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Dvouměsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
děti si právě plně užívají prázdniny
a mnozí z vás zaslouženou dovolenou,
rád bych se však vrátil o několik týdnů
nazpět, do doby, kdy Prahu, tak jako
i velkou část naší země sužovaly rozsáhlé povodně. Vzestup hladiny Vltavy
způsobil zaplavení mnoha ulic i celých
čtvrtí Prahy. Díky geografickému rozložení Lysolaj se záplavy naší městské
části téměř vyhnuly a díky trvalému dešti došlo pouze k podmáčení a pádu několika stromů, které jsme rychle odstranili. O to více jsme se mohli soustředit
na pomoc našim sousedům z Podbaby,
Šáreckého údolí a Sedlce, kteří pocítili moc Vltavy opět v plné síle, tak jako
v roce 2002. Pomáhali především naši
dobrovolní hasiči, ale i vy, občané a další
dobrovolníci. Všem vám patří dík. Jsem
rád, že mohu konstatovat, že tato prověrka potvrdila spolehlivost, profesionalitu
a připravenost naší zásahové jednotky
svazu dobrovolných hasičů kdykoliv
při stavu ohrožení okamžitě zasáhnout.
Vlna solidarity s povodní zasaženými
sousedy opět ukázala, jak lysolajští do-

káží v takových chvílích držet pohromadě a nezištně pomáhat druhým. Mám
z toho upřímnou radost a rozhodl jsem
se udělit 16 občanům především z řad
naší zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Čestná uznání za jejich práci
a obětavou pomoc při letošní povodni.
Práce na našem úřadě však nezastavily
ani povodně. V současné době můžete
vídat již pět pracovníků udržujících veřejnou zeleň v Lysolajích. Statečně celé
jaro bojovali s dešti, a tím tak s vysokou
trávou a bujně rostoucími keři. Pevně
věřím, že v letošním roce oceníte další rozšíření ploch udržované veřejné zeleně.
Další pozitivní zprávou, o kterou se
s vámi chci podělit, je přidělení dotace
cca 1,3 milionu Kč, kterou se nám podařilo získat jako jedněm z osmi z fondu
evropské unie v rámci vyhlášené výzvy
programu Praha – konkurenceschopnost na stavbu dětského hřiště v lokalitě
Na Vinici. Po nutných administrativních
krocích a výběrovém řízení bychom
chtěli stavbu realizovat ještě v tomto
roce, a to do konce října.
Bohužel mám také jednu neradostnou
zprávu. Jak jsem vás již informoval, v le-
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tošním roce má proběhnout rekonstrukce komunikací Dolina, Podholí a jejich
spojnice. Na tuto stavbu je již delší dobu
vydáno stavební povolení a v letošním
roce také vyčleněny peníze v rozpočtu
hlavního města pro odbor městského
investora, který stavbu zajišťuje. Musím však s politováním konstatovat, že
i přes naše notné a naléhavé urgence se
nepodařilo stavbu do dnešního dne zadministrovat a provést výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Jelikož není možné
tyto práce provádět v zimních měsících,
je tak stavba v tomto roce vážně ohrožena a ačkoliv naléhavě jednám s vedením
města o této situaci, tak výhled hovoří o možné realizaci až na jaře příštího
roku. O vývoji situace vás budu informovat.
Pevně věřím, že nás čeká ještě mnoho
krásných a sluncem vyhřátých dní tohoto léta. Užívejte si prázdninovou pohodu
ať již prací na zahradě nebo lenošením
u vody a nezapomeňte, že i letos bude
součástí akce „Lysolajské babí léto“ vyhlášení nejlepšího zahradníka roku,
máte tak ještě dostatek času na péči o ten
váš nej výpěstek!
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Foto: Šárka Váchová
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Červen 2013 v Lysolajích

Vltava – nezvaný host v Podbabě

Čištění komunikace po povodních

Lysolajským právem patří ocenění za záchranu životů a majetku při
ničivých povodních

