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Vážení přátelé,
Už delší dobu jsme si na úvodní stránce
nepopovídali. Ne, že by nebylo o čem, ale
měli jsme tolik textů, že na úvodní povídání nezbývalo místo.
Ale v tomto čísle se místo muselo najít, protože se chceme se všemi čtenáři
i příznivci Hanspaulky podělit o zprávu,
že náš časopis slaví v tomto roce již dvacáté výročí.
Cesta od několikastránkových čísel
prvního ročníku ke čtvrtletníku se stálým počtem stránek, pravidelnými rubrikami s pestrým obsahem a články doplněnými fotografiemi byla dlouhá. Mnozí
z původních „otců zakladatelů“ již nejsou
mezi námi, ale jejich duchovní dítě se má
k světu. Na začátky časopisu vzpomíná
v tomto čísle jeden z původní skupiny zakládajících Hanspaulku, pan doktor Jindřich Schwippel.
Změnili se lidé kolem časopisu, změnilo se i vydávání časopisu. Hanspaulka
vychází jak tiskem, tak si od roku 2009
můžete přečíst všechna čísla také
v elektronické podobě na webové stránce Sokola Hanspaulka.
A od dubna letošního roku si
můžete přečíst na stejném místě
i všechna předchozí čísla – od prvního v roce 1997 až do posledního čísla roku 2008. Tomu se říká
dárek! Máte-li vzdálené přátele,
kteří Hanspaulku rádi čtou, dejte jim vědět, že i starší čísla jsou
kdykoliv k přečtení.
Přáli bychom si, aby se Hanspaulka stala společníkem všech
obyvatel Hanspaulky a Baby a proto od příštího čísla zavádíme nově
společenskou rubriku, ve které rádi
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uveřejníme (samozřejmě zdarma) vaše
blahopřání k narozeninám a jiným výročím členům vaší rodiny i známým. Bude
tu i místo na pozvánky na setkání tříd
po mnoha letech i na smutná oznámení, pokud se budete chtít o ně podělit
s ostatními.
Chtěli bychom, aby náš časopis byl
i v dalších letech zajímavý, čtivý a čtený.
K tomu nám dopomáhej nejen Bůh, ale
stojíme i o vaši pomoc, o kontakt s vámi.
Proto nabízíme možnost setkání každé druhé pondělí v měsíci od 16 hodin
ve školní knihovně ZŠ Hanspaulka v přízemí, vchod ze Sušické ulice. Popovídat si
můžete s námi i mezi sebou. První schůzka je 12. června.
Těšíme se na vás.
Vaše redakce.
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Dvacet let čtvrtletníku HANSPAULKA
Napřed něco o pojmu „Hanspaulan“
i mladém, neužívaném a neslýchaném
„Baban“.
Protože naše dnešní „ves“ či „městečko“ Hanspaulka s přifařenou Babou
od svých počátků spadá do farnosti kostela sv. Matěje a ten spadá do katastru
Horní Šárka, mohli bychom za první návštěvníky našeho areálu pokládat bájnou
Šárku, Ctirada a jeho družinu. Jenže to
bychom křivdili anonymnímu lidu doby
bronzové, který tu již sídlil a nějak hospodařil v málo probádaném pravěku. Pak se
tu nabízí hned trojí verze o založení našeho kostela sv. Matěje (r. 971?). V každém případě tu v hlavních rolích vystupuje kníže Boleslav II. Pobožný a medvěd (podle jedné verze divoký, podle jiné
ochočený a vlídný). Legendární laskavý ochočený medvěd by mohl být uznán
za dobrého „pra-Babana“.
Hanspaulané na Staré faře.
O všech těchto bájných i historických událostech i o současnosti se daleko podrobněji bavívala koncem 20. století skupina obyvatel Hanspaulky v salonku
hostince Stará fara. Byli tu především
praví „osedlí“ Hanspaulané – to jest ti, jejichž tatínek tu postavil dům a kteří tu
od malička vyrůstali. Mezi nimi svou aktivitou, schopnostmi i znalostmi vynikali bratři Vratislav a Ivan Beránkovi. Zrna
i zrnka historických poznatků tu sbírala
i rozdávala Daniela Houšková, nejpilnější shromažďovatelka všeho, co se dějin
Hanspaulky týkalo. A nelze zapomenout
na pana Jiřího Rathouského! Neznám nikoho, kdo by lépe znal všecky druhy liter,
písmenek a písma. Tento „osedlý Hanspaulan“ mimo jiné vymyslel krásný znak

2/2017

Erb Hanspaulky, který vymyslel a ztvárnil
grafik Jiří Rathouský

Hanspaulky: s průčelím našeho zámečku,
vinnou révou a symbolickým naznačením
naší kopcovitosti. (Jako erbovní klenot
pak nad tím znakem rozsvítil slunce.)
Až do „sametové revoluce“ r. 1989
měla absolutní většina osedlých Hanspaulanů jediného společného nepřítele – „vládu jedné strany“ (komunistické
strany – vysvětluji nejmladším čtenářům). A ta mlčící většina Hanspaulanů
neměla valné příjmy; nebyli jsme snad
přímo úplně chudí, na tu kávu či jiný
nápoj na Faře drobný peníz vždycky zbýval. (Ovšem v mnohých hanspaulských
domácnostech zbývaly „po předcích“
zděděné krásné a vzácné obrazy, starožitnosti a jiné cennosti. Ale všechno to
„rodinné stříbro“ se prodávalo až v nouzi nejvyšší.)
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„Ti ostatní“ – aneb špatná náplava.
Pravda, ve vilách opuštěných emigranty se pohodlně usadilo nové panstvo,
to nemělo zájem, aby se mezi původní
obyvatele integrovalo – a ti osedlí Hanspaulané je k tomu také nezvali, i když
k „náplavám“, pokud mohli být užiteční, tu panovala vstřícnost. Za jedinou velkou ohavnost „bolševíka“ jsme považovali drsný zábor a ještě drsnější přestavbu
vily generála Eliáše ve Fetrovské ulici. Samozřejmě nám také velmi vadil zákaz
vstupu pro obyčejný lid do stranického
velkohotelu Praha, a taky jeden z prvních počinů hanspauleckého Občanského fora byla hromadná návštěva okázale
nádherných interiérů hotelu. (Vzpomínka na našeho jezevčíka zvedajícího nožičku u sloupoví tohoto paláce je pro mne
dodnes malým symbolem vítězství
nad vládou jedné strany.)
Všichni jsme chtěli vytvořit
dobrou pospolitost a zásadně lepší současnost.
Se získanou svobodou se vyrojilo množství dobrých nápadů a mezi
nimi i ten,
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abychom jako jeden ze „spojovníků“ začali vydávat opravdu náš časopis a tak jsme
také založili Občanské sdružení Hanspaulka. Jména redaktorů a spolupracovníků najdete v tiráži těch nejstarších výtisků Hanspaulky. Počátky časopisu spadají
do doby „předpočítačové“ – psalo se, opisovalo a přepisovalo na psacích strojích...
Obnovila se činnost Sokola a některé
domy se začaly vracet původním majitelům; se Sokolem i novým vedením školy
přibyli do nové pospolitosti další aktivní a obětaví lidé a tak se doslova i symbolicky začaly otvírat studánky a pořádat množství báječných akcí pro děti
i pro dospělé. Náš malý časopis na ně zval
nebo o nich dodatečně referoval, bojoval
také za zachování všeho hezkého a zeleného na Hanspaulce i Babě.
Jindřich Schwipppel
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Lída Baarová a její vila na Hanspaulce

