Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu a k prázdninovým radovánkám nepochybně patří vodní a extrémní sporty a nejrůznější
aktivity, které během roku běžně neprovozujeme. Právě proto bychom měli dávat o to větší pozor na bezpečnost naši
a hlavně našich malých ratolestí.
Léto skýtá mnoho možností, jak naše
nejmenší zabavit. Existují aktivity, které
můžeme provozovat spolu s nimi, ale
i aktivity, kam mohou děti samy, a to
se jim samozřejmě líbí nejvíc. Pro naše
ratolesti jsou přirozeně nejatraktivnější
letní tábory, které je ale nutné pečlivě
vybírat. I přes to, že prázdniny již začaly se občas naskytne volné místo na některém táboře. Tábory jsou velice často
již několik měsíců dopředu zamluvené,
proto pokud hledáte například v těchto
dnech tábor na poslední chvíli, může nastat situace, že získáte místo na táboře,
kde může, ale nemusí být něco v nepořádku. Pokud ovšem vybíráte tábor již
z předstihem a v řádném termínu, existuje několik rad jak vybrat ten správný,
kde si vaše dítko užije skvělou zábavu,
ale nepřijede zpět nemocné nebo s nějakým tím šrámem. Ani sebelepší tábor
vám nezaručí absolutní bezpečí, ale
v první řadě by každý měl dát na dobrou
reputaci tábora, protože není lepší reklama než spokojený „zákazník“.
V současné době moderní a pro děti
atraktivní letní aktivity, jako je rafting,
potápění, lanová centra, paintball, není
problém od určitého věku pod dohledem
profesionálů vyzkoušet, ale zase platí
pravidlo o důsledném výběru provozovatele. I sporty celkem „klasické“ jako
plavání nebo jen prostý výlet do lesa či
na kole mohou být velmi nebezpečné,
pokud nemá dítko stanoveny pevné hranice. Dětí se drží dva druhy štěstí – jedno
dítě leze po stromech, skáče po hlavě do
vody nebo leze na horolezeckou stěnu
a nikdy se ani neškrábne, jiné dítě stoupne poprvé do moře v Chorvatsku a šlápne na ježka.
V našem nejbližším okolí nejsou dostupné žádné „extrémní“ zábavičky pro
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děti a dorost, ale máme krásnou vápencovou rokli a přilehlý les. Skýtá prostor
nejen pro výlet na kole nebo jen procházku přírodou, ale také může zlákat
jedince s touhou po adrenalinu k pokusům o zdolávání skal či k průzkumu
jeskyní. Tento krasový prostor je státem
chráněnou přírodní památkou, pohyb
zde není nijak omezen, ale její poškozování, ať úmyslné či ne, je protizákonné.
A lezení po ne zcela pevných a stabilních stěnách není úplně bezpečnou zábavou. V nedávné době zde došlo k poškození skalních útvarů erozí a k sesuvu

části stěn. Prostor byl nějakou dobu kvůli bezpečnosti osob uzavřen. V současné
době je již soutěska upravená, stěny byly
stabilizovány a stezka vedoucí do strže
byla opět zprůchodněna. Doufejme, že
na dlouhou dobu.
Přeji příjemný zbytek prázdnin vám
všem, milovníkům více či méně adrenalinových zábav i těm, kdo dají přednost
poklidné procházce třeba v Houslích. Je
jedno jaký způsob odpočinku zvolíme,
důležité je přečkat léto bez zbytečných
úrazů a komplikací.
Ing. Pavlína Beranová

Foto: Ing. Petr Hlubuček
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mistr jan Hus na krakovci
Dne 6. července tohoto roku byla odhalena na hradě Krakovci
socha Mistra Jana Husa, která vznikala od loňského října v ateliéru sochaře Váchy. Socha je sedící, 180 centimetrů vysoká. Je
z hořického pískovce a váží 1,8 tuny.
Hrad Krakovec se nachází ve středočeském kraji, 15 km od
Rakovníka. Jan Hus tam pobýval čtyři měsíce před odjezdem
do Kostnice.

Začátek práce na soše Jana Husa.

Socha před dokončením, ještě v Lysolajích.

Osazení na místo u hradu Krakovce.

Před slavnostním odhalením sochy.

Slavnostní odhalení.

Mistr Jan Hus na Krakovci.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
rádi bychom přispěli k vaší prázdninové
pohodě a připravili pro vás trochu zajímavého čtení v letním čísle Lysolajského zpravodaje.
Jednou z již standardních kapitol
zpravodaje jsou zprávy z radnice, kde
vám přinášíme aktuality z naší městské
části.
Začátkem července došlo k opravě
horní části komunikace Štěpnice. Doufáme, že odstranění děr, které donedávna brzdily auta jedoucí od Horoměřic,
nepovede k dalšímu zvyšování rychlosti
vozidel projíždějících obcí. Také z tohoto důvodu hodláme v ulici Lysolajské
údolí nainstalovat dva informační radary, které by upozornily řidiče na rychlost jízdy.
Dále bychom vás rádi informovali, že díky riskantnímu způsobu jízdy
mnohých řidičů v Lysolajském údolí
a množícím se stížnostem občanů na
bezpečnost pohybu na komunikacích
dojde v brzké době k opětovnému měření rychlosti hlídkou PČR. Toto měření policejním radarem by mělo postihnout především piráty silnic, kteří svojí
agresivní a rychlou jízdou ohrožují nás
všechny. Věříme, že se to netýká nikoho
z nás místních, protože po silnici se pohybují i naše děti, tudíž se měření nijak
nedotkne našich peněženek a zvýši se
bezpečnost v Lysolajích.