Pravidelné očkování proti vzteklině platí i pro tyto psí manekýny

Účastníci Lysolajského běhu startovali s úsměvem

Předletní petanquový turnaj

Poprvé v historii Lysolajského běhu startovaly štafety

Tradiční zakončení závodu – opékané špekáčky
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Zprávy z radnice
Dne 5. června 2013 zasedalo Zastupitelstvo městské části Praha - Lysolaje.
• Zastupitelstvo schválilo závěrečný
účet za rok 2012 a účetní závěrku městské části Praha – Lysolaje sestavenou
k 31. 12. 2012.
• Pro účetní a rozpočtové období 2013
zastupitelstvo určilo auditorskou společnost GESTIO s.r.o. a schválilo smlouvu
o vykonání přezkoumání hospodaření
obce.
• ZMČ schválilo zřízení věcného břemene na uložení vedení se společností
PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 na pozemek parc.
č. 528/1 k.ú. Lysolaje.
• Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parc. č. 262/17 k.ú. Lysolaje – ovocný
sad o výměře 969 m². Pozemek je částí
původního pozemku č. 262/1 k.ú. Lysolaje, jenž byl za minulého vedení radnice
rozparcelován za účelem prodeje jeho
částí majitelům přilehlých nemovitostí.
Některé části pozemku 262/1 byly již
v minulosti prodány pod novými parcelními čísly majitelům přilehlých nemovitostí. Pozemek je veden jako ovocný sad,
je bez přístupové komunikace a pro MČ
Praha - Lysolaje je v budoucnosti těžko
využitelný. Cena pozemku byla odhadnuta vypracovaným znaleckým odhadem na 678 300 Kč a kupní cena navržená kupci činila 775 200 Kč.
• Na základě usnesení Zastupitelstva ze
dne 15. 8.2012 bylo rozhodnuto rozdělit
Základní školu a Mateřskou školu Praha 6
– Lysolaje na dvě samostatné příspěvkové
organizace. Ke konečnému rozdělení dojde
k 1. 1.2014. Zastupitelstvo schválilo novou
zřizovací listinu samostatné základní školy
a zároveň nový název školy. V Lysolajích
proběhlo na téma názvu školy několik anket, a to v Lysolajském zpravodaji, na internetu, na Slavnosti květů, mezi pedagogy
i rodiči žáků základní školy. Na základě
výsledků anket veřejnosti schválilo zastupitelstvo zřizovací listinu s novým názvem
„Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje“.
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• Zastupitelstvo schválilo umístění základnové stanice společnosti T-Mobile CR a.s.,
na pozemku parc. č. 474/9 k.ú. Lysolaje.
(Jedná se o pole nad Lysolajemi u silnice
mezi Horoměřicemi a Jenerálkou.)
Za pronájem pozemku o velikosti cca
50 m2 dostane městská část jednorázovou částku 600 000 Kč, roční nájemné ve
výši 10 000 Kč a dále částku 10 000 Kč za
zřízení věcného břemene elektropřípojky v délce cca 10 m.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
o vyúčtování Slavnosti květů. Celkové
náklady této akce dosáhly v letošním roce
239 574 Kč, příjmy včetně sponzorských
darů 168 483 Kč.
• Od hl. města Prahy jsme obdrželi dodatečnou dotaci na činnost naší zásahové
jednotky svazu dobrovolných hasičů ve
výši 358 000 Kč. Budou tak moci být provedeny po dlouhé době nutné opravy vozového parku a techniky, nákup nových
hadic, proudnic, pracovních stejnokrojů
a dalšího potřebného materiálu pro zajištění plné připravenosti jednotky.
• Pokračuje spolupráce s odborem
městské zeleně magistrátu hlavního
města. Hlavní město pro nás na základě vzájemné dohody zajišťuje sečení
úvozové cesty vedoucí z ulice Podholí
podél severní hrany přírodní památky
Housle, a to 2x ročně, poprvé na začátku léta a podruhé na podzim se současným klestěním výmladků. Dále se
s námi dělí o sečení sadu v Houslích,
kdy spodní část udržujeme vlastními
silami a horní terénně velmi složitou
polovinu pro nás seká firma určená
a hrazená právě odborem městské zeleně. Přistoupili jsme na vysoký stupeň
ochrany přírody na tomto území, kdy
určitá část sadu je sečena až začátkem
srpna po vylétnutí bezobratlých. Zároveň je postupně obnovován původní sad. Loni na podzim bylo vysázeno
dalších 13 ovocných stromů, převážně
třešní, ale také jabloní a hrušní, jejichž
patrony se staly jednotlivé třídy naší
základní školy. Poslední zimu a následné napadení houbovými chorobami
v deštivém jaru nepřežilo několik dalších starých třešní. Staré uschlé stromy
jsou ideálním místem pro rozmnožování různých druhů vzácného hmyzu,
proto zde budou kmeny stromů nadále ponechány a odstraníme pouze
uschlé koruny stromů a kvůli zimnímu
sáňkování dětí na stráních také vysbíráme spadané suché větve. Na podzim
budeme pokračovat v dalším sázení
třešní, jabloní, hrušní a poprvé snad
i švestek jako náhradách za neovocné
a uschlé stromy.