T

akto popsal arch. Zdeněk Lukeš vilu Lídy Baarové na Hanspaulce ve své knize Praha moderní II, Velký průvodce po architektuře 1900–
1950 / Levý břeh Vltavy:
Ve druhé polovině třicátých let projektoval Ladislav Žák tři extravagantní vily. Jednu pro leteckého konstruktéra
ing. Heina ve Vysočanech, Na Vysočanských vinicích 31, druhou pro režiséra
Martina Friče v Hodkovičkách, Na Lysinách 15, a třetí patřila známé filmové star
Lídě Baarové (vl. jménem Ludmila Babková) a jejím rodičům. I tento dům na Hanspaulce je mistrovským dílem. Zatímco uliční průčelí je nenápadné, směrem na jih
do zahrady probíhá aerodynamicky tvarovaným domem okenní pás v horním patře s konzolou. Před plochu přízemí zase
předstupuje průběžná terasa. Nautický
ráz pozdně funkcionalistické architektury podtrhuje zaoblené nároží, četné terasy, kruhové okno nebo trubková zábradlí.
V přízemí domu se nachází obývací pokoj,
v patře ložnice a pracovna. Na ploché střeše se rozkládá sluneční terasa s nástavbou
ve tvaru kapitánského můstku. Důmyslně
komponovaná stavba v zeleni patří k vrcholným příkladům architektury meziválečné avantgardy mezinárodního významu.
Většinou se účastníci mých vycházek
po Hanspaulce ptají, jestli jim ukážu také
vilu Lídy Baarové. Vilu, kterou nechala
postavit hlavně pro svého otce, toužícího
vždy po domku se zahrádkou, a kterou si
sama tak málo užila; do které, právě dostavěné, utekla z Německa, a odkud pak
po válce zase utíkala, vědoma si toho, co
ji u nás čeká. Herečka žila v letech 1914
– 2000, píší se o ní knihy, natáčejí filmy.
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I ke konci svého života byla zpovídána
novináři, kteří chtěli zjistit další okolnosti jejího vztahu s ministrem propagandy
„Třetí říše“ Josephem Goebbelsem. Vztahu, který nakonec zničil život její rodiny
a ji nadosmrti poznamenal.
Po roce 1989 u nás začaly vycházet paměti prvorepublikových hvězd. Tak jsem
si přečetla i její, nazvané Života sladké hořkosti. Snad jí všichni křivdili, říkala jsem si
tenkrát, když zde vztah s Goebbelsem popírala. Až později u nás vyšly také Útěky,
kniha vzpomínek, které podle jejího vyprávění sepsal spisovatel Josef Škvorecký
již v roce 1983. V této knize se otevřeně
vyznává ze své životní lásky ke Goebbelsovi. A po jejím přečtení jsem změnila názor
na tuto překrásnou herečku, kterou jsem
znala jen z filmů pro pamětníky a později už jako starou ženu, když svou rodnou
zemi po převratu navštívila.
Už od mládí mne zajímalo nepochopitelné selhání většiny Němců, kteří se
nechali strhnout tehdejšími vůdci, hlavně Hitlerem a ministrem propagandy Goebbelsem. Četla jsem proto mnoho knih
na toto téma, po roce 1989 jsem si koupila i Deníky Goebbelse z roku 1938, tedy
z doby ukončení jeho vztahu s Baarovou.
Nedávno se mi dostala do ruky další kniha Aféry a kauzy Lídy Baarové. Tentokrát
mnohem pravdivější než obojí její vzpomínky, protože jsou zde soustředěny archivní dokumenty, které se jí přímo týkají. Mladý autor, badatel Radek Žitný
(nar. 1988), sbírá materiály o této herečce již několik let. Jsou tu tedy i různá zajímavá svědectví, názory a výpovědi herců
a jiných současníků Lídy Baarové. Mnohá vyjádření mne velmi překvapila. Např.
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svědectví všeobecně oblíbeného herce
Karla Högera, jejího hereckého kolegy,
který ji hodnotil velmi záporně ve všech
směrech. Snad byla skutečně jeho zhrzenou láskou, jak je uvedeno v jejích vzpomínkách. Ale v knize je také noticka, výpověď MUDr. Karla Steinbacha, jednoho
z rodinných lékařů Babků. Četla jsem kdysi jeho velmi zajímavé vzpomínky na první republiku, které sepsal Viktor Fischl
pod názvem Svědek téměř stoletý. Steinbach veškerou vinu za zkázu rodiny kladl
na matku Baarové. I ze vzpomínek herečky na její dětství vyplývá, že manželství
rodičů bylo, hlavně pro psychickou chorobu jejich matky, velmi nešťastné. Matku a především otce, krásného člověka,
masarykovce, měla moc ráda, ale nesouladem rodičů obě sestry v dětství velmi
trpěly.
Lída Baarová začala žít a natáčet filmy
v Německu jako mladá dívka, jednadvacetiletá. To byla doba předválečné konjunktury. Snad pro své mládí a velké úspěchy
ve filmu příliš nevnímala to negativní,
pronásledování Židů a odpůrců Hitlerova

režimu a přípravu na válku. Byla nejdříve
přitahována Goebbelsovou mocí nad německým filmem, kterou ztělesňoval, jeho
jímavým hlasem, jak uvádí, on k ní zase její
výjimečnou krásou. Kráska a zvíře. Osud.
Největší láska jejich života. Velmi vzdělaný, hudebně nadaný muž, tělesně postižený, od mládí trpící pocity méněcennosti,
proto i s pokaženým charakterem, patří
náhle k nejmocnějším mužům Říše, kterého obdivuje a miluje jedna z nejkrásnějších hereček té doby. Oba ztratili hlavu. A po dvou letech, po osobní intervenci
jeho manželky u Hitlera, následoval okamžitý a úplný zákaz jejich vztahu. A tím
pro ni již navždy zničený život a pro něho
ještě větší vnitřní zloba, která pak poznamenala miliony lidí na celém světě.
Po návratu z Německa v roce 1938
natočila Baarová ještě několik filmů, ale
na jaře v roce 1941 následoval úplný zákaz.
Pro stále větší nedostatek peněz se v Berlíně již natáčelo čím dál méně filmů a začaly se tedy pro Němce dabovat filmy české.
Vzpomíná, jak seděla na terase vily, kožich přehozený přes ramena, a brečela,

