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ÚvoDní sLovo

Milí sousedé,
tak tu máme konečně vytoužené jaro 
a s ním první opravdu slunečné dny, kdy 
už se může sedět venku s něčím dobrým, 
osvěžujícím. Nebo pracovat na zahrádce 
bez toho, aby člověk dostal rýmu, no, ty 
bolesti zad jsou již horší.

A tak nastalo i období naší vaší Slavnosti 
květů. Akce, na kterou se těšíme každý rok. 
Letos datum vyšlo na sobotu 18. května 
a i když to ráno vůbec nevypadalo na hezký 
den, ale spíš na den pod peřinou, v 11 ho- 
din vysvitlo sluníčko a vše bylo díky dob-
rovolníkům perfektně připraveno.

26. ročník Slavnosti květů v Lysolajích 
mohl začít.

Pan starosta zahájil úvodním slovem 
a přivítáním všech sousedů a hostů a dále 
následovala nezapomenutelná vystoupení 
mateřské a základní školy. Dětská předsta-
vení byla úžasně nacvičena, děti byly kou-
zelné a publikum nahlas jásalo a tleskalo 
svým ratolestem. Poté se na podiu střída-
ly kapely a různé žánry jako Blue moon 
band, Docenti a očekávaný Žlutý pes se 
zpěvákem Ondřejem Hejmou, který byl 
rád, že po čtyřiceti letech vystupování za-
vítal i do našich Lysolaj. Když se setmělo, 
byla na programu již potřetí na této akci 

ohnivá show se žhavým vystoupením sku-
piny PYROTERRA a dále kapela OOZ, 
která zakončila vystoupení na hlavním po-
diu a byla tou sladkou rock´n´roll, blues, 
reggae tečkou na závěr.

Na malém podiu během dne probíha-
lo vystoupení dvou opiček makak a jejich 
cvičitelů. Na závěr se s nimi mohly děti vy-
fotit a pro některé to byl opravdu nezapo-
menutelný zážitek. Dalším představením 
bylo dětem známé Divadélko Romaneto 
s pohádkou Jak šel pejsek do školy. Video-
klip k této pohádce se natáčel také v naší 
základní škole (můžete najít na youtube). 
Než se připravilo další vystoupení na ma-
lém podiu, děti se mohly svézt na ponících 
nebo si vystřelit růži u hasičů, zaskákat na 
skákacím hradě nebo zařádit ve vlnách na 
pořádném surfu. Oblíbenou atrakcí pro 
děti bylo malování na obličej, drátkování 
nebo vyrábění šperku či zastavení u stánku 
s perníkem. Jako každý rok si děti mohly 
pohrát a něco si vyrobit ve stánku MC Liš-
ka. A před šestou hodinou bylo připraveno 
poslední velké vystoupení, a tím byl šikov-
ný mistr oboru Matěj Kodeš a jeho bub-
bleshow. A do bublin se vešli všichni, nejen 
děti, ale i rodiče či prarodiče. 

Pro dospěláky byly také připraveny 
atrakce jako věštkyně, která snad vy-
věštila mnoho optimistických zpráv. Ve 

stánku Městské části byly na nástěnkách 
umístěny fotografie, které dokumento-
valy a ukazovaly jak bylo a návrhy, co by 
mohlo být v Lysolajích nového… a také 
zde probíhala anketa na zvolení nového 
názvu základní školy. Nechyběla tombo-
la s mnoha cenami a samozřejmě stánky 
s občerstvením, s vynikajícími koláči, 
cukrovou vatou a balónky a také hrač-
kami pro děti. 

Každý si mohl najít to, co ho zajímá 
a baví, ale hlavně se sešel s kamarády a spo-
lužáky, zavzpomínal a pobavil se v naší 
nádherné přírodní památce Housle, která 
je pro tuto akci jako stvořená.

Ráda bych vám všem popřála krásné 
jaro, hodně slunce a energie, optimismu 
a hlavně přátel, protože bez nich by to ne-
šlo. Těším se na setkání při dalších akcích 
jak pro dospělé, tak  pro děti (1. června po-
řádáme Den dětí ). Fotodokumentace na 
webových stránkách úřadu naší městské 
části (k prohlédnutí i ke stažení na (www.
praha-lysolaje.cz) připomene, jak jsme se 
měli v sobotu hezky.

A ještě jednou děkuji dobrovolníkům 
(oni dobře vědí, kteří to jsou) za pomoc při 
přípravě a realizaci kulturních a společen-
ských akcí v Lysolajích a těším se u Lysolaj-
ského běhu na shledanou. 

Michaela Císařová

LysoLajský  
zpravodaj

Perníková slůňata – Slavnost květů 2013 Foto: Michaela Zdražilová
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sLavnost květů 2013 – 26. roČník

Šikovné opičky všechny pobavily

Na novém podiu se střídali umělci amatérští i profesionálové

Milujeme Lysolaje! Z tohohle prkna do ledové vody nespadnu...

Divadélko Romaneto

Bublinová kouzla

...a ochotně pózovaly

Berušky z naší školky vystupovaly na slavnosti Květů
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Dne 10. 4. 2013 zasedalo Zastupitel-
stvo městské části Praha – Lysolaje.
• Zastupitelstvo se usneslo na připo-
mínkách za naši městskou část k zadání 
územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Met-
ropolitní plán). 

Hl. m. Praha rozhodlo o pořízení no-
vého územního plánu (tzv. Metropolitní-
ho plánu) a v březnu byly práce na tomto 
plánu zahájeny. Pořizovatelem nového 
plánu je Odbor územního plánu hl. m. 
Prahy a zpracovatelem je Útvar rozvoje 
města. V květnu bylo ukončeno připo-
mínkování zadání, ke kterému se naše 
městská část vyjadřovala. Metropolitní 
plán bude zpracován ve dvou úrovních. 
V první úrovni bude určena urbanistic-
ká koncepce a struktura. Druhá, detailní 
úroveň, určená jednotlivými lokalitami, 
bude dána podrobnými regulativy. Nový 
územní plán tak nebude řešit každý po-
zemek individuálně, ale bude se zabývat 
určitým souborem pozemků (lokalita) 
a tomuto celku přiřadí určité regulativy.

Jsme přesvědčeni, že územní plán je 
společenskou dohodou o využití území, 
založenou na široké shodě odborníků, 
vlastníků pozemků i občanů, kteří v lo-
kalitě žijí. Pořizování územního plánu je 
vždy dlouhou a složitou záležitostí a naše 
městská část, tak jako i ostatní, bude 
mít možnost se v každém stadiu vzniku 
územního plánu k záležitosti vyjádřit. Byli 
bychom rádi, kdyby se na tvorbě Metro-
politního plánu podílela široká veřejnost, 
proto vás budeme průběžně informovat.

• Zastupitelstvo projednalo spor mezi 
městskou částí Praha – Lysolaje a spo-
lečností CPI, a.s. o výši nájemného za 
pozemek pod místní samoobsluhou, kdy 
budova je právě ve vlastnictví společnos-
ti CPI, a.s. Soudní spor o výši nájemného 
trvá již od r. 2008. MČ Praha – Lysolaje 
požaduje nájemné za pozemek ve výši  
6 000 Kč měsíčně, oproti společnosti 
CPI, a.s., která platí 1 Kč měsíčně. 

• ZMČ Praha – Lysolaje s konečnou plat-
ností a se souhlasem hl. m. Prahy schválilo 
prodej obecního domu na adrese Lysolaj-
ské údolí 25 (bývalá školní jídelna) spo-
lečnosti APV HOTEL, s. r. o., za 7,5 mi- 
lionu Kč. Investor odstraní stávající bu-

dovu a na jejím místě postaví nový bytový 
dům s deseti bytovými jednotkami (pro-
jekt byl prezentován na Slavnosti květů). 
Investor se dále zavázal přispět částkou 
200 000 Kč na další rozvoj naší městské 
části a dobudovat chybějící komunikaci, 
propojující Lysolajské údolí a Hliník.

• ZMČ rozhodlo ze dvou nabídek o pro
nájmu nemovitosti na adrese Lysolajské 
údolí 119 (prodejna na zastávce autobusů 
Žákovská) paní Lucii Nedomové, která 
zde od 1. 5. 13 provozuje útulnou prodej-
nu potravin s občerstvením, především 
pak se zdravými svačinami pro děti.

• Zastupitelstvo schválilo pronájem par-
cely č. 501/130 k.ú. Lysolaje paní Věře 
Tůmové, která pozemek již léta obhos-
podařuje.

