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Vážení přátelé,

Halloween,
nebo Dušičky?

při přípravě článku o Halloweenu jsem
v pramenech narazila na informaci, že
staří Keltové slavili Samheinův svátek
v noci z 31. října na 1. listopadu.
Zpočátku mi na té informaci nepřipadalo nic zvláštního, ale pak mi došlo, že
je to nesmysl. Ne proto, že by staří Keltové slavili konec a začátek svého roku jindy, ale určitě neměli náš – gregoriánský
kalendář a běh roku a čas vnímali jinak
než my.
Svůj denní čas měřili podle slunce
a delší časové úseky odvozovali od pozorování měsíčních fází, které jsou na obloze dobře vidět. Nový den začínal za soumraku, kdy se na obloze objevil Měsíc.
Čas je věc relativní. Náš zažitý způsob
chápání věcí není jediný a neměnný. Generace před námi mohly stejné jevy vnímat jinak, generace po nás je možná budou chápat také jinak.
Závěr: Z výše řečeného, či spíše napsaného vyplývá, že věci, starší vzdělanci prošlí klasickou filosofií by řekli Dinge, nemusí být tak, jak jsou nám předkládány.
Máme životní zkušenosti, leckdo se propracoval i k životní moudrosti. Používejme
tedy svůj vlastní rozum, dnes se říká kritické myšlení, a nenechme se zmanipulovat.
To vám přejeme do nadcházejícího
roku.

T

L. Čumplová a redakce Hanspaulky
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aky si myslíte, že Halloween je zase nějaká
americká „komerčárna“, která se začíná prosazovat i u nás?
Před koncem října se v obchodech objevují hromady dýní a typické cukrovinky
v oranžové a černé barvě. Globalizované
sladkosti ve tvaru nebo s obrázky duchů,
černých koček, příšer, kostlivců, sov, oranžová lízátka barvy a tvaru dýní atd. Dýně
s vyřezanými obličeji, které v noci svítí, najdeme před mnoha domy, i před školou
a školní družinou. Naštěstí zatím ještě pokřikující koledníci v maskách duchů neobcházejí domy večer posledního října.
Odhlédněme ale od komerce a podívejme se na původ Halloweenu. Halloween
je starý keltský svátek. Keltové (ve starověku žili i na nynějším našem území) byli
především zemědělci, kteří byli závislí
na úrodě, a proto se stejně jako pak i staří Slované snažili naklonit si všeliká božstva, především dary a obětinami.
Halloween, který se slaví v noci 31.
října, tedy před křesťanským svátkem
Všech svatých, vychází z keltského svátku Samhain. Jeho termín se řídil lunárním kalendářem, byl vázán na úplněk,
který byl uprostřed mezi rovnodenností a slunovratem. Tento svátek byl hranicí mezi létem a zimou, pro Kelty byl
začátkem nového (vegetačního) roku
a vnímali ho jako bezčasí, dobu, kdy se
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stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, kdy se svět mrtvých stává viditelným a prolíná se se světem živých. Věřilo
se, že se v tomto čase duše mrtvých vracejí do našeho světa a živí mohou na návštěvu do světa mrtvých. U večeře se proto prostíralo i pro zesnulé, kteří by mohli
přijít rodinu navštívit, za okna se dávala
zapálená svíčka, aby bloudícím duším pomohla najít cestu.
Protože měli z duchů strach, barvili
si lidé obličeje a převlékali se do hadrů,
aby je duchové nepoznali, aby vypadali
také jako duchové a ti skuteční je nechali na pokoji a neublížili jim. „Samhainova
noc“ byla vhodná i k věštbám a obětinám.
Staří Keltové se domnívali, že Samhain

4/2019

v tomto čase rozhoduje, jak naloží s dušemi lidí zemřelých v tomto roce: Některé
se vrátí na svět v lidské podobě, jiné budou odsouzeny žít ve zvířecí podobě a ti
největší hříšníci se stanou černými kočkami. Aby lidé Samhaina obměkčili a vyprosili si milosrdenství pro své mrtvé, přinášeli mu oběti.
Když v Británii převládlo křesťanství,
změnil se i začátek nového roku a místo keltského nového roku se začal slavit svátek Všech svatých – All Hellows‘
Day. Protože podle židovské tradice začíná nový den západem slunce, i svátek
začal v předvečer Všech svatých, tedy
All Helloows‘ Eve. Nemusíme být ani lingvisty, abychom poznali, z čeho je jméno
svátku duchů odvozeno. Je to křesťanský
svátek, ale způsob jeho slavení stále ukazuje na původní předkřesťanské rituály.
Ostatně to známe i z našich Velikonoc.
A kdoví, jestli zapalování svíček na hrobech na Dušičky nesouvisí se svíčkami či
ohni o Samhainově noci.
Ludmila Čumplová
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Vodovod pro Horní Šárku