Nově opravený „krámeček” v Lysolajském
údolí už si našel své pravidelné návštěvníky

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: 3. 10. 2013 v nákladu
650 ks, uzávěrka 19. 9. 2013
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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• Rádi bychom v letošním roce vysázeli
alej červeně kvetoucích jírovců v původní vozové cestě vedoucí z ulice Sportovců
ke křížku. Tento druh kaštanu byl vybrán
po zralé úvaze a konzultacích s odborníky. Je dostatečně odolný a nenapadá ho
klíněnka. Na výsadbu aleje se opět podařilo získat účelovou dotaci.
Rádi bychom pokračovali v nastolené
cestě, kdy každý nově vysazený strom
na veřejném prostranství v Lysolajích
má svého patrona, a tak bych tímto rád
oslovil další zájemce z řad občanů, kteří
by se chtěli stát patrony, aby se přihlásili
na ÚMČ.

Hodnocení školního
roku 2012/2013
V následujících řádcích předkládáme shrnutí toho, co se změnilo a čeho jsme dosáhli v uplynulém školním roce.
• Jednoznačně největším krokem vpřed
bylo dokončení rozsáhlé přístavby školy ve
třetím patře, kde vznikly tři moderní učebny, kabinet a sociální zázemí. Nové učebny
jsou využívány jako kmenové třídy pro
VII., VIII. a IX. ročník. K vybavení těchto
tříd patří i interaktivní tabule, což znamená, že v současné době již škola disponuje
devíti kusy tohoto moderního výukového
zařízení a zbývají pouze dvě učebny, které zatím na své interaktivní tabule čekají.
Zvýšením počtu učeben se podařilo velmi
pružně zareagovat na rostoucí zájem o naši
školu a díky tomu bylo také možno v uplynulém školním roce otevřít dvě první třídy. Škola tak v naplněnosti dosáhla svého
dlouhodobého koncepčního cíle a pro
školní rok 2013/2014 bude otevřena pouze
jedna první třída. Při zápisu tak poprvé nastala situace, kdy jsme museli část zájemců
odmítnout. Podobně jako u mateřské školy mají jednoznačnou přednost pro přijetí
děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích.
• Důležitou změnou je prosazení návrhu
na rozdělení základní a mateřské školy na
dvě samostatné organizace od roku 2014.
Tento krok umožní do budoucna přímé
a jednodušší řízení obou škol a jsme pře-
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• Stále nás trápí silná eroze skalních
stěn v přírodní památce Housle a neustálé uvolňování a padání kamenů
na naučnou stezku v patě soutěsky. Hledáme pravidelně finanční zdroje pro každoroční prohlídku a zajištění skalních bloků.
16. 7. se nám od společnosti Net4Gas podařilo získat v grantovém řízení částku
100 000 Kč, která pokryje letošní náklady
na prohlídku skal a jejich zabezpečení.
Sanace proběhne letos v srpnu. Dbejte prosím zatím zvýšené pozornosti při
procházkách především v zadní zúžené
části Houslí.

