Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v úvodu nového čísla zpravodaje naší
městské části vás chci seznámit s činností a se záměry stavební komise, která se
v následujících čtyřech letech bude snažit usnadnit realizaci vašich stavebních
záměrů – snad alespoň v míře odpovídající kompetencím naší městské části.
Stavební komise začala pracovat na
začátku roku 2011 a schází se jednou
za čtyři až šest týdnů. Komise sestává
z předsedy a tří členů. Všichni jsme
lidé s praktickou – a možno již poznamenat, že i dlouholetou – zkušeností
z projektové přípravy staveb, a to z oblasti architektury, inženýrských staveb,
vodohospodářských staveb i projednávání staveb (tzv. inženýringu). Máme všichni zkušenosti z jednání s nejrůznějšími
úřady a institucemi, a ve většině případů
pracujeme jako prostředník (někdy nárazník) mezi nároky investorů a zákonnými požadavky dotčených úřadů.
Nyní jsme se ocitli vlastně v opačné
pozici, než na kterou jsme ze svých zaměstnání běžně zvyklí a na tuto roli si
ještě zvykáme. Podle druhu stavby vždy
ve spolupráci s některým členem stavební komise připravujeme podklad pro
vyjádření ÚMČ k předkládané dokumentaci. Obstaráváme si případné další technické informace k rozsáhlejším
stavebním záměrům v blízkosti Lysolaj,
abychom jako současní reprezentanti
městské části byli schopni objektivního
posouzení a postoje k předkládaným
návrhům i s ohledem na budoucnost –
největšími problémy jsou v tomto ohledu stavba nové letištní dráhy a stavba
městského okruhu, nebo dopady provádění rozsáhlých podzemních děl v Praze 6, kdy se hledají způsoby ukládání
vytěženého materiálu.
A od velkých staveb zpět do Lysolaj
– na základě svých dosavadních zkušeností si myslím, že by bylo dobré, aby se
občané v případě potřeby mohli trochu
zorientovat v problematice povolování
staveb na webových stránkách obce.
Stavební komise začala sestavovat
přehlednou tabulku, kde lze najít podle
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druhu stavebního záměru druhy jednotlivých povolení potřebných k zahájení
stavby. Tato tabulka vychází z existujících přehledů, které se objevily mezi
projektanty záhy po začátku platnosti
nového stavebního zákona. Tyto původní přehledy měly některé nedostatky,
které se praxí vyjasnily – přehled bych
proto chtěla vybavit v některých místech vysvětlivkami a odkazy na určité
paragrafy stavebního zákona a souvisejících dalších předpisů.
Účelem vytvoření tohoto přehledu by
měla být informace pro občana, který
chce nebo potřebuje provést nějakou
stavbu, a neví nic o současném postupu
povolování staveb, aby mohl získat prvotní přibližnou informaci, co ho čeká.
Záměrně píšu „přibližnou informaci“,
protože mnohé záležitosti si rozhoduje
stavební úřad – a často stavební úřady
samy rozhodnou, zda předmětný stavební záměr je ještě možno pouze ohlásit, nebo je už potřebné stavební povolení, případně zda lze sloučit územní
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a stavební řízení dohromady – a je dobře dojít na konzultaci na stavební úřad
v předstihu před podáním té které žádosti. Pod pojmem „co člověka čeká“
také nerozumím pouze projednání
zpracované dokumentace na úřadech
– dokumentaci zpravidla musí vypracovat osoba k tomu způsobilá (tzv. oprávněný projektant) a někdy je potřeba
vlastní dokumentaci doplnit o různé
průzkumy a posudky – nezřídka bývají zvláště drobní stavebníci nepříjemně
překvapeni, když se teprve v průběhu
projednávání stavby dozvídají o nutnosti zpracování dalších a dalších dokumentů – dochází k časovým zdržením
a neplánovaným finančním výdajům.
Závěrem mi dovolte poděkovat za
vaši důvěru projevenou v komunálních
volbách na podzim loňského roku.
Doufám, že činnost moje a celé stavební komise bude v následujících letech
probíhat k vaší spokojenosti.
Ing. Dana Malečková,
předsedkyně stavební komise

Foto: Ing. Tomáš Mokrejš
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Dne 16. 6. žila celá obec
třetím ročníkem Lysolajského běhu. Závodníci
všech věkových kategorií
mají náš obdiv. A stupně
vítězů patří opravdu
všem, kteří se vydali na
trať. Organizátorům,
sponzorům i divákům
děkujeme.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 22. 6. 2011 se konalo 6. zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha – Lysolaje.
• Zastupitelstvo schválilo výsledky hospodaření naší městské části za rok 2010.
Audit provedla společnost Gestio s. r. o.
a nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Výsledky hospodaření dále projednal finanční výbor a navrhl Zastupitelstvu
městské části jejich schválení.
• Zastupitelstvo městské části Praha – Lysolaje svým usnesením určilo auditorem
pro zpracování výsledků hospodaření za
rok 2011 opět firmu Gestio s. r. o.
• Starosta městské části Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček předložil zastupitelstvu hodnocení a vyúčtování Slavnosti
květů. Nejen že se podařilo zachovat, ba
i pozvednout úroveň celé akce včetně
bohatého doprovodného programu, ale
ušetřit i peníze z rozpočtu městské části. Po vyúčtování celé akce a započtení
darů sponzorů i jednotlivých občanů bylo
z rozpočtu městské části uvolněno necelých 28 tisíc Kč, což je částka několikanásobně nižší než v předešlých letech.
• Zastupitelstvo městské části Praha –
Lysolaje schválilo novou připomínku ke
konceptu územního plánu hl. m. Prahy
v lokalitě Žebrák. Došlo k dohodě mezi
majiteli jednoho z pozemků a ÚMČ
o darování části pozemku naší městské
části. Následně byla podepsána smlouva
o budoucí darovací smlouvě na pozemek
o výměře 1 900 m2 na stavbu mateřské
školy. Tímto prvním krokem jsme se přiblížili k realizaci výstavby nové mateřské
školy, která je díky demografickému vývoji v naší městské části nutností. Kupř. na
17 volných míst pro školní rok 2011/2012
jsme obdrželi 43 žádostí o umístění dětí.
Tíží nás, že jsme nemohli uspokojit všechny požadavky rodičů a uvědomujeme si,
jak komplikovaná situace nastane v rodinách dětí, které nemohly být do školky
umístěny.
• Zastupitelstvo městské části Praha –
Lysolaje odsouhlasilo uvolnění finančních
prostředků na nutné opravy majetku městské části (výměna plynového kotle, instalace nového hromosvodu, vložkování komínu, malování, sanační omítky, izolace
proti zemní vlhkosti, oprava omítky římsy
na úřadu městské části v Kovárenské ulici,
dále oprava střechy na obecních garážích
v ulici Květová, oprava střechy hasičské
zbrojnice, malování celé mateřské školy
– poprvé od jejího otevření před pěti lety,
vymalování dvou tříd základní školy, opra-

