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Vážení přátelé,
číslo časopisu Hanspaulka, které právě otevíráte, jsme věnovali převážně stému
výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Bez vzniku Československé
republiky by asi nemusela být tak brzy po válce ani Hanspaulka, Ořechovka
a další obytné čtvrtě Prahy. V mladé republice vznikala řada ministerstev
a dalších úřadů a institucí, do nich nastupovali zaměstnanci, kteří museli někde
bydlet. Po vzniku Velké Prahy v roce k 1. lednu 1922 v nynější Praze 6 začaly
vyrůstat zahradní čtvrti s rodinnými domky, podle moderního urbanistického
plánu architekta Antonína Engela
vznikla celá čtvrť s centrem
na Vítězném náměstí. Centrum
Dejvic se tak přeneslo na východ
od původní vesnice Dejvice,
která se rozkládala kolem
Proboštského dvora a kostela
sv. Václava, kde najdeme
nejnižší popisná čísla
dejvického katastru. Kam se
do začátku 2. světové války
rozrostlo město, poznáme
podle vozoven ve Vokovicích
a Střešovicích, které
stály u konečných stanic
tramvají.
Změny se neodehrávaly
pouze v Praze, ale v celé
republice. Známá
je pomoc českých
učitelů Slovensku, kde
pomáhali budovat
samostatné slovenské
školství se slovenským
vyučovacím jazykem.
Kopie dopisu Jozefa
Gregora Tajovského
z roku 1919
správci gymnázia
v Liptovském
Sv. Mikuláši to
dokumentuje.

L. Čumplová
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HISTORIE A OSOBNOSTI

100 let ČSR ale jen 99 let Kč

R

ok 2018 je rokem oslav i vzpomínek na založení Československé republiky. Čtenáři
Hanspaulky tak budou mít víc než dost možností získat informace o všem, co se s tímto výročím souvisí. Jenomže v mnoha oslavných a jásavých článcích to při rychlém čtení
vypadá, jakoby se 28. října 1918 udál zázrak
a Československá republika tu na troskách válkou rozvrácené Evropy najednou stála
v celé kráse a dokonalosti. Zajisté: statečně
a úspěšně se na mnoha
frontách bili naši legionáři a přemnohé z nich vychoval vlastenecký Sokol,
z profesora Tomáše Garrigue
Masaryka se stal uznávaný a celosvětově obdivovaný státník, s nímž úspěšně spolupracovali Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš.
A doma, tou dobou stále ještě v habsburské
„monarchii“, působil a nový svobodný stát připravoval také domácí odboj.
Připomeňme si i jména „mužů 28. října“: Karel Kramář, Jiří Stříbrný, František Soukup, Alois Rašín a slovenský lékař Vavro Šrobár. Oslavné články celkem
pochopitelně jen letmo přejdou fakt, že
ne všichni tito pánové se v blízké či vzdálenější budoucnosti osvědčili jako dobří politici. A také nevím, kolik oslavných
článků připomene, že k reprezentantům
domácího odboje také patřil Antonín
Švehla, již od svých začátků skvělý a prozíravý politik. Aby se Československo stalo později tolik obdivovaným ostrovem
demokracie uprostřed neklidné Evropy,
bylo třeba vykonat velice mnoho. Na jednu z málo oslavovaných kapitol budování našeho státu a na jednoho z velkých
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mužů této epochy by
měla upozornit následující stať.
28. října 1918 bylo
v Praze veselo. Nejenom že skončila válka se všemi krutostmi, ale byl vyhlášen samostatný stát, Československá republika. Splnil se tak sen mnoha
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generací Čechů, Moravanů, Slezanů i Slováků. (Oficiální slovenský souhlas s připojením k Československu byl vysloven,
respektive podepsán o dva dny později,
30 října, v tak zvané Martinské deklaraci.)
Velmi stručně a realisticky shrnuto:
dne 28. října existovala Československá
republika jen ideálně. Nebyly ani ještě
zcela pevně stanoveny a vítězi světové
války schváleny její hranice. (To se teprve stalo podpisem Versailleské smlouvy
r. 1919.) Naše důvody pro nespokojenost
s podřízeností Čechů v rakousko-uherské monarchii a přání po samostatnosti asi nejlépe vyjádřil ve své době slavný
manifest 222 českých spisovatelů a vědců publikovaný již 17. května 1917. Dodejme jen, že tehdy se nám habsburská
monarchie právem jevila jako nereformovatelná. Staré reminiscence na slávu
i na tisíciletou porobu národa byly také
stále více živé.
Dnešní úsměvné vzpomínky na idylický život v „Monarchii“ a lásku českých
učitelů k stařičkému mocnáři je nutné vyvážit vzpomínkami na „odvrácenou tvář“
Rakouska: bídu, hlad a ponižování českého elementu. (Jen v závorce bych ještě připomenul, že pojmenování jednoho
z typických českých jevů té doby je
– „řitělezectví“. Vymyslel
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jej jeden z autorů slavného Manifestu 222
českých spisovatelů a vědců – básník Josef Svatopluk Machar.)
Bylo štěstí, že ještě před vypuknutím
euforie z nově získané svobody již čeští národohospodáři uvažovali o vlastní
měně budoucího státu. Porady se konaly
u dr. Josefa Scheinera, starosty Českoslovanské obce sokolské. Mluvčím skupiny
byl JUDr. Alois Rašín – tedy jeden z pěti
později právem oslavovaných „mužů
28. října“. O oné zlé odvrácené tváři monarchie konečně svědčí i životopisy dvou
„mužů 28. října“: roku 1916 byli Karel
Kramář a Alois Rašín odsouzeni za velezradu k trestu smrti. Nepožádali o milost – amnestoval je až nově nastoupivší
panovník, arcivévoda Karel I. Byl to projev jeho dobré vůle zachránit monarchii
a usmířit nespokojené národy, přišel však
příliš pozdě...
Nový stát samozřejmě neměl (krom
mnoha jiného) ani svou měnu a vůbec peníze na krytí všech naléhavých potřeb –
tedy nového státního rozpočtu. Československé ministerstvo financí bylo
oficiálně zřízeno 2. listopadu 1918 a týž
den se sešla schůze Svazu českých bank
za účasti zástupců Národního výboru
československého. Výsledkem byla dohoda o založení „půjčky národní svobody“
ve výši jedné miliardy
(ještě rakouských)
korun. Byla vypsána již 5. listopadu
1918 a slibovala
4% úrok.
Současně již
započaly
úvahy o vytvoření vlastní
měny. Samozřejmě se debatovalo
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i o pojmenování nových platidel. Navrhovány byly názvy sokol, hřivna, dolar, československý frank a staré haléře se
nově měly jmenovat stotiny,
káňata, brka... Mezitím rakousko-uherská banka doslova chrlila stále nové
oběživo bez řádného krytí. Vážná situace si vyžadovala rychlá a energická opatření. Nebezpečí pohromy
v podobě inflace bylo velice blízko.
Ministerstvo financí (ministrem byl
JUDr. Alois Rašín) přísně tajilo svůj plán
na rychlé kolkování oběživa. 28. prosince 1918 Rašín požádal vládu, aby ve lhůtě tří týdnů naše vojsko obsadilo hranice.
7. ledna 1919 už ministr předvedl skupině zasvěcených vzorek kolků. Do příprav
byl zasvěcen jen úzký okruh úředníků
a vše zajišťoval svou autoritou neúnavný dr. Rašín. 25. února 1919 projednalo
Revoluční národní shromáždění návrh
zákona, jímž byl ministr financí zmocněn k provedení „odluky“ – tedy kolkování oběživa a soupisu jmění pro vyměření
majetkové dávky. Okamžitě pak byly uzavřeny státní hranice, zastavena přeprava
osob i nákladů a přerušen i poštovní styk
s cizinou. Kolkované bankovky (10, 20,
100 a 1000 K) se pak staly prvním československým platidlem.
Během odpovědné a úmorné práce v kolkovacích sběrnách ale docházelo i k veselým překvapením. Tak
v Mladé Boleslavi místo úředně uznávaného „přednosty domácnosti“ se dostavila energická žena s prohlášením: Přednostou domácnosti jsem u nás já, muž
nesmí do ničeho ani ceknout. Je vůbec
nula – to jsem si hned o svatbě vymínila
a jde to u nás jako po drátkách.
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Kvůli nějaké republice se
u nás doma nic měnit nebude.
Do sběrny v Mohelnici přišla pozdě
večer uplakaná žena. Neuhlídala děti, a ty
nalepily svěřené kolky na okno. Přinesla
v cíše zabalené okno a měla štěstí. „Válečné lepidlo“ bylo nekvalitní, kolky šly snadno s pomocí úředníků odlepit a skromné
rodinné úspory byly zachráněny.
Na Slovensku bylo nutno vyřešit jiný
zádrhel. V jednom městečku byly jen dva
hostince a oba odmítly vařit úředníkům
za nekolkované peníze. Předseda si rychle vzpomenul, že tak zvaný zmocňovací
zákon dává komisařům i právo rekvizice. Z moci úřední bylo jednomu z hostinských „zrekvirováno“ prase, proplacena odhadní cena a nepřátelský hostinský
musel pány úředníky do sytosti krmit
vepřovými lahůdkami. (Pak byla rekvizice úředně zrušena, ale z čuníka tou dobou už zbývaly jen kosti a trocha sádla...)
V archivu České národní banky je
v písemných pozůstalostech někdejších
úředníků zachováno množství vzpomínek na veselé i smutné příběhy z této veliké akce, z níž se zrodila naše československá koruna
Jindřich Schwippel
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Jak pejsek s kočičkou (a Hanspaulka)
slavili 28. říjen

