,
na variantu Ss 8,655 mld. Kč. Rozdíl 270
milionů Kč – na tom postavili dlouholetou argumentaci, že je Ss lacinější. Kde
jsme v předpokládaných nákladech nyní?
Řádově mnohem výše, díky jejich zdržování = zdražování!
Varianta J má posudek EIA dle § 11
zák. č. 244/1992 Sb ze dne 30. 4. 2002,
je zanesena v územním plánu. Dopravní odborníci z ČVUT – prof. Lehovec,
prof. Moos, prof. Přibyl a další se shodují, že varianta J pod Suchdolem význačně
prospěje městu jako celku. Díky tunelu nedojde ani k místnímu nadlimitnímu zhoršení ovzduší. Rovněž porovnání variant J

a Ss (Cityplan XII/2007–8 inženýrů) jasně
vyznívá ve prospěch varianty J. Také závěr vládní komise (5 členů MD + 5 členů
MŽP) je stejný. V dokumentaci územního
rozvoje var. J je na str. 4 tabulka, ze které vyplývá, že při existenci obchvatu bude
6× menší spotřeba nafty a 3× menší spotřeba benzinu oproti nynějšímu stavu!
Pro variantu J je kromě městských částí
Praha 6, 7, 8 také cca 20 obcí okolo Prahy
(petice ze dvou shromáždění obcí z pravého a levého břehu Vltavy).
Varianta Ss za Roztoky je ovšem
o 9 km delší, což znamená denní nárůst
cca 200 000 km projetých s patřičným
navýšením emisí. Přitom pod Suchdolem by mnoho nákladní dopravy nejezdilo (je schválena spojnice D8 s R7, Kralupy
– Kněževes, která převádí provoz). Zajímavé je, že tato vychvalovaná a dlouhodobě posazovaná varianta (Ss) najednou

Monitor Veleslavín – 5ti denní průběh PM 10
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Česká kotlina zalitá oblačností

doznala změn a je protlačována pod novým názvem Regionální. Podstatou je co
nejvíce oddálit přípravu varianty J, popř.
ji vůbec utlumit.
Bohužel i některým našim zastupitelům a OS stále nedochází, že vše, co jede
ze severovýchodu a okolí Prahy na letiště
a Kladno, musí jet po Evropské. Pokud by
byl most v Suchdole, tak by zmíněný dopravní tok šel tudy. Snížil by se i počet autobusů na Veleslavíně a na Vítězném náměstí. Provoz aut na Evropské by klesl
o cca 30 %, na ulici Jugoslávských partyzánů o 20 %, s patřičným poklesem emisí
a plynulejším provozem.
Na jaře 2015 (12. 4.) jsem podal písemný podnět našemu starostovi ve věci
ohrožení zdraví skupiny obyvatel. Šlo o to,
že ve dnech 15. až 20. 3. bylo ve Veleslavíně nejhorší ovzduší z celé republiky, limit 50 µg/m³ byl překročen více než 6×
na 311µg/m³!!! Obr. č. 2 Starosta dal odpověď za úkol radnímu pro životní prostředí, předsedovi Strany zelených Prahy 6.
Ten vše svedl na stavbu metra. Přiznávám
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jistý vliv, ale v přílohách (které asi nečetl) byly grafy AIM Veleslavín z doby, kdy
se metro ještě nestavělo, a dále měření
prováděná roku 2014 dánským klimatologem na jiných dvou místech Evropské
(horší než magistrála!) – nadlimitní nárůst z individuální automobilové dopravy.
Pan předseda při náhodném setkání nedokázal odborně oponovat mým argumentům, položil mi ruku na rameno a řekl:
„Tak rozhodla strana!“ Hlásič AIM byl přestěhován pod Strahov, a když jsme před
rokem na MHMP chtěli, aby byl tento monitor ovzduší vrácen zpět na Evropskou,
bylo nám řečeno, že Praha má 14 monitorů, přičemž dle EU by jich stačilo 6 (údaje
o znečištění jsou, jako za komunistů, pouze pro vyvolené). Teď se snad situace změní – dle ČTK bude TSK osazovat další monitory, otázkou však je, zda výstupy budou
přístupné veřejnosti.
Závěrem dodávám: občane, chceš-li
dýchat čistý vzduch, podej trestní oznámení! Psal jsem známému europoslanci do Bruselu (doporučeno obrátit se
na zdravotní výbor PS), s tématem jsem
seznámil premiéra, vrchní státní zástupkyni JUDr. Bradáčovou (na besedách)
a při osobním setkání paní primátorku – ta sice variantu J podporuje, ale je
proti autobusům na stlačený zemní plyn
(CNG), které mají prakticky nulové PM,
preferuje elektrický pohon. Takže se asi
budeme dále dusit, pokud se vláda nerozhoupe k přijetí zvláštního zákona o obchvatu (jako v případě Plzně, kde se dohadovali 13 let) anebo alespoň k trestnosti
provozu aut s dieselovými motory bez
funkčního filtru pevných částic.
(Autor je absolvent VŠ dopravní, 32 roků létal u ČSA jako palubní inženýr. Dlouhodobě se angažuje v oblasti vlivu dopravy
na životní prostředí.)
Ing. Lubomír Martínek
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Pestrá škála nápadů pro Šestku