Pohled na vilu z louky nad ní
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Vila Lídy B. z pohled ze zahrady

zmožena žalem: Pode mnou hučela jarní
Praha. Zatemnění, ale svítil měsíc, čarokrásný výhled přes dosud nezastavěnou stráň
pod mojí vilou na Vltavu, Hradčany a dál,
až na Mírové náměstí. Moje rodné město.
Ten večer také při rozhovoru se sestrou Zorkou poznala, že ji i sestra pro její
chování v Berlíně odsuzuje.
Po Zorčině poválečné sebevraždě, když
jí předtím Václav Vydra, horlivý komunista, oznámil, že do Komorního divadla, kde
po válce hrála, už kvůli Lídě nesmí, pak
svedla vinu jen na něho. Přála mu a modlila se v cele, tentokrát už jako vězeňkyně v Bartolomějské, aby byl potrestán.
A vzpomíná, že ji spravedlivý Bůh vyslyšel a za nějaký čas zemřelo Vydrovo první
dítě. Pro mne uspokojení nepochopitelné.
Život Lídy Baarové i její vily byl po jejím
dalším útěku opět složitý. Po svém návratu
v r. 1989 mohla vilu asi vidět jen z povzdálí,
protože byla rodině dočasně vyvlastněna.
Nejdříve v ní žil ještě chvíli otec s nevlastní matkou, kterým patřila její polovina, ale
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i ti byli nakonec vystěhováni komunisty
do pohraničí, tak jako mnozí jiní. Vilu obývá dnes člověk, který je zřejmě osvícený,
protože ji nechal renovovat vynikajícím architektem Ladislavem Lábusem. Tak zase
vyhlíží, jako by byla právě dostavěna.
Dodatek: Po dopsání tohoto článku
jsem si ještě jednou zajela podívat se na vilu
a vyfotografovat si ji. Měla jsem štěstí, její
skutečně osvícený majitel, který znal náš časopis, byl doma, dokonce mne pozval na zahradu, abych měla snímek vily i z druhé
strany. Dozvěděla jsem se další historii vily
v dlouhém období, kdy vila patřila Vojenské
správě, nakonec zde vzniklo několik bytů
pro nájemníky. Také o okolnostech, za kterých se stala po roce 1968 soukromou vilou
tehdejšího primátora Prahy, o její koupi nynějším majitelem, i následující rekonstrukci
vily architektem Ladislavem Lábusem. Vila
je krásná, má svého genia loci. Rodina majitele ji má ráda, žije se jí v ní spokojeně. Přeji
jim, aby si zde prožili jen samá šťastná léta.
Stanislava Bůchová
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Básnířka z Hanspaulky

B

ěla Janoštíková představila v Knihovně na Vinohradech 20. března, při příležitosti Světového dne poezie (World Poetry Day) a na oslavu
prvního jarního dne, své básnické dílo s názvem
To kvítí.
Označit Bělu Janoštíkovou prostě
za básnířku by značně zužovalo zorné
pole, kam ona svým ostatním dílem dohlédá. Zvědavost ji nutí mapovat jednotlivé země, aby si ze světa učinila přehlednou síť a získala tak pocit, že její malá
země i její lidský rozměr mají v tomto
vesmíru nezadatelné místo.
Podobně mapuje neznámo v oblastech společenského poznání. Když se například intelektuální klima jedno období
příliš soustředilo na kulturu a duchovní atmosféru východu, jmenovitě Japonska, jede se do této tajuplné země podívat
a přiveze odtud dílko Za sluncem japonské vlajky (2008), v němž si pro sebe vyřeší, co z této oblasti je pro ni přínosné. Vyhrocený zájem jejích souputnic o módu
a s ní spojené vyostřování společenských
rozdílů ji vede k zamyšlení o zdrojích
těchto postojů a již název knihy Jenom
pár hadříků (2010) vyjadřuje, jak si asi vyřešila pro sebe závažný problém. Podobný záměr měly i knihy Za kouzlem Turecka (2007) nebo Průmysl: příběhy z historie
(2011), pojednání o důležitých odvětvích
průmyslu.
Na to, že v ní dříme básnické vidění
světa ji upozornili někteří její čtenáři i recenzenti. Vycítili v jejích prozaických dílech nepřehlédnutelný poetický náboj.
To dalo podnět ke vzniku básnického
díla. Právě se rodící básnířku neoslovily
úhledně uspořádané zahrady jako symbol lidské nadvlády nad krásami přírody.
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Její květena je sesbírána na jejích cestách
a procházkách, a spíše připomíná louku,
lesní paseku než opečovávanou zahrádku.
Dílo rozsahem nevelké je ale originální v tom, že se zabývá výlučně světem
květin. Takto vyabstrahované pojetí mělo
své předchůdce a následovníky. Katolický kněz a společenský buřič Jakub Deml
v knize Moji přátelé z roku 1913 využívá
jednotlivé květiny k obraznému vyjádření svých pocitů. Z každé básně je možné
vyselektovat jeho postoj ke světu i lidem
(PŘESLIČKO, vzpomene si někdo ještě na nás, až budou všechny stromy tak
malé jako ty? Oh, jak tě miluji, sestřičko,
neboť jsi mi poslední svědkyní věků, kdy
ještě nebylo lidí.)
Současnice Louise Glücková se ve sbírce
Divoký kosatec, za niž obdržela v roce 1993
Pulitzerovu cenu, zabývá rovněž výlučně
květinami. Dějištěm sbírky
je autorčina vlastní
zahrada, ale o určité symboličnosti a víceznačnosti
výpovědi svědčí
i choreografie
díla, v němž se
střídají tři hlasy: hlas lidské
postavy, hlas
rostlin a hlas
Boha.
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Oba autoři, chtě nechtě, spojují květiny s lidskými osudy a tím je vzájemně hodnotově diferencují. Některé květiny nesou více lidské zátěže, jiné méně
a tím nabývají nebo ztrácejí něco z čtenářské přízně. Originalita Běly Janoštíkové spočívá v tom, že své květiny nenabíjí osobními pocity, ale snaží se
je chápat v jejich svébytné existenci,
mimo kritéria jejich užitečnosti nebo
škodlivosti.
Básnířka si pohrává s názvy květin
a vyvrací asociace, které by sváděly k hodnocení květin podle jejich názvu. „Kdo by
tu chtěl říci, že maceška je macešská“.
V doprovodném textu připojuje botanické podrobnosti k některým květinám.
V češtině je např. sedmikráska jen sedmkrát krásná, zatímco v němčině tisíckrát
(Tausendschön).
Čtenář by marně hledal v uspořádání básní nějaký systém, jaký použila pro
hlubší filosofické vyznění sbírky básní např. L. Glücková. Dle Běly Janoštíkové nás vtahují květiny, každá jednotlivě,
do světa poezie.
„Obzvlášť květiny, kvítky, to nejdrobnější, nenápadné kvítí, svěží zelené rostliny jako by byly pro poezii přímo stvořené.
Nepřestávají nám přinášet radost. Nepřestávají nás překvapovat. Všímáme si jejich půvabu. Zároveň si uvědomujeme, že
i v tom nejdrobnějším kvítí je síla schopná,
když na to přijde, roztrhat kámen. Uvědomujeme si, že to kvítí nám předává radostnou vitalitu, naději, svěžest a sílu. Radujeme se z blízkosti květin. Těší nás, když
vidíme, jak rostliny reagují na náš zájem
a péči.“
Autorka nezůstává na povrchu. Zjišťuje, že květiny obývající nehostinná
místa, úhory, příkopy, či rumiště, jsou
nejvíce srostlé s dějinami planety a jako
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tráva, „přicházející z hlubin věků“ nesou
pečeť krásy jiného druhu, než jen vnější půvab.
V následující ukázce evokuje na příkladu nenápadné květiny vlastnosti, které si u této opomíjené rostliny málokdo
všimne.

