z HlsToR|E

Jevanský Pražákaneb
To byl doktor Hausmann
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Lékař, sportovec, kynolog, nimrod, ate také vel,ký příznivec
vymoženostímoderní doby a člen mnoha spo[ků a organizací.
MUDr. Jaros[av Hausmann, venkovan, který odešeI na studia
do prahy, vybudovaI si zde kariéru, aby se nakonec stat jedním
z nejznámějších obyvate1 Jevan.
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YilavJevanech MUDr. Hausmanna s nově
založenou zahradou nedlouho po svém dokončení
(pohlednice ze 4dílnéhosouboru, archiv ak).

Jaroslav Hausmann (1872-1923)
pocházel ze statku v Sazené, obce
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poblížVelvar. Poté, co sejeho otec,

dlouholetý místnístarosta, znovu

oženil, byl poslán na studia do Prahy. V roce 1898 promoval na doktora veškerého lékařství a svou kariéru
lékaře začal v haze na chirurgické
klinice. kde se r,ypracoval až
na dekretovaného přednostu
Svou oblast působnosti na-
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ženskéléčía operuje",

bylo možnéna

Inzerót MUDr. Hausmanna se v této podobě objevoval
periodikóch - zde v čtrnáctideníku Rozkvět (1909)

v^mnoha

počátku 20. století nalézt snad

v

každémtehdejším běžném
peri.ldiku. Od roku 1903 pak
led] r-lastní sanatorium v Táborske ulici (dnešní Legerově)
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pražsh'ch Vinohradech.

\í;zl .,:hur soukromé pacien-

i, njiežel mj. také spisovatel
; :-.-.]ri.losef Lada, nebo členo-

-.; t-..Ctnv Baťory

-v

roce 1914

:. -, senatoriu Marii Baťovénalrc.] srn Tomáš.
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Kresbička z knihy Karla Čapka
Měljsem psa a kočku
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a klin, eás,tupce dyorního raďy prof. Dr. t{. Paúiita
vc §vém vlasrním moderním'sánatoriu v Praze*ll.^
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Cyktista zakladatelem
SK Sl,avia
Jar. Hausmann byl znám jako

lyni-

kajícísportovec. Nejprve se věno-

val spoftovní střelbě, ale brzy propadl cyklistice, kterou mu předvedl
jeho mladšíbratr Heřman. Aza cy-

i bojoval. V roce 1892
měl valnou hromadu vlastenec§í
Řečnickry a literárni spolek Slavia,
jehož byl Jar. Hausmann členem.
Tehdy proběhla bouřlir,á diskuze,
na jejimž konci stál vzntk samoklistiku

statné sportovní odnože tohoto

spolku s názvem A,C.O.S.. tj. Akademický cyklistic§ tlCbor Slavia.
Bratři Hausmannoré záhv patřili
mezi sedm nejlepšich sláristic§lch

jezdců. V roce 189_. -lar. Hausmann
stál u zrodu stanol SK Slavia, stal
se

(místo)předs;iou klubu azauial

ho fotbal

a

jeho možnosti. Cyklis-

tická éra Slavie tehdy ustoupila
té fotbalové. kromě funkce v sk
slavia měl dalšíi v Českéamatérské unii, v roce 1900 pak v Čes-

rem. Zde se spřátelili i s dalšími
j;i ans§mi osobnosti, mj. s místnlm lesmistrem Adlerem. ve vile

pfJl,ulZoV31 MUDr. Hausmann
take lékařskou praxi. Sport a zájem tl techniku ho neopustil ani
kém svazu fotbalistů a stálizaýborem, kteý se zasloužil o účast na,, enkově. Věnoval se lovu (pročeských sportovců na OH v Pařínaiai si honitbu) a nechal sizavést
ži. Sport, náročné povolání a další pn,ni telefonní linku do vsi (vedla
aktivity však nebylo možné
z Č. Brodu přes Kostedlouhodobě skloubit,
lec n. Č. lesy do jeho
sportovních funkcí se
vily'. V Praze jako
proto vzdal.
jeden z prvních

a v

Jevanech
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jako zcela první

vIastnil

a

řídil

§

osobní automo-

bil (malý

dvou-

sedadloqí

vůz
Darracq, přezdivaný
G:neliel,e). Mimocho-

dem. l zponlináte na filmovou
legenCu z roku 1953 stejného
nánu? \' příběhu ze záyodu veteránú na trase Londýn - Brighton,
hraje tento úžasnývůz prim!