3
va parapetů v suterénu ZŠ a již realizovaná oprava kapličky P.M. Sedmibolestné
u pramene v Houslích.
• Zastupitelstvo se usneslo realizovat záměr úpravy pozemků, o kterém jsme vás
již informovali. Jedná se o plochu bývalých zahrádek v Sídlištní ulici vedle bytových domů Výhledy II., kterou přetvoříme
do podoby parku. Taktéž upravíme prostor bývalých školních pozemků nad pramenem Lysolajského potoka, kde by měla
definitivně vzniknout výběhová ohrada
pro psy, hřiště na petanque a připravuje se
zde instalace i dalších herních prvků pro
dospělé.
• V květnu byla provedena oprava střechy a omítek kaple Panny Marie Sedmibolestné v Houslích. Součástí renovace
byl také restaurátorský průzkum omítkových vrstev a obrazu P.M. Sedmibolestné.
Záměrem bylo zjistit, zda se pod stávající
výzdobou nenachází ještě starší výzdoba – malba na omítce, tak, jak bylo některými místními pamětníky avízováno.
V celkové ploše obrazu bylo provedeno
sedm pásových sond vrstvami omítky až
na cihlový podklad. Z průzkumu je zřejmé, že se pod obrazem nenachází žádná
starší malba. Obraz P.M. Sedmibolestné
malovaný na plechu pochází z přelomu
19. a 20. století a byl několikrát opravován a přemalován.
• Počátkem tohoto měsíce byla dokončena sanace přírodní památky Housle.
Přizvali jsme odborníky – geology, kteří
provedli citlivý zásah do místních skal
a zprůchodnili zavalenou rokli Houslí tak,
aby byla opět bezpečná pro návštěvníky
a lokalita dále splňovala svoji jak rekreační, tak edukační funkci.
• Na tuto finančně náročnou akci se
městské části Praha – Lysolaje podařilo
získat účelovou dotaci 0,5 milionu Kč
z rezervy pro městské části z rozpočtu
hl.m. Prahy na rok 2011. Tato částka byla
z části využita taktéž k údržbě stromů
a zeleně v Houslích.
• Rádi bychom vás informovali o tom, že
v termínu 4. – 15. 7. 2011 bude probíhat
oprava povrchu a krajnice horní části ulice Štěpnice. V této době bude komunikace v úseku od odbočky do zahrádkářských
osad Zavážky I a II až po hranici katastru
Prahy směrem k Horoměřicím uzavřena.
Přejeme nám všem, abychom si toto vzácné období klidu bez hlukové dopravní zátěže v Lysolajském údolí co nejvíce užili.
• Děkujeme všem 216 občanům, jimž není
lhostejný osud Lysolaj a kteří se připojili
svým podpisem k nesouhlasu s posudkem

EIA „Paralelní RWY 06R/24L, Letiště
Praha – Ruzyně“ k plánované nové letištní dráze, jejíž výstavbou by se dramaticky
zhoršilo životní prostředí a zničilo naše
pohodové bydlení v Lysolajích.
• Vedení úřadu městské části se obsáhle
věnovalo tématu výstavby nové letištní
dráhy a za naši městskou část bylo odesláno vyjádření k posudku dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 22 textových stran našich
konkrétních připomínek k posudku je
k nahlédnutí na webových stránkách
ÚMČ Praha – Lysolaje.
• Rádi bychom vás informovali o naší
neustálé snaze zlepšovat dopravní spojení
MHD pro vás, občany Lysolaj. Momentálně nám všem velmi komplikuje cestu do
centra Prahy rekonstrukce tramvajové trati v ulici Jugoslávských partyzánů a prodlužování tramvaje do Podbaby, které by
mělo trvat do půli září. Podařilo se nám
prosadit zřízení vyhrazeného pruhu pro
autobusy podél Vltavy, aby se poskakování autobusu v dopravní špičce zkrátilo
na co nejnižší možnou dobu. Všichni toto
útrpné cestování do práce snášíme jen
s vidinou zlepšení následné situace a v budoucnu možného pokračování tramvaje
dále podél Vltavy směr Suchdol.
Máme pro vás ale již nyní další dobrou zprávu. Pokud vše dobře dopadne,
tak přibližně od prosince 2011 bude do
Lysolaj zajíždět nová midibusová linka
č. 359. Trasa této linky povede z Dejvické do Lysolaj po trase linky 160 a dále
mezi zahrádkami Na zavážkách, Sídlištní ulicí do Suchdola a dále do Únětic.
V Sídlištní ulici budou trvale zřízeny
dvě vámi dlouho požadované zastávky
s přímým spojením na Dejvickou. Zkrátí se tak výrazně docházková vzdálenost
k MHD pro občany bytových domů mezi
ulicemi Hřebenová a Sídlištní. Vznikne
tak i přímé autobusové propojení Lysolaj se Suchdolem a usnadní se nám všem
cesta k lékaři či na poštu. V pondělí
20. června 2011 společnost Ropid se
starosty Lysolaj a Suchdola a následně
i s dopravní policií provedla první zkušební jízdu midibusem (jedná se o menší
typ autobusů, které jezdí již dnes na lince
160), aby ověřila způsobilost nově navrhované trasy. Všechny složky se vyjádřily
kladně a po všech povolovacích procesech, výstavbě nových zastávek, především pak v Suchdole a po dodávkách
nových midibusů pro Dopravní podnik
by mělo dojít k realizaci.
Doufáme, že to přispěje k dalšímu zvýšení komfortu bydlení v Lysolajích.
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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Zprávy ze školy
a školky
Již minule jsme
vás informovali
o zapojení naší
školy do srovnávacích testů SCIO,
které
proběhly
v dubnu a květnu 2011. Srovnávací testování pátých ročníků bylo zaměřeno na
matematiku, český jazyk, angličtinu a oblast obecně studijních předpokladů. Po vyhodnocení jednotlivých testů společností
SCIO se žáci dozvěděli, jaké úrovně v těchto předmětech dosáhli. Z výsledků celé
naší páté třídy mezi školami celé republiky
vyplývá výrazně nadprůměrné hodnocení
ve všech sledovaných předmětech a optimální využití studijního potenciálu žáků.
Podrobné výsledky s hodnotami a srovnávacími grafy jsou k nahlédnutí na nástěnce
ve vestibulu školy.
Letošní Slavnost květů se velmi vydařila,
vystoupení všech žáků i předškoláků nás
překvapila a potěšila. Taneční představení
se střídala se scénkami, hudebními vystoupeními, pěveckými výkony. Za všemi výkony se skrývala několikatýdenní příprava,
která se vyplatila. Po Slavnosti květů se vydala 6. třída na zážitkový kurz v termínu od
16. do 18. května. Těchto několik dní strávily děti v Hradišťku pod Medníkem, kde
byl pro ně připraven bohatý program. Prostřednictvím her se žáci mohli lépe poznat
a upevnit třídní kolektiv. 16. května též odcestovala 3. třída do rekreačního střediska
Želivka na školu v přírodě. Dopoledne se
děti věnovaly školním povinnostem a odpoledne bylo vyplněno soutěžemi, hrami,
sportovními turnaji, stavěním chaloupek
v lese, čvachtáním v řece. 3. třída podnikla
i výlety do okolí po povodí Želivky, navštívila Želiv, kde se nachází známý klášter. Zavítala také do Pelhřimova, kde se děti bály
v Muzeu strašidel a žasly v Muzeu rekordů
a kuriozit. Seznámily se i s člověkem, který má největší ruce v Čechách. Počasí se
jim vydařilo, a proto po návratu 23. května
mohli všichni pouze konstatovat, že personál byl ochotný, paní učitelky a děti nejlepší. 20. května se 4. třída vydala do Alšova
kabinetu v Suchdole, kde se zúčastnila výstavy na téma Osobnost Přemysla Pittra,
muže, jenž se podílel na záchraně mnoha dětí vracejících se po 2. světové válce
z koncentračních táborů. 25. května proběhla v 6. a 7. třídě přednáška na téma
trestní odpovědnost, žáci se dozvěděli,
co si mají pod tímto termínem představit,
přednášející vycházeli z jejich zkušeností,
s kterými pracovali a upřesňovali je. Na příběhu Petra, chlapce v jejich věku, který měl
problémy v rodině, jež ho přivedly do potíží, si mohli lépe představit tuto problematiku a uvažovat o možnostech řešení, které
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pak předvedli ve scénkách připravených
v pracovních skupinách. Výuka v těchto třídách pokračovala i nadále netradičně, a to
v terénu. Děti se seznámily s historickými
slohy díky stavbám nacházejícím se ve staré Praze, na těchto památkách si ukázaly
i výskyt různých matematických těles
a lépe si dokázaly představit, co znamená
osová souměrnost. Období od 29. května
do 4. června trávila 2. a 4. třída na škole
v přírodě. Třídy odcestovaly do Lučan nad
Nisou do horské chaty Lučanka. Po dopolední práci se věnovaly zábavným hrám.
Počasí jim přálo a dětem se zde velmi líbilo. Koncem května proběhla ve škole
kontrola České školní inspekce se zaměřením na hospodaření školy a využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Výsledek kontroly je kladný a nebyly shledány žádné nedostatky. 31. května proběhl
v rámci oslav Dne dětí bowlingový turnaj
1. stupně. Přestože se jednalo o mladší
žáky, podávali výkony hodné profesionálů
a náramně si tento den užili. V týž den se
7. třída vydala na výstavu do Schwarzenberského paláce. 1. června se zúčastnil
bowlingového turnaje i 2. stupeň, žáci se
nechali strhnout sportovní atmosférou
a velmi prožívali veškeré své úspěchy
i neúspěchy, ale myslím si, že se tento den
všem líbil. Od 1. června probíhal ve 3. třídě
kurz plavání, který byl ukončen 23. června. Žáci se v rámci tohoto kurzu naučili
plavat nebo se v tomto umění zdokonalili.
6. června zástupci školního parlamentu
podnikli návštěvu Muzea čokolády, kde
se seznámili s procesem výroby čokolády,
shlédli na toto téma krátký film a byla pro
ně připravena ochutnávka. Tato exkurze
měla za úkol též motivovat žáky, aby více
pracovali a plnili své povinnosti v příštím
školním roce. V průběhu května a června
probíhal ve třídách na 2. stupni přírodovědný projekt, nejlepší práce byly prezentovány před komisí a oceněny. 9. třída se
též zabývala vypracováním absolventských
prací. Témata těchto prací jim byla zadána
dle oboru, který budou studovat na středních školách. Snažili jsme se tato témata
volit co nejblíže praktickým stránkám
oboru. Cílem prací je prohloubit zájem
o zvolený obor a více jim ho přiblížit. Po
dokončení absolventské práce žáci své
zpracování prezentovali před komisí, která
byla sestavena z učitelů a vybraných žáků.
Do konce školního roku nás ještě čeká
několik dní, které vyplní uzavírání klasifikace a závěrečné práce před odchodem
na prázdniny. Přesto je třeba ještě zmínit,
že připravujeme od příštího školního roku
důležitou změnu, kdy se díky finanční
podpoře ze strany ÚMČ podařilo rozšířit
výuku anglického jazyka jako povinného
předmětu již od první třídy.
Nyní mi nezbývá než vám popřát krásné prožití léta, dětem dobré a ještě lepší