Svlačec
Zeptat bych se chtěla,
věděla bych ráda,
kam se vzdušnou cestou
svlačec ubírá.
Kampak asi letí
křídla jeho květů?
Proč tak pospíchá?
Jako po schodišti
Po opoře vzhůru
stoupá lodyha.
Schodiště se točí.
Lehká křídla květů
nezůstanou stát.
Pouze na chviličku
zvonec svlačce září
a už se zas znovu zavírá.
Nebeské zvony a zvonečky květů,
patříte-li možná k samotným andělům,
kteří po schodištích nad zemí blíž nebi
spěšně vystupují vzhůru k oblakům?
Ekologové a ekonomové prozíravě doporučují, abychom na svých zahrádkách
pěstovali, pro případ kolapsu civilizace,
plodiny na přežití. Květiny Běly Janoštíkové budou navzdory času zbarvovat
a oživovat naši planetu v každé etapě civilizačního vývoje
Zdeněk Jonák
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Ad honorem st. Mathiae
aneb Matějská pouť je naše!

S

vátek svatého Matěje po staletí připadal
na 24. únor (od roku 1970 je v liturgickém
kalendáři přesunut na 14. květen). Díky tomu, že
kostel sv. Matěje byl v blízkosti Prahy, bylo možné vykonat pouť i s liturgií během jednoho dne.
Nepočítáme-li kostel sv. Fabiána a Šebestiána
v Liboci (zde připadá poutní slavnost na 20. ledna), poskytoval kostel sv. Matěje zbožným Pražanům možnost absolvovat první pouť v roce.
Prodejní stánky, kde se daly koupit
drobnosti dětem nebo těm, kteří se nemohli poutě – putování zúčastnit, byly
pouhou doprovodnou součástí poutí.
Ve 20. století, zejména vlivem komunistické ideologie, byl význam slova pouť
přesouván výlučně na stánky s kolotoči.
Matějské pouti tak začaly nabývat v různých místech odlišného rázu. (vzpomínky
na Matějské poutě na Vítězném náměstí
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v Dejvicích už byly otištěny i v tomto časopise). Když dnes náhodně vzneseme
dotaz, co je Matějská pouť, málokdy se
setkáme se správnou odpovědí.
Ve farním prostředí je původní význam slova pouť samozřejmě znám. Jak
mohly vypadat Matějské poutě v minulých staletích, je pro všechny spíše nezodpovězenou otázkou. Tato skutečnost
začala několik nadšenců lákat k hledání
odpovědi. Starousedlíci měli pocit, že Matějská pouť (i když jen ta její jarmareční
část) je obyvateli jiných částí Prahy málokdy spojována se starobylým kostelíkem
na Hanspaulce.
Iniciátory pokusu o obnovení staré
tradice byly Lucie Chmelová (organizuje
Adventní zastavení na faře) s Beatou Altior (muzika u sv. Matěje), které přizvaly

HANSPAULKA

Michaela Pospíšila, jenž se již mnoho let
zabývá tématem poutí jak po stránce hudební, tak historické.
26. února 2017, v nedělním odpoledni po svátku sv. Matěje začala tato staronová SvatoMatějská pouť přednáškou Michaela Pospíšila. Konala se ve farním sále,
zaplněném do posledního místa. Přednáška posluchačům přiblížila průběh zamýšlené pouti, ale zejména jim potvrdila, že
nejdůležitější je něčeho se zúčastnit, zapojit se, sejít se, být tu jeden pro druhého a spolu jít příště zase dál. Posluchači
dostali několikastránkový zpěvníček s názvem NEŠPOR ČESKÝ SVATO-MATĚJSKÝ,
sestavený Michaelem Pospíšilem (z pramenů: Václav Karel Hollan Rovenský – Capella
Regia musicalis, 1693; Jan Jozeff – Božan,
Slavíček rajský 1719, Adam Václav Michna z Otradovic – Svatoroční muzika 1661).
Některé písně pak společně nacvičili, stejně jako za doby vzniku těchto kancionálů,
kdy předzpěvované písně zpívali všichni.
Ostatně zmínění skladatelé dosud nezapadli v zapomnění i proto, že jejich hudba
je nejen krásná, ale i přístupná většímu počtu laických zpěváků, zkrátka zpěvná.
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Procesí tedy za zpěvu nacvičených písní
vyšlo z fary nahoru a hřbitovem do kostela
sv. Matěje, kde proběhly zpívané nešpory,
vedené novým svatomatějským duchovním
správcem RNDr. R. D. Matúšem Kociánem.
Odsud se účastníci bohoslužby opět vrátili
za zpěvu k faře, aby se tu zahřáli a občerstvili. Ostatně byla neděle masopustní.
Tím však program na faře ještě nekončil. Ve farním sále byly v několika policích připraveny figurky ze svatomatějského perníkového betléma.
Již dříve se diskutovalo o využití starších figurek z perníkového betléma, které
se každoročně pečou čerstvé. Osud starých
figurek je různý. Některé jdou snad do muzea betlémů, další jsou využity jako záloha
pro případ, že nebude upečen čerstvý betlém. Někteří farníci navrhovali, že část figurek by mohla být vydražena, jiní namítali, že dříve dostali tu a tam figurku třeba
od pana faráře a teď to již nebude možné.
V závěru večera skutečně proběhla dražba. Účastnilo se jí několik přítomných, jednotlivců nebo skupinek, mezi
nimi i děti. Vedení dražby se ujala Marie
Hodinářová. Aby se v tom neuvěřitelném
množství krojů z různých míst Čech a Moravy bylo možné rychle zorientovat, byly
jednotlivé figurky betléma byly vždy krátce představeny. Dražba proběhla ve veselém duchu, dospělí i děti přihazovali,
všichni se učili rychle. Vyvolávací cena figurky byla 20 Kč, několik velmi žádaných
perníčků bylo vydraženo až za 120 Kč.
Tak proběhla první historická dražba figurek perníkového betléma z kostela
svatého Matěje.
Snad to byl první krok k tomu, aby se
nám ta NAŠE Svatomatějská pouť v nějakém menším rozsahu vrátila opět na Hanspaulku.
Marie Kuldová
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Ještě k ovzduší