• ZMČ se usneslo na vytvoření strategie 
městské části Praha – Lysolaje v oblasti 
poskytování sociálních služeb. Nejprve 
bude mezi občany proveden formou do-
tazníku průzkum poptávky poskytování 
služeb, na jehož základě vyhodnotíme 
potřeby občanů v sociální oblasti. Poté 
bude vytvořena strategie MČ, s ohledem 
na rozpočet MČ v následujících letech.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva MČ 
Praha – Lysolaje se bude konat ve středu 
5. 6. od 18:00 hodin v budově úřadu 
městské části.

• V červnu t.r. by mělo být ukončeno 
výběrové řízení na zhotovitele rekon-
strukce komunikací Dolina a Podholí 
organizované Odborem městského in-
vestora HMP. Předpokládáme, že nej-
později v srpnu by měla být zahájena 
samotná rekonstrukce tak, aby do zimy 
byly všechny práce ukončeny. Upozor-
ňujeme tímto občany, že v průběhu re-
konstrukce budou mít ztížen přístup ke 
svým nemovitostem. Pokusíme se zavčas 
zveřejnit harmonogram prací, aby každý 
měl dostatek času se na rekonstrukci při-
pravit.

• Zastupitelé městské části dne 8. května 
uctili položením věnce u pomníku v Ly-
solajském údolí památku občanů Lysolaj 
padlých za první světové války a v letech 
okupace.

• V červenci a v srpnu 2013 bude z dů-
vodu pokládky nové kanalizace a dalších 
inženýrských sítí uzavřena část komuni-
kace Sídlištní v úseku Hřebenová x pří-
jezdová komunikace ke garážím ČZU. 
Upozorňujeme na toto opatření s před-
stihem, především proto, že majitelé ne-
movitostí v ulici Hřebenová budou moci 
ke svým domům zajíždět pouze z ulice 
Hluboká, což může způsobit komplikace, 

Budoucí podoba bytového domu Lysolajské 
údolí č.p. 25

Ctíme památku obětí 1. a 2. světové války

Namátkové měření rychlosti se mnohým 
nevyplatilo

Hasiči čistí komunikaci Dolina
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ZPrávy Ze škoLy

• Dne 15. 3. nás v rámci výuky anglické-
ho jazyka navštívil Novozélanďan Dan 
Anson, učitel tělocviku z partnerské mezi-
národní školy Riverside. Kromě povídání 
o své domovině a panelu otázek pro žáky 
6.– 8. třídy měl pan Anson také představe-
ní domorodého tance Haka, které sklidilo 
velký ohlas. Děkujeme panu Ansonovi za 
jeho přednášku.

• Jaro pro menší školáky začalo Veliko-
nočním veselením. Všechny děti ve školní 
družině tančily, zpívaly, soutěžily, zkrátka 
– 27. 3. si užily na „mejdanu“.

• Děti ze 4. a 5. třídy se bavily trochu jiným 
způsobem při interaktivním divadelním 
představení v anglickém jazyce O hod-
ném a zlém obrovi (5. dubna.). Žáci 7. a 8. 
tříd si rovněž vyzkoušeli své konverzační 
schopnosti v anglickém jazyce při pátrání 
po pachateli v představení „Detectives“ 
(24. dubna.). Oba kulturní zážitky dětem 
zprostředkoval The Bear Theatre.

• Osm žáků naší školy se v březnu 
zúčastnilo ve dvou kategoriích (2.– 3. tří- 
da a 4.– 5. třída) literární soutěže „Čte- 
ní mě baví“, kterou pořádá Základní 
škola náměstí Svobody 2, Praha 6. Ze 
3.A nás reprezentovali Jonáš Zach a Tina 
Millerová, ze 3.B Klára Šoltysová a Martina 

Machátová. Za 4. a 5. třídu soutěžili Václav 
Král, Jakub Řešátko, Adam Lustig a Jakub 
Zavadil. Děti ve čtyřčlenných skupinkách 
recitovaly, přiřazovaly obrázky k jménům 
ilustrátorů, názvy knížek k jejich autorům, 
dramatizovaly text ap. Velkým úspěchem 
bylo umístění dětí ze třetí A a B na druhém 
místě z 11 základních škol. Patří jim velká 
pochvala za perfektní reprezentaci školy.

• Žáci 6. a 7. třídy zaměřili svou pozornost 
na přírodní vědy – 9. dubna navštívili „Ves-
mírný program Země“ v Planetáriu.

• O přírodu se zajímají i mladší děti. Čes-
ký svaz ochránců přírody jako každoročně 
vyhlásil výtvarnou soutěž v rámci projektu 
„Živá zahrada – zima 2012“. Letos měly 
děti pozorovat a výtvarně ztvárnit vrabce 
obecného. Žáci naší školy se opět zúčast-
nili a opět bodovali. Třetí místo v kategorii 
3 – 6 let získala Adéla Štěpánková z 1. A. 
Sára Sudová a Jan Vojar získali 1. a 3. místo 
ve věkové kategorii 7 – 8 let. Čestné uznání 
za společnou práci získala celá 3.A. Obráz-
ky budou vystaveny v Ekocentru Domu 
ochránců přírody.

Ve školní zahradě pozorujeme květiny, 
stromy, ptáky a ve skleníku Fata Morgana 
botanické zahrady v Troji máme možnost 
pozorovat i motýly. Prohlídku nazvanou 
„Křídla motýlí“ si užily děti z 1.– 3. tříd.

• 17. dubna jsme ve škole přivítali herečku 
paní Jitku Smutnou. Děti z 5.-9. tříd si po-
slechly zajímavé vyprávění o herecké práci 
divadelní i filmové. Paní Smutná ochotně 
odpovídala i na všemožné otázky poslu-
chačů.

• Děti naší školy jsou i úspěšní sportov-
ci. Dne 9. dubna. 2013 si naši čtyři žáci – 
Adam Šnajdr ze 3.A a Šimon Pasler, Jan 

Vojar a Natálie Neumannová ze 3. B – po-
měřili síly s vybranými běžci z ostatních 
pražských škol při Nebušickém přespol-
ním běhu. Všem čtyřem blahopřejeme, 
neboť ve změti závodníků, kdy na startu 
mezi děvčaty bylo 43 běžkyň se Natálka 
umístila osmnáctá a ze 47 chlapců si Adam 
doběhl pro 24. místo. Šíma obsadil 11. mís-
to a Honzík senzačně vydobyl stříbro –  
2. místo. Všichni bojovali doslova do po-
sledního dechu. A co bylo nejlepší? Vzá-
jemná podpora a přání úspěchu druhým!

• Naše škola má i dobré fotbalisty. Ve fot-
balovém turnaji McDonalds Cup získali 
mladší i starší žáci ve svých kategoriích 
2.místo. Ze 2. třídy se turnaje účastnili 
Matyáš Hartl, Šimon Řešátko, z 3. A Dan 
Lenker, ze 3.B Jan Vojar, Adam Bubák, Da-
vid Kučera, Šimon Pasler a Tomáš Tržic-
ký (26. dubna.). Ze 4. třídy reprezentovali 
školu Václav Král, Sebastián Schierreich, 
Josef Vaněk, Adam Auzký, Jakub Řešátko, 
Ondřej Daněk a Adam Veverka, z 5. třídy 
Filip Langer, Adolf Sedláček, Florián Bo-
hun, Lukáš Vachuda, Jan Zasadil, Jaroslav 
Zhukov a Patrik Melka (29. dubna.).

• Žáci 4. třídy se učili a rovnou i procvi-
čovali pravidla silničního provozu na do-
pravním hřišti Na Vypichu.

• 25. dubna se odvážní matematici ze 4. tří-
dy účastnili matematické soutěže „Šikula“.

• Žáci 8. a 9. tříd se cíleněji zaměřují na 
úvahy o svém budoucím povolání. Obě 
třídy (23. a 30. dubna.)  navštívily ČSOB 
a měly možnost seznámit se s prací někte-
rých oddělení banky. 

9. dubna. navštívili žáci 8. tříd Úřad prá-
ce. Zamýšleli se zde nad výběrem studij-
ního oboru s ohledem na možné budoucí 

pokud někdo plánuje např. rekonstrukci 
či jinou akci, vyžadující příjezd náklad-
ních či jiných objemných vozidel, která 
by nemusela Hlubokou ulicí projet. V této 
době bude dopravně inženýrským opatře-
ním ulice Hluboká oboustranně průjezd-
ná, osazena signalizačním zařízením.

• Policie provedla v dubnu a květnu 
v ulici Lysolajské údolí několik měření 
rychlosti projíždějících vozidel. Neu-
káznění řidiči se nejen díky finančnímu 
postihu, ale především kvůli bezpečnosti 
nás všech, doufejme polepší. Preventivní 
akce policie budou i nadále pokračovat.

• V prvním červnovém týdnu bude v zá-
vislosti na počasí provedeno „záplato-
vání“ děr v komunikacích, které jsou ve 
správě MČ Praha – Lysolaje. V této sou-
vislosti žádáme o vaši pomoc. Pokud víte 
o výmolu či trhlině v asfaltu před vaší 

nemovitostí či jinde, nahlašte tuto sku-
tečnost co nejdříve na ÚMČ.