Obrátím se poněkúd uraženě

a pravím: ,,To je airdale." Nejvíc
mne ovšem dožerou Iide, kreri mi
řeknou: ,,To máte pěkného chrta;
ale proč.je tak chlupatý?" (z kni-

jsem psa

a kočku)

Za to, že lidé u nás pozna|t
a mohli si pořídit erdelterié-

život v Jevanech

Do Jevan, lokality poblížPrahy,
r,yhlášené svou krásnou přírodou, množstvím lesů a rybníků,se
Jar. Hausmann přestěhoval v roce
1908, Nechal si zde postavit, podle návrhu architekta Josefa Fanty,
secesní vilu s rozlehlou zahradou.

Vila nesla jméno jeho

ky

manžel-

Olga a Jevany se staly pro

Hausmannoly druhým domo-
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Na žónru

a

iozyku

rúdi

ry či chcete-li airdel terriery.
můževlastně také Jaroslav
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BEZ oHLEDU NA

JEJ|cH 8YDL|šTř, oĚrt sr
ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM
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pŘuívtÁur po DoHoDĚ.
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'.

sbírku v obecní knihovně.

,,Koukej," povídá maminka své,
mu dítěti, ,,vidíš,to je pejsánek!

Čapka Měl

šron pRo DĚTl vt

o ně rozšíříme nově budovanou

erdelteriér

oĚrsrÁ

SKUPlNA

íTffifiTn§firm

komiksů nezóleží. Velmi

vášeň zvaná

b, karla
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Dékuieme

Kontoky:
knihovno.doubrovcice@seznom.c
nebo lel, knihovnice 775 389 748

pŘlHLAšovAT DĚT| LzE

V PRŮBĚHU ROKU *DO
NAPLNĚNÍ KAPAC|TY
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0ilginální diríl
7 ltOilího obghodu

Hausmann. Ten si tohoto lovec-

kého psa, vyšlechtěného v Anglii
původně k naháněni jezevců a r,yder, natolik oblíbil, že sejeho chovu rozhodl věnovat. v Jevanech si
zřídil pruní chovatelskou stanici
tohoto plemene a pojmenoval ji
zcela Iogiclql: chovatelská stanice
Z Jevan.
akf

) MUDr. Jaroslav Hausmann zemřel

náhle v záfi 1923 ve svém pražskélnsanatoriu na zánět plic, který si přivodit
během jizdy automobilem k porodu.
Fohřben iev Kostelci n. Č. lesy.

Chcete-li obdarovat své blízké
originálním dárkem s pivní tematikou,
zamiřte do kozlího obchůdku
v pivovaru Vetké Popovice.
.

Na jednom místě najdete:
jedinečnédárkové poukazy
. pů}litry a korbeie
. obiečenípro muže i ženy
, drobnosti do domácnosti
. originální pivní dárky

) Několik let byl

na jeho počest pořádán nejdel§ rre wé době nejdelšía nejnáročněi§ cltlistický závod v Čechách,
jehož nzsa rcdla i přes jeho rodiště Memoriál JamsIava Hausmanna.

) Měl dccf,ll O[u (Kořánovou), překladatelku z angličtiny a syna Jaroslm (Jáiu), automobi|ového
závodnika, konstruktéra, lďce, §poftore a šfualritora časopisu
Svět motorů (článek o této zaiímarÉoeo,brmsti jř pňpravujeme!)
) Používalobě varianty příjmení: Hausm*n i Hausmann
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