Ž

e o tom nic nevíte a že to slyšíte poprvé?
Že si jen pamatujete, jak pejsek a kočička
myli podlahu, a především jak si dělali dort?
To vědí všichni, ale o tom, že by slavili 28. říjen, slyšíte možná poprvé. Není se co divit.
O tuto kapitolu byla kniha dlouho ochuzena.
Zmizela z knihy Josefa Čapka právě tak rychle,
jak se 28. října v kalendáři místo Dne vzniku
ČSR objevil Den znárodnění. Toho, kdo nemá
nové, nebo původní vydání knihy, stručně seznámíme s tímto příběhem.
Kočička a pejsek seděli ve svém domečku a povídali si.
„Poslouchej, kočičko,“ řekl pejsek, „už
bude brzo 28. října a my nemáme žádný prapor. A letos prý to bude nějaké obzvlášť slavné. Byla by to ostuda, kdyby
na každém domě byl prapor a u nás nic.“
„Copak o to,“ povídá kočička, „prapory, to se mně líbí.“
„No ba,“ řekl pejsek, „ono to tak krásně vypadá, když se prapory ve větru třepetají; když se tak na ně člověk koukne zdola, vypadá to, jako kdyby jich bylo
plné nebe.“
„Ale nějaký prapor musíme mít, málo
platné, když bude ten slavný 28. říjen.“
„To bylo před mnoha lety právě 28. října, když už to lidé s tou vojnou a s tím
císařem nemohli vydržet a udělali tomu
konec: vojnu zastavili a špatného císaře
ze země vyhnali a od té doby je líp. A tak
na památku toho vyvěšují lidé vždycky
28. října hodně praporů a jsou veselí.“
„To se mně taky moc líbí, to se hned
na lidech cítí, když jsou v dobré náladě;
od těch mrzutých jít raději na sto kroků dál. Když je člověk veselý a spokojený, pak je hodný i k těm ostatním lidem
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a ke zvířátkům taky. To musíme taky vyvěsit prapor. Kdepak ale nějaký prapor
vezmeme, když žádný nemáme?“
„Tamhle v ulici je kupec a ten každému, kdo si u něj něco koupí, když je to
nějaká maminka nebo tatínek a má s sebou svého chlapečka nebo holčičku, přidá pro to děcko praporeček. A tak jsem si
to vymyslel takhle: já tě zavinu do peřinky, jako kdybys byla malé miminko, vezmu si tě na ruku a půjdu tam něco koupit
– a budeme mít prapor – a prosím – zadarmo!“
A tak to pejsek s kočičkou udělali. Jednou byla miminko kočička, podruhé pejsek, a tak chodili a chodili až všechny
peníze utratili. „To jsme to lacino pořídili“, libovali si potom a šli věšet praporky. A Josef Čapek, autor knihy a zároveň
i ilustrátor, vyzdobil kapitolu čtyřmi celostránkovými ilustracemi plnými veselých praporků.
Povídání o pejskovi a kočičce bylo poprvé vydáno v r. 1929 a první posluchačkou byla malá Alenka Čapková. Povídání
o 28. říjnu vzniklo v jubilejním roce 1928,
kdy ČSR slavila první nejúspěšnější desetiletí své existence.
Nás ale zajímá, jak toto desáté výročí
slavila naše milá Hanspaulka? Pravděpodobně to tady v r. 1928 ještě nebyla taková sláva. Hanspaulka se tehdy ještě stavěla a dostavovala. Vždyť teprve od roku
1929 byly oficiálně zaneseny do plánu názvy všech hanspaulských ulic. Ne všechny domy byly dostavěny, leckteré se
dokončovaly a na mnoha stavebních místech byly vykopány pouze základy. Noví
sousedé se začali vzájemně seznamovat
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a budoucí pocit pevné sounáležitosti se
teprve vytvářel.
Vrcholné období hanspaulských vlajkosláv můžeme spojovat až s třicátými
lety, kdy se žádný svátek, žádné výročí neobešlo bez vyvěšování praporů. Velké látkové prapory se vyvěšovaly z oken
nebo z teras a balkonů. Výstavné vily
s vyvěšováním praporů počítaly už při výstavbě a na jejich průčelích byly zabudovány solidní kovové držáky na umístění
žerdí s prapory a v předzahrádce domu,
do kterého jsem se přivdala, bylo dokonce místo, kde se vztyčoval vysoký dřevěný stožár – však tam také bydlel náčelník
hanspaulského sokola. Vyvěšování praporů nebylo povinné, nikdo nikoho nenutil,
nikdo to nekontroloval a nikdo nechodil
nikam žalovat. Bylo to spontánní zapojení se do celonárodních oslav vyplývající z pocitu pevné vzájemné pospolitosti.
Velká vlajkosláva byla spojená s koncem
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války, kdy se urychleně podomácku šily
vlajky spojeneckých států. Rudých bylo
nejvíce. Však také byly nejjednodušší
a ani srp a kladivo se tam nemusely dát.
Stačilo, když byl rudý. Na amatérskou výrobu americké a anglické vlajky si troufla málokterá švadlenka. Po r. 1948 velké
látkové vlajky nahradily malé praporečky, ale zato musely být po páru v každém
okně a nejhorší bylo období papírových
praporků, které se lepily přímo na sklo
každého okna a to už bylo povinné, přísně kontrolované a objevovalo se v kádrových posudcích. Kdo nezdobil, ten to měl
potom těžké.
Poslední spontánní oslava 28. října, kterou si na Hanspaulce pamatuji,
byla v r. 1968. Plni vlasteneckého zápalu
a vzdoru jsme po letech vztyčili před domem stařičký stožár, který jsme natřeli
na červeno-bílo a na něj vztyčili vlajku.
Anastázie Kopřivová
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Armádní generál Air Marshal RAF
RNDr. Karel Janoušek