M

álokdo dnes ví, že před sto lety – v době, kdy
prudký stavební boom Hanspaulku a Babu
teprve čekal – fungovalo v naší čtvrti technické dílo,
jemuž uplývající roky dodávají na historickém významu. Byl to první obecní vodovod na území Dejvic, vedl ze Šáreckého údolí na Horní Šárku.
Impulsem k jeho zbudování bylo –
v souvislosti s expanzí hlavního města
– zpřísnění hygienických norem. Jejich
uvádění v praxi inicioval Říšský zdravotní zákon (1870), v zemské mutaci vydaný
v roce 1888. Obce modernizovaly a rozšiřovaly hřbitovy (pohřbívání osob bylo
součástí hygienické a protiepidemické
péče), zřizovaly izolační nemocnice, činily opatření na zkvalitnění dodávané
vody (a měly jistě i dozorovat hospodaření s odpady – alespoň do té míry, aby
se předcházelo šíření infekcí). Dejvice
v té době příslušely k okresu smíchovskému, nicméně už v 80. letech 19. století

usilovaly o připojení k Praze (povedlo se
až v roce 1922), což by jim otevřelo mimo
jiné přístup k nově budovaným sítím, v té
době šlo hlavně o plynofikaci a vodovod.
Stávající obyvatelé „hor šáreckých“ měli
své vlastní zdroje vody, ale když obec
(za starostování Františka Frolíka) přistoupila k rozšíření hřbitova, posléze ještě ke zbudování dezinfekční nemocnice,
a k tomu rovněž s ohledem na každoročně konané poutě ke sv. Matěji, které přiváděly na Horní Šárku desítky tisíc lidí
naráz, ukázalo se zaopatření vydatnějšího veřejného zdroje vody pro lokalitu
jako nezbytnost.
O vodovodu se zmiňuje Antonín Hlaváček v přednášce z roku 1955, kterou
pod titulem „Dějiny Šárky, Podbaby,
Dejvic“ uveřejnil Spolek Šárecké údolí
na svém informačním portálu. Dílo sestávalo z vodárny v údolí, vodovodního

Foto Wanda Dobrovská
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řadu a vodojemu na Horní Šárce, odkud
byla voda rozváděna po přilehlém území. Podrobně celý systém popsal Jaroslav Pavlanský v přednášce vydané v roce
1928 jako samostatný tisk pod názvem
„Vývoj zásobování vodou hlavního města Prahy od XV. století do konce roku
1927“.
Vodárna se nacházela v Dolní Šárce v budově bývalého mlýna – dodnes se
tam říká Na Mlýnku. Mlýn už tam v té
době nefungoval, ale jeho zařízení bylo
stále funkční. Mlýnské kolo, poháněné
vodou z náhonu vedeného ze Šáreckého potoka, uvádělo v chod čerpací zařízení („dvě jednočinná čerpadla“), jímž se
jímala voda z pět metrů hluboké studny
a výtlačným řadem (potrubím o průměru 50 mm) byla vedena do vodojemu u sv.
Matěje a z něho – mimo jiné – do dvou
stojánků na Horní Šárce, z nichž byl „jeden na hřbitově“. Později byla voda z vodojemu přivedena ještě do stojánku před
dezinfekční nemocnicí (dům v ulici Natanaelka). V roce 1912 byl v Mlýnku jako
rezervní pohon instalován elektromotor.
V Praze mezitím probíhal vleklý a složitý proces směrovaný k navýšení a zkvalitnění dodávky vody pro město. Počítalo se v něm i s napojením předměstských
obcí a po čtyřiceti letech jednání, posuzování projektů, hádek, kalkulací a stavebních prací nebývalého rozsahu začala 1.
ledna 1914 do Prahy proudit voda z vodárny u Káraného.
Dejvice se k pražské vodovodní síti
s káranskou vodou připojily v roce 1924.
Z hornošáreckého vodovodu to zpočátku vyřadilo pouze zdroj vody ve vodárně. Čerpání vody ze studny bylo zrušeno a přešlo se na čerpání káranské vody
z podbabské rozvodné sítě. Vodovodní řad byl modernizován, nové výtlačné
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Foto Archiv PVK.

potrubí mělo průměr 100 mm a staré
bylo změněno na rozvodní.
Podrobné údaje o vodovodu jsou bohužel limitovány datem vydání Pavlanského textu, takže od konce 20. let můžeme jen tápat. Jistá je podoba vodojemu
– 5 × 2 metry, výška vody 1,34 m, kubatura 13, 4 m³, kóta hladiny 280,62, a fakt,
že v 50. letech dosud stál. Podle archiváře
PVK Jaroslava Jáska sloužil do 30. 8. 1954,
kdy jeho viditelnou část zdokumentoval
fotograf Vratislav Mayer.
Pátrat, zda po tomto vodním díle zbyly
v terénu ještě nějaké stopy, bylo vpravdě
dobrodružství. Vodojem jsem lokalizovala intuitivně, inspiraci mi poskytla nádrž
za hřbitovní zdí, v jejíž omítce je vytesán
letopočet 1903. Stejné datum je i na velkém kříži naproti vstupní brány do nové
části hřbitova. V tom roce došlo k rozšíření hřbitova a zároveň byl zprovozněn
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i vodovod. Vodojem tedy musel být nad
tímto místem a takových možností moc
není. Pán, který kdysi pracoval jako kameník na hornošáreckém hřbitově, mi
popsal – aniž věděl, že zde kdysi snad stával vodojem – „šachtu, na jejímž dně byl
prostor asi 5×2 metry, zvenčí to vypadalo
prázdné, bylo to několik let otevřené, pak
to někdo přikryl a zasypal hlínou“.
Zasypaná je i studna v Mlýnku, vodní
kolo se podle sdělení současného majitele
nedochovalo. Úžasný aha-moment jsem
zažila při hledání pozůstatků vodovodu.
Podle pana Hlaváčka vedl vodovod roklí
zvanou Bašťák a těch nemnoho lidí, kteří o vodovodu vědí, tuto informaci sdílí.
Co jsem se nahledala! Lokalizace vodojemu (což byl taky pěkně klopotný proces)
mne přivedla k nápadu hledat trasu vodovodu ve svahu kopce, na němž stojí kostel
sv. Matěje, a pocit, jaký jsem zažila, když
jsem natrefila na val vykopaného kamení
navršený šikmo vzhůru až téměř k místu
bývalého vodojemu, se nedá popsat slovy.