• Ve dnech 3. a 4. dubna proběhl zápis 
do MŠ Praha 6 – Lysolaje (Pampeliška). 
Hlavními kritérii pro přijetí byly: trvalé 
bydliště dítěte v Lysolajích, dosažení věku 
3 let k 1. 9. 2013, přijetí dítěte rok před za-
hájením povinné školní docházky (5 a 6le- 
té děti). K zápisu se dostavilo 25 dětí. Pře-
sto, že bylo pouze 10 volných míst na příš-
tí školní rok, byly až na dvě děti uspokoje-
ny požadavky všech rodičů, které splnily 
předem daná kritéria. V příštím roce by se 
situace měla zlepšit a uvolněných míst ve 
školce bychom měli mít více. 

Vážení spoluobčané, před pár dny jsme 
se společně setkali na oficiálním lysolaj-
ském vítání jara, na Slavnosti květů, kte-
rá zaznamenala rekordní účast bezmála 
dvou tisíc návštěvníků. Jsem velmi rád, 

že jsem v Houslích potkával samé usmě-
vavé tváře a doufám, že jste zde příjemně 
strávili sobotní odpoledne i večer a po-
těšili se připraveným programem. Rád 
bych poděkoval našim dobrovolným ha-
sičům, Mateřskému centru Liška, zastu-
pitelům, zaměstnancům úřadu a dalším, 
kteří nám s organizací a přípravou akce 
pomáhali.

Těším se na viděnou s vámi na další spo-
lečné akci, kterou je 13. června Lysolajský 
běh, a to již 5. ročník s celorepublikovou, 
ale i mezinárodní účastí. Každoročně se 
zvyšuje počet účastníků, a to i z řad lyso-
lajských občanů. I já, sportovec spíše duší 
než tělem poběžím již potřetí a budu rád, 
pokud nás, lysolajských, potkám na trati 
co nejvíce. Přijďte prohnat svého starostu 
a večer posedět u ohně a pochutnat si po 
sportovním výkonu na propečeném špe-
káčku. Všechny vás srdečně zvu! 

Ing. Petr Hlubuček, starosta
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povolání a především na možnost uplatně-
ní na trhu práce.

• Na začátku dubna při anglickém divadel-
ním představením mohly děti na vlastní 
kůži pocítit radost z toho, že učit se ang-
ličtinu může být k něčemu dobré. Největší 
motivací učit se cizímu jazyku však bývá 
pobyt přímo v anglickém prostředí. Žáci  
5. – 9. tříd měli možnost účastnit se jazy-
kového pobytu ve Velké Británii ve Wale-
su. Strávili zde šest nevšedních dní (29. 4. –  
4. 5.). Podrobnější zprávu o tomto pobytu 
přinese příští článek.

• 7. května. proběhlo v oboře Hvězda kraj-
ské kolo Helpíkova poháru (zdravotně 
– výchovná soutěž), kam postoupili žáci 
z 5. třídy. Krajské kolo je prověrkou prak-
tických dovedností a pohotovosti dvoji-
ce v terénu. Na pěti stanovištích ošetřují 
soutěžící zraněné, rozhodčí pak hodnotí 
správný postup a provedení ošetření. Mo-
delové situace jsou simulovány tak, aby se 
co nejvíce podobaly realitě. Marcel Brouk 
a Petr Zháňal se umístili na 1. místě jako 
absolutní vítězové a postupují do celo-
státního finále, které probíhá v Jeseníku 
v rámci Rallye Rejvíz.

• Starší děti propojují poznávání světa stá-
le více s realitou. Ke vzdělávání však patří 
i poezie a pohádky. Děti v 1. B pokračují 
v projektu „Učíme se s pohádkou“.  27. břez- 
na. prožily den s Červenou Karkulkou 
a 30. dubna se učily se Sněhurkou.

• Pěkné počasí nám dovoluje využívat 
k výuce i zahradu a hřiště. Venku mohou 

probíhat (a probíhají) nejen přírodovědné 
předměty.

Přehled školních zpráv uzavíráme s přáním 
příjemných jarních dní. Jaroslava Mikolášová 

Zprávičky ze školky
• Ve středu 6. března proběhl ve školce den 
otevřených dveří. Na prostory školky a za-
hrady se přišlo podívat celkem 45 rodičů, 
většina z nich i se svými dětmi.

• Začátkem března navštívila školku paní 
učitelka z LŠU Nad Alejí, aby vytipovala 
hudebně talentované děti a nabídla rodi-
čům možnost navštěvovat přípravnou hu-
dební výchovu na této škole. Máme moc 
šikovné děti, a tak si vybrala 17 malých 
zpěváčků.

• Na čtvrtek 14. března jsme pozvali do 
školky dva krásné canisterapeutické pejsky 
Borůvku a Fidorku. Jejich majitel Filip Suk 
dětem vysvětlil, jak se mají ke psům správ-
ně chovat a jak se  mají starat o ty své, aby 
se jim dobře dařilo. Děti mohly pejsky na-
krmit, donést jim vodu, vykartáčovat srst. 
Pejsci dětem mimo jiné ukázali, jak umí 
najít po čichu schované piškoty.

• Na středu 20. března jsme měli naplá-
novaný výlet k Vltavě, abychom se roz-
loučili se zimou a nakrmili kačenky, ale 
protože byla velká zima, tak jsme se roz-
hodli, že k Vltavě půjdeme až na konci 
května a spojíme vycházku s poznává-
ním Prahy.

• V úterý 26. března jsme pozvali rodiče 
na naši jarní dílnu, aby si společně s dět-

mi vyzdobili vajíčka. Přišla spousta ma-
minek, tatínků i sourozenců a všichni 
strávili velmi příjemné předvelikonoční 
odpoledne.

• Ve dnech 3. a 4. dubna proběhl ve 
školce zápis na školní rok 2013/2014. 
Volných míst je pro nastávající rok pou-
ze 10. K zápisu přišlo 25 dětí, z toho 19 
s trvalým bydlištěm v Lysolajích, nebylo 
tedy bohužel možno uspokojit všechny 
zájemce.

• Ve čtvrtek 25. dubna jsme byli s dětmi ve 
škole na varietním vystoupení s názvem 
Bavíme se s Cecilkou a dětem se předsta-
vení velmi líbilo.
 
• V úterý 30. dubna jsme spolu s dětmi 
oslavili svátek čarodějnic, na který jsme se 
všichni moc těšili. Počasí nám vyšlo báječ-
ně, svítilo sluníčko, a tak mohly všechny 
soutěže, jako je prolézání obrovskou pavu-
činou, létání na košťatech, vaření kouzel-
ného lektvaru i ostatní proběhnout venku 
na zahradě.

• Během března a dubna jsme si s dětmi 
povídali o změnách v jarní přírodě, zvířát-
kách a jejich životě a teď nás čeká pozná-
vání jarních květin. Na zahradě nám vy-
kvetly tulipány, které jsme s dětmi sázeli na 
podzim a ještě osázíme záhony letničkami 
a zkusíme vypěstovat 2 keříčky rajčat.

• Hodně času jsme s dětmi věnovaly pří-
pravě tanečků na Slavnost květů a výrobě 
kostýmů. Děti se velmi snažily a trénovaly 
prý i doma.

ÚMČ Praha – Lysolaje přišel s výzvou, zda by nebylo vhodné 
u příležitosti rozdělení ZŠ a MŠ na dva samostatné subjekty při-
pojit k názvu vzniklých škol nějaký doplněk nebo jméno nějaké 
významné osobnosti. Za pedagogický sbor ZŠ Lysolaje jsme při-
šli s návrhem pojmenovat naši školu podle génia v našich ději-
nách zcela výjimečného a jedinečného – Járy Cimrmana.

Uvědomujeme si, že se jedná o postavu fiktivní, která však i přes 
svoji neexistenci dokázala možná víc než mnozí žijící hrdinové. 
Stala se jednoznačně českým fenoménem a jedním ze symbolů 
inteligentní zábavy, humoru a schopnosti udělat si legraci sám 
sebe a vidět věci s laskavým nadhledem. Tím vůbec nechceme 
znevažovat kohokoli jiného a neznamená to, že bychom si nevá-
žili skutečných českých historických osobností. Pojmenováním 
školy po Járovi Cimrmanovi bychom samozřejmě chtěli vyjádřit 
úctu k jeho duchovním otcům a tvůrcům a spřízněnost právě 
s již zmiňovaným fenoménem, který nejenže s grácií sobě vlastní 
překonal nelehké období nesvobody, ale přetrval i do současnos-
ti s mnohem větším významem než jen jako pouhá zábava. Stále 
má i dnes, v době Facebooku, chytrých telefonů a počítačových 
stříleček, co nabídnout i mladým lidem. Navíc jeden z Járových 
duchovních otců pan Zdeněk Svěrák, kterého si velmi vážíme, 
obohatil naši kulturu významně také na poli tvorby pro děti. Sa-
motná postava Járy Cimrmana je nám velmi blízká a spojení jeho 

jména s názvem naší školy by pro nás byl velký závazek a moti-
vace do budoucna. Souvisí to s vnímáním naší školy jako něčeho 
velmi osobního, co je v mnoha ohledech jedinečné a výjimečné, 
ať už se jedná o prostředí, atmosféru či mezilidské vztahy.