známky a nádherné prázdniny plné nepřeberného množství zážitků. Na shledanou
v září.
Jana Plechingerová

Zprávičky ze školky

Celý začátek měsíce května jsme věnovali přípravě vystoupení na Slavnost květů.
Děti to braly velmi zodpovědně a s nadšením tančily téměř každý den mazurku
„Měla babka“ a ti větší i country-taneček.
Myslím, že celé vystoupení dětí na Slavnosti květů bylo nádherné a děti v tričkách
s jablíčky vypadaly roztomile.
V pondělí 16. 5. se děti fotily na školní
zahradě a fotky se velmi vydařily.
Hned druhý den, to znamená 17. 5.,
jsme jeli s 50 dětmi na výlet do Pohádkové země. Děti si mohly prohlédnout
33 zmenšenin českých hradů a zámků,
sošky skřítků, nahlédnout do „pekla“, podívat se do malé ZOO i zadovádět si na
velkém dětském hřišti. Počasí bylo krásné,
a tak jsme si výlet báječně užili.
V neděli 29. května jsme s 20 školkovými dětmi za doprovodu D. Vranové, Š. Pelechové a A. Vávrové odjeli na školku v přírodě do penzionu ve Svaté Kateřině. Měli
jsme se báječně, nepršelo nám, kuchyně
byla výborná a pečlivě připravený program
se dětem velmi líbil. Všechny děti jsme
v sobotu 4. 6. dovezli v pořádku a některé
se už těší, až pojedou příští rok znovu.
V úterý 7. června jsme dětem připravili
sportovní dopoledne na školním i školkovém hřišti. Děti si zasoutěžily v netradičních disciplínách a plně si zasloužily medaili i dáreček.
Slavnostní loučení s předškoláky, stužkování a táborák proběhly v úterý 14. 6.
Zbývá už jen závěrečný výlet do Toulcova
Dvora za zvířátky.
A pak už hurá na prázdniny.
Denisa Vranová

Zážitkový kurz 6. třídy

Když jsem přijel na Dejvickou, byla tam už
polovina třídy. Odjeli jsme na chatu paní
učitelky. Tam jsme nejprve prozkoumali
všechny místnosti a kouty, potom dorazili
Martina s Jendou, kteří nám vymýšleli program. Druhý den ale museli odjet, takže
vymýšlení programu zbylo na nás. Přišel
den odjezdu. Bylo velké dusno, řidič byl
nepříjemný, ale za chvíli jsme se ocitli zase
na Dejvické. A to je konec.
Jan Procházka, 6. třída

Bowlingový turnaj

Již tradičně jsme oslavili Dětský den. Jeli
jsme na bowling, který jsme hráli do 10.30
hod. Setkali jsme se zde i s mistrem světa
v bowlingu. Pak jsme jeli na Dejvickou,
kde jsme zašli do Grosseta. Tam jsme se
rozloučili a vydali se domů.
Jan Pastrňák a Martin Šplíchal, 6. třída

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

tip na výlet
Suchdol

Panský dvůr, jádro pozdější obce Suchdola, byl založen nejspíše v letech
950-970, vznikl jako vladycký dvorec při
„přemyslovské“ stezce, spojující Levý
Hradec, tehdejší sídlo vládnoucí rodiny,
s nově vznikajícím správním střediskem,
Pražským Hradem. První písemný doklad o existenci dvora je s rokem 1045,
kdy přešel z majetku knížecí rodiny na
klášer panen benediktinek u sv. Jiří na
Hradě. Od 11. do 13. stol. byl postupně
přestavěn na dvůr a byly také zakládány
nové usedlosti okolo stezky, byl postaven mlýn (asi na místě Trojanova), hospoda a kovárna. Na počátku 14. stol. tu
vznikla tvrz; zanikla zhruba kolem roku
1650.
Ves značně utrpěla za husitských válek, rokem roku 1421 končí panství kláš-

Kaple sv. Václava, situovaná směrem ke Kozím
hřebetům, z roku 1765; vznikla ze starší zvonice na bývalém morovém hřbitově

