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Jak je to s Ježíškem

Ježíšek

Z

ačátkem adventu otevírají děti každý den
jedno okénko adventního kalendáře a počítají, kolik dnů je dělí od toho krásného a tajemného večera, kdy najdou pod vánočním stromkem
dárky, které jim přinesl Ježíšek. Kdo je ale ta tajemná nadělující bytost, kterou není vidět, a kdy
se vlastně objevila? Máme pocit, že je tu odpradávna, ale to není tak úplně pravda.
Ve středověku naděloval dětem dárky
6. prosince svatý Mikuláš, nebo dostávaly dárky na svátek neviňátek 28. prosince. Tradice
nadílky na Štědrý večer, případně na svátek
Narození Páně vznikala až od 16. století. Němečtí protestanté se odvrátili od kultu svatých, odmítali uctívat svaté, a tedy i svatého
Mikuláše. Jeho funkci dárkonoše tak musel
převzít někdo jiný. S největší pravděpodobností to byl Martin Luther, který jako nového dárkonoše vybral dítě Ježíše (Christkind)
a přeložil nadílku na den jeho narození,
25. prosinec. A protože den začínal po západu slunce, s východem první hvězdy, nadílka
připadla na večer 24. prosince.
Ježíšek podle Luthera nebyla žádná
konkrétní postava. Obdarovávané děti ho
nikdy neměly vidět, maximálně jim jeho
odchod ohlásil zvoneček. Teprve postupem času vznikla představa Ježíška jako
andělského zjevení.
Ježíšek s nadílkou se uchytil nejprve
v evangelickém Německu, později se tento zvyk rozšířil i v katolických regionech
jižního Německa a v Rakousku-Uhersku.
A jak se dostal do vysloveně
katolických
oblastí?
Ačkoli byl minimálně
Ježíšek
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dvě století ryze evangelickým zvykem, od
19. století jej začaly v rámci měšťanských
kultur přebírat i země s katolickou tradicí.
Ježíšek ve spojení s vánočním stromkem
a adventním věncem se v Evropě zabydlel.
Na našem území jsou první zprávy
o obdarování dětí rodiči ve jménu Ježíše
Krista ze začátku 17. století. V 19. století
na našem území tradice Ježíška zdomácněla a ve 20. století je již nadílka spojována pravidelně s Ježíškem a rozsvíceným
vánočním stromkem.
České Vánoce jsou velmi zajímavým
a možná ne zcela snadno vysvětlitelným
fenoménem. Nenásilně se v nich spojily evangelické zvyky se světem českého
katolického baroka. Pod tímto vlivem se
Christkind (Jezulátko, Ježíšek) začal měnit v blonďatého andílka.
V Babičce Boženy Němcové je zachycen popis nadílky ze začátku 19. století:
„Přinese nám Jezulátko něco?“ ptaly se
děti babičky potajmo, když se začalo uklízet ze stolu. „To já nemohu vědět, uslyšíte,
jestli zazvoní,“ řekla babička. Děti menší
postavily se k oknu míníce, že Jezulátko
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musí jít okolo oken a že je uslyší. – „Což
nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet?“
pravila babička. „Jezulátko sedí v nebi
na světlém trůnu a posílá dárky hodným dětem po andělích, kteří je přinášejí
na zlatých oblacích. Neslyšíte nic než zvonků hraní.“ Děti se dívaly do oken, nábožně
babičku poslouchajíce. Vtom kmitla okolo
oken světlá zář a zvenku zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly ruce, Adélka pak šeptala
tiše: „Babičko, to světlo bylo Jezulátko, viďte?“ Babička přisvědčila, vtom také matka do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že
v babiččině světnici Jezulátko jim nadělilo. To byl shon, to bylo radosti, když viděly osvětlený, okrášlený strom a pod ním
krásných darů.
Ačkoliv tradice nadílky od Ježíška
vznikla v protestantské severní části Evropy, je udržována paradoxně v její jižní,
katolické části a v místě vzniku Ježíška je
nadělující postavou vánoční stařec. Ježíšek tak naděluje dětem v České republice,
na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, jižním Německu, ve Švýcarsku, v Jižním Tyrolsku (část Itálie), v Lichtenštejnsku, části Chorvatska a Polska, ve Slovinsku, ale
také v jižní Brazílii.
V severním, středním a východním
Německu, které jsou tradičně protestantské, přináší dárky Weihnachtsmann.
Zobrazil ho na začátku 19. století, původně jako Pána zimy, v roce 1847 malíř
Moritz von Schwindt.
Další v Evropě rozšířenou vánoční postavou je Otec Vánoc, nebo Vánoční děd.
Anglický Father Christmas je znám sice
již ze 17. století, ale dárky začal dětem
nosit až později a je zobrazován v dlouhém zeleném nebo modrém plášti.
Francouzský Père Noël (Otec Vánoc)
v dlouhém kabátě s nůší dárků na zádech a vánočním stromkem naděluje
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Père Noël