Zprávy ze školy
a školky
Hodnocení školního roku 2010/2011

Tak jako každý červen nastává čas na krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
Vloni jsme toto
hodnocení pojali
trochu komplexněji a zaměřili se
na celé období
minulých čtyř let
od nástupu nového vedení školy,
takže letos bychom pouze stručně shrnuli události a změny, které nastaly od září
2010. Těší nás, že i letos může být naše
hodnocení velmi pozitivní.
Na prvním místě jistě stojí za připomenutí další výrazný nárůst počtu žáků školy,
který potvrzuje trvalý zájem o naši školu
nejen místních obyvatel, ale i obyvatel
okolních obcí. Celkový počet žáků školy je
v současné době 248 a velmi se blíží rejstříkové kapacitě školy, která je 250 žáků.
Vzhledem k tomu jsme zažádali prostřednictvím zřizovatele školy o navýšení kapacity na 400 žáků. Tento administrativní
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• Vzhledem k letošnímu deštivému létu,
a tím i bujnému růstu vegetace rychle
zarůstají i naše veřejné plochy. Za normálních okolností bojujeme za každou
zelenou rostlinu, ale v tomto případě,
kdy plevel ničí chodníky a větve bujaře
rostoucí vegetace se rozpínají do všech
stran, musíme přírodu trochu usměrnit.
Na obecních pozemcích je naše neustálá
snaha komplikována časem dovolených.
Žádáme vás proto, abyste si při péči
o zeleň na svých zahrádkách všimli i trávy a přerostlých větví v okolí vašich nemovitostí a pomohli nám tak s údržbou
přilehlých prostranství. Víme, že mnozí
z vás tak již činí, a těm patří náš dík.
S vaší pomocí budou Lysolaje zase
o něco krásnější.
• V průběhu června byly realizovány
avízované nutné opravy budovy úřadu
městské části. Dále práce budou pokračovat na obecních garážích a hasičské
zbrojnici, kam již delší dobu zatéká. Do
začátku školního roku nás čeká ještě
dost práce ve školce a ve škole.
• O víkendu 13. a 14. 8. 2011 bude
z důvodu opravy povrchu vozovky
a opravy kanalizačních vpustí uzavřena
ulice Lysolajské údolí od Břetislavky až
po hasičskou zbrojnici. Po dobu uzavírky
pojedou autobusy MHD objížďkou přes
Suchdol. Konečná zastávka linky č. 160
bude u samoobsluhy a linka č. 355 bude
úkon však musí být podložen také faktickým rozšířením školních prostor, což se
neobejde bez velkých finančních nákladů
nad rámec rozpočtu školy i obce. Pan starosta se velmi snaží o získání dotace na
zřízení tří dalších kmenových učeben v nedávno rozšířené půdní vestavbě. V případě
úspěchu by se velmi zlepšily podmínky ke
vzdělávání, neboť díky rostoucím počtům
žáků ve třídách jsou již některé současné
učebny na hranici použitelnosti.
Pokračuje i dobrá spolupráce s partnerskými zahraničními školami Riverside
School a International School of Prague,
jejichž studenti jsou i našimi kmenovými
žáky. V letošním roce si v naší škole doplňovalo české vzdělání již 64 studentů
zahraničních škol.
Učitelský sbor nadále zůstává velmi stabilní a nedochází v něm téměř k žádným
změnám. Učitelé, nově přijatí z důvodu
nárůstu počtu žáků a tím pádem i vyučovacích hodin, se výborně zařadili do našeho
pedagogického týmu a stali se jeho posilami. Celý pedagogický sbor letos dokončil
čtyřicetihodinový blok dalšího vzdělávání
pedagogů zaměřený na moderní formy
výuky.

zastavovat na občasné zastávce Štěpnice
v zahrádkářské osadě Na Zavážkách,
poté bude bus č. 355 pokračovat dále do
Horoměřic a nebude tak o tomto víkendu
do Lysolaj zajíždět. Následně plánujeme
opravu kanalizačních vpustí v horní části
Lysolajského údolí, kde některé poklopy
taktéž špatně doléhají. Bude provedeno
také čištění zanešených kanálů u dešťové
kanalizace, aby kanalizace mohla správně plnit funkci sběru srážkových vod
z komunikace. Zde bych rád požádal
o vaši spolupráci. Pokud víte o nějakém
konkrétním místě či vpusti, kterým bychom měli věnovat více pozornosti, prosím o předání informace na ÚMČ.
• V ulici Zavážky nám zkomplikovala
cestu na Suchdol havárie vysokotlakého plynového potrubí uloženého pod
komunikací, která si vyžádala výměnu
zkorodovaných částí. V současné době
je již vše v pořádku.
• Prázdniny jsou sice teprve v polovině, ale už dnes bychom vás rádi pozvali
na kulturně sportovní víkend 3. – 4. 9.
2011, který pořádáme pod názvem „Rozloučení s létem“.
• Rád bych vám popřál pěkné léto,
hodně slunečných a radostných dnů
v čase zasloužené dovolené a odpočinku a dětem mnoho prázdninových dobrodružství.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Také v materiální oblasti se naše škola
již zvolna dostala na slušnou úroveň a daří
se nám průběžně obnovovat a modernizovat vybavení i pomůcky. Dokladem toho
jsou například čtyři interaktivní tabule,
které velmi rozšířily výukové možnosti,
nově zřízená a vybavená počítačová učebna, notebooky pro třídní učitele nebo nové
počítačové výukové programy včetně interaktivních učebnic některých předmětů
od nakladatelství Fraus. Tato moderní
technika se stala běžnou součástí výuky
a snažíme se, aby i naši žáci byli schopni
ji plně využívat. Při různých projektech na
druhém stupni jsme se mohli přesvědčit,
že naši studenti zvládnou na slušné úrovni
samostatnou prezentaci své práce s využitím interaktivní tabule.
Ze stavebních vylepšení letošního roku
je jistě největší a nejviditelnější změnou
kompletní rekonstrukce suterénu budovy
včetně nové dlažby na chodbě, změny ve
školní kuchyni a přeměna původní jídelny
v moderní a příjemný prostor s novými
jídelními sety. Změnou k lepšímu je i přesun žákovské dílny do mnohem prostornější místnosti. Rekonstrukce samozřejmě
pokračování na str. 4
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Ukázka práce z výtvarné dílny (autorka Barbora Růžičková).
pokračování ze str. 3

přesáhla finanční možnosti školy a byla
zajištěna městskou částí Praha – Lysolaje. Jsme velmi rádi, že došlo k navázání
velmi dobré spolupráce s nově zvoleným
zastupitelstvem ÚMČ Praha – Lysolaje
v čele s panem starostou Ing. Hlubučkem
a vnímáme výraznou snahu o podporu
školy a její další rozvoj. Díky finanční
dotaci zřizovatele školy se také podařilo
připravit a zajistit výuku anglického jazyka
jako povinného předmětu již od 1. třídy,
a to od září 2011.
V průběhu školního roku se uskutečnila
celá řada zajímavých akcí, s jejich výčtem
se můžete seznámit v samostatném přehledu na našich webových stránkách. Za
připomenutí jistě stojí tradiční podzimní
školní zahradní party, vánoční program
školy, účast na obecní Slavnosti květů a Lysolajském běhu. Dva žáci naší školy také
iniciovali dobročinnou akci na podporu
dětí s tzv. nemocí motýlích křídel, do které byla zapojena lysolajská a suchdolská
veřejnost. Všechny tyto akce jsou zároveň
i dobrou prezentací školy před veřejností
a ukázkou dovedností a schopností našich žáků. Ve škole letos také velmi dobře
fungoval žákovský parlament, který přišel
s řadou zajímavých námětů. Škola opět
organizovala osvědčené a tradiční aktivity
– školy v přírodě na prvním stupni, lyžařský a snowboardový výcvikový kurz, výuku
plavání, zážitkový kurz pro žáky 6. třídy,
návštěvy kulturních a vzdělávacích pořadů a třídní výlety na konci školního roku.

