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Podkolenky, kuličky,
v písku důlek maličký.
Z jara v Šárce fialky
sladce voní do dálky.
U mlýna se slavík skrýval,
za soumraku v houští zpíval.

Vítr fouká do strání,
zvadlé listí rozhání.
Nad strništěm Červeňáku
vzlétá k nebi hejno mraků.
Školník dveře otevírá,
školní rok nám začíná.

L ÉTO

ZI M A

Dneska jdeme do Šárky.
Čeká tam koupaliště.
K náplavce Vltavy půjdeme asi příště.
Zmrzlina od Melče
do dlaně odkapává. Rychle ji olízni!
Sladká je léta šťáva.

V zimě sáně rohačky
vybírají zatáčky
a podkůvky na patách
víří kolem sněžný prach.
Z Šipkapasu dolu letí.
Uhněte jim z cesty, děti!

Co tím chtěl básník říci? Jen to, že nad Hanspaulku není.
A vysvětlení pro mladší generaci: Mlýn zvaný Dubový, též Dubák, je v Šáreckém údolí u Jenerálky a opravdu tam bývali slavíci. Na dnes již neexistující koupaliště v Tiché
Šárce se z Hanspaulky chodilo prudkou strání od kostela sv. Matěje. Melčova cukrárna
byla na rohu ulic Na Pískách a Na Dyrince. Na Červeném vrchu je dnes sídliště, ale dříve
tam byla obdělávaná pole a louky (na podzim se tam pouštěli draci a v zimě se tam sáňkovalo). Šipkapas (Zlatnice) byla dávno zaniklá výletní restaurace pojmenovaná po bulharském průsmyku Šipka, její zbytky stojí v ulici Na Zlatnici a dolů do Šárky od ní vede
prudký úvoz.
Anastázie Kopřivová
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Školní knihovna dívčí obecné školy
v Sušické ulici

D

o obecné školy v Sušické ulici jsem chodila
v letech 1942–1947. Nevím, ve které místnosti školní knihovna byla. Právě tak nevím, zda
byly ve škole dvě samostatné knihovny, samostatné pro chlapeckou a dívčí školu, ani nevím,
jak se jmenovala učitelka, která ji měla na starosti v naší dívčí škole. Do místnosti školní knihovny
jsme totiž nechodily, ale knížky chodily za námi
do tříd.
Když o tom dnes dodatečně přemýšlím, předpokládám, že knihy v knihovně
byly rozděleny nikoli podle autorů nebo
témat, ale, podle rozvoje čtenářských
schopností žáků jednotlivých postupných ročníků. Pro začínající čtenáře bohatě ilustrované s krátkým a jednoduchým

textem tištěným velkým písmem a pro
zkušenější čtenáře s textem stále náročnějším. A protože v každé třídě byli zastoupeni lepší i slabší čtenáři, výběr knih
s tím počítal.
Válečná školní knihovna byla asi velmi
chudá. Jako ve všech veřejných knihovnách utrpěl výběr knih povinným vyřazováním knih „závadného obsahu“, které
nařídily protektorátní úřady. Z knihoven
tehdy zmizely všechny knihy s legionářskou tematikou, knihy vlastenecké, knihy
se zmínkou o presidentovi T. G. Masarykovi apod. A utrpěly i knihy, které prošly
přísným sítem cenzury. V některých byly
tuší a podle pravítka začerněny jednotlivé závadné údaje. Sítem cenzury prošly

1/2018

3

HISTORIE A OSOBNOSTI
jen nezávadné mravoličné příběhy, cestopisy, které se ale nemohly týkat zemí,
a nimiž ještě Německo neválčilo a knihy
o zvířátkách. Vzpomínám si na oblíbené
příběhy ježečka Pícháčka v rodném lese
s barevnými ilustracemi Vojtěcha Kubašty, Svolinského ilustrace Zemanovy Veverky Zrzečky a vytouženou knihu, která se jmenovala Tygr pana Boška. Autora
neznám, protože jména autorů nás tehdy
vůbec nezajímala. Tygr nebylo žádné zvíře, ale trucovité a silně poruchové auto,
se kterým si pan Bošek náramně užíval.
Kniha byla ilustrovaná. Byly to jednoduché ale svižné pérovky a teprve po letech
jsem se dozvěděla, že jejich autorem byl
Jiří Trnka.
Ještě si jasně vzpomínám na první seznámení se zakázanými Starými pověstmi českými. Muselo to být v posledním
válečném roce, kdy byla škola obsazena
vojáky a žáci poznávali lokály hanspaulských hospod, kam jednou nebo dvakrát týdně chodili pro úkoly. Pamatuji si,
že to bylo v dnes již neexistující hospodě U Špačků u Hadovky. Paní učitelka si
dodala odvahy a procítěně a s náležitým
vlasteneckým patosem nám přečetla pověst o kněžně Libuši a o tom, že sláva Prahy se zase bude hvězd dotýkat. Za domácí úkol jsme měli vymyslet a napsat
několik vět, ve kterých by bylo jméno Libuše. Moc jsem neuspěla, protože jsem
místo psacího L, ve všech případech napsala S (Sibuše).
Třídní učitelka (v naší třídě to byla
Pavla Scheibrová) přinesla na začátku
školního roku do třídy knihy a rozdělila je žákyním, které si je odnesly domů
s tím, že je mají během týdne nebo čtrnácti dnů přečíst a ve stanovený den je
do školy přinést k výměně. Už přibližně
za měsíc jsme věděly, které knížky jsou
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zajímavé a zábavné a které naopak velmi nudné. Výměnu knih řídila učitelka,
a tak jsme si nemohly vybírat, ale jen se
těšit, že na nás také jednou přijde řada
a konečně si odneseme vytouženou knihu. Aby to bylo napínavější, knihy byla zabaleny do modrého balicího papíru, a tak
jsme nemohly tušit, co se pod obalem
ukrývá, zda poklad nebo nuda. Než jsme
se dočkaly, prokousávaly jsme se poctivě
nezajímavým textem mravoličných příběhů, protože jsme nikdy nevěděly, kdy
se nás učitelka zeptá, jak se nám knížka
líbila a nenápadným dotazem neprověří, zda jsme knihu opravdu přečetly. Díky
takovému přísnému výcviku se naučilo
naše pokolení nejen číst, ale hlavně milovat knihy.
Anastázie Kopřivová