P

řed čtyřmi roky (12. 5. 2014) byly uloženy
do hrobu na hřbitově u sv. Matěje ostatky
RNDr. Karla Janouška, armádního generála,
maršála letectva Velké Británie, nositele řádu
Knight Commander of the Most Honourable Order of the Bath (KCB). Jeho ostatky sem
nechali přenést jeho příbuzní, manželé Křenkovi. Přenesení ostatků ze hřbitova v Libni se
uskutečnilo s vojenskými poctami za účasti
představitelů Armády České republiky.
Generál Janoušek byl vyznamenán celkem čtyřiceti československými, ruskými,
jugoslávskými, rumunskými, polskými,
francouzskými, britskými, americkými
a norskými řády a vyznamenáními.
Britské letectvo jako projev uznání
činnosti generála Janouška odměnilo povýšením do hodnosti leteckého maršála
a vyznamenalo řádem KCB. Československý stát jej po roce 1948 odměnil odsouzením na doživotí. V československých
věznicích strávil plných 12 roků a 10 dní.
Karel Janoušek se narodil 30. října
1893 v Přerově a vystudoval tam Vyšší reálné gymnasium. V roce 1915 narukoval
do rakousko-uherské armády, absolvoval
školu jednoročních dobrovolníků, bojoval na italském a ruském bojišti a v roce
1916 padl v Rusku do zajetí. Brzy vstoupil do československých legií a zúčastnil
se bojů u Zborova, Kazaně, Krasnojarska
a Tajšetu, během nichž byl dvakrát zraněn a pětkrát vyznamenán.
Po návratu do vlasti byl aktivován jako
důstojník do nově budované československé armády. S rozvojem letectví v Československu začala roku 1924 i jeho letecká kariéra. Absolvoval Válečnou školu
a nastoupil službu u vojenského letectva,
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kde v roce 1924 absolvoval výcvik leteckého pozorovatele a o rok později výcvik
pilota. Díky svým vynikajícím taktickým
schopnostem přispěl k budování moderního československého letectva. Roku
1937 byl jmenován brigádním generálem. Současně vystudoval i Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, studia dokončil v roce 1939. Za mobilizace v roce
1938 byl velitelem letectva 1. armády.
Z Protektorátu Čechy a Morava odešel 15. 11. 1939 a přes Slovensko se dostal do Francie. V Paříži zastával funkci
přednosty III. (leteckého) odboru Československé vojenské správy, tedy faktického velitele čs. letectva. Zde generál
Janoušek věnoval všechny své síly tomu,
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Letadla, na kterých létali
českoslovenští letci,
jimž gen. Janoušek velel.

aby vytvořil samostatné československé letecké jednotky. Tomu zabránila kapitulace Francie, po níž odplul
18. června 1940 spolu s dalšími čs. letci do Velké Británie.
Na britských ostrovech se stal
nejvyšším představitelem čs. vojenských letců. Zde se snažil, aby se čs.
letci dostali co nejdříve do bojových operací proti fašistickému Německu, avšak
nikoliv jako příslušníci letectva Československé republiky, ale jako součást britského královského letectva. To mu později mnozí politici vyčítali. Po celou dobu
2. světové války byl vrchním velitelem československých letců ve Velké Británii.
V Anglii se Janouškovi dostalo mnoho
uznání a poct. Jeho veličenstvem králem
Jiřím VI. mu byla propůjčena hodnost Air
Vice Marshal, současně mu byl udělen vysoký anglický řád Knight Commander of
the Honourable Order of the Bath, 17.
května 1945 získal hodnost Air Marshal.
Stal se tak jediným československým občanem, který dosáhl hodnosti maršála.
Do osvobozeného Československa se
divizní generál RNDr. Karel Janoušek vrátil v srpnu 1945. Po návratu se dozvěděl, že nacisté uvěznili téměř všechny
jeho rodinné příslušníky a příbuzné. Jeho
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manželka, sestra, bratr a dva švagři
zahynuli v koncentračních táborech.
Po Únoru 48 se stal jednou
z prvních obětí nastupujícího režimu. Již 28. února 1948
byl postaven mimo službu, v dubnu byl zatčen na vyprovokovaném
útěku do zahraničí a v červnu 1948
byl dán do výslužby. V následném procesu byl odsouzen na 18 let těžkého žaláře,
po další provokaci – pokusu o útěk z vězení byl odsouzen k doživotnímu žaláři.
Z vězení byl propuštěn na základě amnestie 9. května 1960. Za mřížemi strávil plných 12 let a 10 dní.
Ihned po svém propuštění začal bojovat za očištění svého jména. V roce 1968
byl zproštěn dvacet let staré obžaloby, ale
generálská hodnost mu navrácena nebyla.
Karel Janoušek zemřel 27. 10. 1971,
krátce před svými 78. narozeninami. In
memoriam mu byla 23. srpna 1990 rozkazem prezidenta ČSFR navrácena hodnost
divizního generála a 2. prosince 1991 byl
in memoriam povýšen do nejvyšší hodnosti armádního generála. V roce 2016
byl udělen prezidentem republiky generálu Janouškovi Řád bílého lva in memoriam. (Dokončení v příštím čísle)
Jiří Frynta
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Matějská pouť aneb pouť jako žádná jiná
4. část – Zrození z nejistoty