I letos se můžeme pochlubit bohatou nabídkou mimoškolní činnosti, děti si mohly
vybírat z více než deseti zájmových kroužků, pokračuje dobrá spolupráce s agenturou Kroužky a DDM Praha – Suchdol.
Dlouhodobě velmi dobrá spolupráce
funguje i s Pedagogicko psychologickou
poradnou pro Prahu 6, je možno konstatovat, že se škole daří integrace dětí
s různými vzdělávacími obtížemi a zároveň i práce s dětmi nadanými. Škola se
aktivně zapojila do projektu Centra pro
podporu inkluzivního vzdělávání, který je
financován Magistrátem hl. města Prahy
a Evropským sociálním fondem.
O kvalitě školy svědčí také výborné výsledky ve srovnávacích testech SCIO, které proběhly koncem školního roku v páté
třídě, tedy po dokončení celého prvního
stupně, v matematice, českém jazyce, angličtině a v oblasti obecně studijních předpokladů.
Z výsledků naší páté třídy mezi školami
celé republiky vyplývá výrazně nadprůměrné hodnocení ve všech sledovaných
předmětech a optimální využití studijního
potenciálu žáků. Tyto výsledky jsou v obrovském kontrastu s výsledky podobných
testů, které jsme absolvovali před čtyřmi
lety po nástupu nového vedení školy, kdy
se naše škola umisťovala v hlubokém podprůměru.
Ve škole ve školním roce 2010/2011 proběhly kontroly ČŠI, MHMP a PSSZ zaměřené zejména na využívání finančních
prostředků. Ve školní jídelně a mateřské

škole proběhla kontrola zřizovatele školy
sledující kvalitu stravování a pravidelně
zde probíhají i hygienické kontroly. Výsledek všech kontrol byl kladný.
Také hodnocení činnosti mateřské školy
v uplynulém školním roce je velmi kladné.
Ve dvou odděleních se daří vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro 56 dětí.
V průběhu roku si děti užívaly pěkné zařízení budovy školky s novým vybavením
pro tělesnou výchovu.
Pravidelně využívají vlastní venkovní hřiště s herními prvky, letos obohacené o nový
vozový park koloběžek a velmi dobré zázemí je vytvořeno i pro výtvarnou výchovu.
Děti navštěvují hřiště i tělocvičnu školy,
vyrážejí na vycházky po Lysolajích a blízkém okolí, vyjíždějí na atraktivní výlety
a absolvují bezpočet dalších zajímavých
akcí. Navíc se letos již potřetí uskutečnila školka v přírodě na osvědčeném místě
v pěkném prostředí Podkrkonoší.
Daří se i spolupráce s rodiči, ať už při
přípravě kostýmů ke Třem králům, Masopustu, čarodějnicím nebo na Slavnost
květů, mnoho rodičů pomohlo při přípravě dýňové slavnosti a také se jich spousta
zapojila do jarní dílny. Dobře funguje také
spolupráce se základní školou.
Závěrem můžeme s čistým svědomím
říci, že i v letošním školním roce se nám
podařilo navázat na předchozí úspěchy
a škola i školka zdárně pracují na svém
dalším rozvoji.
Dana Lukášová, Denisa Vranová
a Michal Hevák, vedení školy
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tip na výlet
Buštěhrad

Buštěhrad chci
dnes velectěnému
čtenářstvu
přiblížit ve dvou
rovinách – po
stránce historické, ale tu nebudeme přehánět,
ostatně
město
je to malé, moc
památek se sem
nevejde. A také přes jeho pivovar –
jednak je jeho historie zajímavá a za
druhé je to budova, jejíž osud je, téměř
doslova, nahnutý.
Buškova ves neboli Buštěves (první
zmínka r. 1352, v té době ji vlastnily
rody Rokycanských a páni z Braškova)
zahájila svoji kariéru v červnu 1497,
kdy ji král Vladislav (II.) Jagellonský
povýšil na městečko. Udělil mu znak
a jméno Buckov (to vydrželo až do roku
1880). Ještě předtím tu páni z Kolovrat,
kteří zde – nejspíš na místě bývalé tvrze
– vybudovali po roce 1440 hrad, ten byl
v druhé polovině 16. století přestavěn
na renesanční zámek. Roku 1632 byl
spolu s městečkem vypálen Sasy, pak
už nebyl obýván a chátral. Vévodkyně
Toskánská Anna Marie Františka dala
roku 1699 zakázku staviteli Klingenleitnarovi v blízkosti ruin postavit nový
zámek, který byl v letech 1747 – 54 barokně přestavěn podle návrhu K. I. Diesenhofera a Anselma Luraga. Zajímavé
je, že v zámku v letech 1833 – 37 pobýval uprchlý někdejší francouzský král
Karel X. Bourbonský, spolu s geologem
Joachimem Barrandem, který mu sloužil jako vychovatel. Poslední změna na
zámku proběhla v letech 1812 – 16, kdy
nechal vévoda Toskánský Leopold přistavět k zámku dvě postranní klasicistní
křídla. Po vzniku republiky tu byl okresní sirotčinec, za války ho pochopitelně
zabral wehrmacht. Nejsmutnější kapitolou je polistopadové vlastnictví objektu firmou Petersburg, která komplex
přivedla do zuboženého stavu, což nyní
napravuje městečko ze svého skrovného rozpočtu.
Ale vraťme se do okolí Buckova –
Buštěhradu, kde se od 40. let 19. století těžilo černé uhlí, které se vozilo po
železnici do Prahy – odtud název Buštěhradská dráha, byť přímo městečkem
neprochází. Roku 1911 stařičký mocnář povýšil Buštěhrad na město. Při té
příležitosti c.k. úředníci trochu poopravili městský znak, který zde reprodukuji – Máří Magdaléna stojí nad zámkem,
v jedné ruce W (Vladislav II), v druhé
je říšský orel pod korunou. Po druhé

Zámecká kaple Nejsvětější trojice z let 1814 – 16 byla mocnářem roku 1896 povýšena na farní kostel Povýšení svatého Kříže. Pod střechou, zvenku neviditelná, je kopule, z níž nad střechu vyčnívá
jen malá vížka.

Buštěhradský pivovar.