R

adnice Prahy 6 nabídla občanům, že zrealizuje jejich náměty ke zpříjemnění veřejného
prostoru naší městské části. Jak se ještě teď můžeme do této akce zapojit?
Je chvályhodné, že naše radnice vyčlenila ze svého rozpočtu na investice
pět milionů korun a vyzvala občany, aby
předkládali své vlastní návrhy, jak tyto
peníze využít. Nemusíte být zrovna architekt ani krajinář, stačí mít námět na něco
užitečného a pěkného, co by sloužilo veřejnosti, vyfotit příslušné místo a přidat
bližší informace o vaší představě a náčrtek. Malé projekty mají mít rozpočet
do 200 000 Kč, velké do jednoho milionu.
Uzávěrka návrhů pro letošní rok byla
16. ledna a nyní už si na webu www.napadprosestku.cz můžete prohlédnout
přes čtyřicet námětů, některé opravdu
poutavé. Naději na úspěch a realizaci má
zhruba devět z nich. Najdete tu například
nová místa setkávání, dětských her, grilování… nebo dokonce projekt záchrany
Úprava náměstíčka
Na Perníkářce

vnitřní duchovní harmonie prostoru Bubenče s pomocí geomancie.
Nyní je všechno ve fázi „vybrušování“,
kdy úředníci posuzují proveditelnost návrhů, vlastnické vztahy na daných pozemcích a podobně. Na jaře (duben – květen)
pak bude veřejnost pomocí SMS hlasovat
pro své „koně“, a v tom stadiu budeme
moci všichni zasáhnout do rozhodování
a ovlivnit výsledek.
Osobně mě tahle akce upoutala jako
možnost realizovat ukázku permakultury
– nízkoúdržbové a užitečné (to jest jedlé)
výsadby – a partnery jsme našli v libockém okrašlovacím spolku Zveleba libocká. Výsledkem by mělo být místo setkávání a komunitní zahrádka za libockým
kostelíkem u zdi obory Hvězda. Tím se
nepokouším lobbovat za svůj návrh – hlasujte podle svého srdce, ale doporučuji hlasovat a neignorovat tuhle nabízející
se možnost ovlivnění veřejných prostorů! A pokud mezi návrhy nenajdete „ten
svůj“, který by vás oslovoval nejvíc, koncem roku budete moci podat svůj nápad
do dalšího kola.
Hanspaulky a jejího bezprostředního
okolí se týkají následující návrhy:
n	
Úprava pěší cesty a schodů
Pod Beránkou
n	
Úprava prostoru
Na Santince
n	
Úprava náměstíčka
Na Perníkářce
n	
Záchrana Kalinova mlýna
v Šáreckém údolí
n	
Hravá Baba
n	
P+R parkování jízdních kol
u nádraží Podbaba
Eva Hauserová
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Šance i pro starší