V

souvislosti s neméně dramatickým děním
16. století v Japonsku napsal tamní spisovatel Eidži Jošikawa (1892–1962) ve svém historickém románu Taiko: „V období změn je minulost
a budoucnost oddělena katastrofou. A při ní zahynou především ti, kdo se slepě drží minulosti a neuvědomují si, že svět je jiným než dřív.“ Čtvrtá část
našeho vyprávění bude o mužích, kteří v období
takových změn žili a jejichž rozhodnutí a činy daly
přímo či nepřímo vzniknout svatomatějské tradici,
neboť – slovy téhož autora – „Teprve, když věci nejdou podle plánu, dá se mluvit o skutečném boji.“
A doba si boje o novou identitu Evropy žádala. Celý vzdělaný křesťanský svět
si byl vědom skutečnosti, že co bylo dříve
jistotou, již zítra nemusí vůbec existovat.
Abdikací Karla V. Habsburského na císařský trůn v roce 1556 skončil de facto sen
o sjednocené Evropě v rukách jediného
císaře Svaté říše římské, jemuž by byl duchovní oporou a záštitou Svatý stolec. Minule vzpomínaný Papež Klement VII. zemřel roku 1534 a svolané konkláve zvolilo
novým papežem Alessandra Farnese, který přijal jméno Pavel III. (žil 1468–1549;
papežem 1534–1549). I on byl rozeným
diplomatem a pragmatikem, což vyneslo
mnoho jeho příbuzných do významných
funkcí nebo je spojilo s vlivnými rody. Příkladem za všechny budiž zajištění sňatku
papežova vnuka Ottaviana Farneses Markétou, nemanželskou dcerou Karla V.,
čímž se papeži Pavlovi III. podařilo vymanévrovat Papežský stolec z oslabené politické situace.
Jako papež se Pavel III. zapsal do dějin
především razantní reformou církve, která prakticky neuhasitelně rozdmýchala
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Eidži Jošikawa

doutnající svár mezi katolíky a křesťany protestantského vyznání. 17. prosince 1537 rozhodl papež Pavel III. o církevní klatbě na anglického krále Jindřicha
VIII. Tudora (žil 1491–1547; vládl 1509–
1547) kvůli jeho nepovolenému sňatku
s tou dobou již dva roky popravenou Annou Boleynovou (1501–1536). Papežovo rozhodnutí dovedlo anglického krále
k odklonu Anglie od katolicismu, založení Anglikánské církve a mj. k popravě dalších nesčetných významných osobností
té doby včetně sv. Tomáše Mora (1478–
1535), slavného autora Utopie a svého
času prvního lorda kancléře Anglie. Rozzuřený Jindřich VIII., kterému především
šlo o mužského následníka, měl nakonec šest manželek a tři z nich skončily
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na popravišti. A byla to právě jeho dcera Alžběta I. (žila 1533–1603; vládla
1558–1603) vzešlá z manželství s Annou
Boleynovou, která učinila z Anglie protestantskou velmoc poté, co přestala usilovat o náboženskou toleranci a zároveň
8. srpna 1588 porazila v bitvě u Gravelines nejmocnější loďstvo té doby, areolou
ověnčeného vítěze bitvy u Lepanta, španělskou Armadu.
Dalším zásadním krokem, pro který
se Pavel III. rozhodl, bylo schválení vzniku Tovaryšstva Ježíšova (Societas Iesu)
27. září 1540, mužského řádu, za jehož
vznikem stojí sv. Ignác z Loyoly (1491–
1556). Původním posláním řádu, který dodnes oplývá vojenskou disciplínou,
bylo vést sociální a misionářskou činnost
v Jeruzalémě. Ta měla souviset se zamýšlenou, avšak nikdy nezrealizovanou křížovou výpravou. Jenže kvůli probíhajícím
válkám mezi císařem, Benátkami, papežem a Osmanskou říší, se nakonec řádoví bratři usadili v místě svého zrodu, a tak
mohly naplno těžit z kulturního dědictví
a duševního bohatství křesťanské Evropy. Vysoká úroveň dostupných vědomostí akumulovaná obzvláště na území bohatých italských městských států a dalších
metropolí umožnila řádu hned od počátku vystavět progresivní systém vzdělávání. Touto neplánovanou shodou okolností
se Jezuité – v tom nejlepším slova smyslu – stali na dlouhou dobu nejenom hybateli církevního pokroku, ale i světského vzdělávání.
Myšlenku pozvat jezuitský řád do
Čech iniciovali v roce 1554 sami čeští katolíci dopisem zakladateli Tovaryšstva Ježíšova Ignáci z Loyoly. Následného vyjednávání se zúčastnil i český král a od 15.
března 1558 ve Franfurktu nad Mohanem oficiálně korunovaný císař Svaté
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říše římské Ferdinand I. Habsburský (žil
1503–1564, panoval 1526–1564). Císař jezuity nakonec formálně pozval do Prahy
a přidělil jim bývalý dominikánský klášter nacházející se naproti Karlovu mostu.
Dominikánský klášter zřízený již v roce
1232 byl dlouhou dobu v troskách a právě procházel rekonstrukcí. Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta (darovaný do
11. století) značně poničený už za husitských bouří. V roce 1466 se zřítila i jeho
„velkolepá“ věž. Obdobný osud postihl
i sousedící kostel sv. Salvátora. V ruinách
obou kostelů byl v roce 1578 položen základní kámen novému dodnes stojícímu
kostelu sv. Salvátora. Původní kostel sv.
Klimenta (či Klementa, jak se mu lidově říkalo), měl být definitivně stržen až
v roce 1717 a dodnes jej upomíná především název celého areálu první jezuitské koleje v Čechách – Klementinum. 18.
dubna 1556 dorazilo z Říma (jeden zdroj
uvádí přes Německo, druhý přes Vídeň)
do Klementina prvních dvanáct bratří
v čele s prvním rektorem nové pražské
koleje Ursmarem Goissonem z Lutychu.
Ti založili tzv. Svatoklimentskou kolej,
ve které už „na počátku července roku
1556 zahájili vyučování“ navštěvované nejenom katolíky, ale i „mládenci z nekatolických rodin“. Vzdělávání dívek bylo v té
době ještě nemyslitelné. Ač řád po svých
bratřích vyžadoval, aby se naučili jazyku země, kde působili, první bratři v Klementinu s tím měli problémy. A tak nakonec bylo rozhodnuto, že „v kostele sv.
Klimenta se musí kázat česky“, zatímco „kostel sv. Salvátora měl náležet těm,
co kážou po německu“ a „ve Vlašské kapli
po vlašku“ – tedy italsky. Jak je patrné,
schopnost kázat, studovat či vyučovat
v mnoha jazycích byla pro jezuity od počátku stěžejní. (dokončení příštím čísle)
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Jak vidím Hanspaulku já (2. část)
František Souček, 11 let