HANSPAULKA

Jak mohla naše sokolovna také vypadat
1. část

H

istorie naší místní sokolské jednoty je plně
popsána v Almanachu, který byl vydán
k 80. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol
na Hanspaulce. V době založení – v roce 1931 se
jednota jmenovala TJ Sokol Dejvice II a cvičení
probíhalo v pronajímaných prostorech na různých
místech Hanspaulky. Proto výbor TJ Sokol zakoupil
pozemky a vyhlásil architektonickou soutěž na výstavbu, původně kina, loutkového divadla a společenského a kulturního zařízení na Hanspaulce.
Dokumenty a detaily této soutěže se dosud nepodařilo nalézt. Soutěž vyhrál návrh, podle kterého
byla stavba kina dodatečně upravena jako cvičební sál.
Pro zajímavost – při koupi pozemku si TJ Sokol Dejvice II vypůjčila určitou
částku na zaplacení ceny pozemků, tuto
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půjčku splácela, poté přišel rok 1939 –
okupace ČSR, válka, 1941 – zákaz činnosti a rozpuštění Sokola, rok 1948 –„vítězný“ únor a roky 1948 až 1989 s politicky
motivovanými změnami názvů jednoty,
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spojenými s převody majetku. Tyto všechny politické skutečnosti způsobily, že v katastru nemovitostí bylo na pozemky pod
sokolovnou a hřištěm stále zapsáno věcné břemeno, vázané na půjčku, její splacení
a ukončení. Ekonomicky byl tento problém
neřešitelný, nikdo nebyl schopen stanovit
výši nutného doplatku. Teprve v nedávné
době se spoluprací členů výboru a jejich rodinných příslušníků, právníků a notářů, podařilo najít řešení tohoto věcného břemene
a to bylo po 75 letech z katastru nemovitostí vymazáno.

pozůstalosti jsem nalezl jeho návrh – výkresy a perspektivní pohled na průčelí sokolovny. Soutěž vyhrál jiný návrh, a tak
z návrhu Ing. Arch J. Beránka máme pouze výkresy neuskutečněné stavby.
Na obrázcích je jasně vidět, že v zadání soutěže bylo kino s možností hraní
loutkového divadla, další kulturní zařízení
– knihovna a malá restaurace. To vše vybaveno odpovídajícím technickým a hygienickým zázemím. V kině mohlo promítání
filmů sledovat 378 sedících diváků.

Architektonická soutěž
a jeden z neúspěšných návrhů

Pozn. Redakce: Soutěž vyhrál návrh bratra Ing. arch. Františka Koláře. V jeho návrhu se kromě tělocvičny počítalo také
se společenským sálem s kinem a restauračním zařízením. Pro
omezené finanční prostředky bylo nutno plány korigovat. Zvítězilo řešení tělocvičného sálu, který byl zároveň divadelním
sálem a místem pro jiné sokolské podniky. Prostory byly
vyřešeny tak, aby mohly sloužit i jiným účelům: šatna cvičících
byla i hledištěm loutkového divadélka, předsálí tělocvičného
sálu též restauračním prostorem.

Architektonické soutěže na výstavbu se
zúčastnil také Ing. arch. Jaroslav Beránek,
otec zakladatelů časopisu Hanspaulka,
Vratislava a Ivana Beránkových. V jejich
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Nová básnická sbírka Běly Janoštíkové

B

ásnířka Běla Janoštíková představila dne
22. listopadu 2017 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského, u příležitosti výročí J. A. Komenského, svou novou
sbírku Krásný je svět.
Jestliže si přečteme předchozí básnickou sbírku To kvítí, můžeme se jen dohadovat, kam až se dá v úspornosti básnického výrazu ještě zajít. Označíme-li dílo
básnířky jako minimalistické, potom ne
proto, že by se omezovala na malá témata, ale spíše proto, že volí pro svůj výraz
jen ty nejnezbytnější jazykové prostředky.

Nová sbírka Krásný je svět s podnázvem Verše pro nejmenší i všechny větší, přináší nesnadno uchopitelné verše, které jako by byly psány přímo živly.
Větrem, mraky, deštěm. V jejím podání
to, co bylo před okamžikem vnímatelné
jako šifra určité skutečnosti, za okamžik
již jí není.
Přístup básnířky připomíná staré japonské nebo čínské malování na vodě,
techniku, která se obrodila v 19. století v Turecku pod názvem Ebru. Podobně
jako v této technice hraje pro dosahování výsledného efektu roli kvalita barvy, hustota kapaliny, výška hladiny, ale
i psychosomatický stav, a nálada umělce, má na stavbu básní Běly Janoštíkové
vliv síla větru, vlhkost atmosféry i psychický stav a nálada umělkyně, díky
nímž se může, ale nemusí, obrazec zaznamenat.
VÍ T R A MRAKY
Kde se náhle vzaly
Na nebi mraky?
Vždyť ještě před chvílí…
bylo nebe tak čisté.
Přivál je vítr.
Aby se na nich projel,
aby je honil po obloze
a vrhal jejich stíny na Zemi.
Jenže ten samý vítr
mraky rozežene,
odfoukne, roztrhá, rozptýlí
a nebe bude zas jak vymetené.
Modré a čisté.
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V Z D U ŠN Ý Z Á M E K
Stavěl vítr zámek.
Stavěl vzdušný palác.
O třech patrech,
věžích sedmi.
S mnoha sály,
se sklepením,
se schodišti,
s korouhvemi.
Co postavil, odvál.
Minimalismus používali i bezprostřední básničtí předchůdci, téměř současníci, například Egon Bondy, Andrej
Stankovič, Ivan Martin Jirous, i když spíše
jako absurdní připomínku někdejší formy
politické agitky.
(Jirous: „Tuší snad jenom Amnesty/
v jakém zde žijem neštěstí.“ Bondy: „Nad
Tatrů sa blýská / Dagmara si výská / Dagmaro fuj! / kde domov můj.“)
Básnířka v nové sbírce navazuje na některé podněty naznačené již ve sbírce
první. Najdeme zde básně napsané formou haiku, japonské sedmnáctislabičné
básně, vzniklé na konci 17. století. Básnířka použila volnější formu, která v prvním
verši používá pět slabik, v druhém sedm
a v třetím zase pět. Nejde zde o bezúčelné rýmování, ale o vystižení podstaty
konkrétního dění, o zachycení změny výseku přírody v čase apod.
Jakou šanci má tento přístup v době
rozvíjející se konceptualistické formy umění, s jeho rezignací na smyslovou stránku
a který za jedinou hodnotu považuje myšlenku – koncept? Hodnotou básně nemůže být prostá radost, zaujetí, musí se vždy
pátrat po její sémantice a k závěru nelze
dojít bez „fundované“ interpretace.
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V souvislosti s japonskou filozofií se
může mluvit o jakési estetice prázdnoty,
která je i určitým mezníkem minimalismu, protože do minusu nelze pokračovat.
Ve 20. století na tyto podněty navazovaly malířské experimenty, například Malevičův bílý čtverec na bílé ploše, básnické
pokusy psát básně na čistý papír beze slov.
Dochází k pokusům o rozmývání samotného autorství a narušení jeho výsadního
postavení v tvorbě imaginárních světů.
Básně Běly Janoštíkové však nevznikly
proto, aby vyjadřovaly ideje východních filozofií, ale aby přinesly potěšení „nejmenším“ při objevování mateřštiny a okolního
světa. Poskytují nepřeberné možnosti rytmizace mluveného slova, lze je vytleskávat, taktovat i doprovázet pohybovou improvizací. Autorka samozřejmě zamýšlela
své verše i pro radost všech „větších“.
Zdeněk Jonák

