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Vážení spoluobčané, na jaře jsme mířili do Houslí 
pro májová políbení pod rozkvetlými třešněmi 

nebo jen tak vycházkou, kupříkladu na májovky. 
Kdo vyznává rychlejší pohyb, vyrazil na tradiční 
kros se startovním číslem Lysolajského běhu na 
hrudi, týmoví hráči jsou den co den k vidění v pís-
kovně a vyznavači komornějšího sportovního vyžití 
obsadili venkovní tělocvičny. A kdo si hraje, třeba 
v petanque, nezlobí. V paměti ještě všichni máme 
Slavnost květů, a už se její 33. ročník zapsal do his-
torie. Důvodů bylo hned několik, ale pro účinkující 
i hosty bylo asi největším překvapením, že, oproti 
zvyklostem, ani nekáplo. V létě budeme mít volnou 
zábavu, neboť další společnou a společenskou udá-
lostí bude až Zahradník roku, ale na strašení babím 
létem je ještě brzy. Přivítejme tedy příchod toho 
pravého. Oč stálejší počasí bylo v dubnu, o to větší 
apríl v červnu. Od téměř tropů po záložní mikiny, 
od bezvětří po poryvy i od bezmračného nebe po 
neprůhledné clony dešťových kapek, takže na Me-
darda moc práce nezbylo. Celé přírodě, a zvláště 
pak plevelům šlo počasí na ruku, trávy do pasu a 
louky krásně rozkvetlé. I v Lysolajích jsme se při-
pojili k realizaci nápadu ponechat v květnu kde to 
jen trochu šlo traviny neposečené. Dostatek vláhy, 
čas na dozrávání semínek, klid na hnízdění, kuklení, 
líhnutí, poletování, opylování tak, jak to lučinám a 
jejich obyvatelům dělá dobře.  Ze samé radosti nad 
dlouhými vlahými večery zní živá i reprodukovaná 

hudba, která ani zapřisáhlé odpůrce toho kterého 
stylu neruší. Sousedé si přes ploty sdělují rodinné 
recepty na zaručeně nejlepší postřik proti škůdcům 
i zaručeně nejchutnější jahodové knedlíky. V rukách 
kutilů kmitají pilky a  kladívka, co v zimě upadlo je 
potřeba přidělat, tohle zrenovovat, tamto vytvořit.  
Smích shlukujících se puberťáků se mísí s hlaholem 
ze zahrádky před hospodou a ten zase se zvuky ze 
zahrádky s občerstvením improvizovaným. Co na 
tom, že některým sousedům zrovna dýmí dřevěné 
uhlí v grilu, někdo přiložil na oheň po nočním lijáku 
navlhlé polínko a jiný nechal na ohni krkovičku 
proklatě dlouho. Vůně masa se prolíná s vůní pose-
kané trávy, od bazény se ozývá cákání a šplouchání, 
ptáci koncertují a prodloužená večerka je všude 
povolena. Tahle směsice nálad, zvuků, barev a vůní 
v jakoukoliv dobu evokuje vzpomínky na prázdni-
nové odpoledne na koupališti v dobách hlubokého, 
nikoliv však zapomenutého dětství. Dobu dovole-
ných máme většinou ještě před sebou, užívejme si 
tuhle prázdninovou generálku, dokud nás každo-
denní namáhavá pozice v podřepu nad úrodou ať 
už čehokoliv neunaví, úmorná letní vedra neumoří a 
otravné bzučení komárů a vybírání klíšťat ze psích a 
kočičích kožichů nepřivede k šílenství. Pro ochlazení 
se ponořte do bazény, pro pobavení se zastavte v 
letním kině, pro načerpání inspirace v knihovně, 
pro pohodu na návštěvě. Užívejte léta co to dá. A 
mějte se fajn.            Marie Štědrá, místostarostka
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Ranní vystřízlivění 

Historický kolotoč bavil i dnešní děti Školáci se na vystoupení patřičně připravili

Velkolepý závěr slavnosti
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo MČ Praha-Lyso-
laje se konalo dne 11. 5. 2022.

Byl schválen závěrečný účet, účetní zá-
věrka a zpráva o výsledcích přezkou-
mání hospodaření městské části 
Praha–Lysolaje za rok 2021. Auditní 
skupinou Magistrátu hl. m. Prahy 
nebyla zjištěna žádná pochybení.

Schválilo se poskytnutí účelové do-
tace pro  TJ Tatran Střešovice, z.s. ve 
výši 15 000 Kč Kč na organizaci Tat-
ranské školičky v MČ Praha-Lysolaje.

Výstavba na Dolině
Za poslední dva měsíce kromě běžného 
postupu staveb došlo ke dvěma význam-
ným změnám - jednak máme pojmeno-
vané nové ulice, a jednak proběhla velká 
úprava terénu v prostoru budoucího 
náměstí, jehož jméno stále hledáme.
Nové ulice nesou od dubna názvy  U 
Libosadu (souběžná se Štěpnicí), K Hous-
ličkám (dolní komunikace, kolmá na Štěp-
nici) a byla prodloužena ulice Podholí.
V částečně vyklizeném prostoru budou-

cího náměstí byla osazena provizorní re-
tenční nádrž na zachytávání srážkových 
vod ze střechy bytového domu. Tato ná-
drž bude sloužit do doby zprovoznění 
akumulační nádrže na srážkové vody o 
objemu 40 m³ (je také již osazena). V bu-
doucnu se bude akumulovanými vodami 
zavlažovat náměstí i park. Současně byly 
prováděny tzv. hrubé terénní úpravy, 
které v tomto případě představují na-
vezení 4 400 m³ zeminy, zhutnění ná-
sypu  a provedení tzv. zkoušek zhutnění. 
Náměstí je navrženo jako obdélníková 
plocha podélně orientovaná ve směru vý-
chod - západ. Na východním okraji bude 

zastávka MHD. Na západní straně  bude 
náměstí ohraničeno novou sokolovnou.