dětem i v katolických rodinách na Štědrý den do velkých bot dárky a hračky.
Dnes již splývá se Santa Clausem, jako
on žije na severním pólu, přijíždí na sobím spřežení a je oblečen do červeného pláště. Kvůli francouzským vlivům
v 19. století nosí dárky také v Argentině, Brazílii a Uruguayi pod jménem Papá
Noel. Jen u malé části je ve Francii dárkonošem Ježíšek (Enfant Jésus).
V Portugalsku je darovníkem Pai Natal, ve Španělsku Papá Noel, v části Itálie Babbo Natale a v Rumunsku Moş
Crăciun. Dárky od těchto starců nacházejí děti 25. prosince pod vánočním stromkem, nebo v punčoše zavěšené v obývacím pokoji.
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V Polsku se podle regionů a jejich
historických kulturních vlivů střídá celá
řada dárkonošů – kromě slezského a malopolského, tedy historicky rakouského,
Dzieciątka / Aniołka, jsou to: Gwiazdor,
pro Velkopolsko a Pomořansko (dříve
patřící Německu) typická obdoba Weihnachtsmanna, Děda Mráz vyskytující se
na východě země, Gwiazdka (Hvězdička)
a stále populárnější Święty Mikołaj.
V Nizozemí dostávají děti dárky
5. prosince, v předvečer svátku svatého Mikuláše. Nadělující postavou je Sinterklaas , který podle tradice přijíždí
v polovině listopadu ze Španělska na parníku plném dárků se svými pomocníky,
kteří se všichni jmenují Zwarte Piet (Černý Petr, dnes korektně jen Piet). Tento den není svátkem, ale večer se rodiny
setkávají při společné slavnostní večeři
a dávají si dárky. Někde si děti dávají před
dveře velké dřeváky, aby jim Sinterklaas do nich mohl dát hodně dárků. O našich vánočních svátcích, 25. a 26. prosince, jsou v Nizozemí sice svátky, nechodí
se do práce, ale nikde se nepeče, nevyvařuje a neslaví, což nesou našinci, kteří se
sem přivdají či přižení, velice nelibě.
V protestantské Anglii bez ohledu na svůj „papeženský“ původ roznášel dárky sv. Mikuláš, kterému se v ostrovní říši přezdívalo Santa Claus. Dnešní
Santa Claus je většinou zobrazován jako
oblý, veselý, bělovousý muž v typické
červené čepici s bílým lemem v bíle lemovaných kalhotách s černým koženým
páskem a ve vysokých botách. Žije na dalekém severu v kraji věčného ledu, nebo
na Měsíci. Poloha Santova obydlí kolísá
od severního pólu po Korvatunturi v Laponsku. V americké verzi Santa přilétá
v noci na sáních tažených létajícími soby
a komínem se spouští do domu, kde vloží
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dárky dětem do punčoch, které si nachystaly na krbovou římsu, nebo je dá pod
stromek. Jméno Santa Claus vzniklo chybou ve výslovnosti holandského slova Sinterklaas, které je zkratkou slova Sint Nicolaas (svatý Mikuláš). Nejrozšířenější
moderní vzezření Santa Clause jako tlustšího muže s vousy v červeno-bílém oblečení se někdy mylně označuje jako výtvor reklamní kampaně na Coca-Colu ve
30. letech 20. století. Avšak již před rokem 1931, kdy Coca-Cola začala používat
Santa Clause v reklamě, byl tento vzhled
považován za standardní a zpopularizovala ho zřejmě reklamní kampaň na nápoje společnosti White Rock, která jej takto
začala znázorňovat od roku 1915.
Již ve 20. letech 19. století začaly americké noviny propagovat reklamy na vánoční nákupy. Tam se objevovaly obrázky
Santa Clause, jak ho známe dnes. Zajímavostí je, že když se Armáda spásy se začátkem 90. let 19. století snažila vybrat
prostředky na zaplacení vánočních jídel pro potřebné, rozhodla se dát nezaměstnaným mužům kostýmy Santa Clause, ve kterých pak sbírku prováděli. Tato
sbírka se nakonec stala každoroční tradicí a Santa Clause v této podobě můžeme
vidět dodnes.
Děda Mráz (rusky Дед Мороз Děd
Maroz) je legendární postava zimního
čaroděje nebo démona, která má kořeny v předkřesťanské slovanské mytologii. Původně byl krutým a zlým pohanským božstvem, Velkým Starcem Severu,
vládcem ledového chladu a sněhové bouře, která mrazí. Ortodoxní pravoslavná tradice neznala pohádkovou postavu
Dědy Mráze. Tato bytost později změnila svůj charakter a stal se z ní novoroční děda Mráz, který v doprovodu Sněhurky přijíždí z dálného severu a na saních
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Děda Mráz

od vánočních tradic oficiálně ustoupilo,
byly považovány za „buržoazní a náboženské“ a Děda Mráz byl prohlášen za „spojence kněze a kulaka“. Přesto získal během
sovětských časů svou současnou podobu a stal se hlavním symbolem novoročních svátků, které nahradily pravoslavné
Vánoce. V roce 1998 bylo tehdejším starostou Moskvy Jurijem Lužkovem prohlášeno město Veliký Ustyug ve Volgogradské oblasti za domov Dědy Mráze. 7. ledna
2008 jej dokonce v rámci oslavy pravoslavných Vánoc navštívil prezident Putin.
Ve Finsku od konce 19. století poslušné děti obdarovává a zlobivé trestá
proutkem Joulupukki, což je také dnešní finský výraz pro obdobu Santa Clause.
Oblečený v červeném plášti přijíždí z Laponska. Na některých místech Finska se
udržuje tradice, že vánoční dárky rozdává
vánoční kozel joulupukki, stejně jako

dříve ve Švédsku.

přiváží dárky. Vypadá jako podobní nadělující starci: má dlouhý bílý vous, nosí kožešinový kabát na paty, polokulatý kožešinový klobouk a na nohou válenky,
v ruce drží magickou dlouhou hůl. Přijíždí
31. prosince v trojce v doprovodu vnučky Sněguročky, která je oblečena do stříbrně modrých šatů a na hlavě má kožešinovou čepici, nebo korunku podobnou
sněhové vločce. Je jedinečným atributem Dědy Mráze, protože žádná jiná z evropských nadělujících postav nemá ženský doprovod. Po revoluci v roce 1917 se
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Švédského vánočního skřítka Jultomte, kterému se dává za okno miska sladké
rýžové kaše, známe z knížky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Žije pod podlahou, jezdí na vánočním kozlu (Julbocker), který již od 18. století na Štědrý den
přiváží pytel s dárky dětem i dospělým.
Ve středověku byla tato pohanská tradice zakázána církví i státem, přesto v rodinách přetrvala.
Pobaltský vánoční dědeček nosí dárky
v Estonsku, Lotyšsku, i Litvě. Ve všech pobaltských zemích bývá tato postava v současnosti zobrazována jako Santa Claus.
Ať už se u vás zastaví Ježíšek, nějaký skřítek, nebo dostanete dárek jen tak
pod stromeček, vychutnejte si vánoční
pohodu, protože Vánoce jsou jen jednou
do roka.
(obrázky z Wikimedia Commons)

Ludmila Čumplová
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Profesor Moldan oslavil 85 let