HANSPAULKA
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Matějská pouť aneb pouť jako žádná jiná
Renesanční kořeny staromatějské pouti – boj o duši Evropy
(2. část)

V

dnešní době si mnozí obyvatelé Hanspaulky ani nemusí uvědomit, že nenápadný bílý
kostelík shlížející do údolí Tiché Šárky svým významem zastiňuje mnohé honosnější kostely,
baziliky a chrámy stověžaté Prahy. Celé generace Pražanů však mají v povědomí, že na přelomu
zimy a jara se v Praze koná Matějská pouť. Snad
je tomu proto, že během posledních desetiletí se
pouť odehrává na pražském Výstavišti, které se
nachází notný kus cesty proti proudu Vltavy. Bohatá historie pouti by však neměla být zastíněna pouze kratochvílemi pro děti a mládež, neboť
vlastní tradice sahá až do konce 16. století. Jejímu vzniku však předcházela závažná rozhodnutí,
která formovala historii celé Evropy.
Říká se, že všechny cesty vedou
do Říma. V našem případě nejhlubší kořeny vedoucí k Matějské pouti sahají až

Filip II. a bitva u Lepanta (autor Tiziano Vecelli)
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k Božímu hodu vánočnímu roku 800,
kdy papež Lev III. (750–816) korunoval
v Římě franckého krále Karla Velikého
(742–814) císařem. Ten se tak stal prvním císařem na území západní Evropy
po více jak 300 letech. Titul císaře, stejně
jako titul papeže, nebyl dědičný, ale volený. Nejprve probíhala volba „krále Svaté říše římské“, kterého museli zvolit tzv.
kurfiřti na – za tímto účelem svolaném
– sněmu. Tam se dohodli, komu královský (ale de facto císařský) trůn přiřknou
a za jakých podmínek. Královskou korunu stvrdila císařská korunovace, kterou mohl vykonat pouze papež. Tímto
geniálním tahem získal Karel Veliký exklusivní spojení císařského majestátu se
Svatým stolcem a na další staletí vtáhl
papeže do říšské politiky. Tradice dvojité korunovace římského císaře trvala až
do roku 1530, kdy se Karel V. Habsburský stal posledním císařem, který byl korunován nejprve na krále Svaté říše římské a následně papežem na císaře Svaté
říše římské.
Císař Karel V. Habsburský (žil 1500–
1558, císařem 1519–1556) byl korunován králem i císařem v Cáchách (nachází se v nejzápadnější části Německa) roku
1520. Skutečnost, že císařská korunovace neprobíhala jako obvykle v Římě, byla
jednou z předzvěstí změn a osudových
rozhodnutí, jež se s osobností císaře Karla V. pojí. Důsledky těchto rozhodnutí se
zásadně promítly do směřování celé Evropy. Na sněmu ve Wormsu (město v jihozápadním Německu) byl sotva zvolený císař Karel V. donucen neústupností
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všech zúčastněných stran zaujmout důrazný postoj vůči reformaci. 26. května 1521 potvrdil edikt, jímž byla uvalena říšská klatba na německého teologa
a protestantského reformátora Martina
Luthera (1483–1546) a jeho učení bylo
zakázáno. Tato klatba v podstatě zopakovala exkomunikaci vyhlášenou papežem
Lvem X. (1475–1521; říšská klatba byla
světským ekvivalentem papežovy klatby,
čili exkomunikace) a přilila olej do ohně
náboženského pnutí, které již od husitských válek, tedy více než sto let, narušovalo pospolitost západního křesťanství,
a umožňovalo tak Osmanské říši – tradičnímu nepříteli křesťanské Evropy – zasívat svár a těžit z něho.
Druhým rozhodnutím, kterým Karel
V. zásadně změnil politickou mapu Evropy a ovlivnil její následný historický vývoj, bylo rozdělení habsburského rodu
na španělskou a rakouskou větev. V každé větvi rodu se postupně zformovaly odlišné přístupy k zásadním otázkám doby,
mezi které patřila především rozmáhající
se reformace. Karel V. se sice ještě snažil
o odstranění prohlubujícího se příkopu
mezi protestanty a katolíky, nesetkal se
však s dostatečnou ochotou ani u jedné
ze znesvářených stran. Této situace umně
využívali vnější nepřátelé, takže celý spor
se vlekl po generace. Třebaže při formování vojska proti Turkům náboženská
otázka na chvíli ustoupila vnějšímu nebezpečí, zůstávala jedním z hlavních politických témat vlády císaře Rudolfa II.
Poté, co císař Karel V. abdikoval, obdržel v roce 1556 jeho bratr Ferdinand I.
Habsburský (1503–1564; od r. 1526 král
český a uherský) „německé državy“ a císařský titul. Karlův jediný legitimní syn
Filip II. (1527–1598) dostal Španělsko,
Nizozemí a habsburské državy v Itálii
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Karel V. (autor Tiziano Vecelli)

a v zámoří. V císařově testamentu otevřeném po jeho smrti 21. září 1558 byl
Karlův nemanželský syn Juan d‘Austria
(1547–1578) oficiálně uznán za legitimního syna, byla mu přiznána apanáž a ponechána svobodná volba v jeho další kariéře. Juan d’Austria si zvolil světskou dráhu
v armádě, což se ukázalo jako šťastné rozhodnutí pro Turky ohrožovanou Evropu,
a nepřímo i pro osud místního kostela sv.
Matěje.
V předchozím čísle Listu Hanspaulka
jsme zmínili zásadní roli papeže Klementa VIII., který svým rozhodnutím položil základy budoucí slávě Matějské pouti. Rodné jméno papeže Klementa VIII.
bylo Ippolito Aldobrandini a jeho profesní dráha byla ztělesněním politického
role církve v tehdejší společnosti, podtržené rozhodnutím Karla Velikého. Když
mu bylo 35 let, zúčastnil se jednání mezi
Papežským stolcem zastoupeným papežem Piem V. (byl papežem v letech
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1566–1572) a španělským králem Filipem II. Habsburským (vládl 1556–1598).
Aldobrandini při jednáních o vytvoření
protiturecké aliance (známé jako Svatá
liga z roku 1571) zazářil, čímž odstartoval svoji hvězdnou kariéru, kterou završil pontifikátem v roce 1592. Impulsem
pro ustanovení Svaté ligy byla snaha spojit síly křesťanské Evropy k omezení expanze Osmanské říše (neboli říše Osmanských Turků probíhající jak na pevnině,
tak i ve Středomoří. Zde Osmanská říše
za vlády sultána Selima II. (1524–1574)

podnikla v roce 1570 masivní útok na benátské kolonie na Kypru, což u křesťanů vyvolalo zděšení a obavy z následného
útoku osmanských vojsk na Apeninský
poloostrov a na španělské kolonie v severní Africe.
Ironií osudu bylo, že Nurbana (1525–
1583), manželka sultána Selima II., byla
původně Benátčanka Cecilie Venier-Baffo
unesená ve svých devíti letech, která se
postupně z pozice otrokyně vypracovala na konkubínu, a nakonec se stala právoplatnou manželkou výše zmíněného