Těsně před dokončením je budova 
komunitního centra. Jedná se o dvou-
podlažní objekt, na jehož východní 
straně je kolonáda, z níž se vstupuje 
do jednotlivých jednotek - mateřského 
centra, dvou ordinací a dvou komerč-
ních jednotek. Všechny jednotky mo-
hou využívat hromadnou garáž v su-
terénu a schodiště propojující suterén 
a kolonádu v přízemí. Střecha budovy 
je plochá, jsou sem vyvedena zařízení 
vzduchotechniky a bude zde instalo-
vána fotovoltaická elektrárna o výkonu 
9,9 kWp. Budova má nosný systém tvo-
řený železobetonovým skeletem a vy-
zdívanými stěnami, zvenčí je zateplená. 
Okna jsou zastíněna venkovními žaluzi-
emi. Podlahy jsou opatřené buď světle 
šedou keramickou dlažbou nebo viny-
lovým povrchem, stěny jsou opatřeny 
sádrovými omítkami, bíle vymalovány, 
popř. je proveden keramický obklad. 
Místnosti mají sádrokartonový podhled.
Spotřeba vody a elektrické energie všech 
prostor je měřena podružnými měřidly, 
všechny prostory jsou větrány vlastními 
rekuperačními jednotkami a je prove-
dena příprava pro zabezpečovací systém.
Budovu bude provozovat MČ Praha 
- Lysolaje. K dispozici pro zájemce 
je celkem 5 jednotek k pronajmutí:
- dvě ordinace se společným zázemím, 
přístupné z kolonády, 

- dvě komerční jednotky přístupné z ko-
lonády o ploše 40,8 m² a 26,6 m²,

- jedna komerční jednotka přístupná ze 
západní strany budovy o ploše 49,3 m².
V případě zájmu o bližší informace mož-
ného pronájmu či osobní prohlídky, 
pište na email umc@praha-lysolaje.cz

I v letošním roce se můžete těšit na 
provoz letního kina v atriu Základní 
školy Járy Cimrmana Lysolaje. První 
promítání proběhne ve čtvrtek 30. 6. 
2022 od 21:30 hodin. Téměř komplet-
ní program je k nalezení na straně 12.

Všem lysolajským dětem přeji úspěš-
né poslední dny školy s co nejlepším 
vysvědčením. A vám všem ostatním 
přeji hezké a ničím nerušené léto.

 Ing. Petr Hlubuček, starosta 

NOVINKY U VÝSTAVBY                        
V AREÁLU VELAZ

Investiční skupina Natland brzy zahájí 
první etapu prací na projektu „Lysolajský 
dvůr“. Tato etapa bude zahrnovat přípra-
vu území pro výstavbu a dojde během 
ní k demolici stávajících objektů v areá-
lu, přeložce podzemního koryta potoka 
do nové trasy a k vybudování a zajištění 
stavební jámy. Většina činností bude pro-
váděna mimo veřejné pozemky, zatím 
nebude stavebně zasahováno do stávají-
cích komunikací (pro pěší, ani pro vozidla).

V prvé řadě pravděpodobně během čer-
vence proběhne demolice objektů uvnitř 
areálu a současně bude probíhat zajištění 
stávající komunikace a svahu. Poté budou 
odstraněny objekty na hranici pozemku 
projektu a zároveň bude průběžně dopl-
ňováno nové oplocení. Demoliční práce 
budou probíhat pouze v pracovních dnech.

Předpokládané datum ukončení de-
molic nadzemních objektů a vybu-
dování nového oplocení je na konci 
srpna, tj. s koncem letních prázdnin. 

PRVOTNÍ INFORMACE                            
K PRONÁJMU OBECNÍCH BYTŮ

Jak jsme již informovali, v současné době 
probíhá výstavba bytového domu  s 26 
byty v lokalitě Dolina. Dvacet jedna z 
těchto bytů bude pronajímat městská 
část a zbylých pět přímo hl. m. Praha.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 
podzim letošního roku a s nastěhováním 
prvních nájemníků je počítáno od ledna 
2023. V současné době jsou připravována 
podrobná pravidla pro přidělování před-
mětných bytů, se kterými vás seznámíme 
v průběhu srpna prostřednictvím webo-
vých stránek a příštího čísla zpravodaje.

Z důvodu zmapování zájmu bychom však 
již nyní chtěli požádat případné zájem-
ce o obecní byt o zaslání nezávazné po-
ptávky na  email umc@praha-lysolaje.cz 
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ZŠ JÁRY CIMRMANA 
Od minulého článku proběhlo u nás 
ve škole i mimo ni mnoho zajímavých 
zpestření výuky. 8. března navštívili žáci 
8. ročníku poradnu pro volbu povo-
lání při Úřadu práce v Praze 3, aby se s 
předstihem mohli zamyslet nad svým 
dalším studiem, nad výběrem střední 
školy a tím, čemu by se chtěli dále vě-
novat. Pro někoho to možná bylo první 
připomenutí toho, že za rok už půjde o 
opravdovou volbu, která jim změní život.
5. A se o den později zúčastnila 
workshopu ve Werichově vile s názvem 
„Byla jednou jedna vila“. Děti byly se-
známeny s bájnou postavou Golema a 
nahlédly také do zákoutí bytu samot-
ného pana Wericha. Jak už napovídá 
název workshopu, hlavním tématem 
byla samotná budova, kde se páťáci 
dozvěděli o jejím prvotním využití, a v 
neposlední řadě si vyzkoušeli vymyslet 
svůj projekt na zrenovování opuštěných 
staveb a vymyslet jejich nové využití.
Ve druhé třídě 22. března proběhl 
workshop na téma „Ovčí vlna,“ děti se 
seznámily s postupem zpracování vlny 
od počátku, a to stříhání ovcí, až po 
vznik konečného produktu. Vyzkou-
šely si kolovrátek, vyrobily ovečku z 
neopracované vlny, dále vypichovaly 
speciální jehlou obrázky a vytvářely 
kuličky z barevné vlny k přípravě náušnic.
24. března se 8. a 9. třída vydala do kina 
Lucerna, kde právě probíhal festival do-
kumentárních filmů o lidských právech 