Buštěhradský rybník (začátek minulého
století).

světové válce byl malebnému, ale malému Buštěhradu titul města odebrán,
vrácen mu byl až před 11 lety.
Jinak je Buštěhrad znám také osobou
spisovatele Oty Pavla, který tu za druhé
světové války pobýval v Popperově mlýně, rodném domě svého otce Lea. Tady
žil s maminkou v době, kdy byli ostatní
z rodiny v koncentrácích; z těch se až
na babičku a dědečka všichni vrátili.
Nedaleko tohoto domu je spisovatelovo muzeum, přístupné o víkendech.
Ale teď již mé silnější téma.
Pivovar se sladovnou, založený již
před polovinou 16. století, svou dnešní
podobu získal roku 1755, kdy jej spolu s rekonstrukcí panského sídla přestavěl italský stavitel Anselmo Lurago
a následně roku 1804 – 5, kdy k němu
pivovarský inženýr Vítek připojil jednolískový vzdušný hvozd, patrně první
u nás. V letech 1805 – 1918 byl pivovar
– stejně jako městečko – v držení Habsburků. Největší výstav měl paradoxně
za okupace (kolem 39 tisíc hl čtyřstupňového „válečného“ piva, prosperoval
ještě v polovině 20. století, přesto byl

koncem roku 1967, když byl pod správou n.p. Středočeské pivovary, uzavřen
a nadále sloužil už jen jako sklady. Budovy získala roku 1993 a.s. Level, která
část objektu předělala na sklady a byty
a zbytek chtěla přes četné protesty zbořit. K počátku loňského roku dostala
demoliční výměr. Nakonec firma souhlasila s návrhem profesora Václava
Girsy z ČVUT uspořádat studentskou
soutěž na téma přeměny, a tudíž záchrany buštěhradského pivovaru. Soutěž se setkala s obrovským úspěchem,
sešlo se 63 projektů z pěti českých
a dvou slovenských škol architektury.
Letos porota ocenila tři (respektive
šest) studentů: Tomáše Pokorného
a Petra Sládka z ateliéru Lábus – Šrámek a Evu Šestákovou z ateliéru Girsa
– Efler. A při té příležitosti se konala
výstava v nové budově pražské fakulty
architektury.
Teď už je míček na straně firmy Level.
Bylo by škoda pivovar zničit. Nemusíme se všichni chovat jako vojáci kdysi.
fefik
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Z činnosti SDH Lysolaje
Přesto, že nás letos povodně, ani žádný
větší přívalový déšť zatím neohrozily, je
třeba věnovat se preventivní přípravě.
Proto jsme se na žádost MČ Praha 6 dohodli se suchdolskými kolegy a ve čtvrtek 23. června v odpoledních hodinách
se sešli v Sedlci, abychom nachystali
pytle s pískem k uskladnění. Práce šla
velmi dobře, jelikož vše bylo připraveno.
Večer jsme společně poseděli, opekli
buřty a prodiskutovali naši další mezioborovou spolupráci.

Úspěchy Tomáše Zemana

2000 – 6. Světové hry hasičů Francie, veslování na trenažéru na 1000 m 1. místo
– Mantes en Yvelines, veslování družstev – 4 x 500 m

2. místo

silový trojboj do 90 kg		

3. místo

2004 – 8. Světové hry hasičů Anglie, veslování

1. místo

– Sheffield, T.F.A.		

2. místo

2006 – 9. Světové hry hasičů Hong Kong, veslování na vodě
veslování na trenažéru		

1. místo

veslování na trenažéru družstev

1. místo

2008 – 10. Světové hry hasičů Anglie, T.F.A. družstev

3. místo

– Liverpool, veslování		

3. místo

veslování družstev		

1. místo

2009 – Světové hry hasičů a policie, T.F.A. družstev

3. místo

Kanada – Vancouver, veslování

Železný hasič Kněževes 2011

Naši kolegové z Kněževse u Rakovníka
nás pozvali na závody Železný hasič, což
pro nás byla velká výzva a dalo by se říci,
hlavní sportovní událost měsíce. Proto
jsme v sobotu 25. června hned ráno vyrazili z Lysolaj do Kněževse, kde se konal
1. ročník silového víceboje Železný hasič
Kněževes 2011. Tato soutěž se skládá z
několika disciplín T.F.A. a je určena pro
závodníky, kteří se nebojí sáhnout si až
na dno svých sil. V Kněževsi se běželo
ve dvou kategoriích, a to 1. kategorie
závodníci bez dýchacího přístroje, 2. kategorie závodníci s dýchacím přístrojem.
Za náš sbor byl nasazen Tomáš Zeman,
který s námi již nějakou dobu soutěží
a je pro nás velkou oporou.
Tomáš je profesionální hasič a již
několik let se zúčastňuje celosvětových
hasičských her, kde získává medaile
v soutěžích jednotlivců i družstev.
Je vidět, že jsme proti ostatním závodníkům kněževeského poháru postavili silného soupeře. Tomáš závodil ve
2. kategorii, což obnášelo kompletní
zásahový oblek včetně zásahové obuvi
a přilbu s nasazenou maskou a dýchacím přístrojem.
Závodník musel absolvovat: roztažení dvou proudů B na vzdálenost
cca 55 m na sucho, přesun 2 kanystrů
o hmotnosti cca 30 kg, otočení pneumatiky o hmotnosti cca 110 kg a pře-

1. místo

valení zpět, smotání jedné hadice B
do kotouče a následné přenesení do
vyznačeného prostoru, překonání
dvoumetrové bariéry vlastní silou bez
použití bočních vzpěr, přemístění figuranta asi osmdesátikilového úchopem
pod pažemi na vzdálenost cca 20 m,
překonání dvoumetrové bariéry vlastní
silou, přesunutí ocelového závaží údery palicí, natažení zavodněného vedení B na vzdálenost cca 20 m, shození
barelu proudem vody z vedení B.
Soutěž byla náročná a ne každý závodník ji dokončil. Tomáš nezklamal
a s přehledem zvítězil s více než minutovým náskokem dosažením času 4:37
mininut.
Na závěr bych vám všem velice rád
popřál krásné slunečné léto a příjemné dovolené.
Pavel Peprníček
velitel SDH Lysolaje

Řádková inzerce
Zn.: sousedská výpomoc
Rozhodli jsme se zřídit v Lysolajském
zpravodaji řádkovou inzerci. Nekomerční inzerce pro občany Lysolaj v rozsahu
maximálně tří řádků textu (cca 90 znaků) zdarma.
•Prodám plastovou nádrž 1000 l za
1500 Kč. Tel. 777 855 465.
•Koupím 2 sudy na dešťovou vodu (kovové či plastové), i jednotlivě. Do 100 Kč/
kus. Tel. 604 949 529.