Juan d‘Austria
(autor Franz Hogenberg)
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sultána. Nurbana uměla svého postavení náležitě využít a traduje se, že ve skutečnosti určovala politiku Osmanské říše
ona. Není tedy divu, že se Benátky ve Svaté lize z roku 1571 výrazně angažovaly.
Po jejich boku stanuli španělští Habsburkové, Papežský stát, Janovská republika
a další křesťanské země či katolické rytířské řády. Svatá liga vypravila silné válečné loďstvo (212 lodí) doplněné o 10 tisíc
španělských pěšáků a 7 tisíc německých
žoldnéřů. Loďstva Svaté ligy a Osmanské říše se střetla v Jónském moři v bitvě u Lepanta 7. října 1571. Osmanská
armáda byla sice se svými 220 galérami
a 50 galeonami početnější, ale jejích 13 tisíc námořníků a 34 tisíc vojáků v kombinaci s technickou zaostalostí přesto nedokázalo odolat moderním dělům Ligy.
Osmané bitvu po ztrátě velitelské lodi
a smrti svého velitele prohráli.
Důsledky střetu byly zásadní, neboť
výsledek bitvy měl výrazný psychologický
dopad na obě dvě strany. Třebaže následná mírová jednání přiřkla Osmanské říši
ostrov Kypr a odškodnění od Benátčanů, námořní a vojenská dominance Turků
byla díky této prohře výrazně podlomena. Navíc padl mýtus o neporazitelnosti osmanského vojska. Také vynikla technologická převaha Evropanů, kteří hojně
používali dělostřelectva, a jejichž lodě nebyly závislé na práci otroků. Osvobození 12 tisíc křesťanských otroků – veslařů na osmanských lodích – bylo svorně
katolíky i protestanty považováno za zázrak, který byl připisován přímluvě Panny Marie vyprošené modlitbami růžence
iniciovanými samotným papežem. Z této
radostné zprávy, která obletěla celý křesťanský svět, po zásluze těžil i spolustrůjce Svaté ligy Ippolito Aldobrandini. Papež Pius V. na památku slavného vítězství
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ustanovil „Svátek Panny Marie Vítězné“,
který byl v roce 1573, tedy dva roky poté,
přejmenován papežem Řehořem XIII.
na „Svátek Svatého Růžence“. Současné
pojmenování tohoto svátku od roku 1960
(díky rozhodnutí papeže Jana XXIII.) je
„Svátek Panny Marie Růžencové“ a slaví se vždy 7. října, tj. ve výroční den bitvy
u Lepanta. Úspěšná bitva u Lepanta měla
vliv nejenom na rozvoj válečných metod
či povznesení křesťanského ducha, ale
taktéž na umění a osudy mnoha význačných osobností té doby. Jedním z účastníků bitvy byl španělský autor „Důmyslného rytíře Dona Quijote de la Mancha“
Miguel d’Cervantes y Saavedra (1547–
1616), který rok před bitvou narukoval
do armády již zmíněného nemanželského syna Karla V. Juana de Austria. Ten při
popisovaném střetu s Turky vedl úspěšné
střed flotily. Autor Dona Quijota v bitvě
utržil těžká střelná zranění, při nichž přišel o ruku a jedna kulka mu zůstala v těle.
Tato újma jej však nijak nedemotivovala.
Naopak, hrdě se ke svým zraněním hlásil a později se účastnil dalších bitev proti
muslimům na Korfu a v Tunisku.
Vítězná bitva u Lepanta měla i další důsledky včetně toho, že se Osmanská říše po oslabení svého loďstva více
zaměřila na expanzi po souši. Jak v příštím díle uvedeme tato změna sultánovy
strategie nakonec zapříčinila, že se Praha za vlády císaře Rudolfa II. stala hlavním městem Římské říše. Pro Aldobrandiniho znamenalo vítězství Svaté ligy
velkou prestiž a jeho slibný kariérní vzestup vyústil v roce 1588 v pověření, aby
uklidnil situaci v boji o uvolněný krakovský trůn. Ale o tom až příště, neboť čas,
jak praví latinské úsloví „Hora fugit“,
skutečně chvátá.
Jiří a Beata Altior
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Rozhovor na faře se zajímavým člověkem