P

ohyb je zdravý v každém věku. Převážná většina sportovních zařízení ale počítá s mladšími ročníky žen i mužů, pro střední věk je již nabídka omezenější a pro věk seniorský je nabídka
pohybových aktivit velice malá. O to více potěší, že hanspaulské seniorky se věnují přiměřenému pohybu v průběhu celého roku, nejen od září
do června, kdy probíhají cvičební hodiny v Sokole, nebo lekce cvičení Senior fitness v pondělí dopoledne v ZŠ Hanspaulka.
V létě jezdí každoročně již od roku 2012
do Vlašimi, kde pod vedením Katky Jeřábkové a za asistence Sandry Kučerové tráví příjemný týden plný pohybu. Vloni v srpnu se nás tam sešlo asi dvacet, převážně
žen, ale také dva muži a jeden pes. Byli jsme
ubytováni ve Sporthotelu kousek od centra v apartmánech se dvěma dvoulůžkovými
pokoji, společnou předsíní a sociálním zařízením, s plnou penzí a večerním posezením s kytarou. Atmosféra při cvičení i mimo
něj bylas srdečná, cvičitelky se o nás staraly
celý den, což na podobných kurzech nebývá vždy zvykem. Pohybu je po celý týden dostatek, ale všechny pohybové aktivity jsou
přizpůsobeny věku a případným zdravotním omezením účastníků. Nic však není povinné. Kdo se necítí dobře, může se jít projít, nebo si zaplavat v hotelovém bazénu.
Dopoledne se cvičilo v hale, hlavně cviky
zaměřené na bolesti zad, tedy hluboký stabilizační systém, Core (centrum těla zahrnující pánevní dno), odstranění nevhodných
pohybových stereotypů, nácvik správného
pohybu v běžném životě, strečink, posilování i relaxace. Výběr hudby odpovídal našemu věku: swing, jazz, latina, valčíky, starší
české písničky, lidovky, ale i další styly. Každý cvik má tři úrovně náročnosti: pro začátečníky, pro cvičící a pro zkušené cvičence.
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Procházka vlašimským
Zámeckým parkem

Každý cvičí to, co zvládne a na co se právě
cítí. A po cvičení si můžete dopřát masáž.
Kdo má chuť, může pokračovat v hotelovém bazénu se zdravotními cviky a aquaaerobikem. Bazén je k dispozici celý den
i pro individuální plavce. Odpoledne je alespoň dvakrát týdně (záleží hlavně na počasí)
nordic walking, neboli vycházka s holemi
po rozsáhlém, překrásném a udržovaném
vlašimském Zámeckém parku, ve kterém
se dá vydržet i při velmi horkém počasí. Na konci každé z cest, u všech východů
z parku, jsou příjemné hospůdky s cenově dostupným občerstvením. I ve městě je
řada kavárniček a hlavně na dolním náměstí Rodinná cukrárna s výbornými zákusky.
Tak krásné, dobré a veliké větrníky a věnečky v Praze neuvidíte! Užili jsme si celý týden příjemně. Sešla se skupinka lidí, kteří
se většinou znají, ale rádi mezi sebou uvítají i nové tváře. Letos bude pobyt ve Vlašimi
asi od 13. do 18. srpna. Bližší informace najdete na webové stránce http://katejerabkova.cz/akce-a-pobyty/
Pro mladší a střední věk pořádá Katka Jeřábková úspěšně i jarní a podzimní
víkendová cvičení, opět ve Vlašimi. Cvičení obsahuje rozsáhlejší nabídku, víkend je
náročnější a plně nabitý pohybem.
Ludmila Čumplová