Okolí Kotlářky
Otázka F. S.: Všimnul jsem si, že se okolí
Vaší usedlosti v posledních letech hodně
změnilo, např. vysázení nových stromků v aleji. Proč zůstaly zachovány staré uschlé třešně (jsou to třešně?) blízko
u Šárecké ulice?
Odpověď T. Bistřického: Část sadu
pod Šáreckou ulicí, kde jsou uschlé stromy, je tvořena švestkami. Ty byly hodně
poškozené jak šarkou, což je nemoc, která je napadá, tak tím, že dlouhá léty byly
hustě zarostlé, zastíněné náletovými dřevinami. Důvodů, proč jich byla část ponechána na místě, je několik. Jednak je
využívá ke hnízdění řada zákonem chráněných ptáků a vyskytují se v nich různé druhy hmyzu. A pak, kdyby se všechny
najednou vykácely, tak by to místo působilo prázdně. Navíc i usychající strom
má svoji estetickou i biologickou hodnotu a patří do přírody. Byl proto zvolen přístup, kdy byly vykáceny a nahrazeny novými jen zcela degradované dřeviny.
A část usychajících, či již uschlých stromů
se ponechá na místě do té doby, než by
začaly být nebezpečné pro návštěvníky.
Poslouží jako opora pro popínavé rostliny
a domov různým živočichům. Nahrazovány novými švestkami jsou tedy postupně.
F. S.: Mají nové stromy nějakou starou
odrůdu, která tam byla původně?
T. B.: Hrušně byly nově sázeny v odrůdách Hardyho máslovka, Konference,
Wiliamsova, Lucasova, třešeň Kaštánka
a švestka Čačanská lepotica. U hrušek se
tedy jedná o klasické staré odrůdy.
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Staré uschlé švestky.

V původním sadu nebyla ještě identifikace všech odrůd dokončena, ale měly
by tam být odrůdy Boskova lahvice, Konference a několik dalších. Takže některé z původních odrůd jsou i mezi nově

HANSPAULKA

vysazovanými. Ale třeba u švestek ne,
protože nyní se vysazují odrůdy, které
jsou odolné vůči šarce.

Pomníček
Jaroslava Kapalína
F.S.: Nemáte nějaké informace o tom, co
se stalo v místě pomníčku Jaroslava Kapalína?
T. B. Mám jen ty informace, co jsou
uvedené přímo na pomníčku, a to samé
lze najít na stránkách VETS – spolku,
který eviduje válečné hroby (je evidován
v Centrální evidenci válečných hrobů pod
číslem CZE-0006-21926.) http://www.
vets.cz/vpm/17983-pomnik-jar-kapalin/
Určitě by se dalo více zjistit ve vojenských archivech. Může to být dobré téma
pro další školní práci.
U usedlosti Kotlářka v aleji se nachází pomníček patřící Jaroslavu Kapalínovi a protože tam v době, kdy byl zastřelen, byla jen pole, přemýšlel jsem, co se
na Hanspaulce dělo v době pražského

povstání. V knize Hanspaulka I jsem zjistil, že v těchto místech probíhalo nejvíce bojů.
Nacisti během války obsadili skoro
všechny školy, kláštery, koleje a veřejné
budovy v Dejvicích a Podbabě a tím tvořili jednu třetinu celopražského stavu (asi
11 600 ozbrojených lidí). Z 10 000 obyvatel Břevnova a Dejvic se povstání zúčastnilo na 4 500 občanů (z toho 250 důstojníků a 700 vojáků) a polovina plochy byla

Nenápadný pomníček Jaroslava Kapalína

Mapa z roku 1953, kde jsou vidět hliniště.
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využita k bojovým akcím. Ve škole v Sušické ulici byla umístěna německá dělostřelecká baterie.
Na Hanspaulce byla 3 hlavní střediska povstalců:
n oblast Bořislavky, do níž spadala
buštěhradská brána s Hadovkou. Jejím
úkolem bylo uzavřít dráhu a silnici vedoucí
k Vítěznému náměstí.
n oblast vlastní Hanspaulky, kam spadala
Perníkářka s Kotlářkou. Úkolem této oblasti
bylo uzavřít silnici z Hanspaulky na Vítězné
náměstí.
n Stará fara s ulicemi Na pískách a s oblastí
Baba s úkolem uzavřít silnici do údolí Vltavy
a všechny cesty k sv. Matěji.

5. května, kdy J. Kapalín zemřel, se
všude bojovalo. Den poté generál Vedral,
který byl velitelem českých povstalců, zahájil jednání s velitelstvím dělostřelecké
baterie o kapitulaci.
Němci se ale nechtěli vzdát a dělostřelecká baterie se vzdala až 7. května. Zbraně převzali povstalci a na Hanspaulce se vytvořila 1. revoluční baterie.
8. května po vyhlášení kapitulace na mnoha místech v Praze boj ustal, ale v Dejvicích a na Hanspaulce Němci v boji pokračovali na vlastní pěst. 9. května přijely
první sovětské tanky a občané rychle odklízeli barikády, aby mohly projet. Vojáci
se utábořili všude po ulicích, Češi jim dávali jídlo a zraněné ošetřovali.

Návrh řešení křižovatky Horoměřická

– dokončení
článku o navrhované úpravě prostoru křižovatky Horoměřická z minulého čísla
tohoto časopisu přikládám ještě situační výkres navrhovaného stavu křižovatky,
který se do rozsahu minulého čísla nevešel, otevírám k tomuto návrhu diskusi.

K
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Mobilní
lezecká stěna
na Hanspaulce

Velké finále
v Edenu

N

N

a tři poslední týdny školního roku se
z prostranství před vchodem Na Čihadle stalo boulderové tréninkové centrum. Ať už to bylo ráno při čekání na otevření školy, ve chvílích volna o velké
přestávce, v hodinách tělocviku, ale i v jiných předmětech, kde se lezení dalo využít k procvičování různých jevů, nebo
odpoledne po skončení vyučování. Holešovickým BoulderBarem (www.boulder.
cz) zapůjčená mobilní lezecká stěna si
na nezájem lezců všech věkových kategorií nemohla stěžovat. Vzhledem k zájmu
dětí uvažujeme o zřízení menší lezecké
stěny v tělocvičně školy. Lezeckou stěnu
bylo možné využívat díky laskavé podpoře Městské části Praha 6 – Děkujeme!
Marie Pojerová
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ejvětší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce je u konce. XVI. všesokolský slet byl zakončen v pražském Edenu
dvoudenním programem hromadných cvičení.
Na ploše se vystřídalo na 15 000 cvičenců. Další
účastníci se během celého týdne zapojili do sletových akcí, které navštívily desetitisíce lidí.
Po oba sletové dny vytvořili diváci cvičencům nádhernou atmosféru, při které
nejednou ukápla na obou stranách slzička. Diváci viděli 11 sletových skladeb, některé byly zařazeny po oba sletové dny.
S jednou skladbou se představila Česká
asociace Sport pro všechny a také gymnasté z Dánska, vystoupili zde sokolové
z USA, Kanady, Německa, Rakouska, Bulharska i z Austrálie. Nejmladšímu účastníkovi nebyly ani dva roky, nejstaršímu
96 let. Nejvíce cvičenců na ploše bylo při
slavnostním zakončení sletu – dva tisíce.
Nejvíce žen nacvičovalo skladbu Ženobraní. V Edenu se jich v této skladbě představilo asi 1600. Aby se všechny cvičenky uplatnily, cvičila se skladba
po oba dny. „Čtverce“ – což je základní celek 16 cvičenek pro tuto skladbu,
se střídaly i během jednoho vystoupení.
Celek, ve kterém jsem cvičila, se ve čtvrtek při večerním vystoupení se střídal
s celkem z Děčína.
Programy obou dnů v přímém přenosu přenášela Česká televize, takže kdo
z diváků nemohl přijet do Edenu, mohl
sledoval slet v televizi. Podle obdivných
reakcí diváků i účastníků byl slet pro
všechny nevšedním a úžasným zážitkem.
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Sokol Hanspaulka v průvodu