F

arář RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., působí v čele
farnosti u sv. Matěje něco přes rok. Je biolog,
entomolog, který se specializuje na broučky
čeledi drabčíkovitých, lat. Staphylinidae. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor systematická zoologie, postgraduální studium dokončil
na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V letech 2000–2006 vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze
a Papežské lateránské univerzitě v Římě, kardinál
Duka jej nedávno jmenoval kanovníkem. Je také
duchovním správcem akademické obce České zemědělské univerzity v Praze, kde přednáší Etiku
životního prostředí a publikuje vědecké práce. Zabývá se i ilustracemi vědeckých publikací.
Na faře jste již více než rok, ale nejste
tu nováčkem.
Dá se říci, že jsem tu tak trochu
vyrostl. Bydleli jsme v Ruzyni a ke sv.
Matěji jsem chodil do kostela. Také jsem
tu ministroval u patera Machače a později
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chodil s kamarády k Hendlům na pivo.
Se spoustou lidí se znám ještě z té doby.
Takže můj přechod z kostela u sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, kde
jsem působil dva roky, a Českého Brodu,
kde jsem působil osm a půl roku, byl spíš
návratem, i když jsem „vstoupil do jiné
řeky“. Na starosti nemám jen kostel sv.
Matěje. Do svatomatějské farnosti patří
ještě kostel sv. Václava u Hadovky, kaple Nejsvětější Trojice v Sedlci a dvě kaple
na Hanspaulce. Kaple sv. Michaela u Pernikářky a kaple Nejsvětější Trojice pod
Sušickou ulicí. Na všech těchto místech
se díky našim farníkům během roku stále něco děje. Skupina lidí, která akce pro
veřejnost připravuje, není velká, ale jsou
velmi aktivní. Píší také granty na jejich finanční zajištění, ale hlavně obětují množství svého času, aby bylo vše dobře a včas
připraveno.
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Hanspaulka a Baba jsou čtvrtě, kde
ještě do značné míry přetrvává sounáležitost s místem a lidmi, kteří tu bydlí.
Bohužel tu nikde není prostor, kde by se
mohly konat kulturní akce. Kostel, fara
i jednotlivé kaple, kde se koncerty, adventní zastavení, přednášky a další akce
konají, mají sice svůj charakteristický půvab, ale narážíme především na kapacitní, ale i další limity. Snažíme se nabízet
přátelské a otevřené prostředí širší veřejnosti, nejen našim farníkům, ale celoroční program akcí, který se v posledních
letech podařilo vytvořit, je značně závislý na venkovní teplotě a počasí. Prostory
fary kde by se dalo dělat spoustu činností, jsou kapacitně omezené. Na základě
těchto skutečností začal vznikat projekt
Otevřený kostel, kaple a fara – neformální
kulturně společenské centrum.
Chtěli bychom upravit a zpřístupnit
prostory na faře i farní zahradě. Přízemí
fary bychom chtěli postupně zrekonstruovat, zařídit vhodným nábytkem a pokračovat i změnami na zahradě. Zpevnit přístupové chodníky, přidat dětské herní
prvky a vytvořit meditační zahradu s křížovou cestou.
Na místech, kde jste dříve působil, jste
měl možnost poznat různá společenství
lidí, ať již farníků, či při vašich dalších
aktivitách i lidí, kteří kostel nenavštěvují a také úředníků. Co vás tady na Hanspaulce a Babě zaujalo?
Hlavně lidé, kteří tvoří společenství kolem kostela a fary. Zdejší farnost
je rodinná farnost, která přirostla k srdci již několika generacím. Jsou zde pokřtěni i pohřbeni. Zdejší živá komunita stojí na několika aktivních rodinách,
které mají nápady a dovedou je uskutečnit. Pro děti připravují řadu akcí: malování na chodníku, letní tábor, v zimě
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mikulášskou nadílku, pobyt na horách,
páteční mše pro děti a nesmím zapomenout ani na vánoční koncert pro děti. Dvakrát měsíčně se na faře scházejí maminky
s malými dětmi, pro které připravují zajímavé programy a samy pro sebe vytvářejí společenství maminek. V pátek odpoledne se schází dětská skupina – starší děti
vedou ty mladší, ve středu má své hodiny vyhrazeny ke schůzkám starší mládež.
Snažíme se také obnovit původní tradici poutí, ne ve smyslu lunaparku, ale putování na posvátné místo. Svatomatějská
pouť připadá v současné době na květen,
neboť svátky, které spadaly do doby postní, byly přeloženy na dobu po Velikonocích. Tady se ale konají poutě dvě. Každá
má trochu jiný charakter. První 24. února,
zaměřená kulturně, s přednáškou, procesím do kostela a nešporami, druhá 14. května, se slavnostní mší, na které zazní Missa
Brevis, složená pro náš kostel Jaroslavem
A. Voříškem, který byl za druhé světové války varhaníkem ve zdejším kostele.
Změnilo se něco po vašem příchodu?
V první řadě jsem se snažil vytvořit
přívětivé prostředí. Na faře je nový kotel ústředního topení. V bytě v 1. patře
jsem ze starého nábytku z půdy sestavil
přijímací salonek, v kostele jsme v sakristii opravili vodovodní přípojku, podlahu
a vybavili ji novým nábytkem. A hlavně,
připravujeme projekt komunitního centra s meditační zahradou a zahradou pro
děti. Mám zkušenosti z mého předchozího působiště v Českém Brodě, kde jsme
takové centrum vybudovali. Stalo se součástí města a nabízí příjemné prostředí
pro volnočasové, kulturní a církevní aktivity.
Při takovém vytížení asi nemáte příliš
volného času. Když ale vyšetříte nějakou chvíli, čemu se věnujete?
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O dovolené se věnuji svému koníčku,
malým broučkům z čeledi drabčíkovitých.
Jezdím za nimi po celém světě, protože
tady, ve střední Evropě je vše již dokonale
prozkoumáno. Stačí ale přijít na Balkán,
tam je terén ještě neprozkoumaný. Stále se objevují nové druhy, ale je málo lidí,
kteří jsou schopni je určovat. Za chvíli odjíždím na Reunion, kde budu na předem
vytipovaných místech prosívat zem a hledat nové, ještě neobjevené druhy.
Drabčíkovití, (Staphylinidae) jsou
drobní, velcí zpravidla 2–4 mm, na hlavě
mají výrazná kusadla a jsou velmi pohybliví. Drabčíci jsou dravci, ale existují také

býložravé a houbožravé druhy. Řada druhů žije v hnízdech mravenců nebo termitů. Vyskytují se v lesích a mokřadech,
v pobřežní vegetaci, na prameništích
a rašeliništích, jsou ukazatelem změn vlhkostních poměrů v krajině.
Když mám čas, zabývám se malováním brouků. Na duben připravuji výstavu
akvarelů a kreseb hmyzu, která bude otevřena na suchdolské radnici. Samozřejmě mám rád přírodu, rád také chodím
na houby a rád je i zpracovávám. Uvažujeme i o výstavě hub na podzim, pokud
porostou. (V některém z dalších čísel přineseme recept pana faráře na výborné
nakládané houby.)
Je doba postní a půst se v dnešní přesycené době stal velmi oblíbeným tématem hovoru, mezi mladými módním experimentem. Ale smyslem půstu není
jen hladovění. Jak se na tuto otázku díváte jako duchovní člověk?
V naší blahobytné společnosti už postu nerozumíme, a přitom bychom jej tolik potřebovali. Tím, že si něco odřekneme, bychom neměli živit současný kult
zdraví a těla, ale něco hlubšího vyjádřit. Například maso, které tradičně je jídlem v postě zapovězeným. Jaký smysl má
dnes nejíst maso, když je mnohdy levnější než zelenina? Myslím, že v tomto případě by půst od masa mohl krásně vyjádřit
solidaritu se zvířaty trpícími v nehumánních velkochovech a na jatkách. Takový
půst by měl smysl, Jinak je to jen prázdné
gesto. A hlavně, půst se má týkat nápravy našich pokřivených vztahů s druhými.
V postní době bychom měli umět přijít
a říci promiň, odpusť, nezlob se, znovu
nastolit naši narušenou a nemocnou lidskou pospolitost. Takový půst je mnohdy
těžší než něco nejíst.