Dobová kresba hospody na Chumberku

Zvoničku nechal roku 1846 postavit nájemce
statku Jan Napravil
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tera, pak byl majitelem Jan Keruňk (Kerunk, Kerunek) z Lomu zvaný Jednooký
seděním na Suchdole, pozdější purkrabí
Pražského Hradu. V roce 1557 suchdolský majetek získal Ctibor Sluzský, rytíř
z Chlumu a na Tuchoměřicích, jeho rodina jej držela několik desetiletí a tehdy
vzniklo jádro renesančního zámečku
a pivovar. Pivo se už tehdá prodávalo
v hostinci U Urbanů na Chumberku,
považme, jaká to byla pamětihodnost!
Rytíř také zvelebil vinice a zavedl chov
ovcí. Sluzským byl po bitvě na Bílé hoře
v roce 1624 zkonfiskován majetek.
V srpnu 1648 byl Suchdol vypleněn
a vypálen Švédy. (Švédové v tom čase
v Čechách vyplenili 813 vesnic, 80 měst
a 215 zámků.) Až do roku 1652 žily
v Suchdole jen čtyři rodiny. Pak se vsi
ujal soudce Jakub Ondřej Roden, rytíř
z Hirsenau, který měl rovněž dvorec v Lysolajích, a asi po čtyřech letech ji pronajal
Danielu Štěpánu Oriesovi na Kolči, který
za dvanáct let svého působení zpustlý statek zvelebil, pivovar rozšířil a na panství
se vrátila asi polovina obyvatel.
V srpnu 1679 Suchdol za 25 tisíc zlatých kupují španělští benediktini (jejich
patronem – a tedy i Suchdoláků je Benedikt z Nursie), sídlící v Emauzích a ti
jej podrželi až do roku 1932. Suchdolu
se pak říkalo „španělská vesnice“. A ještě jedna informace z té doby, krčmářka
v hospodě U Urbanů se jmenovala Kateřina Valentová, takže to byla vlastně
taky taková hospoda U Valentů.
Zámek roku 1822 postihl velký požár;
jeho klasicistní vzhled je dílem Karla
Pollaka z roku 1824. Kolem půle 19. století byl zrušen pivovar. Stalo se tak, když
benediktinští mniši v klášteře po požití
piva ze sanytrové vody onemocněli.
Dobou největšího lesku suchdolského
dvora byla léta 1874-99, kdy zde hospodařil Alexander Brandejs. Tehdy byli do
Suchdola zváni umělci zvučných jmen
jako Ženíšek, Brožík, Chittussi, Schikaneder, Myslbek, Zeyer, Vrchlický. V letech 1877-79 zde žil a pracoval Mikoláš
Aleš, zde dělal na návrhu výzdoby Národního divadla a vytvořil dvanáct lunet
Vlasti.
Další památnou inspirací byl hřebec
Ardo z Brandejsovy stáje, který posloužil jako předloha Myslbekovi pro koně
sv. Václava z Václavského náměstí.
Na konci 30. let 20. století se stala
majitelkou dvora Občanská záložna
v Poděbradech, po válce státní statek
Lichoceves, od roku 1968 je správcem
statku Vysoká škola zemědělská, dnes
zvaná univerzitou.
A věta závěrem – roku 1968 byl Suchdol, stejně jako Lysolaje, připojen ku
Praze.
fefík

ZA HUMNY
• Nadcházející období je v Dejvicích
a Bubenči bohaté na výstavy. V Kavárně
Dejvického divadla vystavuje své objekty
Jiří Kyrián (na snímku), v kavárně – galerii Kabinet fotograf Zdeněk Tichý.

• Nesmyslné posouvání tramvajové
smyčky z Podbaby do Podbaby má svoji
první viditelnout oběť, legendární Podbabskej stánek, u kterého vzniklo pár
hudebních klipů různých kapel. Jeho
zánik se nám podařilo 25. května zachytit.
Jinak se na Jugoslávské partyzány vrátí
tramvaje až v půli září.

• Dlouho očekávaná událost konečně
nastala – Únětický pivovar je už v provozu. A byla to skutečně hojně navštívená slavnost. Pivo bylo podle dotázaných
oceněno jako dobré.
• Na Julisce se odehrál už 16. ročník
legendárního DEJvického Hudebního
Léta. Nechyběl Ivan Hlas, Yo-Yo Band,
Blue Effect, OOZ a dokonce ani Václav Neckář. Výtěžek z trochu deštivé
akce bude věnován dětskému stacionáři
DAR ve Vokovicích. Díky hlasité produkci jsme si za příznivého větru užili
kulturu i v Lysolajích.
• Lékařská pohotovost pro dospělé
bude od července přemístěna z Kulaťáku do Ústřední vojenské nemocnice (té,
které se mylně říká střešovická). Informovala o tom radnice Prahy 6.
fefík
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RUKOVĚŤ ZAHRÁDKÁŘE
Pěstovat zeleninu: ano, nebo ne?

Zelenina je významnou složkou lidské stravy především proto, že je rostlinného původu a zajišťuje přísun látek energetického
charakteru (cukry, bílkoviny a v nepatrném
možství i tuky) a důležité látky dietetického charakteru, jako jsou vitamíny, snadno
dostupné minerální látky, aromatické látky
a enzymy.
Nyní, v době obchodních řetězců
a obrovské nabídky všech možných druhů zeleniny, záleží především na nás, zda
zůstaneme pouhými konzumenty „marketové zeleniny“, nebo si ji vypěstujeme
sami. Zastavíme-li se u některých druhů
zeleniny, zjistíme, že existuje veliké spektrum druhů, které budeme stále pěstovat
pro jejich nezaměnitelnou chuť, čerstvost
a odrůdovou rozmanitost.

Plodová zelenina

– rajčata, papriky jsou šlechtěny více
méně proto, aby byly odolné pro pře-
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pravu, aby měly kalibrovanou velikost
a dlouhou životnost, ale zcela se vytratila
typická lahodná chuť, a to je důvod, proč
si je budeme pěstovat sami,
– okurky salátové poskytují široký výběr
odrůd a možnost sklízet čerstvé plody,
– okurky nakládačky – oblíbená zelenina
s cílem použití konzervace ve sladkokyselém nálevu,
– pěstování velmi populárních dýní
a cuket patří ke koloritu zahrádkářského umění.
Listová zelenina je určena ke konzumaci
v čerstvém stavu, právě utržená, její čerstvost je nenahraditelná, a proto si ji pěstujeme sami. Salát hlávkový, ledový a římský
patří mezi ty nejpopulárněší, řeřichu si můžeme pěstovat celoročně v bytových podmínkách.
Košťáloviny patří mezi velmi náročné na
podmínky pěstování, agrotechniku, takže
zde bude pěstování na zahrádce omezeno
na rané odrůdy kedluben k čerstvé konzumaci nebo tzv. Gigantů s použitím na zavařované zelí. Pěstovat můžeme i brokolici,

která oproti květáku není tak náročná na
agrotechniku.
Cibulové zeleniny budou vždy patřit mezi
ty, na které nezapomeneme. Česnek by neměl chybět na zahrádce, protože koupený
čínský je pro nás nepřijatelný z důvodů jiné
vůně a chuti. Pažitku můžeme pěstovat
i v nádobách na balkóně.
Luskoviny – zcela určitě ať už hrách nebo
fazol, pro použití v čerstvém stavu nebo pro
úpravu sušením nebo sterilizací.
Kořenová zelenina – přetrvává pěstování,
avšak pouze pro použití v čerstvém stavu
a ustupuje se od pěstování pro skladování.
Aromatické kořeninové zeleniny – mezi
nejdůležitější patří kopr, majoránka, bazalka, libeček a saturejka. Rozhodně patří
mezi ty, na které by mělo vždy zůstat na zahrádce místo na pěstování.
Z uvedeného vyplývá, že na zahrádce
budeme pěstovat celou řadu zelenin, které
nám v požadované kvalitě, chuti a různorodosti obchodní sítě nemohou zabezpečit.
Odklon od tradičních přístupů v pěstování
zeleniny je dán dobou, zúžil se pěstovaný
sortiment, určitě se zvýšila kvalita výpěstků
spojená s chuťovou a vzhledovou rozmanitostí, možností různých úprav jak ve stavu
čerstvém, tak i různými druhy konzervování – mrazení, sušení, sterilizace, kvašení.
Zelenina zůstane i do budoucna jedním
ze základních pilířů pěstování na zahrádkách, zelenina bude nejen zpestřením
současného „komerčního“ jídelníčku, ale
významně se bude podílet na hledisku zdravotním. Budeme jen velmi rádi, když vedle
zahrádkových osad najde i na zahrádkách
obyvatel městské části Lysolaje pěstování
zeleniny významné uplatnění. K tomu vám
přeji šťastnou ruku při výběru zelenin, které
si vždy budete pěstovat sami.
S využitím materiálu předsedy zelinářské
komise RR ČZS Ing. Karel Ctibor
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příště vychází:
22. 07. 2011 v nákladu 650 ks
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Novinky ze služebny