3. místo

Milí čtenáři,
v předchozím čísle Lysolajského
zpravodaje došlo z naší strany
omylem k tisku vnitřních stran
v obráceném pořadí. Tato nepříjemnost nás velice mrzí, proto přijměte jako omluvu slevu ze standardních cen ve výši
25 % na digitální tisk vašich zakázek (vizitky, letáky…). Podmínky: platnost do 31. 8. 2011,
pouze pro obyvatele a firmy
z MČ Praha - Lysolaje, slevy se
nesčítají.
FALON (www.falon.cz)

Lysolajský zpravodaj
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:
26. 08. 2011 v nákladu 650 ks
uzávěrka 12. 08. 2011
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 – Veleslavín
www.falon.cz
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DOBROTA NA ČERVENEC

1. Soutěžní výstava květů a plodů

Bublanina jedna báseň

Vyhlašujeme soutěž o NEJ VÝPĚSTEK z vaší zahrádky (největší,
nejkrásnější, nejchutnější, tvarově nejvydařenější, nejvtipnější, nej...).
Výstava výpěstků se bude konat dne 4. 9. 2011 v Houslích.
Příjem označených soutěžních exponátů téhož dne od 9:00 hodin.

ZA HUMNY
• Ve vinotéce Na hutích 4, poblíž Vítězného náměstí, prodávají vedle vína také
stáčený olivový olej. Nabízejí dva druhy
– oba jsou filtrové, z prvního lisování zastudena.
Výrobci Munos – tento olej je levnější
(21 za deci) a je ze severního Španělska.
Výrobce Bargallo – je z odrůdy, které
není mnoho a olivy jsou velmi malé, takže je jich potřeba více na výrobu. Olivy
jsou navíc ručně sbírané, což se také na
kvalitě projeví. Je z jižního Španělska
a stojí 35 korun deci.
• V Muzeu hl. m. Prahy na Florenci
probíhá až do začátku listopadu výstava
o Karlíně. V minulých staletích bylo jeho
území často zaplavováno, a tedy bylo
prakticky neobydleno. Změny nastaly
s osvícenskými reformami Josefa II., který tu nechal zřídit Invalidovnu pro 1500
vysloužilců. Opravdový rozvoj nastal až
v první polovině 19. století; v červnu 1817
totiž císař František I. potvrdil Karlín jako
první pražské předměstí, nazvané dle jeho
choti Karolíny – Karolinenthal. Pražané
si však čtvrť za hradbami překřtili na Karlín, údajně to byl nápad Palackého.

Dobrou chuť přeje Milada

Anketa měsíce
Těší nás zájem o společné sportování.
Přihlášky se množí, půjde-li vše dobře, potkáme se všichni zanedlouho na
prvním petangovém turnaji v historii
Lysolaj.
Obrázek sedmiletého chlapce z Bulharska.

• Galerie v Lidicích uvádí do konce října 39. mezinárodní dětskou výtvarnou
výstavu Lidice 2011. Jedinečná příležitost vidět, jak svůj domov zachytily děti
z 62 zemí různých světadílů potrvá do
konce října.
• Ve vinárně U hrušky v pasáži Riviera
byla instalována výstava fotografií Marty
Paduchové z jejích cest po západním pobřeží USA.
• V kavárně Dejvického divadla je zase
výstava designových nástěnných hodin
Jaroslava Jerhota.
• Koupaliště Divoká Šárka má otevřeno
v pracovní dny od 10:00 do 19:00 hod.,
v sobotu, neděli a ve svátek od 9:00 do
19:00 hod. Vstup se psy zakázán (škoda).

Karlínské náměstí (2. polovina 19. století).

Karlín – Sluncová (1926).

25 dkg polohrubé mouky, 25 dkg moučkového cukru, 1 vanilinový cukr, 4 vejce,
20 ml vody, 20 ml oleje, ½ prášku do pečiva, čerstvé vypeckované ovoce – meruňky,
třešně, višně…. může být i kompot, trocha
moučkového cukru na poprášení ovoce,
plátky vyloupaných mandlí, kousek másla na vymazání a strouhanka na vysypání
plechu (nebo pečicí papír).
Žloutky ušleháme s cukrem, olejem
a vodou. Mouku smícháme s práškem
do pečiva a za stálého šlehání po lžících
přidáváme ke žloutkové hmotě. Nakonec
opatrně vmícháme ztuhý sníh z bílků.
Těsto nalejeme na plech, posázíme ovocem a plátky mandlí a zaprášíme cukrem.
Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Řekla bych, že meruňky jsou nejlepší.

• Národní zemědělské muzeum na Letné představuje venkovní expozici, umístěnou na muzejním dvoře (vchod možný
i z Letohradské ulice). Expozice má dvě
standardní části:
– ukázky chovu domácích zvířat (ovce,
králíci, kohout, slepice, perlička, holubi);
možnost adopce zvířátek;
– interaktivní venkovní expozice „O stromech a o lese“, která je součástí výstavního projektu „Co pamatuje strom a lidé
zapomněli“.
fefik

Anketní otázka na červenec:
Jaké pohádkové bytosti byste chtěli
potkat při pohádkovém putování dne
4.9.2011 od 14:00 hodin, kam jste
všichni srdečně zváni?
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

červEnCové pranostiky
• Červenec – z paren, dešťů, bouřek
a potu slepenec
• Prší-li o Apolináři, radují se vždy
houbaři
• Svatá Máří vybírá hnízda komáří
• V červenci je na dvoře pusto, ale na
polích husto
• Když slunce ubývá, léto spěje v psí
dny
• Svatý Prokop seje houby
• Rozprší-li se v den svaté Máří Magdaleny, deště nejsou k zastavení
• Svatý Jakub dává kukuřici klasy,
svatá Anna vlasy
• Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima
bude
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Jak se nejrychleji dostat na druhý břeh Vltavy? Přívozem.
Letní jízdní řád DUBEN – ŘÍJEN

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Už víme, co pijeme
Dvakrát do roka probíhá pravidelný odběr vzorků vody
z pramene u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Houslích. Letos v červnu byly vzorky odeslány jako obvykle do
Státního veterinárního ústavu, kde byly podrobeny chemické a mikrobiologické analýze.
Ačkoliv voda z naší zázračné studánky nesplňuje přísná kritéria vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/04 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na kvalitu pitné vody,
nejsou zjištěné hodnoty nijak závažné. Překročené limity
dusičnanů a výskyt koliformních bakterií (9 KTJ/100 ml) by
při individuálním pití měly být pro náš organismus neškodné
a nezpůsobit žádné zdravotní obtíže.
Protokol je k nahlédnutí na ÚMČ a u pramene v Houslích.