L

etos v létě oslavil v plném fyzickém i duševním
zdraví své 85. narozeniny jeden ze známých obyvatel Hanspaulky – profesor Bedřich Moldan. Většině lidí je Bedřich znám především jako první český
ministr životního prostředí a poslanec v letech 1990–
1992, a posléze jako senátor Parlamentu České republiky v letech 2004–2010. Významných funkcí měl
ve svém životě ovšem daleko více, a to jak u nás, tak
i na mezinárodním poli.
V České republice stál Bedřich Moldan
u zrodu environmentálního myšlení, jak jej
známe dnes a jak se učí na našich školách
od základních až po vysoké. Vedla k tomu
dlouhá cesta, která začala Bedřichovým
předrevolučním působením v Ekologické
sekci Biologické společnosti ČSAV, kde v letech 1978–1990 zastával funkce tajemníka
a místopředsedy této společnosti. Z té doby
musíme připomenout jeho překlad důležité knihy o limitech naší planety – Meze růstu manželů Meadowsových. Tento překlad
v dobách socialismu koloval jako samizdat
a na mnohé působil jako zjevení – představoval úplně nový pohled na společenský pokrok, než jak jej ukazovala socialistická, ale
i kapitalistická ideologie. A tak to šlo dá, Bedřich byl vždy o krok napřed, uvědomoval
si souvislosti a možné dopady, které jiní ještě neviděli. Významná je i jeho činnost pedagogická – v problematice ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje vzdělal několik generací studentů na Univerzitě Karlově a učí zde dodnes. Teď, v době pandemie
COVID-19, kdy jsou vysoké školy pro prezenční výuku zavřené, přešel bez problémů
na on-line formát a studentům dále přednáší – nyní ze své suterénní pracovny.
„Stopa“ Bedřicha Moldana v dějinách
české, ale i světové environmentální politiky a praxe je opravdu viditelná. Ve svém
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životě byl téměř u všech přelomových událostí, kdy se utvářely názory na současné
problémy a byly přijímány strategie k jejich
řešení. Například tak aktivně přispěl k závěrům světového Summitu Země v r. 1992,
který přijal Agendu pro 21. století. V letech
2000–2001 pak byl předsedou Komise OSN
pro udržitelný rozvoj, angažoval se ve velkých mezinárodních projektech i organizacích. Především ale publikoval, a to jak v časopisech, tak také psal knihy určené českým
studentům a odborné veřejnosti, které patří k základům toho, co by měl vědět každý,
kdo se chce ve svém životě i práci chovat
zodpovědně k přírodě a životnímu prostředí. Dnes pracuje na svých pamětech a vzhledem k tomu, že si vždy vedl pečlivý archiv
všeho, co se v jeho sféře zájmu dělo a čeho
se účastnil, můžeme čekat zajímavou knihu s historickou hodnotou. Za svou činnost
získal Bedřich Moldan četná mezinárodní
i česká ocenění.
Všechny funkce a zásluhy oslavence zde
ale nebudeme popisovat – od toho jsou jeho
četné, všeobecně dostupné životopisy. Zmíníme jen to, co je pro nás osobně nedůležitější – profesor Moldan byl jako ředitel Centra pro otázky životního prostředí více než
dvacet let naším přímým nadřízeným, takže jsme měli příležitost jej poznat poměrně
dobře. Dovolíme si tedy zde uvést několik
osobních, nebo vyprávěním zprostředkovaných vzpomínek.
Bedřich Moldan je od svého mládí členem hnutí Woodcraft. Začínal v kmeni Vycházejícího slunce, který vedl Zdeněk Fišera – Klen, neúnavný propagátor Woodcraftu
v Česku a později v Kanadě; jak sám Bedřich říká, toto členství bylo pro něj základním zdrojem jeho světonázorové orientace
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a ovlivnilo ho celoživotně, takže se nejlépe
cítí v prostém přírodním prostředí s minimem věcí. Zájem o praktické aktivity v přírodě a pro přírodu mu pak již zůstal navždycky
– je dodnes aktivním členem Svazu ochránců přírody a v této souvislosti spolupracuje
například se sdružením Sázava 21 nebo OPS
Čistá Želivka, a podílí se na prakticky zaměřených projektech. Mezi lidmi, se kterými se
potkával při konkrétní práci, pak vždy nacházel své nejvěrnější přátele, a ti ho podporovali v dobách dobrých i méně dobrých.
Svou profesní dráhu začínal Bedřich
Moldan jako učitel a je možné se na něj dívat i z tohoto hlediska. Učitelem je i dnes,
a tak za svůj život vychoval generace studentů; to je ale pouze část jeho zásluh. Dá se
říci, že veškeré jeho úsilí je „zakladatelské“,
což je dobře patrné jak v jeho dráze profesní, týká se to ale i jeho života soukromého:
rodiny, domácnosti, dětí a vnoučat. Spolu se
svou ženou založili nejen rodinu, ale v podstatě rod; jeho potomci zaujali strategická
postavení v zemích Evropy důležitých z hlediska přírody a obnovitelných zdrojů energie: Norsku a Švédsku, a samozřejmě také
v České republice. Svých 6 vnuků, což jsou
výhradně chlapci, vychovávali během letních prázdnin společně s ženou Dobravou
na šumavské chalupě, kde měli kluci nesčetně příležitostí se cvičit v rytířských ctnostech a bojových dovednostech.
Jeho spolupracovníci na něj ale vzpomínají především jako na velkorysého člověka, který je vždy ochoten poradit, sám si
dovede perfektně zorganizovat čas, takže
je nesmírně výkonný – ještě dnes překonává své mnohem mladší kolegy. Nepochybně
za úspěchem stojí nejen nesmírná oddanost
práci, kterou považuje za nezbytnou pro záchranu lidstva (k níž je mimochodem poměrně skeptický), ale také jeho osobní vlastnosti. Jde především o systematický, pečlivý
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přístup, který se projevuje ve všem, i ve správě a organizaci každodenních věcí. Je to především řád, uspořádanost, které jsou vidět
na první pohled – stačí přijít do prostoru
obývaného jeho rodinou. Prvním dojmem je
pečlivost – i v detailech. Se ženou Dobravou
zvládají dvě domácnosti, nemají žádné pomocníky, a přesto jeho dům na Hanspaulce
i poměrně velká chalupa na Šumavě dýchají vždy pořádkem až pedantickým. Žádné
zbytečné věci – ty nejsou nikde, třeba Bedřichova mailová schránka obsahuje jen posledních pár nepřečtených zpráv, ostatní je
zpracováno a okamžitě smazáno. Kdo by
tedy chtěl znát tajemství a „metodu“ jeho
úspěchu, tak tady je: kromě nezdolné energie související s vírou v to, že se věc podaří i přes četné překážky, je to umění si jasně stanovit priority, zbavit se (a nedělat nic)
zbytečného, a schopnost si ve svých záležitostech udělat pořádek. Nicméně prostor
pro „duchovno“, ať již jde o obrazy nebo
předměty chalupářské, zůstává.