L. Čumplová
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Staro Matějská pouť

V

sobotu odpoledne 24. února, byl první mrazivý den, kdy se rtuti v teploměru nechtělo vystoupat nad nulu. Na faře u sv. Matěje ale bylo teplo
a ti, kdo se zde sešli, se pod odborným a uměleckým
vedením Michaela Pospíšila (někde je uváděn také
jako Michael Properius), hudebníka a zpěváka, specializovaného na „starou“ hudbu, ale hlavně vzdělaného člověka s hlubokými znalostmi, badatele,
který vyhledává původní církevní písně a skladby
ve farních a kostelních archivech u nás i v zahraničí.
Těm, kteří přišli, aby se naučili několik starých písní zpívaných o nešporách, vysvětlil vlastně jen tak na okraj, jaký vztah
měli lidé v 16.–17. století k hudbě. Kdo měl
peníze, zaplatil si hudebníky, kdo je neměl, musel si zazpívat či zahrát sám, nebo
se s hudbou setkat v kostele či na zábavě. (Proto platilo „Co Čech, to muzikant“,
hra na hudební nástroj byla vítaným přivýdělkem.) Lidé v té době nikam nespěchali,
takže nešpory, které dnes trvají méně než
hodinu, byly mnohem delší, skladby pro
nešpory trvaly i osm hodin. Když přítomní, s pomocí pro tuto příležitost sestaveného Zpěvníčku žalmů a písní, zvládli všech
11 písní, mohli se odebrat před faru, odkud
vyšlo procesí ke kostelu svatého Matěje.
Další aktivitou Michaela Pospíšila je rekonstrukce barokních procesí, takže to
naše se vydalo na cestu ke kostelu. Na začátku šli ministranti s křížkem, ale Ježíšem obráceným k lidem, ne dopředu, jak
prý teď bývá zvykem. Předzpěvák nešel
vpředu, ale za lidmi, aby jeho hlas slyšeli
a mohli předzpívané části opakovat. Na zádech měl zavěšený pultík s notami pro hudebníky s historickými nástroji, kteří průvod uzavírali.
V kostele pak všichni pod vedením M. Pospíšila společně zazpívali nešpory z českých
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barokních kancionálů (Miletínský kancionál, J. J. Božan: Slavíček rájský, V. K. Hollan
Rovenský: Capella regia musicalis, A. Michna
z Otradovic: Svatoroční muzika) za doprovodu souborů Svobodné hudební bratrstvo
a Hora fugit. Hodně prochladlí jsme uvítali pozvání do vyhřátých místností fary, kde
čekalo bohaté občerstvení s teplými nápoji. Kromě obložených chlebů byly na talířích
i různé sladkosti, mezi nimi vynikaly Matějské peřinky, nápaditý stylový moučník,
na které přineseme recept v příštím čísle.
Po občerstvení začala dobročinná dražba perníkových figurek ze Svatomatějského perníkového betlému. Postavičky
dospělých, dětí i skupinky v tradičních českých a moravských krojích byly vystaveny
celé odpoledne, každý si mohl vyhlédnout
tu, kterou by chtěl získat. Vyvolávací ceny
začínaly na 25–30 korunách. O jednu figurku se mezi dvěma holčičkami a jejich maminkami strhnul boj tak lítý, že se její cena
vyšplhala do závratných výšin. Nejkouzelnější byly děti, které nevydržely a místo rodičů začaly přihazovat, sice po malých částkách, ale vytrvale. Všichni dražitelé si své
„úlovky“ odnesli dobře zabalené a ve speciálním sáčku. Když jsme po krásně prožitém
odpoledni navečer odcházeli, ženy, které
vše připravily a zařídily, čekal ještě úklid.
Všem, kteří se o tyto krásné chvíle zasloužili, patří náš upřímný dík. A příští
rok přijďte také.
L. Čumplová
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ZE ŠKOLY

První pomoc „naživo“ – sedmáci
v Motolské nemocnici

P

opálený obličej, fraktura páteře, vykloubený
kotník, proražené plíce, šok … To a mnohé
další zažilo dvacet žáků sedmých tříd z hanspaulské školy ve fakultní nemocnici Motol. Naštěstí
jen v roli figurantů. Na začátku prosince loňského roku zde proběhl nácvik příjmu velkého množství dětských pacientů, tzv. traumaplán a naši žáci
byli významnou součástí této akce. Spolupráce
proběhla díky spolku Life RESCUE, který na naší
škole pravidelně již několik let provádí školení první pomoci v rámci projektových dnů. Zájem dětí o tematiku, efektivní a pohodová práce při projektových dnech „zařídily“, že ředitel
spolku Michal Petržela oslovil právě nás. Žáci byli
z oslovení nadšeni a se zaujetím a profesionalitou
také k celé akci přistoupili. A co se vlastně událo?
Na naší škole došlo k fiktivnímu výbuchu chemické laboratoře a zranění žáci byli převezeni a ošetřeni na oddělení urgentního příjmu.
Ve skutečnosti to bylo ale trochu jinak. Do nemocnice jsme se vydali brzy
z rána „po svých“ a strávili jsme zde celé
dopoledne. První dvě hodiny po příjezdu

byly perné, záchranáři z Life RESCUE nám
vysvětlili celou akci, dětem byla přidělena konkrétní zranění, byly namaskovány
a instruovány, kterou sanitkou jet a hlavně jak svá poranění hrát. A protože vzaly
celou akci opravdu vážně a zodpovědně,
připravily pracovníkům nemocnice nelehké chvíle. V deset hodin se celá akce
spustila, „pacienti“ byli přiváženi k vstupním dveřím dětského urgentního příjmu,
kde byli předáváni k ošetření lékařem.
Někteří zde pobyli jen krátce, jiní trochu
déle, někdo se dostal třeba až do postele na lůžkovém oddělení či na operační
sál. Ač tak či onak, všichni to zvládli bravurně, někteří využili své herecké nadání
v kombinaci s velmi reálným namaskováním natolik, že ošetřujícím pracovníkům
chvíli trvalo, než poznali, že je to opravdu „jen hra“. Akce končila lehce před polednem. Ve zdraví a se spoustou zážitků
jsme se všichni potkali v malé zasedací
místnosti, kde děti dostaly drobné dárky.
Spletitými nemocničními chodbami jsme
se pak navrátili zpět do sálu, kde všechno začalo a zde také skončilo. Nebyli by
to ale naši zvídaví sedmáci, kdyby ještě
nekladli všemožné otázky k první pomoci i k samotné nemocnici. Otázky dostali po pár dnech i ode mne, odpovědi mluví za vše:

Anička Stegbauerová, 7. B: „Měla

jsem menší modřinu na zádech, infuzi
do žíly a nákrčník. Dlouho jsme čekali,
paní učitelka nás zatím seznámila se situací, která se přihodila u nás ve škole (došlo k výbuchu v chemické laboratoři) a už
tu byla sanitka s číslem 112.“
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Matěj Zapletal, 7. B: „Namaskova-

li mi úder tupým předmětem do levé
části břicha a posadili mě do sanitky
s Hugem (měl trubku v noze) a Emmou
(měla vykloubený kotník). Když jsme
zastavili, tak mě naložili na nosítka
a odvezli někam, kde jsem se asi 10 minut svíjel.“
Emma Lamken, 7. B: „Já jsem podle příběhu vyskočila s Míšou z okna, zlomila jsem si jednu nohu a u druhé jsem
měla vykloubený kotník. Divadelními barvami mi udělali velké modřiny na obou
nohou a dali mi takovou oranžovou věc
na nohu.“