15

ZE ŠKOLY

Zelená učebna ZŠ Hanspaulka

K

oňadry, modřinky, kosi, brhlíci, havrani, sojky, straky, kavky, občas žluna… I během
zimy je na Hanspaulce v zahradách a v ulicích radost pozorovat přírodu. Základní škola Hanspaulka je zapojena do projektu Zelená učebna, a i když
je naše školní zahrada spíše malá, snažíme se žákům zprostředkovat praktické poznávání.
Využíváme každé místo, nejen posezení v altánku. O některých přestávkách
chodí učitelé s dětmi do zahrady. Na jaře
a v září využíváme lavice v altánku i trávníku na jižní straně i ve dvoře. Na terase
školy je meteostanice s online výstupem.
Nevíte, co si obléct na cestu do školy? Je
teplo, zima, prší, fouká? O aktuální data
se postará hanspaulská školní meteostanice, a to díky práci pana učitele Tocháčka a jeho žáků.
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A jaké jsou rekordní hodnoty naměřené školními čidly? Navštivte web zelenaucebna.cz.
Přírodovědci mají zelenou i v zimě.
V lednu proběhlo školní kolo Biologické
olympiády a ti, kdo postoupili, se chystají na klání v obvodním kole. Letošní téma
je Detektivem v přírodě. Studijní texty
se autorům z České zemědělské univerzity zdařily a inspirovaly nás i pro běžnou výuku, například podle stop zvířat
žáci vyráběli tiskátka. Jejich otisky můžete vidět na nové úvodní ceduli s plánkem u vstupu z ulice Na Čihadle. Soutěžní pokus, ve kterém se porovnávalo
složení vaječné skořápky, hlemýždí ulity a několika hornin, jistě zase zopakujeme.
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Nejen pro menší žáky jsou v zahradě
instalovány herní prvky od krkonošského truhlářství Bureš, je to hra lodě, piškvorky a hra úkoly (trochu jako Člověče,
nezlob se), vše v poněkud nadživotní velikosti. Hráč se u hry i trochu protáhne.
Po celé zahradě je rozmístěno 19 tabulek s kvízy, při luštění se většinou něco
nového dozvíte. Na každém kvízu je pak
krátká URL adresa (adresa umístění dokumentu na internetu) a QR kód pro
snadné propojení s webem zelenaucebna.cz, kde je ke každému z 19 témat ještě další aktivita na práci s textem. Vlastně k nám do školní zahrady nemusíte

chodit, stačí si ji projít virtuálně, ale myslím, že naživo je to lepší.
Školní záhony čekají na výsev, jen co
se oteplí. Třeba budeme mít větší štěstí
než loni, kdy nám úrodu těsně před sklizní nemilosrdně pobily kroupy. Přesto
po návratu z prázdnin bývalá třída pana
učitele Žučka nevěřila svým očím: záhon
před prázdninami vypleli, ale za dva měsíce tam vyrostlo spektakulární houští z plevele. Ale taková je příroda. A tak
jsme to vzali jako výzvu, něco se o plevelích dozvědět. S pomocí botanických klíčů a internetu deváťáci určili přesličku
luční, laskavec zelenoklasý, merlík bílý,
svlačec rolní a ježatku kuří nohu.
Na podzim žáci volitelného předmětu přírodovědná praktika založili vermikompostér se žížalami kalifornskými, bohužel se v něm přemnožily octomilky
a musel být zrušen. Ono se to málo komu
napoprvé povede, ale možná je to výzva,
abychom obnovili venkovní kompost.
Co by byla Hanspaulka bez zahrad, že?
Naše škola je ráda, že také jednu má.
Alena Vlachová