Bedřich Moldan – kresba tužkou Lenka Pachmanová
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Spoustu času oba s Dobravou věnují
manuální práci. Při návštěvách na jeho
chalupě v jelení oboře, které se pro celé
naše pracoviště staly každoroční tradicí,
jsme vždy pohoštěni výbornou polévkou
(a nejen jí) a obklopeni předměty ručně
zhotovenými, počínaje originálním sušákem
na ručníky přes úložiště kompostu až
po jezírko i vlastní „mokřad“. Na chalupě
trávili Moldanovi se šesti vnuky každoročně prakticky celé léto, jako kdysi, kdy tento
dům koupili, vybudovali, a pak tam i s rodinou jezdili – hromadnou dopravou, a několik kilometrů pěšky, s dětmi na zádech.
Léto tak tráví dodnes, jen ti vnuci už dospěli, a tak za dědečkem s babičkou jezdí většinou už jen na pár dnů. Chalupa je odjakživa
bez elektřiny, takže večerní posezení u petrolejky skončila až s instalací slunečního
kolektoru, nicméně po večerech se elektřina používá jen ke svícení na čtení. Svým návštěvníkům zde Moldanovi vypráví s oblibou
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historku – ne o vose, ale o sršních. Sršni jsou
chránění živočichové, a tak když se usídlili v obrovské stodole k chalupě přiléhající,
bylo třeba tuto skutečnost respektovat, navzdory tomu, že někteří z vnuků jsou alergičtí na hmyzí štípnutí, a rodiče při pouhém
pohledu na sršně omdlévají. Všichni ostatní však vědí, že sršeň je živý tvor, a je nutné
ctít jeho jedinečnost. Zřejmě tihle živí tvorové o Bedřichově velkorysosti pravděpodobně vědí a na děti nikdy nezaútočili.
Když slavil prof. Moldan 75 let, vydali
jeho známí k tomuto výročí publikaci Hluboká ekologická stopa. Pokud byste si o něm
chtěli přečíst více, můžete si ji stáhnout
na následující adrese: https://bit.ly/2Vc0Yfz.
A úplně na závěr bychom rádi popřáli našemu milému sousedovi, nejen za nás,
ale i za celou redakci Hanspaulky, abychom
se tady často potkávali, třeba i nad místními problémy.
Jana a Jiří Dlouzí
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Bejvávalo a už není II.
Jede, jede poštovský panáček.

P

ředstavte si, milí sousedé, že kdysi bývaly na Hanspaulce dva poštovní úřady. Nebylo
tehdy třeba jezdit dolů do Dejvic, vše se dalo vyřídit na našich domácích hanspaulských poštách.
Byly šikovně umístěny tak, aby k nim nikdo neměl
příliš daleko. Budeme-li Hadovku považovat za jižní okraj Hanspaulky a Babu za severní, pak jižní
Hanspaulku obhospodařovala pošta z náměstíčka
Na Sekyrce. V čele náměstíčka je dvojdům a ke zvýšenému přízemí vedlo z chodníku pár schůdků.
Stoupneme-li si k domu čelem, pak v pravé části byla pošta a v levé potravinová prodejna družstva Bratrství, kde se dalo nakupovat „na knížku“.
Osazenstvo pošty bylo asi jen dvoučlenné, vedoucí poštmistr a jeden zaměstnanec. Z pošty se daly
posílat balíky, doporučené dopisy, peníze. Daly se
tam nakoupit známky, odeslat telegramy. Byly tam
kabinky, odkud se dalo telefonovat. Místní hovory
se v kabince vytáčely číselníkem, ale meziměstské
hovory bylo nutno složitě spojovat pomocí spojovací desky s otvory a kolíčky. Tuto službu vykonával spojovatel a čekajícím zákazníkům pak jen sděloval, do které kabinky jejich hovor přepojil.
Severní část Hanspaulky obhospodařovala pošta v místech, kde končí ulice
Na Pískách a plynule pokračuje ulicí Šáreckou k Matěji. Je tam zastávka autobusu Na Špitálce. Po levé straně ulice je obdobný dvojdům. V pravé části přízemí byl
potravinový obchod u Chloupků a v levé
byla pošta. Ve srovnání s poštou Na Sekyrce byla tato pošta o něco větší a především světlejší. Byla jsem tam snad jen
jednou a největší dojem ve mně udělala paní poštmistrová, korpulentní energická dáma s jemným náznakem knírku
pod nosem. Jediné, co dnes existenci bývalé pošty připomíná, je umístění poštovní schránky.
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Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře, lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela.
Psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná
a z druhé veselá.
Tyto verše o poštovní schránce napsal
Jiří Wolker. A opravdu, poštovní schránky byly tehdy modré, byl to odstín, který se jmenuje námořnická modř. Otvory
pro vhození pohlednic a dopisů byly skutečně v bočních stěnách a celá schránka
působila jako krásný miniaturní domeček se stříškou. V čelní straně byl pouze kulatý otvor, kam se vkládaly mosazné
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štítky s údajem, v kolik hodin se schránka vybírá. Dopisů a pohlednic se neposílalo mnoho. Slušelo se napsat z výletu nebo
z letního bytu a popřát k svátku. Pošťácké žně byly, když měli svátek Václavové,
Josefové, Marie a Anny, před květnovým
Svátkem matek a před vánočními a velikonočními svátky. Pošťáci byli státními
zaměstnanci a své práce si vážili. Hrdě
nosili uniformy – černé peleríny, tvrdé kulaté čepice s lesklým kšiltem a neodmyslitelnou velkou koženou brašnu.
Adresáty ve svém rajonu většinou osobně znali a tvrdilo se o nich, že dokázali
rozluštit chybnou nebo nečitelnou adresu přesně tak, jak to napsal Josef Čapek
ve své Pošťácké pohádce.
Balíky rozvážely modré pošťácké vozy
tažené koníkem, na kterého čekaly děti,
aby si ho mohly pohladit a ty větší se pokoušely svézt na zadním stupátku, kam
sice pošťácké oko nedohlédlo, ale kde byli
černí pasažéři rychle odhaleni díky dlouholeté praxi pošťáků. Tyto vozy nejezdily
každý den, ale jen tehdy, kdy bylo „balíkové“ období, zejména na začátku a na konci prázdnin a kolem svátků, kdy se z venkova do města posílaly zabíjačky, ale
i zajíci, bažanti nebo malé pečlivě převázané vánoční stromečky.
Pošťáci byli nedílnou součástí života
na Hanspaulce, všichni je měli rádi, vítali
je a rádi si s nimi popovídali.
V současné době je už všechno jinak.
Malé pošty zmizely, modré schránky nahradily oranžové, balíky rozvážejí auta
a pošťáky – muže nahradily pošťačky,
kterým se má správně říkat doručovatelky, které zřídka doručují dopisy a pohlednice. Většinou roznášejí úřední obálky
a účty, ale účty a vše ostatní přece lze vyřídit mobilem nebo mailem.
A. Kopřivová
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Rodinné stříbro II.