Ing. Vít Bumbálek

Vážení občané,
dnem 1. dubna 2011 jsem byl ustanoven do funkce strážníka – okrskáře
Městské policie hl. m. Prahy v Lysolajích. Dovolte, abych se vám touto cestou představil.
Jmenuji se Vít Bumbálek, je mi 50 let
a u Městské policie hl.m. Prahy pracuji
od roku 2001. Od roku 2002 jsem prošel
výkonem v hlídkové službě na zabezpečení linky 156 v Praze 13, následně jsem
pracoval jako okrskář v obci Řeporyje
a 5 let jsem zastával funkci vedoucího
okrskové služebny v Praze 6 – Řepích.
Lze tedy říci, že problematiku práce
strážníka městské policie znám velice
dobře.
Společná dobročinná akce
„Motýlí křídla“
Na Slavnosti květů v Lysolajích
a Čarodějnickém reji v Suchdole
bylo vybráno celkem
15 492 Kč.
Ze Suchdola bylo posláno celkem
110 dárcovských sms, tedy
2 970 Kč.
Z Lysolaj bylo posláno celkem
90 dárcovských sms, tedy
2 430 Kč.
Celkový výtěžek pro malou Alžbětu,
trpící bolestivou
nemocí motýlích křídel, činí
20 892 Kč.
Ještě jednou vám všem děkujeme za
úžasnou pomoc při přípravě a organizaci a za váš čas a práci věnované
této dobročinné akci.
Ing. Petr Hlubuček
starosta MČ Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

DOBROTA NA KVĚTEN

Mým úkolem zde v Lysolajích je dohlížet na dodržování veřejného pořádku.
Mimo jiné úkoly dohlížím na bezpečnost
vašich dětí při cestě do školy a v odpoledních hodinách v rámci projektu „Školní
policie“ i na jejich bezpečí v okolí základní
a mateřské školy.
Ocením každý váš podnět, který poslouží k naplňování a prosazování zákonů
zde v Lysolajích. Ve služebně jsem k dispozici v úředních hodinách, tj. v pondělí
od 9:00 do 12:00 a ve středu od 14:00 do
18:00 hod., kdy je k dispozici i tel. linka
220 920 740. Rozhodně se ale nebráním
ani tomu, pokud se potkáme někde v obci
na mých pochůzkách, abyste se mi svěřili
s tím, co se vám nelíbí, o čem si myslíte,
že je někde špatně a podobně. Ne vždy
a všechno může městská policie vyřešit
a odstranit, ale byl bych rád, abyste věřili,
že ve spolupráci s vedením obce udělám
vše pro to, aby vaše připomínky nebyly jen
oním pověstným „štěkáním“ na Měsíc.
Své problémy a připomínky mi můžete
sdělit i telefonicky – na služební mobil 724
508 694, vždy od pondělí do pátku v době
od 07:00 do 17:00 hodin.
Doufám, že se nebudeme setkávat jen
při řešení nepříjemných záležitostí, ale
že společně dokážeme udržet v Lysolajích pořádek a budeme se potkávat pouze
s úsměvem na rtech a s přáním každého
dobrého dne.
Děkuji vám za trpělivost při čtení těchto
řádků.
Str. 0837 Ing. Vít Bumbálek

Vošouch – bramborák trochu jinak

Houbařská sezóna zvolna začíná. Pokud
vás posedne houbařská vášeň, zanedlouho budete trávit čas nejen v lese, ale
i u plotny. Houbaření je požitek, nakládání, zavařování, sušení už jen užitek.
Takže něco velmi rychlého, navíc velmi
chutného. Pro začátek.
Potřebujete 8 velkých brambor, hrnek
svařeného mléka, 2 vajíčka, 3 hrsti hub,
3 hrsti polohrubé mouky, 3 lžíce másla
a kmínu, majoránky, česneku, pepře i soli
přiměřeně.
Syrové brambory nastrouhejte na jemno (vodu ponechte) a spařte vařícím mlékem. Přidejte směs koření s rozetřeným
česnekem. Nadrobno nasekané houby
poduste na másle, vmíchejte do ochucených brambor a přidejte mouku. Vzniklé
řidší těsto roztírejte v nevysoké vrstvě na
rozpálenou, tukem vymazanou pánev.
Pečte z obou stran dozlatova.

Anketa měsíce
Většina podnětů k minulé anketní otázce „Jak využít prostor bývalé Denkrovy
pískovny“ vyjadřovala vaši jednoznačnou potřebu klidného spočinutí ve stínu lesoparku, procházek v rozkvetlém
sadu či touhu po historickém pohledu
na vinice táhnoucí se po údolí Lysolaj.
Volná plocha by měla být dostupná
všem k individuálnímu neorganizovanému sportování. Inu, uspěchaná doba
si žádá soukromí...
Otázka na červen:
Nová podoba bývalého školního pěstebního pozemku se zvolna rýsuje,
petangové hřiště už má své místo. Přihlásíte se i vy do Lysolajského petangového klubu?
Pište na e-mail:
umc@praha–lysolaje.cz
nebo na adresu:
ÚMČ Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5,
165 00 Praha – Lysolaje
nebo telefonujte: na tel. č.: 220 921 959

červnové pranostiky

Mateřské centrum Liška o.s.

Přejeme všem rodičům a hlavně dětem
pěkné prázdniny, děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás po prázdninách.
Začneme již 5. září. Fotografie ze Dne
otců najdete na www.mc-liska.cz.
Marcela Blažková

• Červnové večerní hřmění – ryb
a raků nadělení
• Svatá Tonička mívá často uplakaná
očička
• Rýma v červnu nejvíce lidi posedá
• Na svatého Jána otvírá se létu brána
• Petr rozsévá houby, Pavel myši,
když prší
• V poslední měsíce čtvrti lijavec se
často vrtí
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Krvavý začátek tří set let poroby
městké exekuci a já slibuji, že se někdy
příště podíváme po lysolajských vinicích,
táhnoucích se od Záporeckého mlýna
k Břetislavce, podrobně a s oběma pány
se ještě setkáme.

Před 390 lety probíhal mimořádný soud.
Císař 26. května 1621 potvrdil rozsudky,
v důsledku kterých bylo 21. června 1621
usmrceno 27 mužů. Místo, kde stálo popraviště je dodnes vyznačeno kříži v dlažbě Staroměstského náměstí a noha správného Čecha na toto místo nevstoupí.
Po bitvě na Bílé hoře a po útěku „zimního krále“ Fridricha Falckého se Praha
vzdala vítězi na milost i nemilost a pár
dní na to i šlechta. České království bylo
odevzáno do rukou mimořádnému císařskému komisaři Karlu knížeti Lichtensteinskému (1569-1627), který zprvu jen
odzbrojil ozbrojené. Po týdnech zmatků
a politické nejistoty, po týdnech drancování, po nejokázalejších projevech vítězství katolické ideologie se začali hledat
viníci. Ne už Praha, ale ti první, kteří se
vzbouřili Habsburkům a kteří podnítili
ostatní.
Teprve když císař knížeti nakázal,
dal 20. února 1621 pražské odbojníky
(a venkovské později) zajmout a uvěznit na Pražském Hradě.
Z pražských měst bylo vyhlášeno 58
osob za psance, 30 ze Starého Města,
17 z Nového a 11 z Malé Strany. Ti lidé
byli zámožní, povoláním většinou úředníci nejrůznějších zemských a dvorských
úřadů, prokurátoři a písaři. Velká většina
z nich patřila k erbovnímu měštantsvu
a někteří byli povýšeni do vladyckého stavu. Řemeslníky byli jen někteří a ti provozovali řemesla výnosná, jako vaření piva.
Byli mezi nimi i majitelé lysolajské vinice Purkrábka (Pulkrábka) Michal Witman (někdy psáno též Vitman či Widman), radní Nového města pražského
a držitel dvou dejvických dvorů, a majitel
Koberky, nověji Okolky, Kryštof Kober
z Kobersberka, měšťan Malé Strany.
Byl účetním při české komoře, od roku
1618 direktorem. Kronikář František
Vacek zmiňuje smlouvu z dubna 1620,
podle které tento Kober kupuje krčmy,
mlýny v Podbabě i v Šárce, chalupníky,
stráně, slepice a vejce, ale ostatní kronikáři o téhle smlouvě neuvádějí nic
a jmenují majitele zcela jiné. Inu, historie… Věnujme se dnes ale ohavné staro-