K podpoře našeho návrhu se nám již podařilo získat souhlas 
nejdůležitější, a to přímo od Zdeňka Svěráka a Davida Smoljaka 
(dědice autorských práv Ladislava Smoljaka). 

Na třídních schůzkách 18.4.2013 jsme se dotázali rodičů na-
šich žáků, zda by chtěli, aby jejich dítě chodilo do Základní školy 
Járy Cimrmana Praha – Lysolaje, a byli jsme mile překvapeni vel-
kou převahou kladných odpovědí v poměru 91 : 34.

Podpora návrhu ze strany pedagogického sboru je v podstatě 
jednomyslná. 

Návrh je zcela jistě diskutabilní, leč v každém případě originál-
ní a vyjadřuje schopnost brát i vážné věci s nadhledem a humo-
rem. Nový název by také výrazně přispěl ke zviditelnění a pre-
zentaci školy.

Náš postoj k této záležitosti dobře ilustruje citát J. A. Komen-
ského.

Při vyučování a učení je zapotřebí veselé nálady, aby se nedo-
stavilo znechucení nebo ošklivost, pravý to mor vyučování, ný-
brž aby duch byl vzrušován a při činnosti udržován jen libostí.

Michal Hevák, ředitel ZŠ a MŠ Praha – Lysolaje

Základní škola Járy Cimrmana Praha – Lysolaje ?
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tiP na výLet

Řepy

Zapomeňte, že se Řepy jmenují podle 
známé zemědělské plodiny. První listina, 
sledující majetky založeného Břevnovské-
ho kláštera k roku 993, která je padělkem 
nebo v lepším případě opisem, uvádí ves 
jako Zepy. To je ale to jediné, co je jisté 
a jasné, jméno Řepy se prvně objevuje 
s rokem 1660, úředně se tak obec zve od 
roku 1854. Břevnovský klášter nakládal vsí 
do roku 1420 a pak se tu vystřídalo takové 
množství majitelů, že vzniká dojem, že je 
jich víc než místních obyvatel, pročež toto 
téma elegantně přeskočíme. Řepy byly 
až do roku 1968 samostatnou obcí, pak 
byly přičleněny k šestému obvodu Prahy. 
V roce 1994 se takříkajíc trhly a staly se 
samostatným obvodem s číslem 17.

Středobodem Řep je jednolodní ro-
mánský kostelík sv. Martina. Doba jeho 
vzniku je nejistá, úsudky kolísají od konce 
11. století až k roku 1230. V 18. století byl 
objekt zbarokizován a později ještě upra-
vena (patrně snížena) věž. Při stavebním 
průzkumu v letech 1996 – 1997 byl ob-
jeven zachovalý původní románský por-
tál, na jehož omítnutém tympanonu byl 
namalován kříž – ovšem tak, aby působil 
plasticky. Způsob, jakým je kříž vyveden, 
je naprosto nevídaný (podobný je jen ve 
Vyšehradském evangeliáři z doby kolem 
roku 1068), takže dostal přívlastek „řep-
ský“. Kříž stal se základem řepského zna-
ku, kde je vyobrazen spolu s atributy sv. 
Martina – mečem a pláštěm.

Z dálky tvoří dominantu Řep budo-
va kláštera. Klášter kongregace sv. Karla 
Boromejského byl původně myšlen jako 
ústav pro nalezence. Byl postaven roku 
1859, práce vedl stavební mistr Jan Rypota, 
v roce 1862 byl v areálu dohotoven kostel 
sv. Rodiny. Roku 1860 do ústavu přibylo 
z Buštěradu 188 dětí, ale projekt proná-
sledovala smůla. V ústavu propukla tzv. 
egyptská nemoc, vážné oční onemocnění, 
jedno dítě snad osleplo, připojily se prý 
různé další pomluvy, načež se s ústavem 
po pěti letech rozloučilo poslední dítě.

Matka představená Eufemie Němco-
vá nabídla tedy objekt eráru jako žen-
skou trestnici. Nájem – dva tisíce zlatých 
ročně. A už se sem stěhovaly tři stovky 
delikventek z donucovací pracovny na 
Hradčanech. Vedle klientek nápravného 
zařízení a níže zmíněného zahradníka žilo 
tu tehdy 31 řádových sester a šest novicek. 
K porovnání mám tu rok 1947 – to tu bylo 
306 odsouzených a 34 sester. V roce 1948 
bylo vězení zrušeno, pak tu byl rok domov 
pro duševně choré, až byly v září 1950 
řádové sestry přestěhovány do Albrech-
tic ve Slezsku. Pak nastaly klášteru horší 
časy. Bylo tu výcvikové středisko vězeňské 

Kostelík sv. Martina

Plastický „řepský“ kříž

Hrob Václava Kočky

služby, v kostele byl sklad, z věže zmize-
la báň s křížem. V roce 1958 sem přibyl 
Výzkumný ústav zemědělské techniky. Po 
revoluci se do kláštera vrátily boromejky 
a vytvořily tu Domov sv. Rodiny.

Častým cílem turistů, kteří navštíví 
Řepy, jsou hřbitovy. Dva jsou občanské, na 
novém můžeme nalézt okázalý mramo-
rový hrob Václava Kočky (1968 – 2008), 
zastřeleného při křtu knihy Jiřího Paroub-
ka hoteliérem Ďuričkem – tato událost je 
vážené veřejnosti jistě dostatečně známa. 
Rovněž je tu řádový hřbitov, na kterém 
je pochováno na tisíc milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského – první pohřeb 
se zde konal roku 1866. Zde se  natáčely 
scény filmu Kytice režiséra a kameramana  
F. A. Brabce, konkrétně část Svatební ko-
šile. Třetí je hřbitov trestanecký, kde byly 
pochovávány klientky řepské věznice, 
dnes je zde pouze symbolický kříž a ká-
men se jménem známého loupežníka 
Václava Babinského. 

U něj se zastavme. Babinský se narodil 
roku 1796 v Pokraticích u Litoměřic. Jeho 
loupežnická kariéra byla krátká, za hranu 
zákona ho dostala jeho milenka Apolena, 
někdy v letech 1829 – 1830. Už v únoru 
1831 byl Babinský zatčen, ale po roce se 
mu podařilo z pražské trestnice uprch-
nout do Polska do Lodže. Tam se dokonce 
oženil, ale v roce 1835 už putoval v žele-
zech zpátky do Čech. V prosinci 1840 byl 
odsouzen k dvacetiletému žaláři (oprátce 
unikl, neboť se mu nepodařilo prokázat 
účast na vraždě, ale pouze na loupežích), 
který si celý odseděl na Špilberku a ve 
Valdicích. Tam působily milosrdné sest-
ry a vzorně se chovající Babinský, kte-
rý pracoval na zahradě, si získal přízeň 
představené Marie Eufemie Němcové, 
a tak když trest odpykal, pracoval v ústa-
vu dál jako zahradník – a když řeholnice 
odešly do Řep, vzaly jej s sebou. Babinský 
žil pod jménem Adam Müller, ale svoji 
identitu neskrýval, každou neděli chodil 
do hostince na Pohořelci i jinam a stal se 
známou a zábavnou postavičkou, živoucí 
legendou, o jejíž skutních vycházely různé 
spisky plné barvitých povídaček. Babinský 
v Řepích skonal v roce 1879 a byl tu také 
pochován. S jeho ostatky však bylo mani-
pulováno, a tak když chtěli kriminalisté 
kosti exhumovat, pod označeným místem 
nic nenašli. Připomeňme ale i další slav-
né osobnosti, spojené s Řepy. V prasta-
rém Bubníkovic statku čp. 25 žil herec Jiří 
Schwarz, představitel Máchy ve Vláčilo-
vě filmu Mág, se svoji matkou, malířkou 
a restaurátorkou Dagmar Schwarzovou. 
V Domově sv. rodiny žil generál František 
Peřina. Žil tu dr. Antonín Sum, tajemník 
Jana Mysaryka. Řepy byly domovem cyk-
listy Miloslava Loose. A dnes hostí Řepy 
herečku Valerii Zawadskou.

fefík

Hospoda
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Babinského hrob

Loupežník Václav Babinský

Statek Bubníkovic č. 25, jehož původ sahá prý 
až před r. 1233

Statek Kratochvílův č. 29, z doby předbělo-
horské, od r. 1998 tu sídlí stavební solečnost 
Pentas, která objekt citlivě zrakonstruovala

Literární okénko

knihovna Petra šabacha Lysolaje
Vážení přátelé dobré knihy,
jaro se záhy přehoupne do léta, vaše za-
hrádky budou upravené a v plném kvě-
tu, dovolená zaklepe na dveře a vy si do 
kufru přibalíte oddechové letní čtení. 
Zatímco zima se svými dlouhými večery 
přeje klasikům, léto si žádá něco lehké-
ho, čtivého, ne-li pikantního.