V

ážená paní Čumplová, navazuji na vzpomínku paní Ježkové. Vzpomínám, že
v posledním období druhé světové války
můj otec často v brzkých večerních hodinách odcházel kamsi, kam, ale nikdo z rodiny nevěděl. Teprve po skončení války nám
sdělil, že to byly jakési tajné schůzky několika bratří ze Sokola na Hanspaulce, které se
odehrávaly kdesi v lesíku v Šárce a na kterých se radili o tom, co připravit a jak se
podílet na boji s okupanty. Tam zřejmě
ustanovili onu „sokolskou rotu“, která se
později podílela na pražském povstání
na Hanspaulce. Po vypuknutí pražského povstání v květnu 1945 se můj otec okamžitě
zapojil do dění. Přesně si vzpomínám, jak se
oblékl do československé vojenské uniformy, kterou měl schovanou ve skříni v ložnici a vyšel v ní přes zahradu před dům na ulici, odkud se vydal ke škole v Sušické ulici.
Bydleli jsme tenkrát ve vile tři domy nad
školu v téže ulici. V bytě nad námi bydlela
rodina dr. Korčáka a pamatuji si, že tehdy
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paní Korčáková z otevřeného okna otci hlasitě tleskala. Otec se přidal k dalším (2–3)
osobám a s nimi odcházel ke škole, kde měl
vyjednávat s tamní německou vojenskou
posádkou o odzbrojení a kapitulaci. Otec
uměl perfektně německy. Nemusím připomínat, že naše celá rodina se chvěla hrůzou,
neboť jsme se obávali, že takováto aktivita
může skončit tragicky. Nicméně po dosti
dlouhé době se nám otec vrátil a my jsme
se dozvěděli, že jednání bylo sice obtížné,
ale nakonec došlo k dohodě a německé vojsko odevzdá zbraně a opustí školu. Nedošlo k žádnému konfliktu. Podle otcova vyjádření německý velitel podlehl mj. i nátlaku
podřízených, převážně starších Rakušanů,
kteří měli už války po krk a šlo jim o to, aby
se co nejdřív vrátili domů. Otec potom působil v povstaleckém velitelství v restauraci
„U Fornousů“ na náměstíčku Za Hanspaulkou. Tam jsem i já fungoval jako cyklospojka, pamatuji si, že jsme několikrát pendlovali mezi Hanspaulkou a dalším velitelstvím
pod Hadovkou ve Velvarské ulici. Za svou
činnost obdržel později otec od presidenta
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republiky „čs. vojenskou medaili za zásluhy
II. stupně“, mám ji ještě schovanou.
Tak to je zase „rodinné stříbro“ naší rodiny.
Pokud jde o pozdější mýtus o tom, jak
se o povstání na Hanspaulce a kapitulaci
Němců zasloužili komunisté: při povstání
nikomu nešlo o to, zda je komunista či ne.
Tehdy šlo o odboj národa proti Němcům,
a nikoliv o politické zásluhy. Tak také v Sokole nikdy nešlo o příslušnost k jakékoliv
politické straně. Znám řadu sokolů z Hanspaulky, kteří se později hlásili ke komunistické straně, ale v době válečné i poválečné
se žádné podobné rozlišování nedělo.
Pokud jde o „rodinné stříbro“ paní Ježkové: Je dost pravděpodobné, že její pradědeček byl jedním ze členů deputace při vyjednávání s Němci ve škole. Velmi rád bych
znal jméno jejího pradědečka, a kde bydlel;
i můj otec za I. větové války sloužil v c. k. armádě. Pamatuji si mnohá jména hanspaulských obyvatel; a v žádném případě bych ji
nechtěl o její „rodinné stříbro“ připravit.
Se srdečným pozdravem ing Vladimír Kopřiva.
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O procházkách, psích chlupech
a snu každého majitele psa

J

sem spolumajitelem dvou větších, světlých
a hodně chlupatých psů a sdílím s nimi jejich bydliště, to jest, že bydlím s nimi. Ve stejném
bytě a na společné zahradě.
V mládi jsem bydlel na Vinohradech
v činžovním domě, psa ( psy ) jsme neměli a tudíž mi nechyběli. Před pár lety zde
na Hanspaulce si dorůstající děti pořídily psa a tak jsem se stal spolumajitelem,
procházečem, krmičem, drbačem a mazličem. Nyní si svůj život bez psa nedovedu
představit. To množství radostných chvil
strávených ve společnosti psů je mnohonásobně větší, než čas starostí a komplikací s nimi. Díky svým psům musíme
upravovat rodinné plány na běžný denní koloběh, na čas výletů i na čas dovolených.
Psíci chodí na procházky a já je doprovázím. Mají několik jim známých tras
a okruhů a na začátku procházky se některou trasou vydají. Ač je mám na začátku procházky na vodítku, demokraticky
je nechám vybrat, kterým směrem vyrazí,
a to je pak náš ranní nebo večerní okruh.
Několikrát se mi stalo, že jsem směr
a okruh procházky zvolil já, ušli jsme
20 metrů a jeden ze psů si sedl a naprosto marná byla moje snaha, marné veškeré snažení, nehnul se ani o krok dále. Vrátili jsme se tedy před dům, nechal jsem
jim vybrat směr procházky a nyní k naprosté psí spokojenosti jsme šli. Každá jejich procházka s mým doprovodem se dá
rozdělit do dvou základních částí: první
část, přesněji první polovina, se vyznačuje
vzdalováním se od domova, tedy od misky. V této části se psíci loudají, když pobíhají, tak vzadu a jsou vždy připraveni se
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otočit a rychle se vrátit k misce. V druhé
polovině procházky naopak pobíhají přede mnou, jsou mnohem rychlejší a živější a spíše je musím brzdit. Magická síla
misky je neuvěřitelnou silou přitahuje
a zrychluje jejich pohyb. Tu polovinu procházky, kde se vzdalování od misky změní na přibližování k misce, mají přesně
změřenu a přesně ji poznají.
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Základním projevem života psa
v bytě je výskyt psích chlupů všude,
skutečně i na zcela nemožných místech. Jak poznamenala moje známá,
večer vyklidila nádobí z myčky a hned
ráno ležel na nejvrchnějším talíři psí
chlup. To mne vede k myšlence, že psí
chlup, ležící někde nebo letící vzduchem, nemůže být kus již mrtvé biologické hmoty, ale je stále živým organismem, schopným a znalým různých
možností vlastního pohybu. Cílem tohoto pohybu je nějaké pro majitele psa
zcela nepředpokládané místo, kam se
chlup přepraví. A tam nějakou dobu
leží, přímo se fláká a čeká, až bude objeven nebo smeten. I pak se brání –
společně s množstvím svých kamarádů
vytvoří chumel či klubko a čekají, aby
se v nepozorovaném okamžiku ze smetáku vysmekli nebo z lopatky vypadli,
dopravili se na nějaké další místo a tam
žili dál svůj chlupí život. Jednoduše –
kde žijí psi, tam svým životem žijí
i chlupy jednotlivě, ale hlavně ve společenství, tedy v chumlu či klubku.
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Proto jako spolumajitel sním o psí rase,
která by se vyznačovala jednoduchou psí
vlastností navíc. Tak, jako se všichni psi
naučí vykonávat svoji potřebu v určitém
čase, případně na určitém místě, psík této
vylepšené psí rasy se na některém naučeném místě a ve známém čase otřepe, vypadají nebo vylétají z něj všechny chlupy, které by v daný den stejně roztrousil po celém
prostoru, kde s ním žijeme. Chlupy by byly
v jednom čase na jednom místě a my bychom je jenom pochytali, aby nezačaly žít
svůj chlupí život. Náš život by byl o něco
jednodušší a naši psíci ještě více milováni.
Proto prosím všechny chovatele psů
a majitele chovných stanic – nevymýšlejte a nekřižte nové rasy s novými tvary těl
a zcela novými vlastnostmi. Jenom vymyslete, jak naučit psíky, aby se jednou denně
rázně otřepali a denní dávka chlupů by vypadala na jednom místě.
Dle mého názoru by výsledek této
snahy byl odměněn nejméně Nobelovou
cenou, ale hlavně každodenní radostí majitelů psů na celém světě.
J. Frynta
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Slovník mládeže
Vybráno ze závěrečné práce Terezy Vaňkátové