Z TJ Sokol Praha – Hanspaulka jsme
měli skoro 160 aktivních účastníků sletu
– soudím podle vydaných sletových průkazek, které jsem převzala ze župy a následně rozdala cvičencům. Mnoho našich
cvičenců cvičilo ve více skladbách, což není
až tak problematické, záleží na zorganizování, a hlavně uložení oblečení na správných místech. Někdy cvičíte ve dvou
po sobě jdoucích skladbách, ale i to se dá
zvládnout. Cvičenci nastupují a odcházejí
z různých bran, takže pokud cvičíme ještě v další skladbě je důležité dát si tašku s úborem ke správné bráně, abychom

Siluety po vystoupení
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nemuseli běžet do šaten a zase zpět, což
by se nestihlo. Pochopitelně, všude v zázemí bylo spousty mladých a ochotných
dobrovolníků, kteří hlídali, aby všichni byli
včas ve správných branách, odcházeli tak,
aby se odcházející nepřipletli mezi nastupující, vše bylo promyšleno do posledního detailu. Nicméně občas jsme jim dělali my „přebíhající“ vrásky, ale vše jsme si
hned při prvních zkouškách ujasnili a při
vystoupeních nic nezadrhávalo.
Mohu asi za všechny naše cvičence říci
že všichni byli nadšeni cvičením před zaplněnými tribunami. Ono se na to nedá
připravit, to musíte zažít. A když vám
mohutně tleská celý stadion, to je opravdu nepřenosné. Všichni malí i velcí si odnesli zážitky na celý život. Bohužel se jedné z našich cvičenek Věrné gardy Heleně
C. stal po 1. generálce úraz. Cestou domů
špatně našlápla a zlomila si kotník. Tím
pro ni bohužel slet skončil, ale snad se
alespoň dívala na televizi. Nicméně Helena se s energií sobě vlastní i se sádrou
rychle postavila na nohy a podle posledních zpráv již zvládá schody o berlích.
Přeji jí společně se všemi našimi cvičenci
brzké uzdravení.
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Chci poděkovat všem cvičencům, cvičitelům i rodičům našich dětí za ochotu,
trpělivost a nadšení, se kterým se všichni účastnili nácviků, secvičných i mnoha
vystoupení. Zvláště chci poděkovat maminkám, které během sletového týdne
pomáhaly naší náčelnici Aničce Horákové
se „sletovým táborem“ u nás v sokolovně. Děti, které cvičily na sletu, sem chodily ráno a čekaly zde, až pojedou do Edenu
na zkoušky a ze zkoušek se v doprovodu cvičitelů do sokolovny zase vracely.
Ze „sletového tábora“ si je navečer rodiče, kteří chodili do práce, vyzvedli. A věřte tomu, že v sokolovně se ani po náročných zkouškách nezastavily a odpoledne
se jim nechtělo domů.

Skladba V peřině a naše žákyně

Sletový týden uběhl hrozně rychle a najednou je zde konec. Ale ne jedeme dál a přidávám slova starostky České obce sokolské Hany Moučkové: „Byl to
pro všechny úžasný týden s mimořádnou
atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující nadšení a energie vystupujících, diváků,
organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se o hladký průběh této obrovské akce
zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní tváří a spoustou
mladých členů, kteří jsou naší budoucností. Kdo si to nechal ujít, může to napravit za šest let na XVII. všesokolském sletu 2024,“
Věra Mikulková
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Jak na semenaření

N

enakupovat každým rokem nová semínka,
ale pěstovat si je vlastními silami má mnoho
výhod: nejen že ušetříme peníze, ale ze semínek
budeme mít radost, děti bude velmi zajímat celý
cyklus sběru semen, setí a klíčení, a semínka si
i můžeme vyměňovat s přáteli a sousedy. Možná
že tak budeme udržovat místní a rodinné odrůdy,
které patří k našemu kulturnímu dědictví a které
v běžných obchodech ani neseženeme. A také se
obejdeme bez moření jedovatými látkami, které
mají hubit škůdce a choroby semen, ale v malém
domácím měřítku nejsou většinou potřeba.
Kromě toho – pokud by vás semenaření opravdu zaujalo – se dokonce můžete stát šlechtiteli a vytvořit si vlastní
odrůdu nějaké rostliny, která vám svými
vlastnostmi ideálně vyhovuje. Ale to je samozřejmě složitější a v tomto článku se
omezíme na úplné základy.