1/2017
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ZE SOKOLA

XVI. všesokolský slet

V

roce 2018 připravuje Česká obec sokolská,
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, XVI. všesokolský slet.
Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyžaduje velký
časový předstih, proto jsou přípravy již nyní v plném proudu. Slet bude maximálně otevřený. Kromě sokolských účastníků z domova i ze zahraničí se zúčastní řada domácích i zahraničních hostů.
Slavnostní předvedení hromadných
skladeb se uskutečnilo již v listopadu v roce
2016. Na tomto předvedení nechyběly ani
naše cvičitelky, které se chystají nacvičovat
7 z 10 předvedených skladeb. Plus skladbu
společnou pro muže a ženy z Čech i Slovenska, nazvanou výstižně „Spolu“, která
předvedena nebyla. Videozáznamy předvedených skladeb si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách České
obce sokolské http://www.sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018.
V současnosti se naše cvičitelky učí
dále uvedené hromadné skladby na nácvičných srazech, aby mohly hned v září
začít s nácvikem.
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MÉĎOVÉ Nejmenší děti, které ještě cvičí
se svými rodiči, se mohou skladbu Méďové učit v oddílech RaD I. v úterý odpoledne a v oddíle RaD II. ve čtvrtek dopoledne.
Jako cvičební náčiní zde bude použita plyšová hračka Medvídek ve tvaru polštářku, který se dá sbalit a vložit do obalu se šňůrkami
(aby ho rodiče mohli mít na zádech). Dětské písně o medvědech vedou děti k radostnému pohybu, kde napodobují medvíďata.
NOTY Děti ve věku 4 až 6 let budou
skladbu Noty nacvičovat v oddíle Předškolní děti v pondělí a čtvrtek odpoledne.
Ve veselé skladbě se skládacími gumami
děti představují noty, gumy jsou jako notová osnova a cvičitelé houslový klíč. Děti
na gumě skáčou, natahují ji a hrají si s ní.
V PEŘINĚ Krásnou skladbu pro mladší žákyně V peřině se děvčata mohou učit v Tanečních oddílech (TO) a v oddíle Sportovní gymnastiky (SG) pro mladší žactvo. Pro
umocnění vizuálního efektu na velké ploše bylo vystoupení koncipováno jako dvojskladba: část děvčat cvičí v choreografii čtyř
celků s nízkými molitanovými kladinkami
žluto-oranžové barvy, mezi nimi budou vytvářet jakousi mřížku celky dívek s bílými
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stuhami. V tanečním oddíle se zaměří na nácvik části skladby se stuhami a ve Sportovní gymnastice se ujmou části s kladinkami.
CIRKUS Pro starší žactvo, děvčata i chlapce, je určena velmi povedená skladba Cirkus. Záměrem choreografie je, aby si mladí
lidé zatančili, bavili se a společně vytvořili
na ploše zajímavé obrazce. Nechybí prvky
gymnastiky, aerobiku, zvedačky, žonglování. Diváky určitě upoutá cvičení chlapců, kteří zde předvedou mimo jiné stojky
na hlavě, přemety stranou, kotouly letmo
a společně s děvčaty spoustu tanečních vazeb. Děvčata se představí v prvcích sportovní i moderní gymnastiky a aerobiku.
I tuto skladbu se chystají učit jak TO, tak
oddíl SG, tentokrát ale starších žákyň. Jak
je patrné z popisu skladby, budeme potřebovat i nějaké šikovné kluky, tak doufáme,
že se k děvčatům nějací připojí.
SILUETY Naše mladší cvičitelky i jejich
svěřenkyně v již zmiňovaných oddílech
TO a SG se těší na nácvik skladby Siluety, určené pro dorostenky a mladší ženy.
Skladba se inspiruje novým moderním
tanečním směrem Hoop dance, a to tancem s obručí. Obruč je skládací, nabízí
tak možnost cvičení se složeným i rozloženým tvarem a tím také usnadňuje její
převážení a skladování. Hudební doprovod je od pop-rockové skupiny Mandrage.
Ve skladbě najdeme hned 4 písničky z jejího repertoáru, včetně nejznámější Hledá se žena. Hudba je moderní, rytmická
a této věkové kategorii velmi blízká.
ŽENOBRANÍ Jako již mnohokrát se nácviku ženských skladeb bude věnovat především Věra Mikulková mladší. Ve skladbě
Ženobraní budou cvičenky spíše tančit než
cvičit, na hudbu skupin Čechomor a Fleret.
Skladbu budou nacvičovat nejen ženy z oddílu Aerobiku a Cvičení pro zdraví, ale také
děvčata z Tanečního oddílu. Tato skladba
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je bez náčiní a již při předvedení nás přímo nadchla především nepotlačovanou ženskostí, nápaditou choreografií a v neposlední řadě skvěle vybranou hudbou. Při písni
Zafůkané, vybrané pro tuto skladbu, vám
bude jistě běhat mráz po zádech, jak je krásná… Skladbu jsou schopny se naučit všechny ženy, které mají chuť do nácviku, a i když
vypadá velice náročně, tak poctivým přístupem a snahou se dobře zvládne.
SPOLU Skladba Spolu, vytvořená „mezinárodním“ kolektivem českých a slovenských autorů, je pojata jako koedukované
cvičení s prvky tanečními, aerobiku a gymnastiky. Cvičí muži a ženy spolu, ale i samostatně. Ve chvíli, kdy ženy cvičí aerobik,
muži předvádějí skupinové gymnastické
prvky ve dvojicích, či trojicích. Hudba je
pochopitelně také česko – slovenská a nechybí zde např. Vejvodova Škoda lásky.
Tato skladba bude po všesokolském sletu
také předvedena při světové Gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu v roce 2019.
PRINCEZNA REPUBLIKA A jako již tradičně, nemůže chybět ani naše Věrná garda. Předvede se ve skladbě Princezna republika. Tato skladba je určena pro muže
a ženy – seniory. Na hudbu a písně Karla
Hašlera v úpravě Ivana Zelinky cvičenci důstojně vzdají poctu naší republice. Tradiční
oblečení „věrné gardy“ podpoří tradici Sokola a význam výročí 100 let vzniku republiky. Věříme, že se na nácvik sletové skladby
řady podstatně rozšíří řady tohoto oddílu.
Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce o nácvik a vystoupení na XVI. všesokolském sletu do řad našich oddílů, které
se budou nácviku věnovat hned od začátku září 2017. Aktuální informace k nácviku sledujte na webových stránkách našeho Sokola: http://sokol-hanspaulka.cz/.
Za kolektiv cvičitelek a cvičitelů
Anna Horáková a Věra Mikulková ml.
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ZAHRADA A KVĚTINY