– Jeden svět. Žáci zhlédli film s názvem 
Mé dětství, má země - 20 let v Afgháni-
stánu, který skrze osobní příběh hlav-
ního představitele zachycuje historické 
milníky této země mezi lety 2001 a 2021. 
Po projekci následovala moderovaná be-
seda s odborníkem na dané téma, který 
dětem ochotně zodpověděl veškeré 
dotazy či dovysvětlil některé, pro děti 
nejasné, události z dokumentu. Ten samý 
den zavítala na tento festival i 6. třída. 
Pro tento věk byla určena projekce č. 2, 
která zahrnovala tři krátké dokumenty. 
První – s názvem #lockdocks – byl se-
stavený z různých příběhů o tom, jak 
lockdown prožívaly děti z různých koutů 
Evropy. Druhý dokument s názvem 
Jules a já vyprávěl o chlapci, který se cítí 
být dívkou a byl vyprávěn z pohledu 

jeho sestry. Třetí dokument Bertha a 
Wolfram pojednával o výtvarně nadané 
dívce, která trpí vzácným syndromem 
způsobujícím postupnou ztrátu zraku 
a o tom, jak se s nepřízní osudu hlavní 
hrdinka vyrovnává. Jednotlivým projek-
cím předcházel úvod moderátorky a po 
zhlédnutí následovala diskuse. Šesťáky 
dokumenty doprovázené diskusí zau-
jaly a už se těší na další ročník. O den 
dříve tu samou projekci zhlédla i 7. třída.
Celý druhý stupeň se 25. března sešel 
v tělocvičně na přednášce zaměřené 
na trénink paměti, což je pro žáky při 
studiu poměrně důležité. Nejprve pro-
běhla úvodní teoretická část s vysvět-
lením toho, jak mozek a paměť fungují, 
jak se vjemy a informace do paměti 
ukládají, zmínka byla o paměti krátko-
dobé i dlouhodobé. Pak paní lektorka 
předvedla několik konkrétních cvičení 
pro lepší zapamatování si informací.
28. března se 4. třída zúčastnila v rámci fes-
tivalu Jeden svět dětem projekce 3 filmů 
v kině Světozor. Konkrétně šlo o Ostrov 
odpadů, #lockdocks a Bertha a Wolfram. 
Filmy byly zaměřené na problema-
tiku životního prostředí, environmen-
tální výchovu, život v lockdownu 
během pandemie Covid a na život s 
nemocí - konkrétně se syndromem 
Wolfram, který se týká poškození zraku. 
Další den šesťáci opět zavítali do diva-
dla Minor. Tentokrát zhlédli představení 
Bratři naděje, které na pozadí historic-
kých událostí vyprávělo příběh bratří 
Kopeckých, kteří ani během 1. světové 
války neopustili hraní s loutkami. Šesťáci 

se rovněž dozvěděli, kdo byli legionáři. 
Přestože se nejednalo o jednoduché 
téma, šesťáci byli představením nadšeni.
Snažíme se i o praktickou výuku, a 
proto si první třída předposlední 
březnový den vyzkoušela za pomoci 
pana Kamila setí na školním pozemku. 
8. dubna navštívila 2. třída v divadle Mi-
nor představení Sněhurka is not dead. 
Toto představení bylo moderní a ne-
tradičně zpracované. Technika jako ka-
mery, mobilní telefony se staly důleži-
tými prvky, které děj přenášely na velké 
plátno. Přes celkovou ponurost a horo-
rové scény se dětem představení líbilo. 
Je důležité zmínit i úspěch 4. třídy, kdy 
se výběr žáků pod vedením paní uči-
telky Hallett zúčastnil recitační a pě-
vecké soutěže Come and Show v an-
glickém jazyce, a to 12. dubna v ZUŠ 
Taussigova v Praze 8. Žáci se umístili 
na skvělém 2. místě ve své kategorii. 
Tento den zamířila do divadla Mi-
nor na hru Bratři naděje také 7. třída. 
20. dubna proběhlo v 8. třídě me-
zinárodní šetření počítačové a 
informační gramotnosti ICILS. 
Trvalo 4 hodiny, kdy děti vyplňovaly 
testy na počítači. Současně s tím se 
sbírala data i od učitelů, kteří je učí. 
Vše bylo řízeno Českou školní inspekcí.
22. dubna sázela 3. třída brambory, nej-
prve si vyzkoušela všechny přípravné 
práce nezbytné pro sázení brambor 
na poli. Dětem se podařilo za pomoci 
Kamila vyorat mělkou, poměrně rov-
nou brázdu. Když však Kamil zapřáhl 
kobylku Sáru, byla to úplně jiná jízda. 
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Každý ze třídy měl možnost vyzkoušet 
si orbu s pluhem a koníkem. Po vyo-
rání brázdy se všichni chopili s velkou 
opatrností brambor s klíčky. Brambory 
pak přibližně po jedné stopě kladli do 
brázdy. Potom dobrovolníci zahrnuli 
brázdu hráběmi a kobylka s bránami 
políčko uvláčela. Na závěr si každý opekl 
buřtíka, patřičně se vyudil v kouři a moc 
si pochutnal na občerstvení u ohně. 
Sběr papíru proběhl ve škole ve dnech 
25. - 28. dubna. Celkem se nasbíralo 
téměř 1600 kg. V soutěži tříd vyhrála 
4. třída, která nasbírala 308 kg, na 
druhém místě 2. třída se 150 kg a na 
třetím místě 5. B – 88 kg.  Tímto by-
chom rádi poděkovali všem žákům i 
rodičům, kteří se do této akce zapojili.
Velké přípravy vyvrcholily při charita-
tivním trhu Podaná ruka, na níž většina 
žáků tvořila své výrobky, přispěla pře-
čtenou knihou, nepoužívanou hračkou 
či oblečením, příspěvkem do tomboly. 
Vybraní žáci z 8. třídy a 5. B napekli pro 
návštěvníky spolu s našimi kuchařkami 
slané i sladké dobroty. V 16 hodin se 
otevřela malebná školní zahrada ná-
vštěvníkům, kteří mohli obdivovat jed-
notlivé stánky tříd, mateřské školky, ale 
i některých rodičů. Pokud nenakupovali, 
mohli nechat své děti zajezdit na koni, 
zkusit štěstí v tombole, vyfotit se s ne-
tradičně oděnou skupinkou, zasoutěžit 
si, občerstvit se a osvěžit zmrzlinou. Po-
hodové odpoledne se stalo i po dlouhé 
době možností setkání rodičů, učitelů, 
času zastavit se a popovídat si. Těšit nás 
též může důvod našeho setkání, neboť 
výtěžek z trhů ve výši 76 090 Kč bude 
použit na podporu Ukrajiny a ukrajin-
ských obyvatel v jejich nelehké situaci. 
Děkujeme všem, kteří se stali našimi 
sponzory, ale také otevřeli svá srdce a 
peněženky a přispěli na dobrou věc. Co 
se neprodalo, nalezlo též další využití, 
například zbylé oděvy byly odvezeny 
do charity pro ukrajinské utečence.
29. dubna vyučování v 8. a 9. třídě zpes-
třil workshop na téma Lidská práva, 
kde si žáci uvědomili, co jsou lidská 
práva, jak jsou pro člověka důležitá. 
Osmá třída se dále účastnila 3. května 
přednášky Nebezpečí sociálních sítí, 
která se soustředila na právní pově-
domí o nich. Na začátku přednášející 
diskutovala s žáky o sociálních sítích, o 