J

elikož můj příspěvek o ovzduší v minulém
čísle Hanspaulky vyvolal řadu dotazů, tímto
článkem jej doplňuji. Nejprve k polétavému prachu (PM).
Na obr. č. 1 vidíme porovnání velikosti
lidského vlasu a prachových částic. Na ně
se váží těkavé organické látky (VOC –
z angl. volatile organic compounds), které působí zhoubně v organismu, zvláště pak v dětském. Jak jsem se již zmínil,
čím menší částice, tím jsou nebezpečnější. Kvůli svému členitějšímu povrchu váží
více polutantů, pronikají hlouběji, a protože jsou lehčí, mají velkou přenosovou
vzdálenost – až desítky km. Jejich hlavním zdrojem jsou dieselové motory, které sice pracují s chudší směsí (mají menší spotřebu) než benzinové, ale produkují
škodlivější emise.

Konkrétní příklad negativního působení na lidský organismus přinesla studie Oddělení genetické ekotoxikologie
Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
v jejímž rámci bylo v zimních měsících
roku 2014 na třech místech v lokalitě
Spořilov provedeno vždy týdenní měření. Cituji: „Výsledky měření koncentrací PM 2,5 ukazují překročení standardu
25 µg/m3 ve venkovním ovzduší i v bytech. Zjištěné koncentrace byly vyšší, než stanovuje Světová zdravotnická
organizace (WHO) a prokazatelně poškozují lidské zdraví, urychlují proces
stárnutí, zvyšují výskyt kardiovaskulárních onemocnění a diabetu.“ Totéž platí
i o zvýšených koncentracích navázaného
benzo(a)pyrenu, které způsobují v těhotenství nitroděložní růstovou retardaci, sníženou kvalitu spermií, onemocnění dýchacích cest u dětí apod. Autor této
studie, MUDr. Radim Šrám, mezinárodně

Obraz č. 1
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Obraz č. 2

uznávaný odborník, předseda sekce životního prostředí ČSAV, označil zjištěné
výsledky za katastrofické! Závažnost situace nyní konečně došla i pražské radnici a odpovědní činitelé se rozhodli vykoupit pozemky pod východní částí okruhu,
čímž se urychlí realizace 13 kilometrové
stavby (č. 511) o 2 roky. Město totiž nemusí čekat s výkupem pozemků na územní rozhodnutí jako státní investor, Ředitelství silnic a dálnic.
Na obr. č. 2 jsou uvedena měření PM
2,5 na balkoně ve 4. patře bytového domu
a v přilehlém bytě.
Myslíte si, že situace na Evropské, potažmo Na pískách, je v zimním období
lepší? Sice tu nemáme Jižní spojku, ale
osobních nafťáků tu projíždí požehnaně.
Souvisí to se sociálním profilem obyvatel
satelitů, ze 70% preferují auta s naftovými motory.
Co můžeme jako občané, kromě uvážlivého používání vlastního vozu, pro
zlepšení ovzduší udělat? Stav ovzduší
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na Hanspaulce by mohla zlepšit tato opatření:
1. Požadovat na zastupitelstvu městské části vyhlášení Hanspaulky zónou
s rychlostí 30km, tak, jak je to na Ořechovce. Dle mého názoru by se redukoval
provoz nejen v ulici Na pískách. Přes naši
rádoby klidnou čtvrť projíždí spousta aut,
která zde nemají cíl. Retardéry situaci nezlepšily, ve světě se od nich upouští, protože brzděním a opětným přidáním plynu paradoxně vzrůstá množství emisí.
Protože na Ořechovce zrušili označení
hlavních ulic, je nutno vždy dávat přednost zprava – tudíž jet obezřetně, pomalu. Totéž navrhuji zde.
2. Všude, kde je chodník širší než
3 metry, důsledně požadovat vysazení neopadavých keřů jako opatření proti zvíření prachu (redistribuci). Příkladem místa
vhodného pro keře je např. úsek Evropské ul. u Masarykovy koleje.
3. Kupovat zásadně potraviny vyrobené v ČR. „Mluvíme zde o životním
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prostředí, ale že sem za rok přijede sto
tisíc kamionů s masem, ovocem a zeleninou, to se neřeší. A to nemluvím o kamionech vyvážejících obilí. To ty výfukové
plyny nikomu nevadí?“ (Zd. Jandejsek, šéf
Agrární komory, letošní březen).
4. Nekupujte si auto s dieselovým motorem, doporučuji stlačený zemní plyn
(CNG). Pár kamarádů ho má a jsou velmi spokojeni.
5. Nevolte politiky (Zelení atd.), kteří
brání realizaci Pražského okruhu pod Suchdolem, který by Praze 6 pomohl. Prosazují již dvakrát změněnou, o 9 km delší
variantu, neberou v úvahu dálkový přenos emisí, vyšší počet projetých kilometrů, což znamená vyšší množství spálené
nafty (dále si do rovnice dosaďte sami).
Podle analýzy alternativní trasy SOKP vypracované Dopravní fakultou ČVUT (Silniční obzor, září 2016, str. 231–234), cituji:
„Sdružení projektantů pod vedením
Ing. Strnada předložilo ŘSD ČR postupně
3 studie…, přičemž trasa Ss (nyní zvaná
Regionální) se v různých částech segmentu SOKP postupně upravovala, pravděpodobně tak, jak autorům postupně přicházely informace o jejích územních kolizích
a dalších rizicích.“ Kolektiv ČVUT označil tuto variantu jako neproveditelnou,
čímž stanovil score studií na 6:2 ve prospěch varianty J., přičemž kladná hodnocení této varianty jsou od renomovanějších zdrojů.
Na Suchdole by zhoršenými podmínkami (spíše hlukem) bylo zasaženo cca
250 lidí bydlících v rodinných domcích
u přechodu tunel – most (z nichž někteří
stavěli s vědomím perspektivy stavby komunikace v blízkosti); mezi Chabry a Zdiby jsou 2 km volného prostranství (pole
a zahrádky). Naproti tomu od Evropské
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po Holešovičky žijí desetitisíce obyvatel,
kteří trvale trpí znečištěným ovzduším.
Vnímáte ten rozdíl?
6. Požadovat na zastupitelstvu urychlené konkrétní kroky k realizaci SOKP
ve variantě J – tunel pod Suchdolem dlouhý 1,8 km. Současné vedení naší městské
části je po 20 letech první, které nemá
tuto podporu v programovém prohlášení! Brání se v této otázce zaujmout konkrétní postoj – je rozpolcené. Ptejme se
proč a pamatujme na to při volbách.
Jak vidíte z obr. č. 2, lze při smogových situacích částečně omezit inhalaci škodlivin pobytem v bytě bez větrání.
Ale dlouhodobě účinnější pro zdraví nás
všech je popohnat politiky k řešení! A že
je potřeba dlouhý bič, vyplývá z tiskové
zprávy minulého týdne: “ Ministerstvo
dopravy slibuje několik měsíců přísnější
boj proti majitelům aut s naftovým motorem, kteří jezdí bez filtru pevných částic.
Přestože mělo jedinečnou šanci situaci
změnit, ministerstvo kontrolu neekologických vozů nezpřísnilo. Ministerská komise projednávala novou vyhlášku, která
řeší podmínky provozu stanic technické
kontroly (STK) a měření emisí. Do nové
legislativy se ale vůbec nedostal přísnější dohled nad auty, která jezdí bez těchto filtrů a vypouštějí do ovzduší mnohem
více škodlivin, než stanovují normy. Stávající podmínky umožňují, aby STK nebo
stanicí měření emisí prošlo auto bez filtru. Bohužel v současné době není vůle
něco měnit, a tak se bude podvádět stále
dále,“ míní Petr Vomáčka z ÚAMK.“
Závěrem přeji nám všem, abychom se
nemuseli při pobytu venku, nejen v zimních měsících, obávat o zdraví svých dětí,
resp. vnoučat, a také o své.
Ing. Lubomír Martínek
(lub.martinek@volny.cz)
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Afrikány pro Afriku