Snad jen jako: „to je ono!“ V jednom místě je i prohlubeň, kde mohl být takzvaný
trkač – mechanické zařízení na vytlačování vody do vyšších poloh.
Vodojem není zakreslen v katastrálních mapách (ani vojenských) – na rozdíl od pozdějšího vodojemu v ulici Na Míčánce, který sloužil hotelu International
a drží se ještě ve vzpomínkách pamětníků – a nebýt fotografie z archivu PVK,
mohl by být už jen pouhou legendou. Zídka z bílých cihel podpírající svah za dvorem místní provozovny hřbitovní správy
je možná – možná! – pozůstatkem jeho
technické části.
Abych se dobrala informací o hornošáreckém vodovodu a vodojemu, oslovila jsem mnoho lidí, mnohdy jen náhodné kolemjdoucí, a ač to často byly slepé
uličky, všichni byli velmi vstřícní. Všem
upřímně děkuji.
Wanda Dobrovská
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Původní plány centrálního parku Hanspaulka
doplnění

V

minulém čísle byl článek o plánu velkorysého parku na Hanspaulce, který
byl ve dvacátých letech minulého století,
v rámci zástavby Dejvic, navržen profesorem Antonínem Engelem. Park měl mít
elipsovitý tvar orientovaný v ose Zelená
ulice – ulice Za Hanspaulkou. Ze sbírky
plánů Prahy jsem vybral plán z počátku
třicátých let (byl zobrazen na titulní straně čísla) a plány z roku 1942, 1948 a 1950.
Plán z roku 1948 (kdy byl předpokládaný
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park zobrazen naposledy) a z roku 1950
(ve kterém je již jen prázdná, nezastavěná plocha) byly uvedeny v textu článku.
Plán z roku 1942 se již do rozsahu minulého čísla nevešel, ale vzhledem k tomu,
že je zajímavý tehdejšími německými názvy ulic (Vítězné náměstí byl Platz der
Wehrmacht) a naznačenou plánovanou
uliční sítí směrem k Nebušicím a Lysolajům, uvádím jej v tomto čísle.
Ladislav Trojan
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Hanspaulka před 60 lety

N

a Hanspaulce bydlím přes šedesát let.
Když zde můj děda koupil dům, bylo mi
pět a půl.
Jedna z mých prvních vzpomínek
patří obuvníkovi, který si při práci zpíval. Měl dílnu kousek od našeho domu
na Pískách. My s bratrem jsme mu říkali Zpívavý švec. Kdo tam vstoupil, uviděl
haldu bot a za nimi teprve ševce. Připadal mi pohádkový. Měl v ruce velkou dratev a píchal s ní do kecek, mokasínů, sandálků nebo sněhulí. Jeho národní písně
zněly až ven. Nojo, paní, říkal, když mu
maminka dávala do opravy moje a bratrovy boty, než ale ty botky opravím, dětem nožka vyroste! A skutečně, když
jsme si je za čas doma zkoušeli, byly už
ve špičce malé.
Škoda, že v dnešní době supermarketů zaniklo na Hanspaulce mnoho krámků,
které k ní patřily, ať už to byla galanterie
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nebo hodinářství. Já, jako dítě, je už pamatuji pouze zestátněné.
Když jsem pak už chodila do školy,
mou láskou se stala knihovna na kolečkách – autobus, který stával u dnešního
Tesca. Připadalo mi legrační, že knihovna
může být pojízdná. Čtení bylo mou velkou
radostí a já, i když jsem byla droboučká,
tahala domů v síťovce spoustu knih půjčených a za týden jsem je přečtené opět vracela. Nejvíce jsem milovala Ladovy knížky,
v té první třídě kocoura Mikeše nebo Chytrou kmotru lišku. Ilustrace jsem měla ráda
právě od Lady, nebo od paní Zmatlíkové.
Na Hanspaulce jsem prostě vyrostla
a přilnula jsem k ní, ať už na jaře tonula v květech nebo byla v zimě pocukrovaná sněhem. Bylo a je nám tu všem dobře. Ber to jako vyznání, má Hanspaulko
z dětských i pozdějších let…
Eva Pecharová

HANSPAULKA

Můj život na Hanspaulce

K

dyž jsem se narodil, psal se rok 1950. Od té
doby na Hanspaulce stále žiji.
Mou první paní doktorkou byla
MUDr. Veselá, která ordinovala ve Vostrovské ulici. Jako dítě jsem chodil
do školky na Viničních horách – dům
dnes patří panu Kellnerovi. Do základní školy jsem to měl velice blízko – bydlím cca 5 minut od školy. První třídy byly
v dřevěných pavilonech, které nyní nahradila školní jídelna s družinou.
A ještě jedna hezká vzpomínka,
na cukrárnu u paní Melčové, kam jsme
občas zašli s kamarády na zmrzlinu.
Už jako většího mě hrozně bavilo hrát fotbal a jezdit na kole. Proto
mě táta s sebou brával na fotbal. Líbila se mi tam atmosféra, která mě drží
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dodnes. Na Spartu to mám půl hodiny
pěšky. Zpět se zastavujeme v různých
hostincích – dříve na limo, nyní raději
na pivo. Upoutala mne hospoda U Špačků na Hadovce, která musela být zbourána v 60. letech kvůli výstavbě Evropské – tehdy Leninovy třídy. Pamatuji si
na velký sál, kde hrávala skupina Plastic People. Zároveň je škoda, že zmizela spousta plácků, kde jsme hrávali fotbal a později, v době prvních lásek, jsme
tam chodili na rande.
Dnes je to tu bohužel hodně zastavěné a Hanspaulka ztrácí svoji starou tvář,
jakou jsem od dětství znal. Je ale dobré,
že se tady objeví nějaký soukromý obchod, to mi dělá radost.
Pavel Axler
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Recenze: Cestou tančících kroků