Naše knihovna je sice maličká, zato 
útulná, knížky vyplňují každé volné 
mésto a přetékají až na chodbu, abychom 
opravdu žádnou, která stojí za přečtení, 
nevynechali. Pro každého a od každého 
něco. 

Mladí čtenáři naleznou své fantas-
tické příběhy hezky v úrovni očí a ti 
nejmenší až u země, aby se k listování 
mohli posadit na polštářek a počkat, 
až si maminka vybere svůj román pro 
ženy. Pro žáky naší školy a studenty škol 
středních máme na příští rok připrave-
nu povinnou školní četbu, vysokoškolá-
kům jsme schopni zajistit studijní mate-
riály. Dospělým průřez kvalitní beletrií, 
poezií,  populárně naučnou literaturou, 
literaturou faktu i třeba cestopisy, pří-
ručkami pro kutily a fandy všelikých ko-
níčků, zahrádkáře, kuchařky, pletařky, 
chovatele či sportovce nevyjímaje. Ved-
le našeho – vašeho vlastního knižního 
fondu (všem dárcům děkujeme) pravi-
delně obměňujeme tituly tzv. výměnné-
ho souboru, poskytovaného bezplatně 
Městskou knihovnou, a to na základě 
vaší poptávky. V současné době přibylo 
na 350 knih, včetně úplných novinek či 
bestsellerů. Kompletní seznam knih sice 

naleznete na webových stránkách naší 
městské části (hezky přehledně řazený 
podle žánrů) nebo na stolečku v knihovně, 
ale správný knihomol šplhá po regálech, tu 
mu padne do oka originální obal, tam zas 
vidí svého oblíbeného autora nebo spat-
ří vydání, které ještě nikdy neměl v ruce  
a už se tetelí blahem, odnáší si svůj skvost  
a usedá do pohodlné lenošky. 

Vloni jsme besedou se spisovatelem 
Petrem Šabachem odstartovali seriál se 
zajímavými osobnostmi. Petra Šabacha 
jsme jako prvního nepozvali náhodou. 
Jednak je znám svým kladným vztahem 
k Lysolajím a cítí se zde jako doma, jed-
nak věnoval naší knihovně léta sbíra-
né tituly nejvyšší kvality. A právě v této 
souvislosti nás napadlo: Co kdyby naše 
knihovna nesla jeho jméno? 

V cyklu besed se známými a zajíma-
vými osobnostmi budeme pokračovat. 
Pro děti školou povinné připravujeme 
program ve spolupráci s paní učitelkou 
Mikolášovou a vedením školy. Dospělí se 
mohou těšit na exkurs do vesmíru, pod 
vodu či do dávné historie. 

V Lysolajském zpravodaji otvíráme od 
příštího čísla novou rubriku Přečetli jsme 
pro Vás, jejíž náplní budou jak recenze no-
vinek, tak ohlédnutí za tituly, které by nemě-
ly zapadnout. Seznámíme vás s aktuálním 
děním na knižním trhu, ale např. I s ti- 
tuly, které jsou např. Prvotinami dnes již 
uznávaných autorů či se vymikají běžnému 
průměru například grafickou úpravou.

Milí čtenáři, virtuální realita je součás-
tí života. Věřím, že i v přetechnizovaném 
světě plném eknih, čteček a jiných tech-
nických vymožeností si klasická kniha 
najde cestu ke svým čtenářům.

Marie Štědrá

Otevírací doba knihovny Petra Šabacha Lysolaje 
budova ÚMČ, Kovárenská 8/5
Úterý:  12:30 – 14:30 hodin
Středa:  15:00 – 18:00 hodin
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Za huMny

• V ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 
6 vzniká nový vyhrazený pruh pro autobu-
sy MHD. Ubydou zde tak parkovací mís-
ta. Na vytvoření pruhu dá město zhruba  
181 000 korun a hotov by měl být do kon-
ce května. Vyhrazený jízdní pruh pro au-
tobusy, kola a taxíky bude měřit 240 metrů 
a měl by být v úseku zhruba mezi ulicemi 
Nikoly Tesly a Šolínova. V jeho trase bu-
dou zrušena parkovací místa. Zároveň se 
přesunou manipulační a nástupní zastávky 
příměstských linek do Roztok. Vyhrazený 
pruh pro autobusy MHD chce město vy-
budovat kvůli přestavbě ulice z roku 2011. 
Tehdy se kvůli zúžení napojení na Kulaťák 
zhoršila průjezdnost ulice Jugoslávských 
partyzánů. Pruh je třeba proto, že autobu-
sy tady nemohou jezdit po kolejích, neboť 
mezi pražci není asfalt, ale trávník.

Poznámka nakonec – kolony často sto-
jí hluboko pod Zelenou ulicí, autobusové 
přískoky tedy s 240 metry nového pruhu 
zcela nezmizí. Trávu mezi kolejemi bylo 
lépe oželet a přizpůsobit tramvajové těleso 
pojezdu autobusů a případně i vozidlům 
záchranného systému.

• Poslední den vegetačního klidu připravil 
pejskařům nepříjemné překvapení. Vyká-
celi park vedle Diplomatu a ohradili ho. 
Stavba kancelářské budovy Evropská 11 
(Terminal) začíná. Na webových strán-
kách radnice Prahy 6 je možno vidět vizu-
alizaci nového parku s příslibem, že dojde 
k opětovnému vysázení 30 vykácených 
vzrostlých stromů.

• V těchto dnech byla zahájena dru-
há etapa opravy hlavní příletové dráhy  
Letiště Václava Havla v Ruzyni. Až do  
30. září budou letadla přistávat na vedlejší 
ranveji směrem od Řep. Vedení letiště se 
rozhodlo, že dvě závěrečné etapy opravy 
sloučí v jednu, a tak bude kompletní re-
konstrukce hotova už letos.

S občany Lysolaj si tak užijí klidné bez-
hlučné léto obyvatelé Suchdola, Horomě-
řic, Únětic i dalších obcí.

• Na Podbabské, v místech přívozu 
k ZOO, tedy zhruba tam, kde stáva-
la hospoda V koule, přibyla hospůd-
ka. Přesněji přijel tam stánek. Útulna se 
mu říká. Mají moc dobré točené Svija- 
ny (Máz a kvasnicového Fandu za  
26 a 28 Kč), láhvovou plzeň, rádler a neal-
kopivo. Jinak samozřejmě káva, čaj, grog 
a dolská medovina. K zakousnutí je klo-
bása (40Kč), utopenec (30) a hotdog (20). 
Plus půjčovna koloběžek a nějaké potřeby 
pro cyklisty. Otevřeno je denně od devíti. 

• Na základě vyjádření Rady hl. m. Prahy 
ohledně parkovacích zón v Praze, které 

zaseklo jejich rozšíření na příští dva roky, 
reagovala radnice Prahy 6. Na svých strán-
kách uvedla, že takto nezodpovědné cho-
vání od členů Rady hlavního města není 
přijatelné a radnice m. č. Praha 6 bude 
iniciovat u ostatních dotčených městských 
částí, aby zvážily urychleně jiné dopravně-
inženýrské řešení. Lysolajské však nemá co 
mrzet. Po zřízení parkovacích zón v části 
Prahy 6 si tak již zdarma lehce nezaparku-
jeme v Dejvicích, Bubenči i jinde. Lysolaje 
proto zřízení zón v Praze 6 nepodporují.

• Proměna areálu sedleckých mrazíren 
v malé sídliště developerům nevyšla. Na 
místě chtěli vybudovat několik nových, až 
šestipatrových budov. Proti tomu se po-
stavili místní obyvatelé petiční akcí proti 
změně územního plánu. Tu nakonec město 
neschválilo, a tak byl projekt smeten ze sto-
lu. Prozatím. Vedení šesté části ale schválilo 
změnu limitů na jednom z problémových 
pozemků, kde chce soukromý investor vy-
budovat větší bytový dům, což opět naráží 
na odpor místních. /zdroj AV, Metro

• V bubenečské uličce Uralská je druhý 
měsíc otevřena kavárna Už jsme doma.
Podnik je spojen se stejnojmennou hudeb-
ní skupinou. Vedle koncertního prostoru 
a kavárny tu je i malé bubenické muzeum 
i řada artefaktů spojených s kapelou. Mo-
mentálně tu také (až do 6. června) probíhá 
výstava obrazů herce, výtvarníka a hudeb-
níka Marka Brodského.