P

ři výběru závěrečné práce mě zaujalo nabízené téma „slovník mládeže“. Přemýšlela jsem
o tom, zda se já a mí vrstevníci vyjadřujeme tak,
že to pro někoho může být nesrozumitelné, a co by
v takovém slovníku mělo být za výrazy. Často i já
používám slangové výrazy a někdy je tolikrát za sebou opakuji, takže mě to už samotnou štve. Práce
mě zaujala natolik, že když jsem slyšela nějaký výraz, zapsala jsem si ho. Ze začátku jsem bez problémů nacházela nové výrazy, ale ke konci už to bylo
složitější, protože kamarádi i já jsme pořád dokola opakovali ty stejné slangové výrazy. Proto jsem
využila slovník Hacknutá čeština 2.0 Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny. Martin Kavka, Michal
Škrabal a spol. Jan Melvil Publishing, 2018, který
mi půjčila paní učitelka, a dále slovníky, na kterých
podle podobného zadání pracovali žáci prvních ročníků, které vedla paní učitelka Ballková na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou v letech
2006–2008. Ze slovníků jsem použila jen ty výrazy,
které taky běžně používáme, a snažila jsem se ukázat jejich aktuální využití.
Cílem mé práce bylo vytvořit stručný
slovník dnešní mládeže. Můj slovník je výkladový, protože se v něm vysvětlují různá slova, např. chillovat – odpočívat (z anglického slova „chill“). O prázdninách
budeme chillovat. (Spolužáci na ZŠ Hanspaulka, 2019).
Když jsem si toto téma vybrala, poslouchala jsem spolužáky, a jejich použité výrazy zapisovala. Poté, co byly vyčerpány
výrazy spolužáků, pomohla jsem si s již vydaným slovníkem Hacknutá čeština. Jde
o slovník novotvarů, který vznikl z původní záliby autorů sledovat nekonvenční výrazy v běžné mluvě. Tento slovník jsem si
prostudovala a zapsala takové slovníkové výrazy, které se používají i dnes, ale já
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si na ně nemohla vzpomenout. Po pokusu o první slovník jsem to na chvíli vzdala.
Sběratelská činnost mě zpočátku naplňovala pocitem, že mám dost materiálu, ale
tento pocit záhy vyprchal a nahradil jej pocit, že to vůbec nestíhám. Se začátkem mi
pomohla maminka, jelikož jsem nevěděla,
jak mám začít. Dále jsem v psaní pokračovala sama a občas jsem někoho dospělého poprosila o zkontrolování. Přepsala
jsem výrazy do počítače a důkladně jeden
po druhém vysvětlila. V průběhu celé této
práce jsem vymyslela i desky na slovník.
Sebrané výrazy jsem sestavila abecedně a graficky je upravila. Během fáze sběru jsem se setkala i s výrazy pro mě novými – např. ňadrž, kašlerka, lachout.
V takovém případě jsem musela oslovit
uživatele a požádat o vysvětlení. Výsledkem je slangový korpus, který obsahuje
29 slov nejčastěji používaných u vzorku
mládeže, který jsem zkoumala, tj. žáků
ZŠ Hanspaulka, členů Skautského střediska Javor a mých bratrů. Slovník bych doporučila rodičům, kteří občas nerozumějí
slangovým výrazům svých ratolesttí.
Slovník může být zajímavý i po několika letech, kdy se slang mládeže změní
a moje práce tak bude historickým dokladem o dnešní době. Velmi používaný
slangový výraz je např. flexit, který mi už
přišel otravný a oposlouchaný. Na začátku pro mne bylo toto slovo záhadou, protože jsem od nikoho nemohla dostat konkrétní odpověď na otázku: „Co znamená
slovo flexit?“ Každý mi říkal něco úplně
jiného. Proto jsem se zeptala toho, kdo
tento výraz používá neustále, a konečně
jsem dostala odpověď.
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SLOVNÍK:

ajfoun	mobil značky Apple (z anglického slova „Iphone“)
Mám nový ajfoun. (Tereza Vančáková, 15 let, 2018/19)
apka	apilkace (z anglického slova „app“) – Apka mi přestala fungovat! (MatyVan, 16 let, 2019)
bída	pohlavek – Dneska jsem dostala bídu od spolužáka. (vedoucí na skautu, 2018/19)
buzerovat	nadávat, hučet do někoho – Přestaň buzerovat a táhni. (Tereza Kolářová, 14 let, 2019)
cucák	cucflek, modřina po dlouhém polibku
Jejda, můj kluk mi udělal cucáka. (Tereza Prudká, 15 let, 2019)
crush	líbit se někomu, (z anglického jazyka)
Adélo, Ondra na tebe má crush. (Adéla Dvořáková, 14 let 2019)
čeknout	zkontrolovat, (z anglického slova „check“) – Tati, půjdeš mi čeknout úkoly? (Vany, 2019)
čtverec	čtyřka (známka ve škole) – Dostali jsme všichni čtverec. (Tadeáš Vylita, 14 let, 2018/19)
fachat	fungovat – Ten stroj nefachá! (skautský tábor, 2019)
fejk	nepravý, (z anglického jazyka) – Mám fejkovou kartu. (Vojta Vančák, 8 let, 2019)
felit	párty s kamarády a s alkoholem
Včera večer jsme na té párty ale felili. (Ester Lisá, 15 let, 2019)
flexit	vychloubat se, zviditelňovat se, (z anglického slova „flex“).
Pojď flexit k Palladiu. (Martin Glanc, 14 let, 2019)
gamesy	hry na počítači, (z anglického slova „game“)
Pojď si zahrát gamesy! (Matyvan, 16 let, 2019)
chillovat	odpočívat (z anglického slova „chill“)
O prázdninách budeme chillovat. (spolužáci na zš Hanspaulka 2019)
hajbýst	člověk, který má drahé oblečení, ale nemá styl (z anglického slova hypebeast)
Jedeme styl hajbýst. (Filip Magedans, 14 let, 2019)
hejtit	
někoho urážet, (z anglického slova „hate“) – Ve třídě hejtili Kubu. (Martin Glanc, 14 let, 2019)
jebák	akné (beďar) – To je opravdu hnusný jebák. (MatyVan, 16 let, 2019)
kúl	hustý (z anglického slova cool) – Kúl oblečení. (Sára Gašparíková, 14 let, 2019)
nudes 	nahé fotky, (z anglického jazyka) – Kočko, pošli mi nějaké nudes. (anonym, 2018)
lajkovat	na sociálních sítích dáš něčemu like, když se ti to líbí, (z anglického slova „like“)
Lajkni mi fotku, kterou jsem dal na instagram. (Instagram, 2019)
lůzr	člověk, který prohrál – Fanda je lůzr, prohrál! (Vojta Vančák, 8 let, 2019)
nope	nesouhlas, NE, (z anglického slova „nope“)
Jindro, máš hotový úkol? „Nope.“ (Eliška Hellerová, 14 let, 2018–2019)
pařit	výraz pro slovo hrát hry, v nějakém případě i jít na párty a pořádně si to tam užívat.
Kamaráde pojď si zapařit nějaké hry! (MatyVan,16 let 2019)
pošéfit	udělat práci velmi dobře – Tu práci jsi ale velmi pošéfil. (Martin Glanc, 14 let, 2019)
prdopeč	kypřící prášek – Do směsi přidejte prdopeč. (MatyVan, 16 let, 2018/19)
prkno	snowboard – Musím si půjčit prkno. (Tereza Vančáková, 15 let, 2019)
OMG	zkratka pro větu „Ó můj bože“, (z anglické věty „Oh my god“)
OMG nevěděla jsem, že ta zmrzlina je tak vynikající! (třída 9.A, 2019)
vybombit	udělat si z někoho srandu – Pojď, vybombíme Petra. (Luigi, 15 let, 2019)
zemák	zeměpis – Dneska je zase zemák. (9. A, 2019)
16
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Září – Naše, na dlouhou dobu, poslední živé akce pro děti.