Voda v Lysolajích
Voda – náleží k látkám na Zemi k nejrozšířenějším, jsou
jí pokryty zhruba čtyři pětiny povrchu planety, a to musíme ještě připočítat vodu v podobě mraků apod., a v tělech
rostlin a živočichů. Kde není voda, není život.
Zázračná studánka, které jste si jistě povšimli, nebyla
odjakživa pramenem Lysolajského potoka. Jak dokazuje mapa z roku 1840, razil si potok cestu celým údolím
Houslí, přičemž vodu sbíral z mokřin táhnoucích se až
k silnici do Horoměřic.
Nyní vyvěrá u kapličky ve výšce 262 metry, délka potoka
k soutoku se Šáreckým potokem (až ke Džbánu zvaným
Litovickým) na Břetislavce je 1875 metrů, výškový rozdíl
je 79 metrů, což je, jak vědí cyklisti, rozdíl vskutku velký.
Délka toku od pramene až k Vltavě, tedy k podbabskému
přívozu je 2300 metrů, výškový rozdíl 86 metrů. Zatrubněno je 380 metrů.
Pramen v Houslích vyvěrá ze starohorních břidlic a je
sycen zřejmě podzemními vodami z křídových vrstev. Jeho
voda je tvrdá. Vydatnost kolísá mezi třemi a šesti a půl
litry za sekundu. V údolí vyvěrají další čtyři prameny. Některé prameny byly podchyceny pro užívání vody. Celkem
bylo zřízeno asi 90 studní o různé hloubce – až 16 metrů.
První dílčí gravitační, tedy spádový vodovod od pramene v Houslích udělal místní zednický mistr Černý v roce
1922 z ručně uplácaného potrubí, se dvěma výtoky, ve
vzdálenosti 150 metrů. Vodovod sloužil do roku 1967, kdy
byl narušen bagrem při hloubení potoka. V letech 1971
– 72 byly zřízeny tři větší vodovody z různých systémů,
z Houslí pro domy při hlavní silnici a pro domy Na Dolině. V letech 1991 – 93 byl v celých Lysolajích zaveden
městský vodovod.
Voda z Houslí je považována za léčivou, hlavně pro neduhy očí. Právě proto tu roku 1863 nechal rolník Josef
Tůma se svojí sestrou zbudovat kapli Panny Marie Sedmibolestné.
Důvěra ve vodu z Houslí stále přetrvává, mnozí ji pijí.
S čistotou je ovšem vlivem hospodaření člověka stále větší
problém. Její nezávadnost je ale stále sledována odborníky. Inu, v podstatě lze říci, že se zdejší vodou je to jako
s regionálními pivy. Když si na ni lidé zvyknou, neuškodí.
Ukázka z nové řady informačních cedulí, které budou instalovány na náučné stezce v Houslích.
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Klášter mnišek Kazatelského řádu

Foto: ČRo Radiožurnál

Představujeme patrony projektu stavby nového kláštera
Arcibiskup Dominik Duka

Jaroslav Duka se narodil v roce 1943
v Hradci Králové. Když během studií na litoměřické bohoslovecké fakultě v roce 1968
tajně vstoupil do dominikánského řádu,
přijal řeholní jméno Dominik. V roce 1970
byl vysvěcen na kněze, několik let směl působit i veřejně v pohraničních farnostech.
V roce 1975 mu byl odňat státní souhlas.
Svou kněžskou službu vykonával tajně, kromě toho chodil do zaměstnání. Podílel se
také na formaci a vzdělávání v rámci dominikánského řádu. V letech 1986–1998 byl
provinciálem řádu na území našeho státu.
Jako provinciál byl také představeným naší
komunity. Vždy byl ochoten nám pomoci,
podpořit nás, povzbudit. Ani když se v roce
1998 stal biskupem královéhradeckým, nepřestal být pro nás bratrem a otcovským
přítelem. Od dubna 2010, kdy převzal vedení pražské arcidiecéze, je nám opět blíže. Pociťujeme jeho pomoc a všestrannou
podporu a jsme za ni vděčné. Byl to vlastně
on, kdo nás povzbudil, abychom oslovily
různé osobnosti společenského a kulturního života, aby převzaly patronát nad naší
snahou o postavení kláštera. A jako první
se také stal patronem našeho projektu.
O tento rozhovor jsme poprosily také proto, aby nám otec arcibiskup pomohl představit náš projekt v širších souvislostech.
Otče arcibiskupe, za poslední rok, od doby,
kdy jste se stal pražským arcibiskupem, býváte častěji vídán v Lysolajích, a to nejenom
u nás, ale i v obci – světil jste Boží muka. To
ale není vaše první seznamování s naší obcí.
Kdy jste do Lysolaj přišel poprvé a za jakých
okolností? Co pro vás Lysolaje znamenají?

Nevím, zda mě paměť neklame, ale domnívám se, že to bylo již v roce 1975, kdy
zesnulý inženýr Sláma objevil v Lysolajích dům pana Mašindy. Tehdy jsem se
tam poprvé vydal z Plzně na obhlídku tohoto domu. Pak jsem se tam objevoval při
opravách domu na různých pochůzkách
a kontrolách. Od roku 1978 se tento dům
stal domem našich otců dominikánů,
protože ten, kdo ho zakoupil, byl zesnulý
otec Zdislav Varaďa; dělal tak svým jménem štít ostatním. Také tam určitou dobu
pobýval jeden z provinciálů české dominikánské provincie, otec Metoděj Habáň.
Za ním tam chodíval například Jaroslav
Med, který nyní vyučuje na teologické
fakultě, tenkrát mu ministroval při jeho
ranních mších. Kromě toho se tento dům
stal střediskem víkendových teologických
studií, kterých se účastnili dominikáni,
dominikánky, ale vím, že mezi studenty
byli také premonstráti, jeden augustinián
– doufám, že jsem vyjmenoval všechny.
Takto tento domek sloužil léta.
V dobách nesvobody byla snaha ten tajný
řeholní život spíš ukrývat. Podařilo se vám
i přes toto utajení zde v obci s někým seznámit, získat povědomí o lidech, kteří tu žijí,
navázat nějaké vztahy, přátelství?
Našeho souseda v Lysolajích jsem znal.
V té době byl vedoucím pracovníkem
Kladenského divadla (už nedokážu říct,
zda byl ředitelem), a jeho rodina mně
umožnila bydlet na faře v Nových Mitrovicích, právě v tom sedmdesátém pátém roce. Během oprav jsme se také seznámili s řadou lidí z Lysolaj, kteří nám
pomáhali. Jiří Sláma byl natolik agilní,
že dalším naším sousedem v Lysolajích
se stal nynější pan biskup Jiří Paďour
s maminkou…
To byla zásluha inženýra Slámy? Já jsem
myslela, že to bylo spíš naopak…
Ne, ne, to bylo jeho dílo, on organizoval
nákupy domků, rovněž pomohl ke koupi
domku sestrám františkánkám, kam se
později nastěhoval Radek Martinka se svou
rodinou, a dokonce ještě dole, tam u té restaurace, určitou dobu vlastnily domek sestry premonstrátky, ale ty tam byly skutečně
jen velmi krátce. Takže se celé údolí jakoby
proměnilo. Pak jsme se seznámili i s panem
Vancem, který je činný výtvarně. Takže
i když jsme tam byli inkognito, myslím, že ti
naši dominikáni jako jednotlivci – Jan Rajlich, Jiří Sláma a další – byli známi.
Měl utajený řeholní život v rodinném domku také nějaké výhody, když se na to díváte
z dnešní perspektivy?
Myslím, že ano. Jednak o rodinný domek