• Přemostění před železniční dráhu do 
Kladna, které je už částečně zprovozněno, 
dostane jméno Svatovítský most. Lidé ho 
podle nešťastného pojmenování tramva-
jové zastávky nazývají Prašný. Ten pravý 
Prašný most je dnes zasypán náspem, po 
kterém se přichází na druhé nádvoří Praž-
ského hradu.

• Do konce května je ve stanici metra Dej-
vická možno shlédnout výstavku k 80. vý- 
ročí zahájení provozu tramvajové „voko-
vické“ vozovny ve Veleslavíně. Poprvé od-
sud tramvaje vyjely 1. května 1933. 

• Kino Ořechovka ve Střešovicích obnovi-
lo svůj provoz.

• Dejvické divadlo připravilo divákům 
adaptaci Čechovova Racka. Hru nastu-
doval Michal Vajdička (Ucpanej systém) 
s Klárou Melíškovou, Miroslavem a Len-
kou Krobotovými, Ivanem Trojanem, 
Vaškem Neužilem, Zdeňkou Žádníkovou, 
Pavlem Šimčíkem, Jardou Pleslem a Vero-
nikou Kubařovou z MDP.

• V Kavárně Dejvického divadla je nová 
výstava obrazů. Autorkou je Lenka Kono-
pasek Taylor.

Psí dobroty

Areál sedleckých mrazíren

Stánek v Podbabě

Kácení stromů vedle Diplomatu
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• Vedle samoobsluhy „Bílý“ na bubeneč-
ském Náměstí Interbrigády je cukrárna pro 
psy a kočky „Dogbroty“. K dostání jsou tu 
sušenky, cukroví, sušené maso a vnitřnosti, 
kosti, zkrátka pamlsky. Zaujala mne taky 
nabídka výroby šperků ze zvířecích chlupů. 
Více se dozvíte na www.dogbroty.cz .

• Před generálním štábem na Kulaťáku je 
výstava panelů na téma historie vojenských 
hudeb v Čechách. Jako rok zrodu rakouské 
potažmo české vojenské hudby je uváděn 
letopočet 1749.

• Až do 12. července je možno v unhošť-
ském Melicharově vlastivědném muzeu 
shlédnout výstavu vtipů předních českých 
humoristů Jiřího Koštýře – Nováka-Skou-
pého – Romana Kubce a Lubomíra Liché-
ho.

• Antikvariát vedle Dejvického divadla 
v Zelené ulici ukončil provoz.

• V dubnu přibyla na mapu pražských mi-
nipivovárků prosecká Školička neboli Mi-
nipivovar Beznoska. Je to taková normální 
restaurace u paneláků, která je striktně 
rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část. 
Každá část má jiný vchod a snad i jinou 
obsluhu. Piva se zde budou prozatím vařit 
tři. Spodně kvašená dvanáctka plzeňského 
typu, polotmavá čtrnáctka, která se nese ve 
znamení karamelu v chuti a vůni, a pšenič-
ná dvanáctka, výrazně aromatická, s pře-
vládajícími banány, vanilkou a hřebíčkem.

• Davy turistů už nemusí znepříjemňovat 
návštěvu Pražského hradu. Nově se totiž 
dá podniknout virtuálně. Díky prohlídce 
na hradních webových stránkách www.
hrad.cz se zájemci mohou procházet po 
nádvořích a zahradách i vstoupit do inte-
riéru některých objektů, třeba svatovítské 
katedrály nebo domečků ve Zlaté uličce.

Fefík

Z DoPisů ČtenáŘů

Reaguji na rozhovor v informačním stán-
ku na Slavnosti květů. Rád bych se poku-
sil opět rozdmýchat otázku změny názvu 
Základní školy v Lysolajích. Od počátku, 
kdy jsem slyšel poprvé návrh na název 
dle Járy Cimrmana, jsem se s tímto ná-
zvem nedokázal vnitřně shodnout. Pro-
ti Járovi Cimrmanovi, jakožto ani proti 
jeho stvořitelům nechovám žádný zápor-
ný postoj. Problém mám ale ve spojitosti 
s názvem naší školy. Snad dobře chápu, 
jaké pohnutky vedly k této volbě, jaký 
způsob fungování vedení školy vyznává, 
jakým stylem se chce stavět k výuce, žá-
kum a jejich rodinám, nemohu se však 
zbavit pocotu, že volba jména Járy Cimr-
mana nemá příliš hlubší přesah, že se 
vlastně jedná pouze o docela dobrý vtip  
a vyjádření nějakého postoje ve společ-
nosti, ale že tím to také končí. 

Domnívám se, že v názvu školy by mělo 
stát jméno člověka, osobnosti, která svým 
životem bude silným a následování-hod-
ným příkladem pro všechny, kteří buď 
školou projdou, nebo i jen projdou kolem 
školy a budou se zajímat, proč že si zde vy-
brali právě toto jméno.

Bohužel mne žádná taková osobnost ne-
napadala, až si jedna našla cestu sama do 
Lysolaj. Doufám, že ne pozdě. Jeden přítel 
mne upozornil na knihu Seton v Praze, 
kterou náhodou objevil na základně Ligy 
lesní moudrosti na Šumavě. V knize jsou 
informace o návštěvě Ernesta Thompsona 
Setona v praze v roce 1936. Navštívil osob-
ně Lysolajskou školu a do kroniky provedl 
zápis se znakem vlčí stopy a kresbou med-
věda. 

E. T. Seton byl malířem, přírodověd-
cem, spisovatelem, ale hlavně člověkem, 
který položil základy woodcrafterského 
hnutí, ve stejné době, kdy vznikalo i hnu-
tí skautingu. Jedná se o filosofii a celý ži-
votní přístup ke světu, jak žít v souladu  

s přírodou, lidmi a svým okolím. Zabýval 
se volným pohybem v přírodě a zálesác-
kým způsobem života. Stal se vzorem pro 
generace nejen mladých lidí. 

V České republice dodnes funguje Liga 
lesní moudrosti, oddíly, které vychovávají 
děti v souladu s tzv. woodcrafterským zá-
konem:

krátké znění:
Čtyři světla, zažehnutá z velkého ústřed-

ního ohně, jsou krása, pravda, síla a láska. 
Buď čistý, silný a vždy ochraňuj příro-

du. 
Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě 

podle pravidel. 
Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej. 
Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij ra-

dostně. 
Myslím si, že jméno této osobnosti mů-

žebýt to pravé na název naší školy. E. T. 
Seton má svou zdější návštěvou se školou 
spojitost a nevadí, že není místní rodák, 
naopak si myslím, že to může jen doka-
zovat naší otevřenost okolnímu světu, což 
se již v současnosti skvěle potvrzuje např. 
partnerstvím s cizojazičnými školami Ri-
verside School a ISP. 

A navíc našim mladým „indiánům“ není 
Seton neznámý, je to autor, mimo jiné,  
u nás dosti rozšířené knihy Dva divoši. Na 
budově školy by mohl být proveden nápis 
s některou z jeho myšlenek, např.:

Přítel je ten, kdo přichází, když ostatní 
už odešli. E. T. Seton 

Slunce každým dnem vychází ve světě 
nově zrozenych nadějí. E.T. Seton 

Smyslem mé vychovy je vytvořit člověka 
s modrou oblohou v pozadí. E. T. Seton 

Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyko-
pal jsem studnu, aby z ní i jiní mohli pít. 
E. T. Seton

Děkuji mockrát za trpělivost a věřím, že 
věc proberete na zastupitelstvu i ve ško-
le, děkuji zastupitelstvu i škole za skvělou 
práci, kterou pro nás všechny konáte.

Petr Pasler

ZahráDkáŘ raDí

Jak na jostu 
Josta vznikla v Německu křížením čer-
ného rybízu a angreštu a byla uvedena 
do prodeje v roce 1978. Podobá se spíše 
černému rybízu, tvoří keře o průměrné 
výšce 1,5 metru. Roste mohutně a bujně.. 
Nemá žádné zvláštní nároky na půdu, 
plodí na jednoletém i starším dřevě. Kří-
ženci černého rybízu a angreštu vyka-
zují částečnou cizosprašnost a je proto 
vhodné vysazovat k sobě nejméně dvě 
rostliny. Josta se vyznačuje vyšším stup-
něm cizosprašnosti než samotný černý 
rybíz a je tedy nutno ji vysazovat spolu 
s jinou současně kvetoucí odrůdou. Josta 
snáší zkracování obrostu celkem dobře. 