Putování za „zatoulaným“ Velikonočním vajíčkem, se konalo, z důvodu 1. vlny coronaviru až v září. Přesto si děti akci na
čerstvém vzduchu náležitě užily. Učast byla sice menší, než to bývá v jarním termínu, ale na dětské radosti to nic neubralo.

Tentokrát se oblíbená akce, Noc sokoloven, konala převážně mimo sokolovnu, aby děti trávily čas co nejvíce na čerstvém
vzduchu. Akce se, z důvodů zhoršující se pandemické situace, musela letos obejít bez tradičního přespání na žíněnkách
v naší sokolovně. Pevně doufáme, že to příští rok budeme moci dětem náležitě vyahradit!
Tyto zářijové akce byly, na dlouhou dobu, bohužel poslední.
Těšíme se na návrat k normálu ! Dětem chybí kolektiv a pohyb a nám chybí vidět radost v jejich očích, při každé naší společné aktivitě. Přejme si tedy navzájem hodně trpělivosti, ohleduplnosti k druhým, pevné zdraví a účinnou vakcínu!
Cvičitelé Sokola – Praha Hanspaulka.

4/2020
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Říjen – Památný den sokolstva 8. 10.

O

d loňského roku se 8. říjen – Památný den
sokolstva – připomíná jako významný den
České republiky. Letošní vzpomínkové akty byly
však jako všechny hromadné akce omezeny nebo
zrušeny v souvislosti s vládními opatřeními vyvolanými epidemií Covid-19.
Pro připomenutí (dle wikipedie):
V roce 1941 byla Česká obec sokolská
rozpuštěna a její majetek byl úředně zabaven. V noci ze 7. na 8. října 1941 při
„sokolské akci“ gestapo zatklo všechny sokolské představitele z ústředí, žup

Br. Roberto Matiello
a nejstarší členka naší jednoty
Květa Prüknerová
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i větších jednot. Byli mučeni, vězněni
a deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských
pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Během okupace bylo
v koncentračních táborech popraveno
a umučeno 3 387 sokolů a 8 223 se vrátilo s podlomeným zdravím.
I v naší jednotě jsme měli v plánu uspořádat malé, ale důstojné pietní setkání u pamětní desky ve vstupní
hale sokolovny. Připravena byla krátká

HANSPAULKA

vchází, mohl připomenout tyto důležité
okamžiky v historii naší země a roli sokolů během nich.
Na „naší“ pamětní desce, jejímž autorem je sochař Gabriel, který žil a měl
atelier na rohu Kuthenky a Karasovské
ulice, je uvedeno 19 jmen sokolů, kteří
zahynuli během 2. světové války a kteří byli spojeni s naší jednotou. O některých z nich mnoho nevíme, u některých
dokonce neznáme ani celé jméno… I tak
jim ale patří naše vzpomínka, snad nejen 8. října.
Lucie Ježková

řeč, pochod sokolské stráže v krojích
a s prapory, hudba. Okolnosti ale shromažďování osob nepřály, rozhodli jsme
se proto alespoň pro výzdobu pamětní
desky, aby si každý, kdo do sokolovny

4/2020
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členové Sokola Dejvice II, jak se tehdy
naše jednota jmenovala, a měli bychom
o jejich osudech vědět víc než znát jen jejich jména.
S výsledky svého úsilí nás jistě seznámí. Jeho poznatky doplní informace archivu naší jednoty a jistě se objeví
i na stránkách časopisu Hanspaulka.
Pevně věříme, že Památný den sokolstva 2021 bude už probíhat standardně,
jako tomu bylo vloni (viz. fotky), za hojné
účasti členů naší jednoty, zástupců městské části Prahy 6, magistrátu i hanspaulské veřejnosti.
Hana Fischerová

Jména padlých, bratrů a sester, která
jsou uvedena na pamětní desce ve vestibulu naší hanspaulské sokolovny, jsou aktuálně předmětem bádání bratra Jiřího
Frynty. Ujal se pátrání v archivech a snaží se zjistit všechny dostupné informace
o osudu těchto lidí. Byli to naši sousedé,

Lucie Ježková,
starostka sokola Hanspaulka
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Bratr Roberto Matiello
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OD SVATÉHO MATĚJE