D

ěti z prvního stupně ZŠ Hanspaulka se již více
než 10 let podílejí na pomoci jedné z nejchudších zemí Afriky – Středoafrické republice. Ta patří
k nejméně rozvinutým zemím světa. Obyvatelstvo,
které má velmi nízkou kvalifikaci, pracuje převážně
v zemědělství, ale orná půda tvoří jen 3% území státu. Země nemá dostatek přírodních zdrojů a potraviny, ropu a další potřebné komodity musí dovážet.
Devizy získává vývozem diamantů, bavlny a dřeva.
Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, které vyznává polovina obyvatel, jedna polovina křesťanů je protestanská a druhá římskokatolická. Okolo třetiny populace vyznává animismus, víru v duchy
a duše, které stojí v pozadí živé i neživé přírody, zbytek tvoří především muslimové, kteří se soustřeďují na severu země. Právě zde probíhají v posledních
deseti letech boje mezi křesťany a muslimy.
Od roku 2006 se snaží lidem v této
zemi pomáhat také dobrovolníci obecně
prospěšné společnosti SIRIRI. Zaměřují se
na konkrétní pomoc hlavně dětem (výstavba denního stacionáře pro sirotky). V roce
2008 začala společnost podporovat projekt
„Stromy pro Afriku“, který pomáhal k obnově vykácených pralesů, učil místní obyvatele stromy sázet, pěstovat, zpracovávat
jejich plody a dřevo. V posledních letech se
ale zaměřili především na oblast vzdělávání

místních obyvatel. Společnost SIRIRI podporuje Lyceum sv. Augustina, školu, která je jediná pro oblast velkou jako Morava, učiliště pro automechaniky, Centrum
pro vzdělávání žen, kde si ženy během tří
let doplní vzdělání. Naučí se věci potřebné
pro rodinný život a kromě toho získají i základy ekonomiky potřebné nejen pro vedení domácnosti, ale i pro drobné podnikání.
Na tom všem se prostřednictvím OPS SIRIRI podílejí děti z hanspaulské školy. Projekt Afrikány pro Afriku je jedním z dlouhodobých projektů, kterým se získávají nejen
prostředky pro rozvoj aktivit ve Středoafrické republice, ale děti si uvědomují sounáležitost s lidmi, kteří potřebují pomoc.
Na jaře děti spolu s dobrovolníky SIRIRI vysejí afrikány, rajčata a bazalku, přitom si
společně povídají o Africe. O semenáčky se
pak po dva měsíce starají, zalévají, přesazují, a pak je prodávají. Učí se zodpovědnosti
nejen za probuzená semínka, ale uvědomí
si, že malé děti mohou přispět k řešení problémů lidí ve vzdálené zemi drobnou prací,
kterou samy zvládnou – pěstováním rostlinek. Peníze, které děti získají prodejem, zašle škola na konto společnosti SIRIRI a ta
pak pomáhá lidem ve Středoafrické republice postavit se na vlastní nohy. Když si koupíte sazeničky bazalky, afrikánů nebo rajčat
ve školní družině, můžete pomoci i vy.
Ludmila Čumplová