Vážení spoluobčané, počasí se umoudřilo, mohutným povodňovým dešťům je
snad již definitivně konec a letní přeháňky a bouřky přinesou jen vláhu do lesů,
aby udělaly radost houbařům a milovníkům ostružin. Užívejte plnými doušky
čas dovolených a zaslouženě odpočívejte.
Třeba na zahrádce. Těším se na shledanou s vámi při 3. ročníku Zahradníka
roku. Všichni máme okolo svých příbytků kousek zeleně, pečujme o něj. A nenechme se zahanbit! Všichni „sousedé“
z našich zahrádkových osad už se na nás
se svými výpěstky chystají.

svědčeni, že přispěje k jejich dalšímu rozvoji. S rozdělením souvisí i nové názvy, ke
kterým proběhla širší veřejná diskuse. Mateřská škola ponese ve svém názvu sympatickou květinu pampelišku a základní
škola připojí ke svému názvu jméno Járy
Cimrmana, které je po všech stránkách
pozoruhodné. Tato postava je typicky
českým fenoménem, který se ctí překonal
dobu nesvobody a neztratil na své hodnotě ani v současnosti. Návrh vzešel z našeho
pedagogického sboru a nechceme tím samozřejmě znevažovat žádné skutečné české osobnosti. Chtěli bychom projevit úctu
duchovním otcům této myšlenky a vyjádřit naši snahu brát i vážné věci s úsměvem
a nadhledem, který je součástí pozitivní
atmosféry naší školy. Věříme, že originalita
názvu může být pro naši školu závazkem
i motivací v tom dobrém smyslu slova.

charakteru, aby byla nejen příjemným
místem pro odpočinek a hru, ale také
prostředím vzdělávacím a poučným.
• I letos proběhlo velké množství zajímavých školních akcí. Kromě již tradičních, jako jsou škola v přírodě, lyžařský
kurz, výuka plavání, zážitkový kurz pro
žáky 6. třídy, vánoční program včetně
vystoupení na Staroměstském náměstí
a u obecního vánočního stromu, originální předávání pololetního vysvědčení,
bowlingový turnaj ke Dni dětí, účast na
Slavnosti květů a Lysolajském běhu, absolventské práce žáků 9. ročníku a třídní výlety na konci školního roku, je to
také nespočet kulturních a vzdělávacích
pořadů, projektů a sportovních soutěží.
Z nejúspěšnějších je třeba jmenovat vítězství našeho týmu v pražské soutěži
první pomoci Helpíkův pohár a postup
do celostátního finále. Pěkných výsledků dosáhli naši žáci i v obvodních kolech florbalu a orientačního běhu, ve
fotbalovém turnaji McDonald´s Cup,
v Nebušickém přespolním běhu, literární soutěži „Čtení mě baví“, matematické
Pythagoriádě a výtvarné soutěži „Živá
zahrada“.

• Z dalších důležitých informací uplynulého roku jistě stojí za zmínku rozvoj výuky angličtiny na naší škole. Díky dotaci
městské části Praha Lysolaje jsme mohli
pokračovat ve výuce Aj již od první třídy.
Po třech letech se opět podařilo uskutečnit jazykový výjezd do Velké Británie. Náš
pedagogický sbor jsme posílili o novou
paní učitelku Gabrielu Hallett, která se
zaměřila na rozvoj komunikačních dovedností našich žáků. Tradičně přínosná
byla i spolupráce se dvěma partnerskými
zahraničními školami Riverside School
a International School of Prague.
Všichni, kteří školu byť jen příležitostně navštěvují, si jistě všimli výrazné změny, kterou prochází naše školní zahrada.
Kromě rozšíření prostoru před školou
a opravy chodníků, které byly součástí
rekonstrukce školy, došlo k terénním
úpravám, vybudování živých vrbových
prvků, vzniku jezírka, opravě pumpy,
vytvoření venkovní učebny a vysazení
velkého množství dřevin. Největší zásluhu na tom má pan školník Kočiš, který
pro školu získal grant ve výši 200 tisíc Kč
a spolu s vlastním vynaloženým úsilím
směřuje školní zahradu k přírodnímu

Ing. Petr Hlubuček, starosta

• V závěru školního roku proběhlo na
naší škole rozsáhlé šetření výzkumného
týmu Pedagogické fakulty UK opakované po pěti letech, které bylo zaměřeno
na vzdělávací proces, sociální klima
školy a pedagogického sboru. Výsledky
jsou velmi potěšující a potvrzují vysoce nadprůměrné hodnoty měřitelných
ukazatelů a v mnohých ohledech i další
zlepšení oproti roku 2008.
Pomalu se nám blíží osmdesáté výročí založení školy a s trochou nadsázky můžeme
říci, že s osmi křížky na krku je naše milá
lysolajská škola stále plná života a energie.
Dana Lukášová a Michal Hevák,
vedení školy
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Tip na výlet