Tedy zpět do roku 1621
Obžalovaní nebyli postaveni před zemský soud, jak by se v zemském zřízení
slušelo, jelikož ten by jim nejspíš nezabavil majetky. Proto byl ve Vídni sestaven zvláštní soud, jehož předsedou byl
jmenován výše zmíněný Lichtenstein,
jemuž bylo dáno na srozuměnou – buď
nemilosrdný.
29. března 1621 začalo jednání
Jak jsme řekli, ortely císař Ferdinand II.
potvrdil 26. května. Obviněno bylo 46
osob, 31 bylo měšťanů, z toho 29 pražských. Jedna osoba v průběhu řízení zemřela. Ortely byly vyřčeny nejprve proti
emigrantům, kteří nečekali až přijdou
o hlavu a vzali do zaječích.
Rozsudek, vynesený 19. a 20. června
1621, zabavil majetek všech provinilců
a některé odsoudil k smrti. Na lešení
postaveném před Staroměstskou radnicí
zemřelo rukou kata Jana Mydláře 27 českých pánů, z nichž popravdě řečeno pět
bylo Němců.
„Bylo 21. června roku 1621. U samé radnice postaveno veliké lešení asi 20 kroků
dlouhé i široké, potažené černým suknem,
na něž se vstupovalo z prvního poschodí
radnice. Jak udeřila hodina pátá, s hradu
zazněla rána z děla. Brány města zavřeny,
na náměstí vytáhlo vojsko – v tu chvíli císařští rychtářové přišli mezi pány uvězněné na radnici oznamujíce, že jest hodina
exekucí, protož aby hotovi byli a na koho
voláno bude, ten aby šel. I šli – první hrabě Šlik; byl sťat a tělu již mrtvému ještě
pravou ruku mistr popravčí uťal,“ líčí událost pražský kronikář František Ruth. Pro
jistotu se hlasitě bubnovalo, aby nebylo
slyšet, co muži říkali.“
Popraveni byli tři páni (Jáchym Ondřej
Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a na Pecce), sedm
rytířů (Kašpar Kaplíř, Prokop Dvořecký,
Fridrich z Bílé, Jindřich Otta, Bohuslav z
Michalovic, Vilém Konecchlumský, Diviš
Czernin) a 17 měšťanů (Valentin Kochan,
Tobiáš Štefka, Kryštof Kober z Koberšperku, Jan Šultys, Maxmilián Hošťálek, Jessenius, Jiří Hauenšild, Leandr Rüppel, Jan
Kuttnauer, Šimon Sušický, Nathanael Vodňanský, Václav Litoměřický, Jindřich Kozel, Ondřej Kocour, Jiří Řečický, Michael
Vit(d)tman a Šimon Vokáč).
Veškeré popravy vykonal Jan Mydlář
(někdy zvaný Sládek) ve čtyřech hodi-

nách čtyřmi meči. Kat se žádného nedotýkal, vyjma Jessenia, kterému řezal
jazyk a spatřit se dal i třem, které věšel
(Kuttnauer, Sušický a Vodňanský) a jejichž těla byla týž večer nesena do kostelů a pohřbena. Dvanáct sťatých hlav,
Šlikova ruka a Jesseniův jazyk bylo
v drátěných koších vystaveno na staroměstské mostecké věži, některá těla pak
byla rozčtvrcena a vystavena na hlavních
pražských náměstích. Hlavy byly pohřbeny u Týna až za třicetileté války, když
v Praze byli Sasové, poslední listopadový
den roku 1631.
Odbočme odstavcem k Janu Mydláři (1572 – 1664). Ottův slovník naučný
České republiky k jeho osobě uvádí:
„Jeho osudy jsou značně nejasné. Uvádí se, že prý vystudoval latinskou školu
v Chrudimi a posléze i lékařství na pražské univerzitě. Údajně se měl zúčastnit
první veřejné pitvy v roce 1600, na kterou
měl J. Jesenskému (Jesseniovi) jako mistr popravčí dodávat mrtvoly odsouzenců.
Podle neověřených zpráv měl vstoupit
do učení u pražského kata Jaroše a po
jeho smrti převzít řemeslo. Vrcholem
jeho kariéry byla staroměstská poprava
v roce 1621, při níž nabyl značného majetku. Stal se zakladatelem rodinné tradice, protože jeho úřad převzal syn Jan
Václav.“
Hlavy a těla visely, ale hlavně že byl zabaven majetek
Po prohlášení generálního pardonu
(1622) ze 728 přihlášivších se osob ze
stavu panského a rytířského jich 658
bylo odsouzeno stejným Karlem Lichtensteinem, formálně v tom čase uznaným místodržícím českým, ke ztrátě majetku, také bylo uloženo mnoho pokut
českým městům. Inu, císař dlužil vojsku, duchovenstvu a věrným. Maxmiliánu Bavorskému, Buquyům, Valdštejnovi, Michnovi, Lichtenšteinům, jezuitům
a dalším. Ti všichni profitovali. Konfiskovány byly skoro tři čtvrtiny Čech.
Nakonec už se ani nezabavovaly nemovitosti, protože se nevědělo co s nimi,
tak jen hotové peníze.
Další nepříznivé následky. Do Prahy
přišli jezuité a byla jim svěřena mimo
jiné správa škol. Začala katolizace Čech.
Kdo nepřistoupil na novou víru, byl vystěhován. K roku 1628 se udává, že bylo
ze země vypuzeno 36 tisíc rodin (dle Slavatova seznamu). A Ferdinand se pojistil
a vydal dekret, dle kterého byl český trůn
předán Habsburkům, a to i po přeslici.
Inu, neveselo.
(zdroje: Fr. Vacek: Dějiny Bubenče, Dejvic
a Šárky, 1911 Dějiny Prahy 1964
Ottův slovník naučný, 1899, 2006
Fr. Ruth: Kronika královské Prahy)
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Lysolajský běh – 3. ročník – 16. 6. 2011
Brynda z Kerteamu, který 6 020 metrů zvládl v čase 21:40. Nejrychlejší ženou byla Andrea Frantová z Lokomotivy Beroun,
která časem 25:30 vytvořila nový traťový rekord.
Mezi neoficiální rekordy závodu patří i věkový rozdíl mezi
nejmladším patnáctiletým juniorem a nejstarším mužem startovního pole, sedmaosmdesátiletým Mílou Zelinkou. Za pozornost stojí výkon devětapadesátinásobného účastníka Velké
kunratické, osmdesátiletého Karla Šerpána, který nijak nezaostal za mnohem mladšími soupeři.
Během závodu panovalo teplé počasí před zvlněnou frontou, která přinesla bouřku naštěstí až v noci po skončení společenské části závodu, která opět proběhla v areálu základní
školy při živé hudbě a ochutnávce piva z nově otevřeného
Únětického pivovaru. Přestože se jednalo teprve o třetí ročník, mnozí zkušení závodníci už jej napevno zařadili do svého
kalendáře.
Ivo Domanský, Ing. Miloš Šimon, www.behy.cz