Při řezu dbáme, abychom nevylamovali 
očka, na což je citlivá. I ve stromkovém 
tvaru má velmi neuspořádaný vzrůst, 
proto ji řežeme tak abychom vyformo-
vali pěkný vzpřímený stromek. Odře-
žeme jen nevhodně umístěné výhonky 
a v korunce necháme maximálně šest 
hlavních větví. Jako rezervu ponechá-
me větší počet jednoletých výhonků. 
Přeji vám hodně pěstitelských úspěchů  
a spokojenost s bohatou úrodou.

Dr. Stanislav Peleška 
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v houslích se usadil drak!

Příměstský tábor v srpnu od 26. do 30. 8. 2013 pro děti  
od 4 do 10 let. 

Bohatý celodenní program, letní dobrodružství v Lysolajích, 
hry a tajemné výpravy za drakem a jeho pokladem. Stravová-
ní zajištěno. Nabízíme pouze 25 míst, cena tábora – 1 800 Kč 
za dítě, sourozenci se slevou. Rezervujte si co nejdříve přes 
kontaktní formulář na wwww.mc-liska.cz.

Pondělní výtvarka od 9:30 hodin

  3. červen  Čmeláček
10. červen  Náhrdelník
17. červen  Dalekohled
24. červen  Hodinky
18. červen  Šikovná tlapka – Lov bizonů ke Dni otců
Přijďte na rodinné odpoledne od 16:00 hodin do Houslí, ta-
tínkové vítáni, společně oslavíme Den otců, ulovíme a opeče-
me bizona! Soutěže, stopování a překvapení nakonec. Občer-
stvení zajištěno, plánovaný konec v 19:00 hodin. 

Cvičení s Liškou pokračuje!
Připravujeme opět kroužek pro rodiče s dětmi i samotné děti 
ze školky v dalším školním roce 2013/14. 

Hudební škola Yamaha v Lysolajích bude pokračovat i v dal-
ším roce.
Přihlásit ke kurzům pro rok 2013/14 se můžete u Yamaha class 
HUDBA PRO RADOST – Licenční partner hudební školy Ya-
maha. Otevřeme jak První krůčky k hudbě pro děti od 18 do  
24 měsíců,  tak v případě zájmu budou také Robátka pro děti 
6 – 18 měsíců. Registrujte se již nyní na 
www.hudbaproradost.cz.

MateŘské CentruM Liška – PrograM Pro CeLou roDinu

LYSOLAJSKÝ BĚH 2013
Již 13. ČERVna 

5. ročník oblíbeného závodu  
s mezinárodní účastí

STaRT V 18:00 hodin V uL. MaTEřSKá

Přijďte si zaběhat! Přijďte fandit!
6 000 metrů a fous krásnou lysolajskou přírodou – to je výzva!

občerstvení v cíli zajištěno
Připraven doprovodný program
živá hudba, oheň, pečené buřty
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Pravidelný rozbor vody 
z lysolajského pramene
V březnu t.r. byl proveden pravidelný 
odběr kontrolního vzorku vody z pra-
mene u kapličky Panny Marie Bolestné 
v Houslích. Podrobná analýza, prove-
dená ve Státním veterinárním ústavu, 
odhalila sice mírně zvýšené hodnoty du-
sičnanů, které maličko překračují velmi 
přísnou vyhlášku Ministerstva zdravot-
nictví ČR o pitné vodě, ovšem žíznivým 
při individuálním pití voda z našeho pra-
mene nijak neuškodí  a nezpůsobí žádné 
zdravotní obtíže. Z pokusu na vlastním 
těle to můžeme potvrdit a i nadále naši 
studánku nazývat zázračnou.

Protokol v plném znění je k nahlédnu-
tí na ÚMČ a přímo u pramene v Hous-
lích.

anketní otáZka

V minulém čísle Lysolajského zpra-
vodaje jsme se ptali, jaké služby byste 
uvítali v prodejně u stanice Žákovská. 
Doufáme, že se vám nový nájemne 
strefil do noty a již si v útulném ob-
chůdku pochutnáváte na netradič-
ních dobrotách.

Anketní otázka na květen/červen

Máte zájem využívat v místě svého 
bydliště sociální služby? Postrádáte  
v lokalitě pomoc tohoto typu? Máte 
potřebu konkrétní podpory? Zapojte 
se do průzkumu! 

Pročtěte si přiloženýdotazník a vy-
plněný laskavě odevzdejte na ÚMČ. 
Na základě vašich podnětů podnik-
neme kroky k zajištění požadovaných 
služeb.

ŘáDková inZerCe

• Pronajmu byt 1+1 v rodinném domě   
v Lysolajích. Nájemné vč. poplatků 8 tis. 
Kč měsíčně. Tel.: 777 855 465, ponte@sez- 
nam.cz

JIKL SERVICE
www.jiklservice.cz

mOntáže A OprAvY
– televizních a satelitních  

antén a rozvodů
– společných televizních antén

Jaroslav Jiruš
mobil: 732 354 411

e-mail: jjirus@seznam.cz
antény Praha 6 – Vokovice

Doprovodný program 
noci kostelů
U pramene Lysolajského potoka v rámci 
Noci kostelů proběhlo setkání s hudbou 
a tancem a možností malování na ka-
mínky. Součástí programu byla i výstava 
obrazů výtvarného kroužku místní ZŠ 
pod vedením paní Zavadilové, nazvaná 
Všechny barvy vody. Obrázky byly in-
stalovány na kmeny stromů podél Lyso-
lajského potoka.
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sbor dobrovolných 
hasičů Lysolaje
Nastalo jaro a náš sbor je opět v práci.                                                                                           
Dne 12. dubna v odpoledních hodinách 
nám bylo na telefon oznámeno, že v ulici 
V Podbabě č. 14 se delší dobu nachází 
kotě na stromě a nemůže slézt na zem. 
Naše jednotka proto vyjela na místo se 
Scanií. Kotě sedělo vysoko v koruně 
stromu, a proto jsme použili nastavovací 
žebřík, abychom je mohli v pořádku pře-
dat šťastným majitelům.

V sobotu 27. dubna v dopoledních 
hodinách se konalo na břehu Vltavy 
v Holešovicích v ulici Za Elektrárnou 
cvičení strojníků všech Pražských dob-
rovolných sborů. Cvičení proběhlo ve 
spolupráci s profesionální jednotkou ze 
stanice HS-3 Holešovice, která na místo 
dorazila s automobilovým žebříkem. Cí-
lem tohoto cvičení bylo prověřit připra-
venost a způsobilost strojníků k obsluze 
automobilových a přenosných čerpadel, 
kterými dobrovolné jednotky disponu-
jí. Nejdříve měli strojníci za úkol nasát 
vodu z volného zdroje pomocí savic, 
které museli smontovat, a poté byla pro-
vedena dodávka vody do dalších ciste-
ren. Dalším úkolem bylo dodat vodu 
do automobilového žebříku, který měl 
v záchranném koši lafetovou proudnici, 
a tímto se simuloval zásah do vyšších pa-
ter. Nakonec se prováděla zkouška nasátí 
vody za pomoci plovoucího čerpadla. 
Jelikož jsme na tento den měli napláno-
vány ještě jiné akce, nemohli se cvičení 
zúčastnit všichni naši strojníci, ale ti, 
kteří se zúčastnili rozhodně ostudu ne-
udělali. Na cvičení jsme použili CAS 32 
Tatra i přes fakt, že nasátí s tímto vozem 
není tak jednoduché jako u Scanie. Vedli 
jsme si dobře, nasáto bylo hned na první 
pokus. Cvičení se vyvedlo a tímto bych 
také velmi rád poděkoval organizátorům 
za přípravu a hladký průběh.

Téhož dne se v Kněževsi u Rakovníka 
konal již 3. ročník hasičské silové soutě-
že TFA. Jak už jsme v minulých příspěv-
cích uváděli, jedná se o velice náročnou 
soutěž, která vždy prověří fyzickou odol-
nost hasičů. V letošním roce nás na tom-
to klání reprezentoval Václav Nykodým, 
který ve své kategorii obsadil krásné 4. 
místo. Děkujeme Vencovi za dosažené 
umístnění a držíme palce při dalších 
soutěžích. 

Další akcí byla příprava Slavnosti kvě-
tů. Na této akci nesměla chybět tradiční 
hasičská střelnice a samozřejmě zde byla 
vystavena chlouba našeho SDH – hasič-
ský vůz Scania. 