Jak semínka sbírat
Mezi rostlinami jsou ohromné rozdíly
v tom, jak snadné nebo těžké je jejich semínka získat.Nejsnazší je kategorie rostlin, u kterých jen na rostlině sebereme
už uschlá semínka a dokonce je ani nemusíme zbavovat obalů. Takový je měsíček, u kterého stačí počkat, až budou
mít šešulky semínek opravdu tmavě hnědou barvu, sebrat je a dosušit – to znamená nechat je ještě asi týden dýchat
na suchém místě v nějaké misce. Pak je
můžeme uložit do sáčku. Stejně to provedeme třeba u libečku, slunečnice, salátu,
kosmosu (krásenky) nebo cibule.
Následuje skupina rostlin, kde semínka vyloupáme z obalů, například z lusků,
a zbytky obalů odstraníme vyfoukáním
nebo je prosijeme (ideální pomůckou je
tradiční řešeto, ale stačí i cedník s vhodně
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velkými dírkami). Sem patří třeba fazole,
hrášek nebo ředkvička.
U některých rostlin se musí semínka
pohlídat, aby nevypadala na zem, a nejlepší je ovázat rostlinu, na které semena dozrávají, nějakým pytlíkem, který je
zachytí. To je případ lichořeřišnice nebo
brutnáku.
Pak tu máme dužnaté plody, kde je
třeba zralá semínka nějak oddělit od dužniny. U tykví, cuket a okurek je stačí očistit třeba papírovým kapesníkem a dosušit, anebo můžeme použít stejný postup,
jaký je víceméně nutný u rajčat – a to vykvašení: vydloubanou nebo vymačkanou
dužinu i se semínky trošku rozředíme vodou a necháme asi tři dny kvasit. Pak zalijeme větším množstvím vody a slijeme
– čistá semínka klesnou ke dnu. Ještě je
propláchneme přes cedník, abychom je
zbavili zbytků dužiny, a dobře usušíme.
Těžší než semenaření jednoletých
rostlin je získávání semen u dvouletek,
jako je typicky mrkev nebo zelí. Rostliny musíme uchovat přes zimu v nějakém
bezmrazém prostoru, nejspíš ve sklepě,
na jaře je vysadíme a ony vykvetou. Protože tuhle proceduru obvykle všechny rostliny nepřežijí, vybíráme pro ni raději více
nejzdatnějších jedinců.
Jak je to se vzájemným křížením?
Pokud chceme zachovat určitou odrůdu se všemi jejími vlastnostmi, musíme
si pohlídat, jakým pylem budou opyleny
květy matečních rostlin. Například u rajčat tohle nebývá problém, příliš se navzájem nekříží, ale u takových tykví mohou
plody potomstva příští generace vypadat
úplně jinak než plody rodičovské.
Důležité je vědět, že rostliny se dělí
na samosprašné, které se opylují vlastním pylem, a cizosprašné, které potřebují
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k opylení jinou rostlinu téhož druhu. Ovšem i ty samosprašné se mohou opylit cizím pylem. Z běžných zelenin bývají samosprašné hrách, fazole, rajčata nebo salát,
cizosprašné druhy ale u zeleniny převažují
– je to třeba mrkev, zelí, tykev, cibule. Mrkev se může křížit se svými planými příbuznými z čeledi miříkovitých, brukvovité
rostliny (jako zelí, rukola) zase s planě rostoucí hořčicí a podobnými druhy.
Pěstitelé řeší situaci tak, že na semeno
ponechají dostatek rostlin mateřské odrůdy, aby se usnadnilo vzájemné opylení,
a současně z jejich blízkosti odstraní nežádoucí potenciální otcovské rostliny, nebo
pěstování předem naplánují tak, aby se
jednotlivé odrůdy nemohly opylit navzájem. Pak mluvíme o izolačních vzdálenostech rostlin, které bývají kolem 100–150
metrů. Pokud pěstujeme časnou a pozdní
odrůdu téže plodiny, kdy každá kvete v jinou dobu, ke křížení také nedojde.
Další možností je izolovat jednotlivé
květy v sáčcích těsně před rozkvetením
a opylovat štětečkem – to je dobře proveditelné třeba u tykví.
Co jsou to „F jedničky“?
Pro semenaření se nedoporučuje používat takzvané F1 hybridy, které často
nakoupíme v zahrádkářském obchodě. Je
to osivo zdatných kříženců, kteří budou
mít v první generaci výborné vlastnosti
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(F1 znamená první filiální generaci), ale
v další generaci se vlastnosti potomstva
rozpadnou na celou škálu vlastností prarodičů a výsledek by nás zklamal.
Z “F jedniček“ tedy nemusíte mít obavy, nejsou geneticky manipulované ani
nějak chemicky kontaminované, jen se
nehodí pro další semenaření.
Jaké sáčky používat?
Pro domácí použití jsou nejlepší papírové sáčky buď od čajů, nebo poskládané z použitých (jednostranně popsaných)
papírů tak, jak vidíte na obrázku.
Pokud ale skladujeme větší množství
semínek někde v kůlně, kde by se papír
mohl začít rozpadat, nebo by na něj mohli zaútočit hlodavci, můžeme se uchýlit k igelitovým sáčkům se zámečkovým
zavíráním, které nakoupíme velmi levně
v papírnictví. Další možností je uzavírat
semena (hlavně větší, třeba fazolí) do zavařovacích sklenic s těsnícím uzávěrem.
Semínka můžeme přechovávat i v mrazáku, u fazolí nám aspoň krátké zmražení
(15 hodin při –17° C) pomůže zlikvidovat
larvy brouků zrnokazů, kteří by nám jinak osivo mohli zničit.
Nikdy nezapomeneme sáčky popsat
alespoň názvem rostliny a odrůdy a letopočtem, lépe i místem, kde jsme semínka
vypěstovali nebo sebrali.
Pokles klíčivosti s věkem
Různé druhy rostlin ztrácejí klíčivost různě rychle, záleží také na podmínkách uskladnění semínek, ale v zásadě
bývá po dalším roce osivo ještě dostatečně klíčivé. Pokud chceme zjistit klíčivost
předem, odpočítáme 100 semínek (nebo
méně, ale počet si zaznamenáme) a necháme je klíčit při běžné pokojové teplotě na vlhké buničině nebo podobném
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materiálu. Pozor, mrkvovité rostliny klíčí
velmi dlouho, 3–4 týdny! Pak už jen spočítáme podíl těch semínek, která vyklíčila.
Máte nějakou zajímavou rodinnou odrůdu
a chcete se o ni podělit? Nebo byste naopak chtěli získat semínka zajímavých místních, tradičních,
krajových odrůd? Vyhledejte si na webu www.gengel.cz jednotlivé uchovatele a kontaktujte je.
Autorka tohoto článku se skrývá pod
šifrou „Uchovatel EH“ a nabízí k osobnímu odběru na Hanspaulce semínka divokých rajčat (červená cherry rajčátka naprosto odolná k plísním, které ničí běžná
rajčata za deštivého počasí) a dále semínka mrazuvzdorné výhonkové brokolice
(první rok vytvoří jen růžice listů, druhým
rokem sklízíme dužnatá poupata a co
nesklidíme, to vykvete. Některé rostliny
jsou vytrvalé, vydrží více let.)
Eva Hauserová
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Semínkovna v hanspaulské škole –
druhá v Praze 6

P

ro všechny zahrádkáře, pěstitele květin a zeleniny ze semen, otevíráme 1. října ve školní
knihovně ZŠ Hanspaulka semínkovnu, místo pro
sdílení osiva a podpory přírodního zahradničení.
Podstata systému semínkoven je
půjčit si semena, vypěstovat rostliny
a na podzim opět semena vrátit. Je to
jako v knihovně. Půjčíte si knihu, přečtete ji a pak ji zase vrátíte. Z půjčené knihy získáte informace, nebo zábavu, ze
semínkovny rostlinky a úrodu. Nakonec
knihu i semínka zase vrátíte, aby přinesly
užitek i jiným lidem. Pokud se vám nepodaří rostliny dopěstovat, můžete přinést
semena jiné rostliny, kterou se vám vypěstovat povedlo.

vědomy, že semena ze semínkovny nesplňují podmínky zákona, a proto se vystavují postihu za jeho porušení.
Jak naše semínkovna funguje?
Úplně jednoduše: Zapíšete se, tím si
otevřete konto a můžete si odnést zdarma tři sáčky osiva. Další sáčky budou již
výměnou za osivo, které přinesete. Rádi
uvítáme do začátku semínka květin či zeleniny z vaší letošní sklizně. Na jaře bude
v nabídce větší výběr osiva.
V dobách ne zcela dávných každý zahradník i zahrádkář sklízel na koncem
léta a na podzim nejen plody, ale i semena pro vypěstování sadby v příštím roce.
Udržovaly se tak staré, místní a osvědčené odrůdy, které jsou důležité pro zachování biodiverzity a patří do kulturního
dědictví naší země.
O naší semínkovně se více dozvíte
na webové stránce školy: https://www.
zshanspaulka.cz/

28. říjen 2018
Den s českými
vlajkami
Stejně jako knihovna i semínkovna má
svá pravidla a předpisy. Musí dodržovat
zákon o osivu a sadbě a zákon o ochraně práv a povinnosti k odrůdám. Z pohledu legislativy je bezplatná výměna
a půjčování osiv mezi fyzickými osobami
v pořádku. Pokud by si semena půjčovaly podnikající fyzické nebo právnické osoby ke své výdělečné činnosti, musí si být
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zapojte se do společné celonárodní aktivity
ke 100. výročí republiky:
ČESKÝ REKORD – VYVĚSME NEJVÍCE
ČESKÝCH VLAJEK!
Připojte se k rekordu a vyvěsme 28. října
co nejvíce českých vlajek na území
České republiky. Oslavte důstojně
100. výročí samostatné republiky.