Zahradničení s dětmi

Z

ahrádka nám dává úžasnou možnost zaujmout
pro přírodu a její děje i naše potomky nebo
vnoučata. Možnost vidět, jak nám jídlo pomalu vyrůstá před očima a kolik trpělivosti a péče je potřeba, než dozraje, už zdaleka není samozřejmá.
A co teprve pozorování celého magického cyklu od kompostování přes hnojení záhonků, vysévání semínek, klíčení,
vývoj rostlinek, případný hodující hmyz,
plzáky a jiné breberky, opylující včelky
a motýly až po sklizeň a navrácení zbytků rostlin do kompostu! To se dnes už
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zdaleka každému člověku nepoštěstí.
Mnozí obyvatelé měst tyto jevy fascinovaně objevují teprve v dospělosti; pokud ale
máme sebemenší zahrádku, terasu nebo
balkon, můžeme tyto cenné zkušenosti zprostředkovat už předškolním dětem.
JAK ZAUJMOUT BATOLATA
Děti od přírody touží napodobovat dospělé a bude je bavit, když jim pořídíte
jejich vlastní malé nářadí (třeba kolečko
a rýč) a přidělíte jim záhonek, který budou moci sledovat a pečovat o něj. Nemůžete od nich ale čekat velkou trpělivost
a dotahování práce do konce. Naopak
je budou zajímat třeba vykopané žížaly nebo kolemlezoucí hlemýždi („šnečku,
šnečku, vystrč růžky…“), protože zvířátka se obecně těší u dětí většímu zájmu
než kytičky.
Nejvděčnější bude pěstovat rostliny, které můžete společně s dětmi zasít,
rychle se vyvinou a brzy je bude možné
konzumovat, hlavně hrášek a ředkvička,
ale i listové druhy, hlavně ty barevně zajímavé jako červená lebeda zahradní nebo
trojbarevný mangold. Výborné listy slézu
maurského se dají přidat do salátů, anebo na nich servírovat občerstvení na dětském pikniku. Z květů této rostliny navíc
získáme fialový čaj, který při chladnutí
změní barvu na zlatozelenou.
Děti velmi rády sklízejí, hlavně bobuloviny typu rybízu nebo malin, a velkým
lákadlem jsou opakovaně plodící jahody, které můžeme pěstovat i na balkoně.
Stejně tak můžeme do květináčů vysadit
malá cherry rajčata. Na zahrádce děti seznámíme i s jedlými květy na zdobení jídel a do salátů, jako je třeba sedmikráska,
měsíček, denivka, divizna, brutnák, jetel,
růže (jen okvětní plátky) a tykev (její květy se dají plnit).