čeští i zahraniční kreslíři. O Salon (dnes
se přestěhoval do restaurace U Sedmi
konšelů v Žatecké ulici) se staral a stará
Josef Kobra Kučera, o dramaturgii klubu
Michal Jupp Konečný a o jeho provoz legendární Robert Radosta.
Co říci závěren? Hudbu i plzeňské tu
můžete dostat i dnes i zítra. Program
a otvíračky najde zájemce lehce na internetu.

Malostranská Beseda
Před pár lety byla po delší rekonstrukci
a přestavbě znovu otevřena legendární
Malostranská Beseda.
Existence objektu na rohu Malostranského náměstí je doložena už koncem
14. století, kdy v tomto místě stával význačný dům pánů ze Šternberka. Na počátku husitských válek dům vyhořel a zůstal několik let neobnoven. Ještě v roce
1470 najdeme zmínky o pustém domu
pánů z Michalovic. Roku 1478 koupila
obec malostranská městiště domu a zde
si pak během necelých dvou let postavila
novou radnici. Další nová radnice začala
být stavěna roku 1618, jejím stavitelem
byl patrně Jan Campion de Bossi. Tři
věže byly na dům vyzdviženy před rokem 1740.
Ústředním prostorem radnice byla
radní síň, dnešní hudební sál. Ve čtyřech
lavicích tady sedávalo 11 radních, před
nimi purkmistr, rychtář a poblíž písař.
Po roce 1784 byla agenda úřadu přestěhována na Staré Město a radnice byla
pronajata. Sídlily tu státní úřady jako
archiv, vojenská strážnice, politické vězení, prokuratura, berňák. V roce 1787
byla budova za účasti Palliardiho přestavěna a pak ještě několikrát. V roce 1826
nebo 28 byly z domu odstraněny známé
tři věže. V domě se pak před rokem 1850
nacházel i obecní pivovar – v místech
školy v Josefské – později tu byli hosty
sokolové, šermíři, zpěvácký sbor Lumír, záložna a od roku 1868 spolek Malostranská beseda měšťanská, který dal
budově jméno. Byla tu čítárna časopisů,
pořádány přednášky a všelijaké tancovačky a divadlo. Účinkovali tu velcí herci našeho lidu, Eduard Vojan, Jindřich
Mošna, Hana Kvapilová, první český
filmový herec Josef Šváb Malostranský.
V roce 1897 byl založen dramatický odbor, velmi agilní, vždyť v letech 1928–37
nastudoval 154 činoher a 21 operet a pohádek. Kupříkladu populární filmová
diva Zita Kabátová hrála na prknech MB
s malými pauzami čtrnáct let.
V roce 1948 byla na spolek Malostranská beseda uvalena státní správa a o tři
roky později byl tento převeden na Osvětovou besedu Prahy 1. Za rok pak zrušili
i spolkovou hospodu. Pravidelná klubová
činnost se obnovila až s příchodem amatérského Divadla Dostavník v 64. roce.
Později tu hráli i bratři Justové a do roku
1971 také Cimrmani. Následuje skutečně pestrá paleta hereckých a pěveckých
osobností (mimochodem tu před 20 lety
vznikla skupina OOZ). V listopadu 1972
se tu uskutečnil Salón kresleného humoru, kde se měsíc co měsíc představovali
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Malostranská beseda dnes

Historická podoba radnice

Olympiáda mladých chovatelů
drobného zvířectva

Ve dnech 22. až 24. srpna 2013 proběhne v prostorách naší základní školy
a v areálu ČZU celostátní kolo Olympiády mladých chovatelů drobného zvířectva s mezinárodní účastí.
Jednou z disciplín vědomostní soutěže bude také poznávání plemen zvířat, která budou vystavena v klecích
a voliérách v zahradě naší školy.
Všichni jste srdečně zváni k prohlídce známých či méně známých plemen
především králíků, slepic či holubů.