Nové jízdní řády platné pro linky 160 od 20. 6. 2011
a linky 355 od 1. 7. 2011 do odvolání
Jízdní !ád Dejvická - Lysolaje
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Stávka v dopravě nezabránila závodníkům v účasti na Lysolajském běhu. Účast oproti loňskému ročníku poklesla jen nepatrně. Na start se v osmnáct hodin před lysolajskou základní školou postavila rovná osmdesátka běžců a běžkyň.
„Od začátku týdne jsem nepřetržitě odpovídal na dotazy běžců, jestli mají přijet, jestli závod nezrušíme, ale přece jen tak
nezahodíme několikaměsíční přípravu. Rozhodli jsme se závod
uspořádat bez ohledu na stávku,“ vysvětlil ředitel závodu Miloš
Šimon.
Už na dětském odpoledni bylo znát, že obavy z neúčasti jsou
zbytečné. I když mnoho rodičů odvezlo své ratolesti na prodloužený víkend a nepodařilo se tak přiblížit loňskému účastnickému maximu 158 dětí, byla účast 110 dětí vzhledem k podmínkám více než slušná.
Běžci si se ztíženými dopravními podmínkami poradili po
svém. Spousta jich přijela na kole, další přišli pěšky a mnozí
dorazili stopem. Celkovým vítězem se na zvlněné trati stal Petr
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Z činnosti SDH Lysolaje

Jak již bylo zmíněno v minulém zpravodaji,
zúčastnili jsme se příprav i průběhu Slavnosti květů, která se u nás koná po dlouhá léta v měsíci květnu v třešňovém sadu
v Houslích a stala se tak tradicí. Během
příprav, které probíhaly v pátek 13. května,
bylo naším hlavním úkolem vybudovat zastřešené pódium, vyčistit ohniště na budoucí táborák, a tím pádem připravit i dostatečné množství dřeva. Mimo jiné jsme také
pomáhali s rozmístěním a usazením stolů,
lavic a s dalšími nezbytnými pracemi. Samotná oslava se konala v sobotu od 14. hodin, ale my jsme se sešli již dopoledne, abychom ještě pomohli s drobnými úpravami.
Na samotné slavnosti jsme kromě zajištění
požární bezpečnosti provozovali i oblíbenou střelnici, příchozí veřejnosti jsme pod
naším dozorem umožnili prohlídku našeho
vozu Scania a dětem poskytli možnost vyzkoušet si stříkání z požární hadice na terč
vlastnoručně vyrobený Lukášem Zapletalem. Slavnost proběhla ve velice klidném
a příjemném duchu a počasí nám přálo až
do večerních hodin, kdy nás jako obvykle
přepadl silný déšť. V neděli nás čekal úklid
a poté zasloužený odpočinek.
O týden později 21. května se družstvo
našich mužů zúčastnilo pohárového klání
v Řepích. V kategorii nad 35 let jsme po
urputném souboji vybojovali krásné třetí
místo a získali tak další cenný pohár do
naší bohaté sbírky. Tuto hasičskou soutěž
pořádají naši kolegové z Řep již po mnoho
let a náš lysolajský hasičský sbor je od prvopočátku jedním z pravidelných účastníků
tohoto klání. Do Řep jezdíme rádi, soutěž
je výborně zorganizovaná a díky přátelské
atmosféře proběhne pokaždé bez jakýchkoliv problémů. Soutěže dobrovolných hasičů téměř pokaždé probíhají bez zádrhelů
a emočních vystoupení soutěžících či diváků, tak jako tomu někdy bývá u jiných sportů. Je to dáno především tím, že se s našimi
kolegy setkáváme nejen na sportovních kol-

bištích, ale i při požárech a jiných mimořádných událostech. Při těchto se musíme
spolehnout jeden na druhého, a tudíž není
na nějaké hašteření nebo zášť mezi dobrovolnými hasiči místo. Za reprezentaci naší
obce i sboru mužům děkujeme a těšíme se
na další úspěchy.
V úterý 24. května jsme se, na pozvání MČ Praha 6, zúčastnili výroční oslavy
v MŠ Jílkova v Břevnově, kam jsme vyrazili opět s naší Scanií. Pro děti a jejich rodiče byl připraven velmi pestrý a zajímavý
program po celé odpoledne. Jsme velice
rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit
a odměnou je nám velký zájem nejen dětí
o techniku a naši práci.
Jelikož je teplé počasí, opět se nám rojí
včely. Z tohoto důvodu jsme byli v sobotu
28. května v odpoledních hodinách vysláni
operačním střediskem HZS Praha na likvidaci včelího roje na stromě u dětského hřiště v ulici Tobrucká na Červeném Vrchu.
Roj jsme za použití vysavače a insekticidů
zlikvidovali, a tak máme za sebou další
úspěšný výjezd.
Několik našich členů je též členy mysliveckého sdružení Hubertus, které mimo
jiné pořádá dětský den na své střelnici
v Úněticích. Tohoto dětského dne, jehož
datum připadlo na neděli 29. května, jsme
se již po několikáté zúčastnili s naší technikou. Děti si zde mohly prohlédnout náš
vůz a vyzkoušet si oblíbené stříkání z požární hadice, což díky krásnému počasí
přišlo vhod. Myslivci zde pro děti připravili
i nezvyklé překvapení, když přijel obrněný
transportér.
Poslední školní měsíc je ve znamení
mnoha dětských dnů a preventivních akcí
zaměřených právě na naše nejmladší. Z tohoto důvodu jsme opět ve spolupráci s MČ
Praha 6 navštívili areál koupaliště Petynka,
kde se v pátek 3. června konala celodenní
akce Dětský den na Petynce. Této akce
jsme se nezúčastnili jen my, ale i další složky IZS.
Ve středu 8. června hned po ránu jsme
vyrazili zpestřit dopoledne dětem do MŠ
v Otvovicích u Kralup nad Vltavou. Dětem jsme zde nejdříve ukázali naši Scanii
a zábavnou formou jim přiblížili náplň
naší činnosti. Poté si děti mohly vyzkoušet jednotlivé součásti naší výstroje, což
je velice bavilo. Následně bylo pro děti
připraveno praktické cvičení ze zdravovědy a transport zraněného pouze za
našeho dohledu a musím říci, že si děti
poradily velice dobře, až nás to samotné
překvapilo. Nakonec přišla činnost nejoblíbenější, a to hrátky s vodou. V úplném závěru před odjezdem jsme pořídili
společnou fotografii a dětem předali propagační předměty. Bylo to velice příjem-

ně strávené dopoledne nejen pro nás, ale
věřím, že i pro děti a paní učitelky.
Další naší preventivně výchovnou akcí
byl Den IZS ve škole na Náměstí Svobody,
který proběhl v pátek 10. června na dvoře
a v budově školy. Zde jsme měli na starosti žáky 3. až 5. tříd, kterým byl dán výklad
o naší obsáhlé činnosti s prohlídkou vozidla. I zde si děti mohly vyzkoušet naše
zásahové obleky a dýchací přístroj. Každý
zde též dostal propagační předměty a my
odpovídali na všetečné otázky. Této akce
se mimo nás zúčastnili i naši kolegové z řad
profesionálů ze stanice č. 2 – Petřiny, kynologové městské policie a zástupci armády.
Jak vidíte, naše činnost je vskutku pestrá a časově náročná, proto bych velice rád
tímto poděkoval všem, kteří se zúčastňují,
ale nejen jim, nýbrž i těm, kdo nás podporují.
Pavel Peprníček, velitel SDH Lysolaje

Životní jubilea
červen 2011

pan Jindřich Pánek
nar. 2. 6. 1936 – 75 let

paní Helena Thérová
nar. 11. 6. 1931 – 80 let

paní Anna Voldřichová
nar. 16. 6. 1931 – 80 let
paní Hana Heráňová
nar. 22. 6. 1936 – 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.
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Klášter mnišek Kazatelského řádu
Dana, s tím si hrajou oba, Štěpán i Kačka,
a naše malá má ještě tady na druhé straně
kamarádku, sousedku Lucku. Takže dobrý.