HANSPAULKA

ZAHRÁDKA JE NEJLEPŠÍ HŘIŠTĚ
Děti mají v oblibě různé skrýše a domečky a docela dobře si vystačí s prolézačkou
v křoví, kde si vytvoří svůj malý svět. Pískoviště můžeme doplnit kuchyňským
nádobíčkem a děti mohou „vařit“ různé
zahradní pochoutky. Pro jistotu se vyhneme pěstování jedovatých rostlin, zvlášť
těch s lákavými bobulemi, jako je například konvalinka, lýkovec, okrasné zimolezy nebo tis (ten je na Hanspaulce poměrně hodně rozšířený i ve veřejných
výsadbách, pozor na něj!). Dětem také
vštípíme, že nezralá rajčata jsou jedovatá.
S většími dětmi se můžeme věnovat
přírodnímu barvení, třeba šatiček pro panenku nebo ubrousků. Ze slupek cibule
získáme odvar barvící od žlutooranžové
po červenohnědou, šťáva z červené řepy
barví červenofialově, fialová barva získaná
z plodů bezinek se přidáním octa změní
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na růžovou, přidáním sody na modrou až
zelenou.
I v případě, že nemáme zahrádku, si
můžeme pořídit vermikompostér s kalifornskými žížalami, které se mohou stát
velmi instruktivními domácími mazlíčky. Děti pak mohou sledovat celý proces
proměny kuchyňských odpadů v kvalitní voňavý kompost. Vermikompostér je
potřeba mít někde, kde nemrzne, pokud
ho nechceme postavit přímo do kuchyně,
pak třeba na chodbě.
(Zpracováno podle Encyklopedie soběstačnosti, autorek
K. Horáčkové a H. Vlašínové.)
Eva Hauserová
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AKTUALITY

Kde je ta schránka?

D

ne 6. ledna letošního roku se v médiích připomínalo 40. výročí Charty 77 a v předvečer tohoto dne byl v Gymnasijní ulici v Dejvicích, v místě, kde
pracovníci Státní bezpečnosti dostihli auto s Pavlem
Landovským, Václavem Havlem a Ludvíkem Vaculíkem, odhalen dočasný pomník, který má podobu
sloupu s několika schránkami nad sebou. Autorem
je Martin Brůha, student Fakulty umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni. Jeho návrh vychází ze dvou pojmů, které si spojuje s Chartou. Transparentnost a nedostupnost. Schránky jsou průhledné a při vernisáži v nich byly vloženy texty Charty 77.
Vzpomněla jsem si, že jsem kdysi četla v knize rozhovorů Pavla Landovského s Karlem Hvížďalou (Landovský, Pavel: Soukromá vzpoura. Rozhovor. Praha,
Mladá fronta 1990, s. 65) líčení této honičky. Popis cituji i s chybami v textu:
„…prolítl jsem viaduktem, přejel Leninku a zamířil na Hanspaulku, ale na kdejaké
křižovatce se za nás přidávala další a další embéčka s třímetrovýma anténama, a já
měl na tachometru hodně přes sto dvacet
a ty embéčka, který normálně jezděj maximálně sto dvacet, tam taky měla hodně