N

ová kniha Běly Janoštíkové je příběhem
o cestách a cestování. Více než kdykoliv
předtím se přemisťujeme, jsme neustále v pohybu. Každý náš pohyb se odehrává v osobitém rytmu. Někdo chvílemi klopýtá v jakémsi synkopickém zmatení, jiný má lehký krok, umí se nad věci
povznést, tančí krásně. Básnířka chce čtenáře přesvědčit, že jazykem našeho pohybu je tanec. Neděláme nic jiného než, že tančíme.
Kam všude naše cesty vedou? Kam
míříme? Na to se snaží Běla Janoštíková
odpovědět ve své básnické sbírce „Cestou
tančících kroků“.
Poslední generací, která se rozjela do světa, aby v něm objevovala krásu a radost, byli poetisté. Jejich krédem
bylo prožívat a zařizovat si svůj život tak,
aby byl básní. To bylo ale ve třicátých letech 20. století a takový optimismus se
již neopakoval. Ve svém rozletu se autoři ani na svých cestách nedovedli oprostit
od toho, co si nesli s sebou.
Konstantin Biebl ve sbírce „S lodí jež
dováží čaj a kávu“ procestuje nejexotičtější země, aby se nostalgicky ve snu vrátil do poklidné selanky zachumelených
Vánoc. V Seifertově sbírce „Na vlnách
TSF“ se prolíná sugestivní obraznost s neradostnými sociálními asociacemi. Vítězslav Nezval v básnicky opojné knize
„Sbohem a šáteček“ paradoxně propadá
smutku z neustálého opouštění.
Jestliže dominantními motivy uvedených básníků bylo evokovat ve čtenáři pocity exotiky, dálek, čarokrásných
tanečnic, cizokrajného ovoce, námořníků, plachetnic a parníků, potom cesty
Běly Janoštíkové nemají jasný cíl, nemíří konkrétně někam. Jako v básni Toulám se:
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Čtenář by čekal v básnické sbírce
z cest, pocity a zážitky z dálek. Na ty si
ale musí počkat. Nejdříve se dočte v básni
Na červeném koberci, že při procházkách
Prahou to nejsou koberce slávy, ale „Vyspravené, prošlapané/restaurované/tvrdé/koberce z kamene.“
V básni Jako by zrak nešlo odtrhnout
je tím, co má poutat pozornost básnířky
„záplatovaný asfalt/šeď dlažebních kamenů/výmoly na chodníku/žula obrubníků/
mozaiky dláždění na zemi“.
Osvobodivý pocit zažije básnířka teprve:
když nahoře přímo nad hlavou,
kol dokola a úplně všude
se klene čisté, vznešené,
nejvelebnější nebe.
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Podobně
skromně zažívané pocity
ji doprovázejí po návštěvě
dalších
přírodních
i
uměleckých klenotů Čech. Teprve potom
se ocitneme
pod Alejí palem v Beverly Hills
nebo v mysteriózním
Istambulu.
Taneční rytmy
kroků básnířky jako by se právě v tomto městě začaly vlivem exotického prostředí a psychického uvolnění ztotožňovat s filosofií starého východního
umění ebru. Tato malířská technika
spočívá v intuitivním rozpouštění různých barev na hladině speciálního vodního roztoku, kde za spolupůsobení
umělcova emocionálního stavu a vlivu
okolního prostředí (větru, deště apod.)
vznikají abstraktní obrazce, které se
v určitém okamžiku přenesou na papír.
Básnířka uplatnila tento postup například v básních Istambul, Spadaným listím,
Zdali to slzy byly? V každé z nich evokovala své nálady s využitím médií, která měla
podobné vlastnosti jako voda to znamená,
bylo do nich možné, se stejným efektem
jako s vodou, vtisknout náhodné projevy
svých asociací, gest, pohybů či nálad. V básni Istambul je tímto médiem rozostřené vidění, v dalších uvedených básních listí nebo
slzy.
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Jako na starém tureckém obrázku ebru.
Smaragdová a trochu fialové,
Černá a slza červeně.
Tyrkys a šedá barva.
Kapička brusinkové
a stopa stříbrné.
Jako na záhadné abstraktní malbě,
která tu vzniká před očima
naprostou náhodou.
A člověk zvolna rozpoznává
oblé kupole mešity
i symboliku štíhlých minaretů,
koruny stromů pohupující se ve větru
i mořské vlnky v pohybu.
Než zrovna pochopí čirou logiku obrazu
A pak se ptá, je-li to sen,
pohádka z tisíce a jedné noci
či miráž – fata morgána
Než pochopí,
Že otisk dole na moři je pravý
a nestvořila ho náhoda
Fantaskní otisk.
Turecký obraz ebru.
Barevný otisk.
Čeho všeho?
Ale to už hřmotící letadlo přistává
přímo dole na istanbulském letišti
Básnířka si ze svých cest odnáší nejen
zážitky ve formě básní, ale i trvalé dojmy,
které zůstávají v jejím pohledu na svět.
Naučila se vidět okolní svět, ale i svůj
vnitřní očima umění či spíše filosofického systému ebru, které může vnést do jejího dosavadního minimalismu nové inspirace.
Zdeněk Jonák
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Srdce s láskou darované