NOVÉ CVIČIŠTĚ PRO PSY

Legendární tři věže byly odstraněny v letech
1826 či 28

Máte doma pejska a nevíte si rady, jak
ho vychovat a naučit alespoň základní
poslušnosti? Nebo se s ním chystáte
složit určité zkoušky a potřebujete poradit? Proto jsme tu my. Rádi vám poskytneme odborné poznatky týkající
se metodiky výcviku, zkušebních řádů
a mnoho dalších. Naučíme se správnému zacházení se psem jak při výcviku
tak při hře. Se správným přístupem dosáhneme lepších výsledků, protože pes
bude provádět povely s radostí a tím se
vytvoří mezi vámi a psem silné pouto.
Naši cvičitelé jsou studenti ČZU se zaměřením na kynologii, kteří dokážou
individuálně přizpůsobit výcvik vašemu svěřenci. Přijďte se sami bezplatně
přesvědčit. První lekce je zdarma.
Informace na: ira.patrik@gmail.com

Anketní otázka

Robert Radosta

Máte rádi cestování? Baví vás poznávat nová místa? Zajímáte se o pamětihodnosti či přírodní krásy naší vlasti
a přilehlého okolí? Víte o zajímavé
výstavě, kulturní akci nebo kuriozitě,
jaká se hed tak nevidí? Nechcete cestovat sami? Cestujte s námi.
Pokud máte zájem zúčastnit se jednodenních výletů organizovaných
naší městskou částí, neváhejte a podělte se s námi o svůj tip. Na podzim
vyrážíme na první výlet!
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Zprávy ze školy
• Květen a červen jsou jedny z nejkrásnějších měsíců v roce – alespoň pro děti.
Je dlouhý den, bývá hezké počasí a hlavně – prázdniny jsou za dveřmi. Ve škole
se však „maká“ až do vysvědčení. Děti se
učí nejen v budově a na zahradě. Získávají
zkušenosti a zážitky na výstavách, v muzeu, v divadle, na vycházkách v přírodě,
při sportovním zápolení, besedami se zajímavými lidmi i účastí na společenských
akcích.
• Jedním z vrcholů roku pro celou obec
a samozřejmě i školu je „Slavnost květů“.
Děti zpívaly, tančily, hrály divadlo, uspořádaly originální módní přehlídku. Slečny a mladí muži z vyšších tříd si troufli
na ukázku z muzikálu Pomáda. Helenka
a Julinka Nováčkovy předvedly akrobatický tanec. Bylo pěkné počasí a dobré pohodě nic nechybělo.
• Děti ze čtvrté třídy si užily výuku vlastivědy na autentických místech české historie. 30.5. si v prostorách Starého královského paláce Pražského hradu prověřily
své znalosti vývoje českého státu. Druhou
část „Hry na Hrad“ (projekt poznávání
vývoje české státnosti) budou absolvovat
na podzim.
• Počasí je letos jako na houpačce. Ať už
zasáhla vyšší moc nebo náhoda, 3. třídy
na školu v přírodě letos – díky povodním
- neodjely.
• 6., 8. a 9. třída navštívily 6. června bioplynovou stanici, kde se seznámily s využitím biologického odpadu jako alternativního zdroje energie.
• 1. a 5. třída vyrazily na výlet do rekreačního střediska Želivka na Medarda. Štěstí
jim přálo a počasí se vydařilo. Pro obě třídy
byl prodloužený víkend zajímavou zkušeností. Páťáci pomáhali prvňákům a prvňáci
respektovali starší a zkušenější spolužáky.
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• Děti ze 3., 4. a 5. třídy se učily tento rok
vnímat operní hudbu nejen z nahrávek,
ale živě v průběhu celého roku. Navštívily
celkem 5 představení Státní opery v projektu ,,Hurá do opery" a byly postupně
seznamovány s českou, německou, ruskou
a italskou operou. Hudební ukázky s klavírním doprovodem zpívané v originále
byly proložené zdramatizovaným textem.
Mezi jednotlivými ukázkami se děti také
seznámily s některými pojmy z hudební
nauky, s hudebními profesemi, dekoracemi a kostýmy z oper. Celý cyklus byl
zakončen 11. 6. ve Státní opeře návštěvou
dopoledního představení - G. Rossini, Lazebník sevillský.
Od začátku byly děti vtaženy do celého projektu prováděním různých úkolů,
např. vyplněním pracovních listů, zhotovením obrázků k jednotlivým operním
ukázkám nebo zasláním odpovědí emailem přímo autorům projektu.
• Žáci 3. A i B se celý červen intenzivně
připravovali na léto na kurzu plavání.
• Sportovní srdce fanoušků královny
sportu lehké atletiky se rozbušilo 12. 6. při
Lysolajském běhu. Dopoledne zápolily ze
všech sil všechny děti, odpoledne běželi
dospělí.
Sportovcům ze 3. A i B běhání nestačilo
a obě třídy navštívily 13. 6. lanové centrum v Kladně.
• 8. třída navštívila zoologickou zahradu.
4. třída si vyzkoušela, jak zvládá pravidla
silničního provozu na dopravním hřišti
17.6.
• Prvňáci a druháci společně vyrazili na
Panskou skálu, skalní hrad Sloup a lodí po
Máchově jezeře (18. 6.).
• Mladší děti si užívaly letního počasí
v přírodě a budoucí studenti z 9. třídy zakončovali svůj studijní pobyt na základní
škole prezentacemi svých absolventských
prací.