2/2017
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Knihovna ve škole

H

anspaulští rodáci si jistě pamatují z doby,
kdy navštěvovali základní školu, že se ve škole půjčovaly knížky. Školní knihovna byla v jedné
z šatnových klecí, v uzavřené skříni. Knihy vzorně
obalené v modrém papíře byly pečlivě srovnány
podle čísel, vybíraly se ze seznamu, ve kterém se
špatně hledalo, protože byl psán na stejném principu – podle pořadového čísla knihy. Na začátku
seznamu byly nejstarší, na konci nejnovější knihy.
Tento „úřad“ vedla vždy některá z učitelek, a svou
svatyni – jeskyni otevírala o velké přestávce. V tomto stavu přežila knihovna i konec druhého tisíciletí.
Až s novým vedením školy se změnil
pohled na využívání školní knihovny a knihy našly stálé místo tam, kde bývala školní kuchyně a jídelna. V nově zařízené místnosti, která se dala využívat dopoledne jako
třída a odpoledne tu děti mohly trávit volný čas, se těch pár knih, které obstály před
kritickým okem nové knihovnice s opravdu knihovnickým vzděláním, v nových regálech téměř ztrácelo. Paní knihovnice Jana
měla dobré kontakty na bezplatný zdroj nových knih, a regály se pozvolna zaplňovaly.
Ukázalo se, že nápad nové paní ředitelky,
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přijmout opravdového profesionála, byl výborný. Knihovna ožila řadou akcí pro děti.
Pro děti tu byly soutěže, Velké Říjnové Společné Čtení, začala tradice Nocí s Andersenem, spousta hravých akcí, později vzniklo Pohádkování, do knihovny začali chodit
předškoláci z MŠ Kohoutek. Knihovna získala od Klubu rodičů i peníze na nákup knih
a časopisů. Dnes má knihovna přes devět tisíc knih pro děti všech věkových stupňů
i pro dospělé a osm titulů časopisů. Kromě pořadů pro děti se tu vpodvečer konají
i akce pro rodiče, scházejí se tu různé pracovní skupiny a je tu příjemné prostředí.
A škola na knihovnu nezapomíná ani v současné době. Letos na jaře získaly děti krásný nově upravený prostor před knihovnou,
kde mohou relaxovat, povídat si a v teple a bezpečí čekat, až jim začnou zájmové
kroužky, nebo odpolední vyučování. Nové
akvárium, jak děti místnost nazvaly, nese,
stejně jako celá škola, výtvarný rukopis Báry
Hubené.
Jako čtenáři Hanspaulky jste srdečně
zváni 12. června po 16. hodině. Můžete si
přijít prohlédnout knihovnu, podívat se
na knihy a pobesedovat.
Ludmila Čumplová

HANSPAULKA

ZE SOKOLA

Prázdniny v Sokole

P

omalu končí školní rok a čekají nás prázdniny a dovolené. Pravidelné cvičení v sokolovně
vystřídají letní pobyty. Oddíl Rodiče a děti pod vedením náčelnice Anny Horákové se jako každoročně usídlí na oblíbené chatě Horalka v Orlických
horách. Děti čeká nabitý program: celodenní výlet, hry a také, jako zlatý hřeb na závěr – divadelní představení, kde účinkují děti i rodiče a sami si
také vyrábějí kulisy a kostýmy.
Gymnastky na soustředění, vypilují to,
co se celý rok učily. Pochopitelně se nebude jen trénovat, ale děti čeká pestrý program. Taneční oddíl pod vedením Sandry
Kučerové se na své letní soustředění rozjede do Mariánské v Krušných horách –
opět pro ně mají trenérky připravený zajímavý program včetně celotáborové hry
Dětský film.
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Ženy z oddílu aerobiku na přelomu července a srpna čeká cvičení v Lobči a pochopitelně výlety po okolí i různé
soutěže a hry.
V prvním týdnu prázdnin pořádá
florbalový oddíl příměstský tábor v hale
TJ Ruzyně – stále přijímáme zájemce
o tento tábor.
Hned po zahájení školního roku budeme první sobotu v září – 9. 9. 2017
na LADRONKAFESTu, kde se naše TJ
bude prezentovat populárními FIT TESTY a také vystoupením tanečního oddílu
v kulturní části programu.
Na Ladronce bude každý srdečně vítán. Přijďte v hojném počtu všichni,
kdo budete mít chuť a čas si nejen zasportovat, ale také se podívat na ukázky činnosti různých organizací sídlících
na Praze 6.
Věra Mikulková
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Domácí ekologická drogerie

J

ak si poradit, když nechceme používat komerční čisticí, prací, mycí a kosmetické přípravky?
Správně totiž tušíme, že obsahují zbytečně mnoho chemikálií, které mohou (hlavně když se jejich
účinky kombinují) nepříznivě působit na životní
prostředí i na naše zdraví. Pravda, můžeme raději
nakupovat ekologické přípravky a biokosmetiku,
ale v mnoha případech vystačíme s jednoduchými, levnými, a přitom účinnými prostředky, jaké
používaly už naše prababičky.
ČEHO SE VYVAROVAT
Dříve obávaný fosfor už dnes v komerčních pracích prášcích ani mycích prostředcích obsažený není, působil totiž eutrofizaci vod (množení řas, sinic, úbytek
kyslíku v řekách a nádržích) a před několika lety byl plošně zakázaný. V dezinfekčních a bělících prostředcích se ale často
vyskytuje chlor, který působí dráždivě až
toxicky (přestože se v našem organismu
nehromadí a jakmile se uvolní, brzy vyprchá). Raději se mu ale vyhneme, volíme
bělicí látky na bázi peroxosolí, a k domácí dezinfekci obvykle stačí mýdlo, přídavek trochy denaturovaného lihu nebo oleje z tea tree. Ostatně je otázka, zda a proč
bychom si měli přát hubit ve své domácnosti všechny mikroorganismy, pokud
nás neobtěžují třeba zápachem. Podle novějších výzkumů se zdá, že na vzniku moderních alergií má svůj podíl právě přehnaná domácí hygiena.
Hlavní složkou pracích prášků jsou
tenzidy (synteticky vyrobené tenzidy
známe jako saponáty), látky schopné
rozpouštět nečistoty díky snižování povrchového napětí rozpouštědel. Po chemické stránce jsou velmi různorodé a v přírodě se rozkládají většinou velmi dlouho.
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Velmi dobře rozložitelným tenzidem je
mýdlo, proto mu dáváme přednost.
ČÍM ODMAŠŤOVAT
A ODSTRAŇOVAT USAZENINY
Výborně odmašťuje horká voda s octem
(octa je ovšem třeba dávat asi 5× víc než
saponátů), účinek zlepšíme přídavkem
sody. Pokud toužíme po osvěžující vůni,
stačí přidat pár kapek esenciálního oleje
(levandule, citrus, máta…). Ocet odstraňuje i usazený vodní kámen, obdobně působí citron (třeba slupka od vymačkané
půlky citronu vyleští vodovodní baterii).
Jemně mletý vápenec působí jako
abrazivum (obrušuje), když potřebujeme
vyčistit zašpiněnou sanitární keramiku.
Při mytí oken přidáme do teplé vody
škrob (do dvou litrů půl sklenice škrobu),
po oschnutí naleštíme novinami nebo
hadříkem s mikrovlákny. Obdobně můžeme ošetřit zrcadlo tak, že je potřeme
plochou rozkrojené brambory a pak naleštíme.
ČÍM PRÁT
Ekologicky nezávadné jsou prací přípravky na bázi mýdlových ořechů,
nebo jádrové mýdlo, zvané také mýdlo