přes sto dvacet, bylo jasný, že nás každou
chvíli chytěj a tak jsem za starou farou,
bylo to v zimě, všude byl sníh a posypaný
byly jen hlavní cesty, tam jsem to ohnul
do jedný malý uličky doprava, kudy bych
se mohl zase vrátit na Leninku. Ta ulička
byla ale neposypaná, plná sněhu, embéčka
za mnou dostala v zatáčce hodiny, scukla
se spolu a my tím vyhráli pár minut. Přejeli jsme malej vršíček a tam se jak na zavolanou objevila poštovní schránka. Já zastavil, Vašek vylítl s taškou plnou Charty,
tu tašku dodal Ludvík Vaculík a byla to taková plátěná modrotisková taška, s kterou
se chodí na Moravě na trávu. Vašek cpal
do tý schránky dopisy s Chartou, to si nedovedeš představit, jak to jde pomalu, ale
podařilo se mu tu jednu tašku, v který bylo
asi čtyřicet dopisů, odeslat. Vlítnul zase
zpátky do auta a vjel na červenou na Leninku a pět dalších aut za mnou, a první
ulicí za gymnáziem, která se tuším jmenuje Gymnazijní, jsem zase zahnul, byla
to jednosměrka, já jel ve správným směru a proti mně se objevily dvě Volhy. Když
jsem je viděl, začal jsem couvat, ale v ten
okamžik už byla další dvě auta za mnou
a byl jsem v pasti. Naštěstí tedy čtyřicet
dopisů bylo odesláno, a tím pádem jsme
měli čtyřicet svědků, který nám mohli dokázat, co jsme vezli.“
Dočasný pomníček v Gymnasijní ulici bude asi časem nahrazen trvalým, ale
kde je ta schránka, do které Václav Havel
v rychlosti naházel 40 dopisů s textem
Charty, které všechny došly adresátům,
se v médiích nepsalo. Zkuste to zjistit, až
půjdete na předjarní procházku po Hanspaulce, a můžete nám napsat název ulice.
Kontakt na redakci je na straně 23 v tiráži časopisu. V příštím čísle zveřejníme výsledky vašeho pátrání.
Ludmila Čumplová
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DĚKUJEME PŘÁTELŮM, kteří dobrovolnými příspěvky
podporují vydávání časopisu.
Děkujeme spolupracovníkům, kteří bez nároku
na honorář píší články,
obstarávají grafickou úpravu, korektury a distribuci.
Uzávěrka tohoto čísla 17. 2. 2017
Uzávěrka příštího čísla 20. 5. 2017
Časopis je vydáván s finanční podporou
Městské části Praha 6.
Časopis Hanspaulka na internetu:
http://www.sokol-hanspaulka.cz/html/casopis.php

INFORMACE
n KNIHOVNA ZŠ HANSPAULKA
I PRO VEŘEJNOST

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

n PUBLIKACE
Z HISTORIE HANSPAULKY

Zbylé knihy o Hanspaulce
a starší čísla časopisu Hanspaulka z let 1998 – 2016
Kde?
Ve školní knihovně ZŠ Hanspaulka
v pondělí, úterý a ve čtvrtek v provozní době knihovny.

n GRAFICKÉ PRÁCE

Vizitky, letáky, firemní tabule, řezaná grafika
www.makidesign.cz, marketa.jodasova@volny.cz, 606 440 122

n ORDINACE MUDr. JELÍNKA
A MUDr. KUTHANOVÉ

je od 1. 11. 2016 přemístěna
na polikliniku, Vítězné náměstí 9, 2. patro.
Ordinační hodiny pro neobjednané pacienty
zůstávají stejné: Pondělí
12 – 1730
7 – 1130
Úterý
12 – 1630
Středa
8 – 1230
Čtvrtek
7 – 1030
Pátek

n SOKOL PRAHA-HANSPAULKA

DĚKUJE

firmě Sadové úpravy ing. Víta Škopka
za celoroční, bezplatnou a dokonalou úpravu zeleně
kolem naší sokolovny. Vážíme si toho a máme radost,
že díky jejich péči vypadá okolí sokolovny
po celý rok k radosti všech kolemjdoucích
a drží tak tradici zelené, rozkvetlé, upravené Hanspaulky
a nerozšiřuje neblahý trend betonových a bezútěšných koutů.
Pomáhají nám naopak udržovat Hanspaulku
takovou, jakou ji máme v paměti a jakou ji máme rádi!
Výbor Sokola

Základní škola

HANSPAULKA
a Mateřská škola

KOHOUTEK

1/2017
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DŘÍVE A DNES

Konečná zastávka trolejbusu U Matěje



Foto z roku 1936



Foto z roku 2017