musela ta malá komunita opravdu pečovat.
A jejich soužití, protože to bylo soužití ilegální, muselo být mnohem ohleduplnější,
než je tomu dnes, kdy některé věci kryje
instituce. Bylo zapotřebí, aby určité věci
probíhaly v klidu, ve skrytosti, a také se
silnějším vědomím onoho rytířského hesla
mušketýrů: Jeden za všechny, všichni za
jednoho. Několikrát se totiž počítalo s tím,
že domek bude obklíčen a jeho obyvatelé
půjdou na rekreační pobyt do nějaké věznice.
Vzpomínáte si z té doby také na nějakou
úsměvnou epizodu?
Toho bylo opravdu hodně. Otec Jan nás
například přesvědčoval, že jeho pes Pluto
je natolik inteligentní, že za ním jezdí autobusem do jeho pracoviště; on pracoval
v Inorze, čili v blízkosti svatoanežského areálu. Někdy jsme mu to věřili, někdy jsme se
s ním dohadovali. Otec Jan byl také přesvědčen, že nejlepší zbraní proti odposlouchávání je kapslíková pistole, protože
výstřel prý zničí membrány odposlouchávacích zařízení. Zda to byla pravda, to nevím, ale v materiálech StB se neukázalo, že
by dům byl odposloucháván.
My jsme se do našeho stávajícího domu mohly nastěhovat díky velkorysosti bratří dominikánů, byly jsme vděčné, že máme střechu nad
hlavou. Ale už od počátku víme, že tento dům
je nedostačující. Myslíte si, že je opodstatněná
naše snaha o stavbu větší klášterní budovy?
Já bych to nenazval velkorysostí. V tom
smyslu, že my jsme velkorysostí našich
spolubratří starší generace a zahraničních
bratří, ale také s pomocí organizace Kirche
in Not mohli tento dům koupit a opravit,
takže když jsme obdrželi klášter, tak jsme
jenom „splatili dluh“ těm, kteří byli velkorysí vůči nám. Od počátku jsme viděli, že
ten dům nemůže vyhovovat vašemu počtu,
to všichni víme, proto jste také přistavovaly
druhou část domu. Když jsme tam byli my,
bratři, tak tam trvale bydleli tři, maximálně
čtyři lidé. Je pochopitelné, že i s touto přístavbou je to klášteřík skutečně malý a ne
plně vyhovující.
Teď se vás zeptám jako diecézního biskupa,
jaký je podle vás význam kontemplativních
klášterů? K čemu jsou dobré? Stojíte o to, aby
ve vaší diecézi byly kláštery mnišek?
Určitě ano. Kontemplativní kláštery u nás,
jak víme, byly zrušeny reformou Josefa II.,
takže veškerá přítomnost kontemplativních
skupinek – například karmelitek nebo sester dominikánek po II. světové válce – byla
ilegální ještě před nástupem komunismu,
protože legalita kontemplativních komunit
byla obnovena až v roce 1990. Zde bych
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Podle církevního kalendáře se 8. srpna slaví svátek svatého Dominika, který
je zakladatelem našeho řádu a zároveň
je patronem pražského arcibiskupa
Dominika Duky. Obojí můžeme oslavit
společně letos 8. 8. v 8 hodin ráno
v naší kapli, kde bude otec arcibiskup
sloužit mši svatou. Po bohoslužbě bude
možné se s otcem arcibiskupem setkat
(a popřát mu k svátku…).

Foto: sestra Marie

chtěl s vděčností připomenout otce Rajmunda Treteru, který se na přípravě toho
zákona podílel. Budu-li hovořit o pražské
diecézi, máme zde tři kontemplativní komunity. To jste vy – Lysolaje, Karmel na Hradě a trapistky nad Vltavou, v Poličanech.
Chybí nám tady mužský kontemplativní
klášter, ale myslím, že trapisté v západních
Čechách se natolik modlí a kontemplují,
že zatím zvládají celou Českou republiku.
Chtěl bych říci, že je potřeba, aby kontemplativní komunity sester byly více přítomny, aby se o nich trochu více vědělo. Není
to jen otázka času věnovaného modlitbě,
ale i otázka určitého dalšího vyzařování –
a to také, jak je vidět konkrétně u sester trapistek, vyžaduje určitý prostor.
A jak vidíte jako dominikán, bývalý provinciál československé provincie, úkol dominikánských mnišek? V současné době existují
u nás dvě komunity – pražská a znojemská.
Je to málo, nebo naopak příliš mnoho? Jak
se na to díváte?
Já už se na to nemohu dívat jako provinciál,
musím se na to dívat s vědomím, že nemám
právo do těchto věcí mluvit. Mohu se do jisté míry vyjadřovat, tak jako každý jiný kněz
nebo biskup. Z hlediska dominikánského
víme, že sestry časově předcházely bratry,
a že je předcházely také proto, aby bratři
měli určitou modlitební podporu a aby měli
útočiště v některých momentech života.
Vždy byla tendence, aby dominikánské kláštery sester a bratří nebyly od sebe příliš vzdáleny. Ptáme-li se na to, zda jsou dva kláštery
dominikánských mnišek mnoho nebo málo:
Z hlediska dvou církevních provincií a do
jisté míry i dvou historických zemí Koruny
české, které měly také trochu odlišný vývoj,
je určitě dobře, že jsou dvě komunity. Ale
protože obě komunity mají zájem stavět
nový klášter, bude potřeba měřit síly a velikost, abychom takovou úlohu zvládli.
Co byste řekl nám, naší komunitě zde v Praze, v Lysolajích, co vidíte jako náš úkol, co by
mělo být naší prioritou?