T

akto krásně se nazývá soutěžní projekt,
do kterého se zapojují školní kolektivy z celé
České republiky. Cílem je podporovat v dětech
tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, ale také podpora spolupráce a rozvoj jejich tvůrčích dovedností. A v neposlední řadě radost z vlastnoručně vytvořených
výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.
Děti vymyslí, koho obdarují a výtvarně zpracují
srdce, které poté předají.
Do 5. ročníku této soutěže se v minulém školním roce zapojili žáci nynější 3.B
ZŠ Hanspaulka. Nebylo jednoduché vybrat, komu udělají radost, neboť radost
si zaslouží všichni. A tak vznikl nápad vytvořit „poukázky na radost“ a jimi obdarovat co nejvíce lidí. A to kohokoli, koho
potkají. Celkem takto děti obdarovaly
kolem 200 kolemjdoucích, kterým tak

12

vykouzlily úsměv na tváři. Radost doslova prostoupila vzduch kolem…
Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek! Někteří kolemjdoucí se vrátili
i s kamarády nebo dokonce se sladkou
odměnou. Některá setkání byla velmi dojemná. Největší překvapení ale teprve přišlo. Naše třída se svým nápadem získala
v celostátní soutěži 3. místo! Radost se
dětem vrátila zpět. Vyhlášení výsledků
a předávání cen probíhalo v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Děti si odnes-

ly spoustu odměn, ale to nejcennější
si ponesou do života ve svém srdci –
šířit radost a dobrodiní má smysl.

V těchto dnech startuje nový ročník
soutěže a děti už vymýšlejí, koho obdarují letos. Přidáte se?

3.B, Markéta Platzová
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ZE SOKOLA

Památný den Sokolstva

P

amátný den sokolstva – 8. říjen byl v letošním
roce rozhodnutím Parlamentu zařazen mezi
významné dny České republiky.
Pro objasnění událostí, které proběhly
tento den, se musíme vrátit do minulosti,
do roku 1941, do doby německé nacistické okupace.
Zastupující říšský protektor generál SS Reinhard Heydrich při svém nástupu do funkce měl jasně vytyčený úkol
od Hitlera: v tomto prostoru (Protektorát Čechy a Morava) jednoznačně a se vší
tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo české
národnosti pochopilo, že se nelze vyhýbat realitě příslušnosti k Říši a poslušnosti vůči Říši. Navíc K. H. Frank informoval
Hitlera o tom, že největším nebezpečím
pro Říši je sokolská organizace, neboť –
cituji: “Sokolská organizace stala se shromaždištěm otevřeného i tajného odporu
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proti Říši. Další činnost tohoto spolku
není proto nadále snesitelná, neboť odporuje zájmům Říše.“
Výnosem R. Heydricha z 8. října 1941
byla rozpuštěna Česká obec sokolská
a její majetek byl zabaven. V noci ze 7.
na 8. října proběhla „akce Sokol“, ve které na základě připravených seznamů byli
zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup
a dokonce i z jednot. Bylo zatčeno přes
1500 představitelů Sokola a deportováno
do koncentračních táborů. Na konci války se jich domů nevrátilo téměř 93%. Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi
pět tisíc sokolů.
V Norimberském procesu při výslechu vypověděl von Neurath, že pro Němce představoval Sokol největší nebezpečí,
neboť byl dobře organizován, byl fyzicky
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zdatný a měl vysokou bojovou morálku.
“Proto jsme museli proti sokolské organizaci tvrdě zasáhnout.”
Na mnoha místech naší republiky
jsme si i letos 8. října připomněli naše
padlé sestry a bratry. Krojovaní sokolové se po celé republice setkávali u pomníků a památníků, aby uctili památku svých
tragicky zemřelých bratrů a sester.
Při příležitosti Památného dne sokolstva si také Praha 6 připomněla jednu
z mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Ve Vaníčkově
ulici, která vede z Dlabačova kolem Strahovského stadionu, byla odhalena dodatková tabule.
Jindřich Vaníček, byl v letech 1892–
1930 náčelníkem České obce sokolské.
Pod jeho vedením se stal Sokol ještě před
vypuknutím 1. světové války zdaleka největším českým spolkem a Jindřich Vaníček navždy zůstane v paměti sokolů
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spojen s vybudováním sídla Československé, dnes České obce sokolské v Tyršově domě na Malé straně i s vybudováním
strahovského sletového stadionu.
Před Píseckou bránou se otevřela venkovní výstava, která představuje historii
Sokola v souvislosti s Prahou 6. Výstavu
slavnostně zahájil místostarosta Prahy 6
pro kulturu a sport Jan Lacina spolu se
starostkou sokolské obce Hanou Moučkovou a Michalem Burianem z Vojenského historického ústavu, který výstavu společně s Prahou 6 připravil. Vernisáže se
zúčastnili sestry a bratři z jednot z Hanspaulky, Dejvic a Střešovic v čele s členkami Věrné gardy hanspaulského sokola
a také s nejstarší členkou hanspaulského Sokola, sestrou Květou Prücknerovou
(92), která s energií sobě vlastní zacvičila
pro jednu z přítomných televizních stanicí
Věra Mikulková
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Oslava Dne sokolstva – výstava v Písecké
bráně a oslavy v Tyršově domě 8. 10. 2019