Další informace o naší činnosti může-
te získat na sdh-lysolaje.webnode.cz

Pavel Peprníček

veLkoobJeMové  
konteJnery

Úterý 18. 6. 2013 od 14:00 do 18:00 hodin

ul. Lysolajské údolí u č.p. 115/33
ul. Hřebenová u č.p. 181

Dobrota na květen

Málem zapomenutá chuťovka

bezové řízečky s nivou
Budeme potřebovat: plně rozkvetlé 
květy bezu, čtvrt litru mléka, dvě va-
jíčka, hladkou mouku, dvacet deka 
nivy, pažitku či jiné „zelené koření“, 
sůl, olej na smažení.

Z květů černého bezu důkladně vy-
klepeme všelikou havěť a propereme 
ve vodě. Z mléka, vajec,   hladké mou-
ky a strouhané nivy uděláme nepříliš 
řídké ěstíčko. Přidáme nasekanou pa-
žitku, dosolíme, okořeníme dle chutí 
v domácnosti. Květy bezu namáčíme 
do těstíčka, klademe do rozpáleného 
oleje a dozlatova smažíme.

Po pravdě, řízky to úplně nejsou, 
ale podávané ke svěžímu salátu či  
s bramborem a tatarkou chutnají 
bezové řízečky skvěle.

Dobrou chuť!

Pranostiky

•  Na Filipa Jakuba chrousti hučí,  
o Martině studený vítr fičí. 

•  V máji vlhko, chladno – bude vína 
na dno. 

•  Svatý Florián si jistě může nasadit 
sněhový klobouk. 

•  V květnu-li hrom se ozývá, v červ-
nu zřídka mrholívá. 

•  Když máj vláhy nedá, červen se předá. 
• Déšť svaté Žofie švestky ubije. 
• O svatém Duše choď ještě v kožiše. 
•  Na svatého Marka schová se v žitě 

vranka, na svatého Jana schová se 
v žitě vrána. 

•  Na svatý Duch do vody buch, na 
Boží Tělo, do vody smělo. 

•  Roj, který se v máji rodí, za plný 
vůz sena stojí, v červnu rojení ne-
stojí za zvonění.

•  Když v červnu severní větry vějí, tu 
se bouřky opozdějí. 

•  Jaká parna se v červnu dostaví, tak 
se i prosincové mraky postaví. 

•  Červen-li více sucho než mokro 
bývá, urodí se hojnost dobrého 
vína. 

•  Medardovy mrazy vinné révy nepo-
kazí. 

•  Na svatého Antonína broušení kos 
započíná. 

očkování psů a koček
proti vzteklině

4. 6. 2013 od 16:00 do 18:00 hodin
před budovou ÚMČ Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5

Po dohodě možno objednat i očkování králíků,  
zakrslých králíčků aj. a čipování.

Zájemci, přihlašte se co nejdříve na ÚMČ.
Očkování proti vzteklině je povinné, využijte této nabídky!

Nezapomeňte přinést očkovací průkaz.
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klášter mnišek  
kazatelského řádu
biblické střípky – David a goliáš
Po biblické detektivce přichází na řadu 
známé napínavé vyprávění, které se stalo 
předlohou pro nejedno umělecké dílo. 
David a Goliáš, symbol nepoměru sil, 
přítomný v mnoha různých rčeních. Co 
nám o tom ale říká Starý zákon?

Boží lid se jednoho dne přichystal k bi-
tvě s nepřítelem, který ovšem zvolil jinou 
taktiku než obvykle. Místo zuřivého boje 
se pokusil svého protivníka zastrašit po-
směchem. Tohoto úkolu se ujal jistý Go-
liáš, popisovaný jako dobře vyzbrojený 
a v boji ostřílený mohutný svalovec na-
hánějící hrůzu už svým vzhledem. Čás-
tečně dosáhl úspěchu. Největší hrdinové 
postupně ztráceli odvahu, až přišel na 
řadu jeden mladý pastýř, který neměl co 
ztratit. Místo sofistikovaných bojových 
metod využil to nejjednodušší a nejdo-
stupnější, co bylo k dispozici. A vyhrál. 
I v tomto je příběh aktuální…

Pro zájemce: příběh je v 17. kapito- 
le 1. Knihy Samuelovy.

sestra Marie

noc kostelů 24. 5. 2013
V tomto roce se u příležitosti Noci kos-
telů otevřely veřejnosti i modlitebny 
v naší městské části. Široká veřejnost si 
tak mohla prohlédnout nejen samotné 
kaple a dozvědět se více o jejich histo-
rii, ale měla příležitost se také setkat se 
sestrami řádu Dominikánek, které tu 
s námi v Lysolajích žijí. Návštěvníci od-
cházeli plni radosti a světla. Společenský, 
kulturní a duchovní rozměr akce přispěl 
k obohacení nás všech.

Letošní Noc kostelů (v Lysolajích „Noc 
kaplí“) proběhla na třech místech. Byl 
zpřístupněn klášter sester Dominikánek 
u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, 
u pramene v Houslích se konala spole-
čenská akce a otevřena byla i zvonička 
na návsi, kde si návštěvníci měli mož-
nost sami zazvonit.
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antiLišák

Dětské hlavičky vymyslely hloupost a pil- 
né ručičky „vyzdobily“ autobusovou za-
stávku Žákovská neumělými, převážně 
hanlivými graffiti. Tahle klukovina (a po- 
važte, i holkovina) vyšla draho. Několi-
katýdenní kapesné padlo na barvy a ví- 
kend strávený škrábáním zničeného ná-

těru a úklidem okolí zastávky byl snad 
pro nenadané malíře dostatečným pou-
čením. 

Jenže. Nátěr, ještě vonící novotou, při-
lákal dalšího umělce. Tentokrát se ovšem 
podle rukopisu nejedná o naivní dětské 
výtvory. Vyzrálejší dílo odrostlého spre-
jera zhyzdilo naši zastávku necelý týden 
po opravě. Kdo tak moc toužil zničit za-
stávku a vysloužit si antilišáka?  

Životní JubiLea  
Duben – květen  2013

paní Jaroslava Svobodová
nar. 2. 4. 1915 – 98 let 

pan Slavomír Procházka 
nar. 23. 4. 1938 – 75 let

pan Vratislav Klouda
nar. 4. 5. 1943 – 70 let            

pan Vladimír Hrůza
nar. 12. 5. 1938 – 75 let

paní Milena Nártová
nar. 15. 5. 1933 – 80 let

Jubilantům upřímně  
gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší  
a hodně zdraví do dalších let. 

roZLouČení

Paní Hilda Trojanová zemřela náhle dne 21. 4. 2013 ve věku nedožitých 82 let.
Paní Helena Thérová zemřela dne 16. 5. 2013 ve věku nedožitých 82 let.

odešla Míla valtrová

Paní Valtrová pro mě byla velkou pa-
mětnicí života v Lysolajích, žena s neu-
tuchající energií. Když v prosinci 1998 
nastoupil můj muž do funkce starosty, 

v prvé řadě jsme se rozhodli obnovit 
Slavnost květů, která se už za první re-
publiky pořádávala ke dni matek v květ-
nu. A Míla Valtrová hned vzpomínala, 
jak se pekly o poutích a Slavnostech 
květů koláče. Tak jsme se do toho také 
pustily. Sešlo se nás večer před slavností 
deset žen ve školní jídelně a z patnácti 
kil mouky jsme napekly do rána kolá-
če. A paní Valtrová nás měla na povel. 
Koláče se tak povedly, že jsme je pek-
ly na Slavnost květů v Houslích každý 
rok. Musím říct, že bez jejího nadšení 
bychom se toho neodvážily.

Spoustu podrobností o historii Lyso-
laj a lysolajských občanech. Krásně na-
příklad vyprávěla, jak se hrávalo v Ly-
solajích ochotnické divadlo. Když jsme 
v roce 2002 uspořádali výstavu k 750 le-
tům trvání Lysolaj a vystavovali tam sta-
ré fotografie z éry ochotníků, paní Val-
trová na nich figuruje ještě s paní Emou 
Drábkovou a paní Nártovou v hlavních 
rolích. Škoda, že toto divadlo existuje už 
jen na fotografiích v Lysolajské kronice. 

Tak se měj tam nahoře Mílo dobře, 
rádi na tebe vzpomínáme.

Šárka Váchová

fotosoutěŽ

Vítězný snímek z fotoaparátu Matěje 
Komárka. Zachyceno v bezprostřední 
blízkosti lidských příbytků. Krásný, že? 
Posíláme gratulaci.

Téma příštího dvoučísla: Divoké léto

Fotografujte a své snímky přineste nebo 
pošlete na úřad naší městské části.



DĚTSKÝ DEN V LYSOLAJÍCH

čeká na vás bohatý a zážitky nabitý program

sobota 1. června 2013, od 15:00 do 18:00 hodin

louka u bytových domů Výhledy II (Na Vinici), spojení: bus č. 359, zastávka Sídlištní 