Domnívám se, že by tady mělo být
opravdu velké vědomí historické kontinuity. Pokračujete – a měly byste pokračovat – v díle sester dominikánek od
svaté Anny, což byl klášter, který hrál
opravdu velice důležitou roli v duchovních dějinách tohoto města. A protože
od počátku dodnes je toto město hlavním městem, tak to byla skutečně role
eminentní. Tomuto klášteru vděčíme za
českou Bibli leskovecko-drážďanskou.
Vím, že jste nám při vydávání Bible
a Liturgie hodin pomáhaly, takže určitým způsobem toto následnictví plníte.
Myslím si, že by bylo dobré, kdyby se
zrodilo nějaké dílo, které by přiblížilo jak
Pražanům, tak i celému našemu národu
a naší církvi význam a úlohu pražských
sester dominikánek v historii, protože
tak bychom všichni lépe porozuměli, co
po vás chceme v přítomnosti.
Chtěl byste něco na závěr vzkázat našim
sousedům v Lysolajích?
Chtěl bych poděkovat za přijetí, kterého
se mi dostalo při posvěcení Božích muk.
Obyvatelé Lysolaj mohou být opravdu
hrdí na to, že jsou ve společenství města Prahy známi kapličkou, kam mnozí
jezdí pro vodu (včetně pana profesora
Vodrážky), a myslím si, že i Boží muka
do jisté míry pomohou ještě více rozšířit známost Lysolaj.
Mě napadlo, že od našich Božích muk je
vidět na vaši katedrálu, takže svým způsobem jsme také trochu sousedé…
Ano, to je pravda. A tím jste mi ještě
něco připomněla, děkuji. Já se zatím
stále kochám pohledem z okna dolů,
do města, a první, s kým se zdravím, je
Pražské Jezulátko, takže celý váš projekt svěřím pod jeho ochranu.
Děkujeme! A děkujeme vám, otče Dominiku, za rozhovor, za to, že jste si na nás
udělal čas.
sestra Diana

Životní jubilea
červenec 2011

paní Miloslava Dvořáková,
nar. 16. 7. 1925 – 86 let
pan Vladimír Štěpán,
nar. 6. 7. 1941 – 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Rozloučení
pan Jaroslav Tichý
zesnul dne 6. 7. 2011
ve věku 93 let.
pan Pavel Brkal
zesnul dne 24. 7. 2011
ve věku 70 let.

Fotografická soutěž

Vítězná fotografie Dana Rajmana na
prázdninové téma. Gratulaci posíláme
do Čábelecké ulice.
Téma na měsíc srpen: Co se u nás jen
tak nevidí...
Fotografujte a své snímky přineste nebo
pošlete na úřad naší městské části.

Mateřské centrum Liška

– Hledali a odlévali ze sádry stopy dinosaurů v Houslích – Tančili šamanské tance, aby
uschla sádra – Pouštěli pampelišky po potůčku – Malovali křídami na chodník – Slavili
Den dětí s bublifukem a malovanými motýlky – Hledali, co v Houslích ztratily víly – Ve
středu sportovali, cvičili, zpívali, bubnovali
a tančili – Spolu s MK Rybička a agenturou
Abelo na Den otců vyráběli koně, malovali
fixami, pořádali dostih pro děti i pro tatínky
a rodinný piknik v Houslích – Složili jsme
si lodičky z papíru a pověsili je do závěsu,
když jsme odplouvali na prázdniny – Malovali jsme si v Houslích křídami, skákali panáka a cvrnkali kuličky v červnu – ozdobili
skleničku na letní zážitky...
Liška v létě odpočívá, děkujeme za vaši
přízeň, přijďte, těšíme se na vás

Mateřské centrum Liška pokračuje s pravidelným provozem již od 5. 9. 2011
Od začátku naší činnosti v březnu jsme
s vámi:
Stopovali lišku v březnu na první společné
procházce – Vítali jaro na hřišti Lištička v Lysolajích – Každé pondělí vymýšleli výtvarné
aktivity – Lepili jarní zahrádky z krepových
papírů – Malovali a lepili zvířátka – žabky,
berušky a želvy z kamenů – V květnu připravili pro Slavnost květů výtvarnou dílnu –
Vyráběli s dětmi krásné klobouky – Kreslili
obrázky do rodinného prázdninového vlaku

Lišky Milena, Jana a Marcela

Den otců v neděli 19. 6. v Houslích

Den otců začal deštivě, v Houslích se
v půl druhé rozpršelo tak, že jsme s napětím čekali, kdo dorazí do Houslí. Plánovaný
rodinný piknik proběhl za účasti místních
i přespolních rodin, proměnlivé počasí, které nám příliš ze začátku nepřálo, se nakonec
umoudřilo a i přes občasné sprchnutí jsme
prožili pěkné nedělní odpoledne. Liška
s Rybičkou a s agenturou Abelo připravila
bohatý program pro rodiny s dětmi, který
byl věnován koním a dostihům. Děti si mohINZERCE

ly vyrobit ve výtvarné dílně koníka, čepici
a zúčastnit se Velké lysolajské steeplechase.
Nevyhlášenou výherkyní soutěže O nejlepší koláč se stala Míša, koláč byl meruňkový
a moc dobrý, moc děkujeme. Dostih tatínků vyhrál Jakubův táta, na druhém místě
se umístil Vít Jirásek z Roztok, třetí místo
obsadila Liška Marcela.
Dostih dětí starších vyhrál přespolní Kryštof Jirásek z Roztok s koněm Nevím a na
druhém místě skončil Petr Zháňal s koněm
Nevím2, třetí místo získal Tomáš Panoch.
Menší děti zvítězily všechny do jednoho
a vyhrály kulatou sušenkovou medaili. Už se
těšíme na další ročník Veké lysolajské steeplechase.
Každý kdo si zakoupil lístek do tomboly
mohl vyhrát hodnotné ceny, děkujeme také
za příspěvek na materiál a zakoupená polínka. Těšíme se na vás zase příště, začátkem
školního roku – sledujte www.mc.liska.cz.
Speciální poděkování za pomoc tatínkům
a dětem za účast v dostihu, obci Lysolaje za
posekání části Houslí a zapůjčení dvou stanů, které nám velmi pomohly přečkat úvodní průtrž, ZŠ Lysolaje za zapůjčení stolů
a židlí, všem účastníkům, že se nezalekli počasí a přišli se pobavit s námi, Jitce Kafkové
z Rybičky za pomoc s dílnou, Šárce Ábelové
za stánek s kouzelnými fixami a věnování
dárků soutěžícím, Janě za neúnavné nastřelování koní, Mileně za neustálý optimismus
a perfektní tombolu.
MC Liška Lysolaje