S

lavnostního zahájení výstavy ke Dni sokolstva v Písecké bráně v Praze 6 se zúčastnilo
nejen mnoho členů naší TJ Sokol Hanspaulka, ale
v řadách Sokolské stráže byli i naši dva členové –
bratři R. Mattiello a J. Frynta, kteří nesli prapory
naší jednoty a spolu s dalšími členy Sokolské stráže tvořili důstojnou a působivou součást zahájení výstavy..
Ve stejný den proběhl v Tyršově domě
v Praze na Starém městě slavnostní ceremoniál ke Dni sokolstva – připomenutí
sokolských obětí během 2.světové války.
Ceremoniálu se zúčastnili představitelé
a poslanci Parlamentu ČR a pozvané zahraniční delegace. Část členů Sokolské
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stráže kladla věnce a květiny u památníku hrdinů odboje a část členů s prapory
lemovala vstupní prostory Tyršova domu
a schodiště k místnosti, kde se ceremoniál konal. Naši bratři stáli ve vstupním prostoru a na schodišti, kudy pozvaní hosté
přicházeli. Byl to zvláštní a úžasný pocit – procházet v historickém sokolském
kroji a s praporem jednoty Tyršovým domem, kde pracovali a kudy procházeli
naši předchůdci, kterých si nesmírně vážíme. Ten pocit nás nutí dále pokračovat
v propagaci sokolské myšlenky a činů našich předchůdců.
Jiří Frynta
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Spolupráce s mikroby
dokončení
K O M P OST A M U L Č
Předpokládám, že naši čtenáři základy
kompostování zvládli. Řekneme si jenom
to, že hnědé (uhlíkaté) materiály podporují houby, zelené (čerstvé, dusíkaté)
materiály podporují bakterie.
Obecně je optimální poměr C (uhlíku)
a N (dusíku) v kompostovaném materiálu
25:1 – 30:1, pak se dosáhne úplného rozkladu a uhlík neuniká do vzduchu. Tráva
ze sekačky má C:N 19:1, spadané suché
listí 40–80:1. Když tyto materiály smícháme, výsledek se bude blížit ideálnímu poměru.
Protože termín mulč úplně všichni
lidé neznají, vysvětlíme si, že jde o pokrývání půdy vrstvou organického materiálu, který brání vypařování vody, klíčení plevelů, a také zásobuje půdu živinami
a podporuje v ní mikrobiální život. U mulče platí totéž co u kompostu – uhlíkaté
materiály (sláma, štěpka) podporují houbové ekosystémy, zatímco čerstvé materiály (jen mírně zavadlá tráva ze sekačky)
podporují rozvoj bakterií.
JAK PŘIPRAVIT KOMPOSTOVÝ ČAJ
Na závěr si uvedeme recept na přípravu
aktivně provzdušňovaného kompostového čaje, který obsahuje namnožené mikroby z kompostu a slouží k naočkování
pozemku mikroby, k posílení rozvoje humusu v půdě a ke zlepšení kondice rostlin. Pozor, je to něco jiného než „žížalí čaj“
vytékající z vermikompostu – v tom mikroby nejsou (drží se v substrátu) a nemůžeme jím naočkovávat půdu. Také to není
tradiční jícha (zákvas), jaké se připravují z rostlin, kompostu nebo hnoje (ten se
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namáčí v pytli nebo přímo ve vodě bez
provzdušňování) – tyto jíchy jsou převážně anaerobní a podle toho jsou také cítit.
PO S T U P:
Použijeme dešťovou vodu, pokud ji nemáme, vodu z kohoutku aspoň 2 hodiny
předem probubláváme, aby z ní vyprchal
chlor. Na běžnou zahrádku stačí 20litrový kbelík a čaj provzdušňujeme 1–2 dny.
Provzdušňujeme vzduchovacím motorkem pro akvária, bublinky by neměly
být příliš malé, pod 1 mm, aby nezachycovaly mikroby.
Asi půl kilogramu kompostu buď nasypeme do nádoby volně, nebo dáme
do sáčku z řídké tkaniny. V tom případě
se hotový čaj nemusí přeceďovat (což je
potřeba hlavně pro postřiky z postřikovačů).
Teplota by měla být kolem 20° C, stabilní, případně můžeme roztok zahřívat
akvaristickým topným tělískem. Po použití je třeba nádobu a zařízení očistit
od bakteriálních slizů.
Během provzdušňování přidáme živiny pro bakterie a houby: základ jsou 2
polévkové lžíce melasy (nesířené) nebo
ovocného sirupu, dále můžeme zkoušet
různou dostupnou výživu jako vojtěškové
a sladové granule, mořské řasy, huminové a fulvonové kyseliny, játrový hydrolyzát, rybí moučku (seženete jako doplňky
stravy pro zvířata), fosfátovou kamennou
moučku (ta poskytne i povrch, kde mohou houby růst), vylisovanou ovocnou
dřeň z odšťavňovačů a podobně.
Vzniklá pěna signalizuje, že se uvolnily
bílkoviny ponechané v kompostu žížalami.
Čaj získá kávově hnědou barvu z humátů
z kompostu. Teplota roztoku se může zvýšit v důsledku metabolické aktivity mikrobů. Vůně čaje je příjemně zemitá.
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Pozor, hotový čaj je třeba ihned použít, jakmile přestaneme provzdušňovat! Ideálně do půlhodiny a nejdéle do 4
hodin od ukončení aerace.
A P L I KA C E Č A J E
Dávkování čaje se nikdy nemůže přehnat.
Na půdu ho lijeme z konví – nikoli kovových (zinek může vadit bakteriím), nebo
po vyčištění filtrováním aplikujeme ruční stříkačkou.
Při postřiku na listy musí čaj pokrýt 70 % jejich povrchu, a to obě strany. UV světlo mikroby zabíjí! Proto stříkáme před desátou hodinou dopoledne
a po třetí odpoledne.
Kdy čaj nejlépe aplikovat: Ihned
po opadání listí na podzim, nebo na jaře
těsně před vyrašením.
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Použité prameny a doporučené
materiály pro další studium
V češtině a slovenštině:
YouTube: Jaroslav Záhora, Půda jako
živý ekosystém
Manuál o mikrobiote při remineralizácii pôdy v rukách roľníka, Jesús Zamora, Nesur 2019
Rosypal et al., Přehled biologie, SPN 1987
www.hnojnizizaly.cz
V angličtině:
Teaming with microbes, Jeff Lowenfels
a Wayne Lewis, Timber Press, Oregon, 2010
YouTube: How To Make Compost Tea
YouTube: Assessing Soil Health Using
a Microscope with Meredith Leigh
YouTube: Elaine Ingham, Oregon State University – řada videí
Eva Hauserová
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OD SVATÉHO MATĚJE