tom, jaké sociální sítě používají. Poté 
se rozdělili do skupin a každá dostala 
pracovní listy s fiktivními uživateli soci-
álních sítí, kdy každý z nich zachycoval 
některého typického uživatele a hlavně 
problematické projevy na sociálních 
sítích. Dle instrukcí měly děti propo-
jit nevhodné jevy a výroky s právním 
výkladem. Poté následovala diskuze a 
upozornění na to, jaké projevy již mo-
hou být problematické z pohledu práva.
Další den proběhla přednášková série 
v několika třídách. Nejprve 9. třída ote-
vřela den velmi silným tématem, jako je 
Holocaust. Přednáška byla velmi emo-
tivní. Děti si formou prožitku vyzkoušely, 

jaké by to bylo, pokud by se ocitly v roli 
Anny Frankové. Dále se 5. B zabývala 
Prevencí šikany, přednáška probíhala 
interaktivně, lektorky vycházely ze sku-
tečného případu, který dopadl tragicky a 
dětí se to velmi emočně dotklo. Den za-
vršilo téma Mediální gramotnosti určené 
8. třídě. Lektorky vycházely z osobních 
zkušeností žáků, vtahovaly je do tématu 
skutečnými příběhy, pracovaly s jejich 
názory. Právě v této době je opravdu 
důležité umět se orientovat v informa-
cích, které na nás ze všech stran útočí. 5. 
A zase vyrazila na Staroměstské náměstí 
a do Národního muzea, aby si poznatky 
z vlastivědy doplnila reálnými památ-
kami. Děti chodily podle mapy a hledaly 
vyznačená místa. Jejich kroky dále vedly 
přes tržiště a Václavské náměstí k jedné 
z nejvýznamnějších budov – Národ-
nímu muzeu.  Navštívily nejen evoluci s 
různorodými tvory, nezvyklými rybami, 
savci a obrovskou kostrou velryby, ale 
i část našich dějin. Jedním z největších 
zážitků byl spojovací tunel budov Ná-
rodního muzea, kde jsou promítány udá-
losti, které naši vlast potkaly. Národní 
muzeum celou třídu opravdu nadchlo.

Třída 5.B si došla ve čtvrtek 5. května 
dopoledne pro zaslouženou odměnu. 
Jejích kolektivní práce na téma Kabinet 
kuriozit byla vybrána novou pražskou 
galerií Kunsthalle jako jedna ze sedmi 
nejzajímavějších. Prostorová koláž se 
jmenovala „Harampádí na papíře“. V 
hodnocení poroty zaznělo: „Povedené 
uchopení tématu, které spojuje zamy-
šlení se nad důležitou problematikou 
hromadění věcí se zábavnou formou 
aktivity.” Děti a paní učitelky tedy měly 
možnost galerii zdarma navštívit a absol-
vovat bohatý a třídě „na míru ušitý“ pro-
gram lektorského oddělení. V oblasti vý-
tvarného umění uspěla i naše další žačka 
sedmé třídy, Kristýna Petráková, která 
získala ve své kategorii čestné uznání ve 
výtvarné soutěži na téma Můj volný čas.
Též 2. třída si vyzkoušela zasadit bram-
bory, ale kromě tvrdé dřiny si děti za-
skotačily v trávě, opekly buřty a poko-
chaly se krásnou vyhlídkou na Prahu.
V oblasti tělesné výchovy jsme získali 
také ocenění, neboť vybraní žáci se zú-
častnili Odznaku všestrannosti a někteří 
z nich si vybojovali postup do celopraž-
ského kola, jehož se účastnilo cca 200 
žáků. Mezi naše reprezentanty patří Vác-
lav Holubovský, Hana Makovičová, Stella 
Gabrielová, David Šnajdr, Štěpán Baron, 
Julie Jedličková a Laura Poláčková. První 
víceboj byl hodně silový, druhý víceboj 
konaný na atletickém stadionu Eden byl 
více běžecký. Největším úspěchem je 3. 
místo Julie Jedličkové (4. třída) a Štěpána 
Barona (5. A). Mottem našich žáků se 
stalo ,,Když nemůžeš, tak přidej“. Paní 
učitelka Radochová je právem hrdá na 
žáky, protože i když někteří z nich do-
končovali závod se slzami v očích, tak 
odcházeli s úsměvem na tváři a dva z 
nich i se zaslouženou medailí na krku. 
Květnovým vrcholem se pro školu 
stala účast na Slavnosti květů, kde 
přítomným hostům zarecitovala 1. 
třída, 4. třída vystoupila s oceněnou 
písní v soutěži Come and Show, řady 
přihlížejících pak doslova roztančilo 
vystoupení školního ukulele bandu 
pod vedením paní učitelky Tomajkové.
Už dnes se těšíme na další zpestření 
výuky, které nás čeká do konce tohoto 
školního roku, ovšem o tom až příště.