Maya Vavrochová, 7. B: „Začalo to jíz-

dou sanitkou, kterou jsem jela poprvé v životě. Pak, když jsem se dostala na sál, kde
mě měli operovat, tak se mě zeptali, jestli mi
ten zub vypadl doopravdy nebo jen fiktivně.“
Míša Schinerová, 7. B: „Ptali se mě,
co se stalo, jak se jmenuji, kolik mi je
let a také jestli si pamatuji číslo na rodiče. Asi pět minut kolem mně chodili lidi
a vůbec si mě nevšímali. Celou dobu jsem
tam slyšela Huga skučet, ale nemohla
jsem se podívat.“
Terka Matičková, 7. B: „Já jsem hrála hysterku, dali nám takové lístečky
na ruku, kde byly důležité údaje o tom,
kdy nás sanitka odváží, jakou sanitkou jedeme a podobně.“
Andy Puteanyová, 7. B: „Tato akce se
mi moc líbila. Dostala jsem kyslíkovou
masku, protože jsem měla proražené plíce a nemohla jsem dýchat.“
Ondra Čech, 7. B: „Všude leželi spolužáci
a sténali, no někdy to byla i zábava, jak
předstírali zranění. Ale oni nebyli jediní,
kdo byl v nemocnici. Po cestě jsem viděl
pár opravdu zraněných lidí a řeknu vám,
že to už legrace nebyla. Zato jsem ale
věděl, že díky skvělému personálu budou
v pořádku. Všichni jsme si to moc užili,
tedy až na to strhávání „kobercovky“
z umělé infuze.“
Hugo Jinek, 7. B: „Spousta lidí měla vážná zranění, někdo měl „jen“ krev v puse.
Já měl zabodnutou trubku ve stehnu. Nejdříve mě přivezla záchranka do Motola, odstavili mě na urgentní příjem, tam
se o mě dlouho starali a poté mě odvezli na rentgen.“
Matěj Zoubek, 7. B: „Z prvního pohledu jsem od toho nic moc nečekal, ale bylo
to zábavné a velice poučné. Já měl za úkol
hrát úraz hlavy.“
Mgr. Ludmila Bílková
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Cvičitelem v Sokole

H

anspaulský Sokol, stejně, jako všechny tělovýchovné jednoty se bez cvičitelů neobejde, stejně tak bez cvičenců. Aby ale jak děti, tak
dospělí si mohli kvalitně a bezpečně zacvičit, je
perfektně připravený cvičitel nezbytností. Jak se
vlastně cvičitel stane cvičitelem?
Nesmí chybět chuť, ochota, trpělivost,
tolerance a spousta dalších vlastností.
Cvičitelem se u nás často stávají děti cvičitelů, které již od útlého věku vědí „jak to
chodí“. Dále cvičitelé oslovují potenciální
kandidáty mezi všemi cvičenci, nebo naopak některé ochotné maminky či tatínci, kteří k nám vodí své děti, se také stali cvičiteli. Často jsou cvičiteli nejenom
u nás, ale v řadě tělovýchovných jednot,
celé rodiny.
Cvičitel, aby mohl v TJ působit musí
nejprve projít základním školením, kde
se naučí základy dopomoci při cvičení
na nářadí, základy atletiky, míčových her,
cvičení s nejrůznějším tradičním i netradičním nářadím a mnoho dalšího, včetně
vzdělavatelské přednášky o historii a poslání Sokola. Pochopitelně nechybí první
pomoc, či právní minimum. Školení probíhá během několika víkendů a je zakončeno zkouškou a odevzdáním závěrečné
práce. Cvičitelem se může stát také člen
mezi 16–18 lety, který do dovršení plnoletosti působí pod vedením dospělého
cvičitele jako pomahatel. Pro tuto věkovou skupinu se stala oblíbenou Prázdninová škola mladých pomahatelů, která
probíhá většinou první týden prázdnin.
Program je vždy plný vzdělávání, tradičních i méně známých sportů, náročných
úkolů, zábavy a společných zážitků. Mladí pomahatelé musí prokázat, že jsou
schopni zodpovědně vést a usměrňovat
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ostatní cvičence a budou posilou ve svých
tělovýchovných jednotách. Pochopitelně
se cvičitelé neustále musí vzdělávat. Každoročně, aby jim nepropadla cvičitelská
kvalifikace, musí absolvovat několik hodin dalšího vzdělávání. Mohou si vybrat
podle své specializace, nebo zájmu ze široké nabídky Ústřední školy České obce
sokolské, která organizuje veškeré vzdělávání našich cvičitelů.
Cvičitelé pomáhají při všech našich
akcích, organizují letní a zimní pobyty,
nechybí při řadě akcí pořádaných Českou obcí sokolskou, nebo i Městskou částí Praha 6.
Zkrátka, u nás si cvičitel nevydechne, odměnou jsou mu spokojení cvičenci, kteří se do tělocvičny rádi vracejí. Děti,
které na začátku školního roku neuměly
udělat kotoul a dnes udělají i přemet, skáčou přes kozu, nebo koně, i když se na začátku školního roku neuměly pořádně rozeběhnout. To všechno stojí nemálo úsilí,
ale stojí to za to.
Všem našim cvičitelům patří velký dík
za jejich mnohdy nelehkou, přesto krásnou práci.
Věra Mikulková
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Co se dělo kolem kostela a kaplí