Co bylo
SV A TO MI C H A E L S K Á PO U Ť
PO D ES Á T É ( 2 9 . 9 . )
Jubilejní 10. pouť u kaple svatého Michaela Archanděla na Duchoslávce vyšla na neděli. Mohli se jí tak zúčastnit farníci, kteří
si v občerstvující změně užili svou pravidelnou nedělní návštěvu chrámu, a to hned
v osm hodin ráno. A návštěvníci pouti, kteří se nechávají již pravidelně nalákat na pohádku a stánky, (mezi kterými byly i zcela
nově dámy šperkařky a vyšívačky z Dejvic) či
kávu, měli k dispozici celé odpoledne. S divadlem Fígl se ve tři hodiny putovalo za čarodějem do země Oz, věrná hudební sestava kolem Michala Pospíšila zase prosvětlila
hudbou odpolední nešpory a navázala koncertem světským. Už tradičně fungoval také
infostánek s kratochvílemi pro děti, dílničky
při stáncích byly v neustálém provozu. A počasí opět jako na objednávku! Už teď si pište, že 11. ročník bude. 29. 9.2020.
Marie Hodinářová
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PR AG U E TEA NIGH T POPRVÉ
N A HANSPAULCE (24. 10. 2019)
Ve čtvrtek 24. října se konalo již třetí setkání přátel tradic a čajové kultury Prague
Tea Night, které pořádal Institut renesance
kulturního dědictví. Setkání mělo tři části
a probíhalo na dvou místech. Začínalo se připomenutím díla bengálského básníka Rabíndranátha Thákura u jeho busty v Thákurově
ulici, kde Roman Kalousek přečetl text Jiřího
Altiora o životě a významu prvního neevropského nositele Nobelovy ceny a bengálská
umělkyně Papia Ghoshal zazpívala tradiční
Thákurovy písně. Následně se hosté vydali
k barokní kapli Nejsvětější Trojice na Hadovce, kde už na ně čekaly horké čaje podávané
formou degustace. Role hostitele se ujal Dan
Drechsler ze společnosti Dandy´s Tea, který
hostům představil několik vysokohorských
čajů. V této souvislosti je na místě ocenit přínos paní Jarmily Novákové, která – spolu se
svojí rodinou – nejenže věrně dokumentuje akce souboru Hora Fugit, ale nyní nabídla k čaji vlastnoručně napečené sladkosti.
Pak si hosté konečně mohli vychutnat skvělý
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debut místního harmonia. To rozezněl legendární varhaník Josef Lecian, který se proslavil v sedmdesátých letech kompletním
nastudováním celého Dvořákova varhanního díla. V nokturnu zazněla díla skladatelů
od renesance až po romantismus. Akce, která se konala v sychravém podzimním podvečeru, měla skvělou atmosféru a určitě bude
mít příští rok pokračování.
Beata a Jiří Altiorovi

D U Š I ČK OV Ý K ON CER T
U S V . M A T Ě J E ( 2 . 11. 2019)
Na dušičkovou sobotu 2. listopadu 2019
proběhl tradiční koncert v podání Hory fugit, jenž byl s obměnami zopakován o týden
později, v kostelíku sv. Jana Nepomuckého na Jenerálce. Dva po sobě jdoucí svátky,
a to Všech Svatých (1. 11.) a „Dušiček“ byly
v rámci skvělého sestavení programu koncertu vyjádřeny předělem, kterým byla recitace „erbovní“ básně českého baroka: Co
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Bůh? Člověk! Bedřicha Bridela. Recitaci Marie Hodinářové doprovodil na varhany Josef
Lecián.
CO BŮH? ČLOVĚK! V KOSTELÍČKU
NA JENERÁLCE (8. 11.)
Kostelík svatého Jana Nepomuckého (Janíček
v trníčku), ke kterému je potřeba od autobusové zastávky Jenerálka popojít asi 300 metrů zpět, hostil ten večer netradiční koncert.
Exkluzivní sestava skladatelů Rovenský-Michna-Monteverdi rozezněla kostel i okolí hlasy
souboru Hora Fugit. Ač interiér není příliš prostorný, kreativní duše v něm našly prostor pro
dramatické aranže. K připomínce duše a duší
byl koncert přizdoben také textem Bedřicha
Bridela o tom, „jak si stojím já a Pán Bůh ve vzájemném srovnání, ve kterém je výsledek vlastně bez diskuze jasný“. Po skončení koncertu se
na Jenerálce ještě symbolicky hodovalo na máslových věnečkách a čaji z dalekého světa.
Marie Kuldová
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AKTUALITY

†Josef Říman
význačný vědec a předseda ČSAV

D

ne 12. 10. 2019 zemřel ve věku 94 let hanspaulský soused, prof. MUDr. Josef Říman,
DrSc., lékař, biochemik, molekulární biolog, genetik, v letech 1976–1989 předseda Československé
akademie věd, dlouholetý ředitel Ústavu molekulární genetiky ČSAV, ve kterém pracoval i po odchodu do důchodu ještě dalších 15 let jako řadový vědecký pracovník na výzkumu nádorových buněk.