Za kolektiv ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
Jana Skuhravá
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33. SLAVNOST KVĚTŮ
Slavnost květů, tradiční oslava příchodu 
jara, probouzející se přírody, mateřství 
a lásky, každý si dosadí co libo. Tato kul-
turní akce se těší velkému zájmu vždy, a 
což teprve po nucené dvouleté odmlce. 
Na organizátory tak spadla veliká zod-
povědnost. Vymyslet program, ohlídat 
harmonogram, účinkující malé, velké, 
profesionální i amatérské, postavit scény, 
naladit zvuk, uchladit pivo, objednat po-
časí, věru dlouhý výčet povinností. Navíc 
byli všichni návštěvníci po dlouhé pauze  
ještě zvědavější než obvykle, jaký pro-
gram pro ně městská část připravila. Již 
od jedné hodiny odpolední se trousili 
do Houslí první hosté a zaujímali místa 
na prosluněném palouku. Před druhou 
hodinou byl  u vstupu nápor rodičů a 
prarodičů, kteří přišli podpořit své po-
tomky a prapotomky u jejich vystou-

pení. Zahájeno bylo na čas, fronty na 
pivo, víno, limo se daly vydržet, sladké 
i slané dobroty chutnaly všem a zmr-
zlina šla na odbyt i ve večerních hodi-

nách, kdy se ochladilo. Odpoledne se 
šlo do divadla, tvořilo s liškami a liščaty, 
malovalo se na obličej, střílelo ze vzdu-
chovky, jezdilo na kolotoči, slaňovalo i 

zachraňovalo „raněné“.  A nad tím vším 
a námi všemi se vznášely mýdlové bub-
liny. V hlavním programu tradičně milá 
mrňata s jejich kouzelnou choreografií, 

zodpovědná příprava školáků z vyšších 
ročníků, profesionální moderátorka Lu-
cie Sinková zvládla účinkující i premiéru 
v terénu na výbornou a s grácií, její práce 

nepostrádala humor a švih. Osvědčení 
Docenti ovládli pódium těsně po čtvrté, 
zpěváka z Liverpoolu taky nemáme v 
Houslích každý den a jeho So Fine byli 
fajn. Rockový Strahov burácel už skoro 
za tmy. A tmu už úplně úplnou rozzářily 
ohně  Pyroterry. Všichni se skvěle bavili, 
a nebýt toho, že jsme se zavázali nerušit 
v naší přírodní kulturní památce noční 
klid zvířecích obyvatel, nikdo by na 
odchod domů nepomýšlel. Ale byl čas 
dopít,  dojíst, pochytat děti, kterým se 
divokým po celoodpolední zábavě vů-
bec nechtělo do postelí, a rozdělit úkoly 
na druhý den. O nedělních polednách 
nezbylo po slávě ani stopy. Praktická 
změna, tohle zálohované nádobí a bez-
pečné, přenosné popelníky. Dvanáct sto-
vek návštěvníků všechno snědlo a vypilo, 
nikdo se nepohádal ani nepopral a světe, 
div se, ani nekáplo. 33. ročník Slavnosti 
květů můžeme považovat za úspěšný.
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14. LYSOLAJSKÝ BĚH
Ve čtvrtek 9. června 2022 se konal už 14. 
Lysolajský běh, který dopoledne zahá-
jily děti Mateřské školy Pampeliška na 
trati 110 m. Po loňské pauze - zaviněné 
pandemií – se letos opět konaly závody 
žáků Základní školy Járy Cimrmana na 
tratích 360 m pro 1. až 3. třídu, 630 m pro 
4. a 5. třídu a 1 050 m pro 6. až 9. třídu. 
Po doběhu každé dítě dostalo drobný 
dárek a první tři v každé kategorii di-
plomy. Před závodem na 1 050 m byl 
vložený závod dvoučlenných štafet uči-
telů na dvakrát 630 m. Jak úžasně fandily 
děti svým učitelům si málokdo dovede 
představit. Dopoledních závodů za pří-
jemně letního počasí se zúčastnilo 205 
dětí a 8 učitelů. Hlavní závod na 6 000 
m v podvečer odstartoval starosta naší 
městské části Petr Hlubuček. Závodilo se 
ve 12 věkových kategoriích s celkovou 

účastí 142 závodníků. Náročnou zvlně-
nou trať nejlépe zvládl Michal Procházka 
ze SABZO Praha v čase 19:57 min., čímž 
zaostal o 10 s za vlastním traťovým rekor-
dem z loňského roku. Michal Procházka 
v našem závodě zvítězil od roku 2014 
už 8krát v řadě za sebou. V kategorii žen 
zvítězila Helena Poborská z KERTEAM  
časem 24:23 min. Traťový rekord z roku 
2012 časem 22:17 min. stále drží Kamila 
Gregorová z AC TEPO Kladno. Potěšitelná 
je účast závodníků z Lysolaj, bylo jich 21 

– ovšem rekordních 49 bylo v roce 2019. 
Během závodu bylo zataženo, 18 stupňů 
Celsia, trasa závodu suchá, mírný vítr. 
Letos se během závodu nikdo nezranil.  
Od loňského ročníku je elektronické mě-
ření časů závodníků, a tak vytištěné vý-
sledky dle jednotlivých kategorií byly k 
dispozici hned po doběhnutí posledního 
závodníka a následovalo vyhlášení vždy 
prvních tří závodníků po jednotlivých 

věkových kategoriích. Ceny předávali 
starosta městské části Praha – Lysolaje 
Petr Hlubuček, za pořádající Pétanque 

club Lysolaje jeho předsedkyně Ivana 
Majerová a Petr Matyáš za sponzora zá-
vodu STTAB s.r.o. Po vyhlášení výsledků 
přešla většina startujících k ohni, kde 

si každý mohl opéct špekáčky a za do-
provodu hudby kapely Třetí dech hod-
notit průběh závodu. Podle ohlasů zá-