Svatomichaelská pouť – Pod nebesy širými

N

a sklonku měsíce září, jako už deset
let předtím, a také na sklonku možnosti se scházet, se konala pouť u kaple svatého Archanděla Michaela u Pernikářky. I přes opatrnost a rozestupy
byla atmosféra neuvěřitelně vřelá a plná
radosti ze společného zážitku, setkání na vzduchu a u koláčů z dílny dobrovolných pekařů z okolí i přespolních.
Pohádku, tematicky O perníkové chaloupce, zahrálo divadlo Fígl, překvapením i pro organizátory byla skvělá série „a capella“ zpěvů od Choirizzo, kteří
tím přišli podpořit též neziskovou organizaci Mary‘s Meals. Ta přispěchala

s punčem a možností dobrého skutku –
správná pouťová kombinace. Bohoslužbu, střed celého setkání, sloužil otec Michael Špán. Další z Michaelů, Michael
Pospíšil, doprovázel mši svatou hudebně
a s dalšími skvělými muzikanty po skončení uspořádal malé koncertní rozjímání nad vtipem barokní hudby. Velký dík
patří i Kristýnce a Karolínce, dvěma školačkám ze sousedství, které pouť vzaly
nově za svou a připravily si s obrovskou
trpělivostí aktivity pro přítomné děti.
Za Staropernikářské usedlictvo moc děkuji všem zúčastněným! Za rok, věřím,
opět na shledanou.
Marie Hodinářová

4/2020
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AKTUALITY
Vlašské ořechy ve slaném karamelu
vyloupané vlašské ořechy
cukr krupice
trocha oleje na potření pánve
sůl
Postup přípravy je velmi snadný, v menším hrnci přivedeme vodu k vodu varu
a vsypeme do ní ořechy. Zhruba dvě minuty ořechy necháme vařit a poté scedíme
n
n
n
n

Slaný karamel
(300 ml slaného karamelu)
200 g cukru krupice
100 ml vody
1 lžička soli
1 lžička vanilkového extraktu
125 ml smetany ke šlehání
90 g másla
Do širšího kastrolu (aby měl větší plochu
dna) s dvojitým dnem nasypeme cukr a zalijeme ho vodou, postavíme ho na střední plamen a necháme zahřívat. Nemícháme, čekáme, až se cukr ve vodě rozpustí na sirup. Ten
necháme bublat, jen občas můžeme zlehka
zakroužit hrncem. Chvíli to bude trvat, ale
cukrový sirup se za nějakou dobu (třeba i 15
minut) začne zbarvovat do jantarova. Jakmile
n
n
n
n
n
n

Marokánky „co dům dal“
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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200 g cukru krupice
55 g másla
75 g hladké špaldové mouky
120 ml mléka
65 g medu
150 g slaných arašídů
100 g rozinek
100 g kandovaného ovoce
1/4 lžičky mleté kávy
1/4 lžičky soli
100 g hořké čokolády
100 g bílé čokolády

a vysypeme na čistou utěrku a promneme.
Horké prosušené ořechy vsypeme do misky
s cukrem, lehce prohodíme, aby se cukrem
obalily. Po částech přehodíme na pánev
s rozpáleným olejem, obracíme kovovou
špachtlí, sledujeme, aby cukr zkaramelizoval, ale nepřipálil se. Vybíráme na pečicí papír, nebo alobal, oddělujeme je, aby se neslepily. Ještě zatepla jemně prosolíme.
má správnou barvu (já obvykle nechávám jen
tu jantarovou, aby nebyl karamel příliš hořký), je karamel připravený na další krok.
Do karamelu vlijeme po částech smetanu. Pozor, směs bude hodně bublat, prskat a bude unikat dost páry. V tuhle chvíli
nic nemícháme, hrozí opaření horkou párou. Když směs dobublá, můžeme ji promíchat, přilít další díl smetany a postup opakovat. Směs stáhneme z ohně, přidáme sůl
a vanilkový extrakt, vše necháme rozpustit. Nakonec přidáme na kostičky nakrájené máslo a v horké směsi rozmícháme.
Směs přelijeme do sklenice, skladujeme
v chladu. Před použitím můžeme karamel
nahřát, ale vždy jen tu část, kterou chceme
použít, nezahříváme celou skleničku.
Všechny ingredience kromě mouky
přivedeme k varu a necháme asi minutu provařit. Sejmeme z ohně a vmícháme mouku. Necháme vychladnout. Na
papírem vyložený plech klademe (raději dále od sebe) lžičkou hromádky, které se zřejmě roztečou, ale to nevadí.
Navrch můžeme přizdobit na nudličky
nakrájenými mandlemi, nebo ořechy.
Pečeme dozlatova v rozehřáté troubě
při 180 °C. Po vychladnutí je namočíme na spodní straně v rozpuštěné čokoládě.
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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 SBĚRNÁ MÍSTA NA HANSPAULCE:
na použitý olej,
Na Beránce 2068/17, Na Kuthence 830/7,
Horoměřická 2327/7,
Sušická 1845/21, Sušická 856/40, Na Míčánce 1857/17,
Nad Šárkou 1718/9
plechovky od nápojů:
Nad Šárkou 1718/9, Sušická 856/40, Na Míčánce 1857/17,
Horoměřická 2327/7, Na Kuthence 830/7,
Šárecká 1962/5, Šárecká 1029/13
Do těchto šedých nádob je možné odkládat: nápojové
plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů.
Do šedých nádob nepatří: stlačené kovové nádoby od kosmetiky
a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů.

n STAVITEL TOMŠOVIC

Děkujeme spolupracovníkům, kteří bez nároku
na honorář píší články,
obstarávají grafickou úpravu, korektury a distribuci.
Uzávěrka tohoto čísla 22. 11. 2020
Uzávěrka příštího čísla 20. 2. 2021
Časopis je vydáván s finanční podporou
Městské části Praha 6.
Časopis Hanspaulka na internetu:
http://www.sokol-hanspaulka.cz/html/casopis.php

Základní škola

HANSPAULKA
a MateRská škola

KOHOUTEK
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INFORMACE

Dobrý den, neví někdo náhodou, kde byl v době výstavby
Hanspaulky blok č. 57? Lze to někde dohledat? Domy v tom bloku
stavět arch. Tomšovic, který stavěl jeden dům na Ořechovce.
Za případné info děkuji a prosím poslat na adresu:
orechovkapraha@seznam.cz

n PŘEDPOVĚĎ KVALITY OVZDUŠÍ NA
ÚZEMÍ PRAHY NA PŘÍŠTÍCH 72 HODIN
najdete na portále Libuše, který je společným dílem
Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ústavu informatiky AV a ČHMÚ.
Najdete ho na http://libuse.urbipragensi.cz

n KALENDÁRIUM
4. 12. Mikuláš ve škole, 13. 2. Šibřinky
Výbor Sokola Hanspaulka bude aktuálně informovat veřejnost
o konání akcí na svých webových stránkách a na vývěskách na
budově sokolovny. Sokol Praha Hanspaulka dodržuje všechna
doporučení a nařízení vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou
situací a závazně se řídí příslušnými pokyny ČOS.
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DŘÍVE A DNES

Ulice Na Pískách a Na Hanspaulce



Foto z roku 1945



Foto z roku 2020