HANSPAULKA

s jelenem. Z toho a ze sody na praní (uhličitan sodný – nezaměňovat s potravinářskou sodou bikarbonou) si můžeme
připravit „jelení sliz“:
Jedno mýdlo nastrouháme do kbelíku a zalijeme asi 3 – 4 litry horké vody.
Po rozpuštění mýdla přisypeme sodu
(krystalické třetinu sáčku, práškové čtvrtinu), promícháme a necháme vše rozpustit. Pak dolijeme teplou vodou do obsahu deseti litrů, pořádně rozmixujeme
tyčovým mixérem a případně přidáme
10 kapek esenciálního oleje. Vznikne univerzální prací prostředek pro ruční praní i praní v pračce, na jemné prádlo, vlnu
i hedvábí, na bílé i barevné prádlo.*
Mastné skvrny na prádle odstraníme žlučovým mýdlem nebo perkarbonátem sodným, který má i bělící účinky (jde
o sodu obohacenou o peroxid vodíku,
funguje ve vodě horké alespoň 50 stupňů).
KOSMETIKA
Komerční kosmetické přípravky sice podléhají náročnějším hygienickým normám

ECO

než přípravky pro úklid, mytí a praní v domácnosti, ale přece jen se do nich pro větší stabilitu, lepší použitelnost (konzistenci, roztírání apod.) a vůni přidávají látky,
které mohou při dlouhodobém působení
a v kombinacích s jinými působit toxicky
či hormonálně nepříznivě (ftaláty, xylenové pižmo, hliník, formaldehyd) nebo
látky působící alergie (parabeny). Lépe
je kupovat kosmetiku, která tyto látky
neobsahuje, nebo rovnou přírodní a bio
kosmetiku.
Na internetu najdeme řadu návodů,
jak si připravit domácí přírodní kosmetiku
z přírodních surovin, jako jsou různé oleje,
včelí vosk, aromatické přísady (esenciální
oleje, bylinkové nálevy, maceráty a podobně) – nevýhodou těchto přípravků může
být, že se brzy kazí a je třeba je uchovávat v lednici, nesahat do kelímků prsty, ale
čistou špachličkou apod. – prostě si budete muset osvojit trochu jiné návyky. Hitem
posledních let je také mytí vlasů kašičkou
z mouky a vody.
PRAMENY:
n Desatero domácí ekologie, A. Máchal
a M. Vlašín, Ekocentrum Brno
n Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně, Arnika 2010
n www.veronica.cz/environmentalne-setrne-uklizeni
n http://arnika.org/pro-spotrebitele-2
n Ekologický úklid domácnosti I – III,
Alena Gajdušková
n články na webu www.permakulturacs.cz
n http://domaci-kosmetika.eu/cs/
n http://akademie.inhair.cz/no-poo-myti-vlasu-zitnou-moukou/
Eva Hauserová

*Poznámka redakce: v drogerii je možno koupit prací prostředek
Jelen, tekutý na ruční praní, prášek do pračky i na ruční praní.
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Čištění sifonu

Rychlovarná konvice
Naplnit vodou, přidat 1 dl octa, 2 lž soli,
převařit, nechat působit asi 2 hod., vypláchnout, vytřít.

Do odtoku nasypat 1 díl krystalické
sody na praní (25 g) 2 díly soli (50 g), zalít octem (1/2 hrnku), nechat vyšumět,
po chvíli propláchnout horkou vodou.

Čištění pračky
¼ l octa, vyvářka na krátký cyklus.

Jak provonět
myčku
Půlku vymačkaného citronu dát na dno
myčky před mytím nádobí.
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Čištění připáleného
hrnce

Na dno nasypat hrst krystalické sody
na praní, zalít vodou, aby celá připálená
plocha byla pokrytá, chvíli povařit, až povlak změkne a začne se odlupovat, pak
umýt.
Cu

HANSPAULKA

AKTUALITY

Patnácté výročí povodně

D

okumentární fotografie paní Mileny Sukové roz. Kimlové (pamětníci jistě znali hanspaulského fotografa Kimlu) připomínají největší
neštěstí tohoto století, který postihl Česko a především Prahu.
Jsou pořízeny 14. srpna 2002, kdy
v Praze kulminovala povodeň s průtokem
cca 5000 m3 za sekundu (v noci na 14. 8.
je uváděno 4700–5300 m3; pro srovnání:
běžný průtok v Praze je zhruba 150 m3,
minimální byly zaznamenány v letech
1904 – 11.5 m3, 1911 – 13 m3 a 1947 – 15
m3). Tato povodeň byla označována jako
pětisetletá nebo dokonce tisíciletá. Tehdy
jsme se na tu hrůzu chodili dívat od zříceniny Baba, odkud jsou také pořízeny obě
fotografie.
Přejme si, a doufejme, že tato událost
největším pražským neštěstím tohoto
století zůstane.

Fotografie zachycuje
zatopenou Pražskou ZOO

Milena Suková a Ladislav Trojan

Pohled od zříceniny Baba
na zatopenou Podbabu
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AKTUALITY

Knížky na celé léto
Těšíte se na léto? Berete si s sebou knihy?
Pak by se vám mohla hodit informace, že
od 12. 6. 2017 půjčuje Městská knihovna hl. m. Prahy na celé prázdniny! Vracet

můžete až v září. Letní provoz platí od
1. 7. do 31. 8. 2017.
O prázdninách bude zavřeno na dva
týdny, od 24. 7. do 6. 8. 2017.

Úplné vydání
časopisu Hanspaulka
na internetu
Na webu Sokola Hanspaulka můžete
od konce dubna najít již všechna čísla časopisu Hanspaulka. Ve svém volném čase
je naskenoval pan Libor Zapletal a TJ Sokol
Hanspaulka umístil na své webové stránky, za což jim patří náš redakční dík. Pokud
máte kontakt na vzdálené rodáky a kamarády, sdělte jim, že na webové adrese sokol-hanspaulka.cz si mohou zavzpomínat.
cu

Kde najdete časopis
Hanspaulka?
Časopis Hanspaulka dostávají jeho pravidelní čtenáři do schránky. Pro ty, kdo nemají to štěstí, je časopis vždy začátkem
března, června, září a prosince k dispozici na těchto místech:
n Hanspaulské lazebnictví
n Lékárna Hanspaulka
n Pizerie Na Pískách
n Kavárna U Janičky
n Koloniál – U medvěda
n Řeznictví u Tesca
n Květinářství Na Špitálce
n Vínečko V zatáčce 99
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 ukrárna – Fišerka
C
Cukrárna Na Faře
n Vinárna – Merlon
n Vinárna – Znovín
n
n

Do lékařských ordinací:
MUDr. Zýmová
n MUDr. Kubiče
n MUDr. Háblová
n MUDr. Šprinclová
n MUDr. Jelínek
n MUDr. Šranková
pouze na přečtení 1–2 výtisky.
n

HANSPAULKA
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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
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DŘÍVE A DNES

Náměstíčko Na Hanspaulce



Foto mezi lety 1930–1940



Foto z roku 2017