vodníků, ale i diváků lze konstatovat, že 
čtrnáctý ročník byl úspěšný. Za to patří 
dík všem pořadatelům, kteří se na or-
ganizaci závodu podíleli.   Miloš Šimon
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ZA HUMNY
.
Kolovna vrací život Trojskému pivovaru.
Aktuálně část pivovaru prochází re-
konstrukcí pod záštitou společnosti 
Kolovna, která se nyní chystá do areálu 
vrátit společenské dění a opět ho oživit. 
V přední části areálu je plánována roz-
sáhlá cyklistická prodejna s půjčov-
nou kol a servisem, zatímco venkovní 
areál bude nabízet gastro zónu a mul-
tifunkční prostor pro setkávání nejen 
milovníků cyklistiky, ale pro všechny, 

kteří si chtějí vychutnat dobré jídlo 
nebo si užít klidu v zázemí areálu.
S Kolovnou Trojský pivovar ožije 
už 25. června, kdy proběhne slav-
nostní otevření pro veřejnost s bo-
hatým doprovodným programem. 

Na Výstavišti v bubenečské části Prahy 7 
začaly restaurátorské práce na vitrážích 
a dalších historických prvcích v Průmy-
slovém paláci, který se nyní opravuje. 
Restaurátoři z firmy Kolektiv Ateli-
ers budou mimo jiné demontovat 

všech 5 023 skleněných částí, které 
tvoří vitráž ve střední hale paláce. 
Rekonstrukce Průmyslového paláce by 
měla stát asi 2,5 miliardy korun. Práce, 
které provádí konsorcium firem Metro-
stav, Avers a Syner, by měly být podle 
aktuálních odhadů hotové v roce 2025. 
Dostavba vyhořelého křídla Průmyslo-
vého paláce, které požár postihl v roce 
2008, a rekonstrukce této dominanty 
Výstaviště začala letos v únoru. Sta-
vební firmy postaví repliku vyhoře-
lého křídla, která však bude uvnitř 
vybavená moderními technolo-
giemi, jako je třeba vzduchotech-
nika a tzv. zastiňovací technologie.

Pražský dopravní podnik (DPP) vy-
píše mezinárodní architektonickou 
soutěž na lanovku, která má v bu-

doucnu propojit Podbabu s Bohnicemi. 
Výsledek by měl být znám v srpnu. 
Lanovka má zajistit přímé propojení 
mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než 
vznikne plánovaná tramvajová trať.
Soutěž má určit podobu tří sta-
nic a pěti podpěr plánované trati. 
Na více než dvoukilometrové dráze 
město plánuje stanice Podbaba, Troja 
a Bohnice. Budou na ní jezdit kabiny s ka-
pacitou 35 osob a v jednom směru má být 
schopná za hodinu přepravit až 2 000 lidí. 
Jejím cílem je zajistit propojení Prahy 
6 a Prahy 8, které jsou sice vzdušnou 
čarou nedaleko, ale neexistuje mezi 
nimi přímé spojení a lidé pro cesty 
mezi nimi musí jezdit přes centrum. 
V dlouhodobém výhledu pak město 
plánuje propojení tramvajovou tratí s no-
vým mostem v Troji, to nicméně 
zřejmě vznikne až za desítky let.

Dvorecký most, který propojí 
Prahu 4 s Prahou 5, by se měl za-
čít stavět na konci měsíce srpna 
či na začátku září letošního roku. 
Hotovo by mělo být na přelomu let 2024 a 
2025. Most přes Vltavu bude sloužit tram-
vajím, autobusům, cyklistům a pěším.
Konsorcium firem Metrostav TBR, 
Strabag a Firesta Fisher vyhrálo tendr s 
nabídkovou cenou 1,075 miliardy korun. 
Firmy most postaví za 810 dní od pře-
vzetí stavby. Na stavební práce bude 
platit záruka 72 měsíců a na železobe-
tonovou konstrukci mostu 120 měsíců. 
Most bude na délku měřit 388 
metrů a široký bude 16 metrů.
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Dopravní uzavírky
Od 2. 7. 2022 do 5. 7. 2022 bude úplně 
uzavřena komunikace Horoměřická v 
úseku V Šáreckém údolí - Želivka z dů-
vodu opravy vozovky. Objízdná trasa 
bude vedena přes letiště, Lysolaje 
nebo Nebušice směrem od kruhového 
objezdu u Jenerálky. Více informací 
naleznete na www.horomerice.cz.

V průběhu letních měsíců je z dů-
vodu opravy stavebního prahu zvý-
šené křižovatky plánována úplná uza-
vírka komunikace Štěpnice v úseku 
od horní ulice v ZO Zavážky po vjezd 
na fotbalové hřiště TJ Sokol Lysolaje.
Jakmile budou dostupné podrob-
nější informace včetně objízdné 
trasy a případného omezení MHD, 
tak budou k nalezení na webových 
stránkách www.praha-lysolaje.cz.

Zoologická zahrada
Čtvrtek 30. 6. 2022
Prázdniny začínají, aneb pozorujte a 
poznávejte zvířata kolem nás.
Prázdniny začínají a s jejich začátkem 
se vydáváme stále více do přírody a 
máme možnost pozorovat volně žijící 
živočichy z těsné blízkosti. Jak se to ale 
dělá a co k tomu potřebujeme? To vše 
se dozvíte během speciálních prohlí-
dek vedených odbornými průvodci.

- 12.00, 13.00 a 14.00 začátek prohlídek
Během prohlídek budeme pátrat po 
volně žijících ptácích, savcích, plazech, 
obojživelnících ale i hmyzu v areálu zoo-
logické zahrady. Mezi 10.00 – 16.00 bude 
doprovodný program u Vzdělávacího 
centra:
• Poznejte ikonické zástupce fauny České 
republiky
• Zjistěte, jakou nezastupitelnou úlohu 

hraje v ekosystémech hmyz
• Anketa o nejoblíbenější zvíře ČR
• Kreativní dílna pro nejmenší. 