HANSPAULKA

OD SVATÉHO MATĚJE

Okolo kostela a kaplí

K

alendářně „pohyblivý“ svátek Nejsvětější Trojice letos připadl na neděli 27. května.
Protože v minulém roce bylo pod lipami během
první venkovní poutní bohoslužby před kaplí Nejsvětější Trojice na Hadovce velice příjemně, bylo
dojednáno, že po slavné poutní mši svaté slavené
P. Michaelem Špánem, která začala ve tři hodiny
odpoledne, doprovozené barokními českými zpěvy, bude v 16.30 následovat ještě koncert inspirovaný právě slovanskými národními stromy.
Po pravé straně kaple byl osmičlenný soubor v dobových kostýmech z doby
první poloviny 19. století, pod vedením
Františka Běhounka a Beaty Altior. Uprostřed byla opona a před ní naše pódium.
Protože kaple byla pod lešením, mohlo
být, pódium využito pro zvýšení scénografických efektů, čehož se se spolutvůrčím nasazením ujal student Josef Kulda v režii Marie Hodinářové, která celou
slavnost doprovázela slovem.

J

ak jsme slíbili v prvním čísla časopisu
Hanspaulka, přinášíme v pravou dobu
(snad porostou) recept na Houby pana faráře
Očištěné houby vcelku, povařit, slít
vodu, propláchnout. Nálev: 2 l vody,
2 lžíce soli, 8 lžic cukru, vody, 0,4 l
octa. Nálev vařit se zeleninou cibulí. Houby naskládat do lahviček, zalít
nálevem se zeleninou, zavíčkovat, navrch můžeme dát kapku oleje.

zbožného umírajícího sv. Ivana, jeho roztomilou laňku, pradlenu Boženu v mýdlových bublinkách, rytířského Břetislava těsně před únosem Jitky nebo bolestínského
milovníka s červeným zpřelámaným srdcem. Hanspaulští „ochotníci“ zde obrazy
doprovodili texty Josefa Krasoslava Chmelenského, Františka Jana Škroupa, Karla
Havlíčka Borovského a mnohých dalších.
Rodině Stránských děkujeme za poskytnutí vody pro přípravu občerstvení,
Jiřímu Týfovi z Berouna za přípravu zázemí a trojici žen (jak už to dějinami chodí:
nejmenovaných) za předchozí úklid. Díky
krásnému počasí, vůni lip, napečeným
dobrotám a vlídnému nedělnímu času zde
lidé zůstali až do pozdních hodin.
Marie Kuldová

Muzikanti zazpívali a zahráli napínavé i humorné příběhy skryté v obrozeneckých písních, které byly doprovázeny v 19.
století značně oblíbenými živými obrazy,
předváděnými kostýmovanými dobrovolníky. Mohli jsme zde vidět alegorii Jara,
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AKTUALITY

† Jaroslav Mentberger
Dne 29. června zemřel ve věku 87 let Ing. Jaroslav
Mentberger – vystudovaný lesník a všestranný znalec přírody. Přírodu měl nejen rád, ale byl i jejím
velmi energickým zastáncem. Čtenáři Hanspaulky
si jistě pamatují na zprávy o jeho „otvírání studánek“ v našem nejbližším okolí a také na jeho bojovné články na obranu zeleného pásma poblíž nás.
Jako jeden z jeho nejbližších sousedů rád
vzpomínám na slunečná a bezvětrná jitra, kdy se
v zahradách objevoval Jaroslav v bělavém ochranném skafandru a nezištně hubil u všech sousedů
škodlivý hmyz.
Velký zástup přátel se s zásadním obhájcem zeleně a věrným Hanspaulanem rozloučil uprostřed
krásné přírody v motolském krematoriu.
Jindřich Schwippel

Lávka přes ulici
Horoměřická
má své vítěze

M

ěstská část Praha 6 vyhlásila na začátku
dubna veřejnou anonymní soutěž o návrh
na zpracování návrhu lávky přes ulici Horoměřická.

přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD
Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.
Vítězným návrhem se stal soutěžní návrh č. 6 projektového ateliéru Anta s.r.o. –
Ing. arch. Karel Scheib (a Dipl. Ing. Bořek
Němec, Ing. arch. Richard Zacpal).
Porota kladně hodnotila přemostěním pouze ulice Horoměřické, které lépe
umožní krátké a bezkolizní pěší a cyklistické spojení na Bořislavku. Technické
a výškové řešení lávky bylo vyhodnoceno
porotou jako nejlepší, stejně tak jako navržené principy pěších a bezbariérových
směrů.
Architektonickou historizující formu
návrhu porota neshledala příliš adekvátní místu i samotné konstrukci lávky. Proto navrhuje k dopracování: nalezení soudobějšího architektonického výrazu lávky
tak, aby více reflektoval poválečný (modernistický) charakter lokality i soudobé konstrukční principy, úpravu návrhu
pro umožnění bezpečnějšího a plynulejšího pohybu cyklistů při přístupu na lávku
při nájezdu z podélné rampy (podél Horoměřické) na lávku (např. vložení oblouku umožňujícího plynulý průjezd cyklistů
bez najíždění do protisměru).
V minulém čísle jsme omylem zveřejnili jinou fotografii
vily na Zlatnici. Autorovi a čtenářům, kteří si toho povšimli
se omlouváme a otiskujeme tu správnou fotografii.

Cílem soutěže bylo architektonicko –
konstrukční řešení mimoúrovňového propojení Hanspaulky a sídliště Červený vrch
pro nemotorovou dopravu a propojení
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KOHOUTEK

3/2018

INFORMACE

6. 9.
Šárecký okruh
29. 9.
Svatomichaelská pouť na Pernikářce
28. 10. Vznik samostatného Československa
29.–30. 10. Podzimní prázdniny
11. 11. Svatomartinský lampionový průvod
a ochutnávka vín na faře
22. 11. Den otevřených dveří a školní jarmark
30. 11–2. 12. Adventní zastavení – trhy a dílny
na faře u sv. Matěje
5. 12.
Mikuláš ve škole
22. 12–2. 1. Vánoční prázdniny
31. 12. Farní Silvestr
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DŘÍVE A DNES

U Matěje – přístupová cesta k hřbitovu

Foto z roku 1961

Foto z roku 2018