• Druháci se pokusili (v září) o vypěstování stromu ze semínka. Pokus se zdařil
dokonce 4krát. Vyrostly dva jírovce, jeden
jehličnan a zvláštní druh javoru. Děvčata
a kluci ze druhé třídy se také pustili do zajímavého projektu Děti – ovce – krajina.
Děti se v rámci tohoto projektu seznamují
s ovečkami, s jejich významem hospodářským i ekologickým. Prakticky si vyzkoušely, jak náročná může být práce pastýře.
24. 6. na vlastní kůži poznaly, jakým způsobem se dříve obdělávalo pole a mohly
porovnat svou sílu při orání pluhem se
silou koně. Děti pomohly políčko obdělat
a zasely si svatojánské žito.
• Děti ze čtvrté třídy se dozvěděly zajímavosti o různých druzích travin od pana
Hniličky z ČZU. Čtvrťáci také navštívili
Fyzikální ústav Akademie věd ČR.
• 25. 6. završily 6., 7., 8. a 9. třídy výletní
šňůru společnou návštěvou hradu Loket
a Bečov nad Teplou.
• Pan Navrátil je vodní záchranář a dětem ze druhé třídy zprostředkoval 25. 6.
nezapomenutelný zážitek. Před stolkem
paní učitelky omdlel. Děti si tak v „reálné“ situaci vyzkoušely, jak by mohly
přivolat pomoc. Připomněly si zásady
bezpečného chování o prázdninách. Dozvěděly se i důležité zásady první pomoci
tonoucím.
• Den 27. 6. 2013 byl pro deváťáky jedinečným datem, protože ten den byli naposledy žáky naší školy. Při slavnostním rozloučení jsme už tradičně vyhlásili „Osobnost
roku“ a „Třídu roku“. Titul Osobnost roku
si letos zasloužil Jakub Zavadil z páté třídy a třídami roku 2012/2013 se staly 3. B
a sedmá třída.
Krásné léto všem.
Jaroslava Mikolášová
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Za humny
• Na pozemcích ČVUT a VŠCHT na Vítězném náměstí, v místech, kde se pořádají
farmářské trhy, plánuje Sekyra Group velkou stavbu Dejvice Center. Vysoké školy
se Sekyrou plánují vyměnit pozemky pro
další kanceláře a obchody za postavení
akademických budov včetně rektorátů.
Projekt za pět miliard korun o ploše přes
100 tisíc m2 je zatím ve stadiu příprav.
• Dejvické divadlo ukončilo sezónu
2012/13. Diváky přivítá zase 8. září,
předtím se uvede třemi spektákly při
řevnických Lesních slavnostech divadla. Předprodej vstupenek na září zahájí
v sobotu 31. srpna o deváté hodině ranní.
V nadcházející sezóně, už s hercem Martinem Myšičkou, by se měly na repertoár
vrátit úspěšné tituly – Bratři Karamazovi, Spřízněni volbou, Muž bez minulosti
a Dabing street.
• Petr Kellner z PPF koupil za neznámou
cenu hotel Praha. Hodlá jej strhnout a na
jeho místě vystavět základní a střední školu.
Pozemek chce spojit se sousední zahradou
usedlosti Hadovka, kterou opustilo kanadské velvyslanectví. Část odborné veřejnosti
chce nechat hotel prohlásit památkou.
• Kanadské velvyslanectví přesídlilo do
někdejší Hoyermannovy vily ve Struhách 2 (1890, plány Miksch a Niedzielski,
stav. Fr. Henner), která byla cele zrekonstruována a k objektu přibyla moderní
novostavba. Při hloubení jejích základů
byly nalezeny stopy první orby půdy pro
zemědělské účely.
• Povodně poničily oblíbený cíl cyklistů
Trojského koně, osvěžovnu na Trojském
ostrově. Pro jeho obnovu konal se na
Slamníku benefiční koncert, na kterém
se uvedli OOZ, Pražský ukulele band,
Jonathan Gaudet a Tony Ackerman. Kdo
koncert zmeškal a přesto by chtěl pomoci koňovu stvořiteli Ivanu Nacvalačovi,
může přispět na podpůrný účet Trojského koně 0259752471/0300.
• Povodeň také rozpůlila Císařský ostrov,
vedle čističky odpadních vod vznikl nový
kanál. Aby Vltava neohrozila její provoz,
ženisté jej zavezli kameny.
• Předposlední červnový víkend ovládlo
Vítězné náměstí DEJvické Hudební Léto.
Své umění předvedly skupiny Nouzový
východ, Wintage, Pražský ukulele band,
Ivan Hlas trio, Laura a její tygři, ParadeMarche, YoYo Band, Krausberry a hudebníci Kamil Střihavka, Luboš Andršt
a Michal Prokop. Výtěžek festivalu putoval dětskému stacionáři DAR.
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• Záchranná služba Asociace Samaritánů
České Republiky, která na Letišti Václava
Havla Praha zajišťuje nepřetržitou lékařskou pohotovost, rozšiřuje své služby pro
obyvatele okolních obcí a městských částí.
V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží je
možno navštívit plně vybavenou ordinaci
umístěnou ve spojovacím objektu Terminálu 1 a 2, kde je 24 hodin denně v pohotovosti kvalifikovaný lékař připraven ošetřit
dětského či dospělého pacienta.