N

a samém prahu Adventu zorganizovala Lucie Chmelová na faře u kostela sv. Matěje
opět prodejní výstavu Adventní zastavení. Abychom tuto dobu neprožili jen v nákupním shonu,
nabídli jsme veřejnosti ve zdejším farním kostele tradiční adventní koncert Protože by se sem nevešli všichni zájemci. Přistoupily organizátorky
k již osvědčenému řešení - uspořádání koncertů
dvou. Na sobotním s názvem: „Zavítej náš Stvořiteli“. zazněly skladby, které se vztahovaly k období od „dušiček“ po začátek Adventu. Soubory Hora
fugit a Ludus musicus zahrály a zazpívaly písně
o sv. Martinovi, sv. Cecílii, dále adventní skladby
od K. V. Holana Rovenského, díla z Benešovského
kancionálu, od Itala G. A. Rigattiho, J. J. Božana,
J. Handla Galla a skladbou „z dálky“ se stala píseň
Las posadas z Mexika.
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Druhý koncert o první adventní neděli
byl určený dětem. Jeho organizace a přípravy se ujala mezzosopranistka Karolína Bubleová Berková (korepetice Karel
Prokop), která nejenže je výbornou muzikantkou, ale zároveň umí do koncertu velmi dobře zapojit děti, a to nejen ty
účinkující. Po koncertu děti na faře oblékly čtyři mladé stromy se subtilními kmeny za jednotlivé adventní neděle. Místo
vánočního stromu rozsvítily stromky adventní, na které každé dítě zavěsilo svítící
papírovou lucerničku.
21. prosince 2017 se v kapli Nejsvětější Trojice na Hadovce konala již třetím rokem rorátní bohoslužba sloužena novým duchovním správcem od sv.
Matěje P. RNDr. Matúšem Kocianem,
Ph.D. za hudebního doprovodu Michaela Pospíšila.
Není úplně zvykem, vstávat v zimě
v brzkých ranních hodinách a jít do prochladlého chrámu, když vás čeká dlouhý
pracovní den. Mnozí katoličtí křesťané se
ale i takto připravují na vánoční příchod
Spasitele. Rorátní mše měly u nás tradici již od středověk a v posledních desetiletích přicházejí opět do povědomí
veřejnosti.
Rorátní mše se konala ve čtvrtek v 6:30
ráno, kapli osvěcovaly svíčky. Asi deset minut před začátkem přicházeli první účastníci a deset minut po začátku byla kaple
zcela zaplněna. Poměrně krátkou bohoslužbu provázely o něco delší rorátní zpěvy v doprovodu varhanního pozitivu (malé
přenosné varhany). Závěrem promluvila
o restaurátorských pracích, které se
v uplynulém roce v kapli uskutečnily, hlavní iniciátorka události Marie Kuldová.
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Po duchovní části bylo před kaplí
připraveno malé občerstvení s horkým
nápojem. S rozedněním se většina shromážděných vydala do zaměstnání či
do tepla svých domovů, někteří otužilejší
odvážlivci ještě zůstali, aby si mohli sdělit své poznatky, nebo si jen tak povídat
a seznámit se.
Velké poděkování patří bezesporu
všem, kteří se zúčastnili. Rádi jsme uvítali
paní zastupitelku Ing. arch. Evu Smutnou,
která mezi nás přišla zase po dvou letech.
Přítomný byl také ak. mal. Josef Kulda,
který nedávno dokončil restaurování oltáře. Děkujeme též hudebníkům Michaelu Pospíšilovi a faráři svatomatějskému
P. Kocianovi, bez jehož podpory by se
akce konat nemohla. A v neposlední řadě
děkujeme organizátorkám za přípravu
kaple a občerstvení.
Marie (do r. 2015 pro kapli pracující
pod jménem Michalcová) Filipcová, t. č.
přespolní.
22. prosince 2017 v podvečer bylo
u kaple sv. Michaela Archanděla již poněkolikáté místo předávání betlémského
světla organizované skauty. Pravidelně
zde probíhají od května roku 2011 vždy
poslední neděli v měsíci od 17.17 hodin
podvečerní pobožnosti – nešpory. V této
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době je možné do kaple nejen nahlédnout, ale i vstoupit
V období Vánoc nám soubory Hora fugit a Ludus musicus připravily dva koncerty. První se uskutečnil o slavnosti Tří
králů 6. ledna 2018 a nesl název Tříkrálové koledování. Vystoupilo celkem 14 účinkujících, kteří přednesli skladby zejména
z období baroka doplněné lidovou písní
ze sbírky Františka Sušila. Tématika skladeb kopírovala pořadí jednotlivých vánočních svátků (skladby k Narození Páně
svátku sv. Štěpána, sv. Jana Evangelisty,
Betlémských mláďátek, Obřezání Páně)
a vše vrcholilo Epifanií, slavností Zjevení Páně, čili Třemi králi. A jako tříkrálový průvod šli účinkující v kostýmech spolu s diváky na příjemně vytopenou faru,
kde na ně čekalo připravené občerstvení.
Období Vánoc tradičně končívalo
až na svátek Uvedení Páně do chrámu
(Očišťování Panny Marie), lidově zvaný
Hromnice. Tento den připadá na 2. únor,
je to tedy přesně šest týdnů od narození Páně.
Podle nového církevního ustanovení po 2. vatikánském koncilu však končí
vánoční doba následující neděli po Třech
králích, kdy je slaven svátek Křtu Páně.
Protože kostel sv. Matěje má již několik desetiletí starou tradici perníkového
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AKTUALITY

Hanspaulské
kalendárium
BŘEZEN

betlému, který by bylo škoda tak brzy rušit, dodržuje se zde stará tradice doby vánoční a betlém se nechává v kostele až
do Hromnic. Že je tato část vánočního
cyklu ještě komplikovanější, jsme se dozvěděli z průvodního slova Františka X.
Běhounka při Hromničním koncertě, který proběhl 3. února 2018. Poslechli jsme
si skladby zejména z období českého baroka, ale i velmi svižné melodie španělské
koledy Bubnuje bubínek, a kromě anglických polyfonních renesančních skladeb
i slavné Laudetur Jesus Christus Bohuslava Matěje Černohorského. Období „pohodí“ (od 2.1. – 2.2.) i vlastní koncert zakončila valašská koleda O sv. Blažeji patronu,
která nás přenesla do období masopustu. Pokud se podaří do příštího roku zpřístupnit další vnitřní prostor fary, možná nám příští rok v upraveném interiéru
zodpoví otázky kolem betlémů i dalších
zvyků Valburga Vavřinová, odbornice
na běh liturgického roku a z něj vyplývajících lidových tradic.
Během koncertu byl vystaven v kostele
tzv. Hromniční betlém zapůjčený pro tuto
příležitost Františkem X. Běhounkem (zde
podle předlohy W. Moraka), který představuje uvedení Páně do chrámu.
Marie Kuldová
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16. 3.	kaple Nejsvětější Trojice
na Hadovce mše svatá
(16.30) a následná křížová
cesta
23. 3.	Noc s Andersenem pro děti
z 2.–5. tříd
24. 3. 	Putování za velikonočním
vajíčkem – Sokol
29. 3–2. 4. 	Velikonoční prázdniny
ve škole

DUBEN
10.–11. 4 Zápis do 1. tříd
21. 4 	Hanspaulské dovádění,
Hanspaulcup – škola
22. 4
Den Země
30. 4.
Ředitelské volno ve škole

KVĚTEN
7. 5.
Ředitelské volno
11. 5. 	Hanspaulský společenský
večer
13. 5. 	Kostel sv. Matěje – Poutní
mše svatá
?? 	Akademie TJ Sokol Praha –
Hanspaulka (termín bude
upřesněn)
27. 5. 	Trojiční pouť – kaple
(Nejsv. Trojice) na Hadovce

ČERVEN
1. 6.
Školní Den dětí
7. 6. 	Pasování prvňáčků
na čtenáře
24. 6.
Školní Akademie
24. 6.
Hanspaulský festival
27. 6.
Červnové klání
29. 6.
Vysvědčení

HANSPAULKA

LIST VŠECH OBYVATEL HANSPAULKY A BABY
ČTENÍ O DNEŠKU I O DOBÁCH MINULÝCH
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DŘÍVE A DNES

Ulice Turkovská a Na Hanspaulce
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