Praha 6 
Červencové požitkové malování
30. - 31. 7. 2022 vždy o 10:00 do 16:00
Eko arteterapie - tvorba a malování v 
přírodě. Příroda je dalším prostorem, 
kde můžete svobodně tvořit a objevovat 
své skryté dary a touhy. Když se naučíte 
přírodu vnímat všemi svými smysly, po-
skytne vám zpětnou vazbu a odpovědi 
na vaše otázky. Technický vývoj nás čím 
dál více odpojuje nejen od přírody, ale 
hlavně od naší živosti. Proto je důle-
žité umět s ní zpátky navázat kontakt 
a využít vše, co nám nabízí k dosažení 
vlastního zdraví a harmonie.  Přijďte s 
námi zažít tuto jedinečnou sebepozná-
vací cestu v nedaleké a kouzelné Šárce. 

MŠ PAMPELIŠKA                                                                                                                                         
                
Před pár dny jsme se vrátili ze školky v 
přírodě, kterou jsme konečně po velkém 
očekávání mohli realizovat. Celá akce 
mohla být uskutečněna i díky rodičům, 
kteří si nechali doma děti, které ještě 
nejsou připravené být týden bez nich. Za 
to jim velmi děkujeme. Přestěhovali jsme 

školku i s kuchyní do nádherného místa 
rekreačního střediska nedaleko Bechyně. 
Týden jsme žili v chatkách, vstávali za 
zpěvu ptáků a vybíhali rovnou na trávu. 
Děti hledaly skřítky, kteří se rozutekli 
rytíři Brtníkovi, asi cestou ze Slavnosti 
květů, kde jich skupinka tančila. Děti 
postavily v lese pro skřítky domečky a 
oni se do nich nastěhovali, dokonce nás 
nechali podívat se na ně. Během týdne 
jsme zažili s dětmi mnoho krásných chvil. 
Měli jsme příležitost zažít je „jinak“ a zjis-

tili jsme, že se nám vrací energie, kterou 
jim přes rok věnujeme. Minimální stesky 
po rodičích, smích, jiskry v očích nás ujis-
tily, že naše práce má smysl. Snad už se 
bude svět točit správným směrem a pří-
ští rok si školku v přírodě zopakujeme.
Harmonogram akcí se nám po-
malu naplnil, moc času už nám 
nezbývá. Ještě máme v plánu be-

sedy pro rodiče, výlet, divadlo. 
Ve středu 22. června se rozloučíme s 
předškoláky na zahradě školky. Tentokrát 
jsou zváni všichni a o to více se těšíme. 
Letos se budeme loučit s dětmi, které 
s námi prožily krkolomné období. My-
slím, že to náš vztah upevnilo, válečná 
situace ve světě otevřela mnoho témat 
a my měli možnost uvědomit si hodnoty, 
které máme - zdraví, domov, kamarády.   
Po zápisech máme přijaté další 
děti a část z nich nastoupí do 

nové budovy, která bude moderní, 
krásná a svou duši teprve získá. 
Paní učitelky a personál je již připraven 
začít novou školku oživovat. V pon-
dělí 20. června pořádáme schůzku pro 
rodiče nově nastupujících dětí, kde 
jim kromě informací o chodu školky 
představíme také jejich paní učitelky.  
Dveře školky se uzavřou s posledním 

červnem a pro děti opět otevřou 1. září. 
Budou to poslední prázdniny, kdy bude 
provoz školky přerušen na celé dva 
měsíce. Během nich prostory vyčistíme, 
opravíme vše porouchané a dáme čas 
paním učitelkám, aby načerpaly síly a 
připravily program pro další školní rok.

Přeji všem slunečné léto, mnoho krásných 
chvil s dětmi a rodinou. A nezapomeňme, 
že trochu letního lenošení není na škodu.

 Kolektiv MŠ Pampeliška



10 Lysolajský zpravodaj 5 / 6

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Malebná 

zákoutí, jež dorazily do redakce Lysolaj-

ského zpravodaje, odbornou porotu naší 

fotosoutěže nejvíce zaujala fotografie 

Daniela Raimana. Gratulujeme k  vítězství. 

Věcná cena od Městské části Praha-

-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Letní lenošení

Vítězní fotografové se mohou těšit 

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

ROZLOUČENÍ

Paní Marie Hrubá zesnula

dne 4. 5. 2022 ve věku 75 let.

Pan Václav Trojan zesnul

dne 14. 5. 2022 ve věku 72 let.

Pan Josef Denkr zesnul

dne 22. 5. 2022 ve věku  60 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich  památku.

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 20. 6. 2022

ZO Sadová

Pondělí 27. 6. 2022

Nad Podbabskou skálou x K Vinici

Pondělí 4. 7.  2022

ZO V Háji, ul. Poustka

Pondělí  11. 7. 2022 

ZO Zavážky - spodní ulice

Pondělí 18. 7. 2022 

Lysolajské údolí u čp 115/33 (u mostku)

Pondělí 25. 7. 2022

ul. Hřebenová (u č. 16)

Pondělí 1. 8. 2022 

ZO Zavážky - prostřední ulice

Pondělí 8. 8. 2022 

Lysolajské údolí, u biootopu

Pondělí 15. 8. 2022 

ZO Sadová

Pondělí 22. 8. 2022 

Nad Podbabskou skálou x K Vinici

Přistavení vždy od 08:00 do 10:00 hodin.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Úterý 21. 6. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Sídlištní, parkoviště u č. p. 245

 BIO KONTEJNERY MHMP

Sobota 18. 6. 2022

13:00 - 16:00 hodin

ul. Květová

Sobota 27. 8. 2022

09:00 - 12:00 hodin

ZO Zavážky

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Sobota 20. 8. 2022, 18:00 - 18:20 hodin                        

ul. Hřebenová (u č. 16)

Sobota 20. 8. 2022, 18:40 - 19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská
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MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
Dětský kroužek MHZ Lysolaje se v 
květnu zúčastnil „Slavnosti květů“. Děti 
zajišťovaly džberovky, maskování a 
lanovku. Lanovka  měla velký úspěch. 

V červnu je v plánu víkendová akce s 
bazénem a výcvikem na vodě. Žádná 
víkendovka se neobejde bez noční 
hry, kterou plánujeme zpestřit nočním 
potápěním. Každý čtvrtek pravidelně 
cvičíme požární útok na hřišti a při 
špatném počasí trénujeme první pomoc.