Po studiu medicíny se věnoval lékařské chemii a biochemii, působil jako
profesor na Univerzitě Karlově, přednášel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, později se v dejvickém Ústavu molekulární genetiky ČSAV věnoval
výzkumu onkogenních virů a molekulárních mechanismů základních buněčných
genetických procesů a v letech 1975–
1991 byl i jeho ředitelem. Byl nositelem
řady vyznamenání včetně Řádu práce, několika Státních cen a dvakrát byl nominován na Nobelovu cenu.

Před dvěma lety vydal se spoluautorem Františkem Houdkem knihu vzpomínek „Od pluhu do senátu a zpátky“
ve které uvádí mnoho zajímavých detailů jak ze svého vědeckého života, tak
ze zákulisního dění v československé
vědě.
O prof. MUDr. Josefu Římanovi jsme
v Hanspaulce psali v čísle 2 2015.
Na konci života žil osaměle, pomáhali mu a starali se o něj sousedé. I nyní měl
rozepsanou knihu, na které pracoval 4
hodiny denně, ale bohužel už ji nedopíše.
L. Čumplová
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Pietní akt u hrobu generála. Janouška
na hřbitově U Matěje

D

ne 24. října proběhl na hřbitově u sv.
Matěje u hrobu gen. Janouška pietní
akt při příležitosti 48. výročí jeho úmrtí.
Položení věnců a květin se zúčastnili vysocí důstojníci české armády, letectva, československé obce legionářské a blízkých

4/2019

příbuzných pana generála. Za Českou
obec sokolskou položila květiny starostka ČOS – sestra Ing. Hana Moučková. Pietní akt doprovázel trubač a čestná stráž
Hradní stráže.
Jfr
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AKTUALITY

Předvánoční test
C O D ĚL Á T E S OL E JEM
PO S M A Ž E N Í ?
a) Vyliju ho do záchodu.
b) Vyliju ho do odpadu ve dřezu.
c) 
Naliju ho do krabice od mléka nebo
PET lahve a vyhodím do popelnice.
d) Vím, kde je na Hanspaulce sběrná nádoba na použitý olej a odnesu ho tam
v uzavřené PET lahvi
e) Odvezu ho do sběrného dvora do nádoby na použité kuchyňské oleje.
Správná řešení: d) sběrná nádoba
(tmavá popelnice s otvorem na PET lahev s olejem) je v ulici Na Pískách před
číslem 21/136 (u stanice Sušická), Na Pískách (u stanice Santinka), Sušická
856/40 (u dětského hřiště) a Na Beránce
2068/17 (u kontejnerů na křižovatce Nad
Šárkou a na Beránce).

Betlémské světlo

Otevírací hodiny
perníkových
jesliček v kostele
sv. Matěje

Z

přístupnění a hlídání kostela zajišťují
neplacení dobrovolníci ve svém volném
čase. Předem se omlouváme za případné neplánované výjimky v otvíracích hodinách.
Poslední návštěvník bude do kostela vpuštěn 10 minut před koncem otvíracích hodin.

21. 12. 2019
22. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.
29. 12.
1. 1. 2020
4. 1.
5. 1.
11. 1.
12. 1.
18. 1.
19. 1.
25. 1.
26. 1.

11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–15.00
11.00–18.00
11.00–18.00
11.00–17.00
11.00–17.00
11.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00

Budou hanspaulští skauti roznášet
22. prosince. Zastávky: Před Tescem –
16,30, u kaple sv. Michala na Duchoslávce – 16,45, v parku na Hadovce pod
věžákem:17,10, Ořechovka u kina –
17,30.
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LIST VŠECH OBYVATEL HANSPAULKY A BABY
ČTENÍ O DNEŠKU I O DOBÁCH MINULÝCH
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INFORMACE
n KNIHOVNA ZŠ HANSPAULKA
I PRO VEŘEJNOST
Přes devět tisíc knih pro děti i dospělé. Vchod ze Sušické ulice.
Otevřeno:
Pondělí
12 – 18
Úterý
9 – 15
Středa
12 – 15
Čtvrtek
10 – 18
Pátek
12 – 15
O prázdninách zavřeno
Nový katalog školní knihovny na dolní liště webové stránky
ZŠ Hanspaulka https://www.zshanspaulka.cz/index2.htm

n SEMÍNKOVNA
HANSPAULKA
Pondělí a čtvrtek ve školní knihovně ZŠ Hanspaulka
od 13 hodin. Vchod ze Sušické ulice.

n CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST
V ZŠ HANSPAULKA
Pilates – pondělí 18:00 – 19:00, středa 18:00 – 19:00
Zdravotně-kondiční cvičení pro zdravá záda
středa 19:00 – 20:00
FIT MIX (AE, Zumba, Tabata, Bodystyling, posilování, strečink)
čtvrtek 18:00 – 19:00 (pro mládež i dospělé)
Cvičení pro zdravá záda vhodná nejen pro seniory
pátek 10:00 – 11:00
Fyziobalance
úterý 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00 a čtvrtek 19:00 – 20:00
SM systém – čtvrtek 20:00 – 21:00

n HANSPAULSKÉ
KALENDÁRIUM
6. 12		
Mikuláš ve škole
11. 12. 6.30	Roráty v Trojiční kapli
(ulice Nad Komornickou)
s Michaelem Pospíšilem
23. 12. – 3. 1.
Vánoční prázdniny
24. 12. 23:59 	Půlnoční mše s „Rybovkou“
u sv. Matěje
11. 1. 15:00 	Tříkrálový koncert
u sv. Matěje – Hora fugit
30. 1.		
Vysvědčení
22. 2. 15:00
StaroMatějská pouť
24. 2. – 1. 3.
Jarní prázdniny
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DŘÍVE A DNES

Fara u kostela sv. Matěje



Rok neznámý



Foto z roku 2019