Představujeme patrony projektu stavby našeho nového kláštera – a začínáme přímo
v Lysolajích.

Roman Šebrle

Pana Romana Šebrleho, snad nejvšestrannějšího sportovce planety Země, vám jistě
nemusím nějak zvlášť představovat. Všichni ho známe jednak ze sledování sportovních přenosů a zpravodajství, v nichž ho
obvykle vídáme na stupních vítězů s medailí na krku, a jednak ho potkáváme jako příjemného a usměvavého souseda s krásnou
manželkou a dvojicí nádherných dětí v ulicích naší obce. Protože byl tak laskav a stal
se jedním z patronů projektu stavby našeho
nového kláštera v Lysolajích, vypravily jsme
se k němu, abychom mu položily několik
otázek. Pan Šebrle byl přesně takový, jakého ho všichni známe – milý, vstřícný, prostý a otevřený, a navzdory své vytíženosti
nám věnoval spoustu času. Věříme, že jeho
odpovědi budou zajímat i vás.
Jak se Vám a Vaší rodině líbí v Lysolajích?
Už jsme tady docela dlouho, už to bude
devět let, co jsme tu našli pozemek, takže
s krátkou přestávkou jsme tu vlastně už osmý
rok, co jsme postavili. Líbí se mi tu moc
a mojí rodině taky. Je to kousek od Dukly,
kde trénuji (Praha 6 na Julisce), jsme tu přímo v Praze a zároveň je to taková vesnice,
což je úplně ideální. Takže já jsem tady rád.
Jak jste se sem vůbec dostal? Je to náhoda,
nebo vám o Lysolajích někdo řekl?
Byla to náhoda. Když jsme sháněli nějaký
pozemek, kde bychom postavili dům, tak
moje manželka Eva byla taková akční a řekla, že si projede tu šestku. Protože já jsem
věděl, že budu ještě chvíli závodit, tak jsme
chtěli bydlet na Praze 6, abych měl blízko
na Julisku. A tak manželka projížděla okolí
a tady viděla takovou krásnou parcelu. Tenkrát to byla zahrada, a zrovna náhodou ji
někdo prodával. Takže zazvonila, zeptala
se, dohodli se, a už jsme tady zůstali.
Co Vaše děti? Našly si tady kamarády?
Mají tu kamarády. Tady vedle souseda,

Jak vás přijali lidé tady v obci? Vnímáte nějakou podporu, když jedete třeba na mistrovství? Nebo když přivezete nějakou medaili?
Ano, například když jsem vyhrál olympiádu, tak se objevil tady někde transparent
„Vítáme zlatého souseda“ nebo něco takového. Já myslím, že to bylo tenkrát ještě
od starostky. Jinak, já se přiznám, že znám
vlastně jenom ty sousedy, co jsou tady
nejbližší, a dál tady nikoho moc neznám,
protože přece jenom jsem hodně rozlítaný, vždycky přijedu, vyspím se, pohraju si
s dětmi, maximálně možná ugrilujeme,
a zase odjedu, takže víc lidí jsem tady zatím
poznat nemohl, nebo nestihl.
Ale záleží Vám na tom, jak se bude obec
rozvíjet?
Samozřejmě, to určitě, to vnímám a sleduju.
Vaši paní tady často potkáváme, jak běhá,
takže se nabízí otázka, jestli máte v plánu nějak podporovat sportovní aktivity obyčejných
lidí tady v Lysolajích. Nezúčastníte se třeba
Lysolajského běhu?
Lysolajského běhu se loni účastnil náš Štěpán, já jsem zrovna byl někde pryč. Když
o nějakou moji podporu bude zájem, tak
vždycky podpořím rád. A to nejen proto, že
tady bydlím, ale ten sport se prostě podporovat má, musí – všude.
A teď trošku osobně. Vy vlastně pořád pracujete s tělem. To je to, čím žijete, čím se zabýváte. Prožíváte taky nějak duchovní rozměr
lidské existence? Věříte v Boha?
Teď vás asi nepotěším, ale v Boha nevěřím.
Ale samozřejmě vnímám, že fyzično není
všechno. Je to možná trochu zvláštní, ale ač
tedy v Boha nevěřím, jsem přesvědčený, že
každý máme něco dáno.

byla to, co jsem řekl. Považuju za dobré,
když si každý najde nějaký smysl života,
a víru jako takovou nijak neodmítám, i když
sám nevěřím.
A druhá věc, proč sympatizuju s vírou,
je moje sestřenice, která jednu dobu byla
dokonce na misionářské lodi. Ta se tomu
věnovala naplno a s ní jsem otázky víry
hodně probíral. Oni jezdili po celém světě jako misionáři a šířili víru.
Děkuji Vám mockrát za rozhovor a taky
Vám děkuji za podporu našeho kláštera a za
to, že jste se stal jedním z našich patronů.
Po skončení „oficiální“ části rozhovoru
jsme ještě chvíli s panem Šebrlem poseděli
u nich na zahradě. Rozvinul se velmi zajímavý rozhovor, který jsem, žel, už nezaznamenávala. Při něm se ukázalo, že nevěřící
vrcholový sportovec a řeholní sestry z kontemplativního kláštera budou asi mít přece
jen mnohem víc společného, než by se na
první pohled zdálo. Pan Šebrle s námi mluvil o tom, co sport přináší do života člověka
a jak ho učí už od dětství vnímat hodnoty,
jako je úcta k druhému, čestnost, sebekázeň, vytrvalost a další. Shodli jsme se, že jak
profesionální sportovci, tak mnišky zasvěcují svůj život a naplno se věnují něčemu,
pro co ostatní lidé vyhrazují ve svém životě
jen určitý větší nebo menší prostor. Je proto
jejich společným posláním ostatním lidem
připomínat, že tyto dimenze lidského bytí
(ať už sport nebo duchovní život) jsou podstatné a svým způsobem nenahraditelné,
a že se vyplatí o ně pečovat.
Panu Šebrlemu patří veliký dík nejen za
převzetí patronátu nad naším projektem
a za čas, který nám věnoval, ale především
za obohacení, které nám přineslo setkání
s ním, a za osobní svědectví a příklad, jenž
dává nejen nám, svým sousedům zde v Lysolajích.
text: sestra Jacka, foto: sestra Diana

Fotografická soutěž

Vidíte nějaký smysl v existenci klášterů a řeholního života v dnešní době?
Určitě. Ačkoliv v Boha nevěřím, nijak nezavrhuji ty, co věří. Je to dobré něčemu věřit.
Já třeba věřím sportu a to je pro mě smysl
života, a když někdo věří v Boha, v něm je
pro něj smysl života, tak si myslím, že je to
tak správně a že je dobře, že nějaký smysl
života našel.
Kdyby se Vás tedy někdo zeptal, co Vy jako
špičkový sportovec máte společného s těmi
sestrami dominikánkami v Lysolajích a proč
chcete ten jejich projekt stavby kláštera podpořit, kde tam vidíte nějakou spojitost, tak co
byste mu řekl?
Tak asi bych našel dvě spojitosti. První by

Vítězná fotografie Milady Komárkové.
Gratulaci posíláme do Sídlištní ulice.
Téma na měsíc červen:
Hurá na prázdniny!
Fotografujte a své snímky přineste nebo
pošlete na úřad naší městské části.