O prázdninách pojedeme na 
soustředění, které je zaměřeno na 

lezení po skalách a záchranu ve výškách.

Na konci prázdnin se děti zúčastní 
130 let výročí založení SDH. Děti 
předvedou ukázku požárního útoku 
a první pomoci.       Michal Skála

Dvouměsíčník Lysolajský zpravodaj

Periodický tisk  územního samospráv-
ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 
Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 
920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 18. 8. 2022 v nákladu 800 ks, 
uzávěrka je 2. 8.  2022

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, 
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 
www.falon.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Paní Blanka Hejdánková - 70 let

Pan Emil Vondra - 85 let

Paní Jindřiška Bělohoubková - 80 let 

Paní Alena Reitmeierová - 90 let

Paní Ludmila Krejčí - 75 let

Paní Alena Valentová - 80 let

Paní Jaroslava Pechová - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

SDH LYSOLAJE
Členové naší jednotky měli v uplynu-
lých dvou měsících poměrně napilno. 
Účastnili se hned několika školení na 
stanicích HZS v Praze, kde si zopako-
vali mimo jiné principy vstupů do uza-
vřených prostor, základní bezpečnost 
při výskytu nebezpečné látky, postupy 
při zásahu u dopravní nehody nebo 
třeba základy předlékařské první po-
moci, na jejíž téma se také účastnili o 
uplynulém víkendu i taktického cvičení.                                                               
Kromě výcviku jednotky jsme také or-
ganizovali sběr železného šrotu, drželi 
pohotovost a zároveň zajišťovali dohled, 
na Břevnově a na Ladronce při pálení 
čarodějnic a také třeba asistovali při čiš-
tění lysolajské požární nádrže, která má 
především v letních měsících i důležitější 
funkci než jen funkci rekreační, a tou je, 
že slouží jako záložní zdroj požární vody.
Na rozdíl od těchto plánovaných akcí 
nás neminulo ani několik těch neplá-
novaných, tedy výjezdů. Kromě těch 
drobnějších zásahů, jako byly zatou-
lané včely nebo spadlý strom jsme měli 
i několik náročnějších zásahů. Prvním z 
nich byl požár lesního porostu na Kozích 
hřbetech v Suchdole, kam jsme, spolu 
s ostatními jednotkami, vyjeli naší vel-
kokapacitní cisternou určenou právě 
k dopravě vody pro podobné případy. 
Další dva zásahy však byly závažnější. 
Jedním z nich byl požár bytu přímo v 
Lysolajích, kam byla naše jednotka spolu 
s dalšími vyslána krátce před půlnocí a 

po lokalizaci požáru zde byla z důvodu 
dohlídky a dohašování skrytých ohnisek 
ponechána až do dopoledních hodin 
následujícího dne, kdy byla vystřídána 

družstvem profesionálních hasičů z Pe-
třin. Tím druhým zásahem byl požár do-
mova se zvláštním režimem v Roztokách, 
kam jsme byli vyslání v rámci mezikraj-
ské výpomoci, z důvodu vysokého po-
plachového stupně. Po příjezdu na místo 
jsme se zde z rozhodnutí velitele zásahu 
primárně zaměřili na záchranu osob ze 
zakouřené budovy a následně na je-
jím hašení. Zároveň sem byla vyslána 
i naše velkokapacitní cisterna, která i s 
mnoha dalšími zajišťovala kyvadlovou 
dopravou vody z čerpacího stanoviště 
zřízeného na Vltavě, pro zajištění do-
statečného množství vody pro hašení.                                                                               
Stejně tak jako členové naší jednotky, 
nazahálejí ani naši mladí hasiči, kteří 
začali zvláště v poslední době využívat 
na plno ke své přípravě hasičské hřiště 
v bývalé Denkrově pískovně, kde je 
můžete vídat při pěkném počasí každý 

čtvrtek. Soustředí se zde především na 
trénink požárního útoku, štafety požár-
ních dvojic, ale i dalších disciplín, které 
k dovednostem mladých hasičů neod-
myslitelně patří, a jde jim to náramně.                                                                                   
Závěrem bychom vás chtěli všechny, pro-
zatím trochu s předstihem, srdečně po-
zvat na 130. výročí založení SDH Lysolaje, 
které proběhne poslední prázdninovou 
sobotu, tedy 27. srpna, v okolí lysolaj-
ské hasičárny. Můžete se těšit na nabitý 
program. Bude zde k vidění historická 
i novodobá hasičská technika, ukázky 
práce hasičů a také našich mladých ha-
sičů, nebude chybět ani průvod s kape-
lou a mnoho dalšího. Těšíme se na vás.

Členové SDH Lysolaje



Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab

V Í C E  N A  W W W . P R A H A - LY S O L A J E . C Z
Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

D E K Y,  S E D Á K Y  A  O B Č E R S T V E N Í  S  S E B O U !

Letní kino Lysolaje
A T R I U M  Z Š  J Á R Y  C I M R M A N A  /  K A Ž D Ý  Č T V R T E K  O D  2 1  H O D .

2 8 . 6 .
1 2 . 7 .
1 9 . 7 .

2 6 . 7 .
2 . 8 .
9 . 8 .

Největší showman
T ři billboardy kousek za Ebbingem
Z menšování
Zahradnictví: Dezertér
Čertoviny
Tátova volha

Program červenec - srpen 2022Program červenec - srpen 2022

30. 6.   Srdce na dlani / ČR  od 21:30 hodin

7. 7.   Amélie z Montmartru  / Francie  od 21:30 hodin

14. 7.   Zátopek / ČR  od 21:30 hodin

21. 7.   Mimořádná událost / ČR  od 21:30 hodin

28. 7.   Deníček moderního fotra / ČR  od 21:30 hodin

4. 8.   Zelená kniha / USA  od 21:00 hodin

11. 8.   Vyšehrad / ČR  od 21:00 hodin

18. 8.   Není čas zemřít / USA  od 20:00 hodin

25. 8.   Po čem muži touží 2 / ČR  od 20:00 hodin