Dejvické hudební léto – Pražský ukulele band

• Ze střechy obchodního domu Šestka lze
až do konce července pozorovat letadla.
Zájemcům jsou k dispozici dalekohledy
a stan s občerstvením. V průběhu projektu Na letadla zblízka bude do Prahy
létat asi 30 typů 55 leteckých společností.
Časy odletů a příletů je možno sledovat
na www.oc-sestka.cz .
• Co dělají zvířata v noci? Lze to zjistit
při nočních prohlídkách ZOO, které
proběhnou během srpnových víkendů.
Prohlídka od 20:30 h je určena především dětem, další dvě od 21:00 a 21:30
dospělým. Exkurze trvá půldruhé hodiny, je třeba si na ni zajistit rezervaci na
tel. 296 112 230 nebo mailem: pr@zoopraha.cz.
• Národní technické muzeum otevřelo
dvě nové stálé expozice, Chemie kolem
nás a Měření času. První nastiňuje příběh potkávání člověka a chemie během
dne a představuje významné osobnosti
oboru, druhá prezentuje hodinářské
sbírky muzea a technický vývoj chronometrie. Základní vstupné je 170 korun.
• Projekt, který potěší milovníky piva, se
právě rozbíhá v Lounech. Vznikne tam
minipivovar Pivo ZLoun. Do Loun se tak
vrátí dlouholetá tradice vaření piva, kterou v roce 2010 zrušil koncern Heineken,
nový vlastník lounského pivovaru. Pivovarnickou tradici se nyní rozhodli obnovit Radek Taraba a Roman Tvrdý. V objektu na letním cvičišti, jehož součástí je
i známý Bar Ája, zprovozní minipivovar.
Společníci počítají s využitím všech prostor, tedy i roky opuštěné tělocvičny. Právě tam by mělo nové pivo vznikat a zrát.
Část varny bude také přímo v prostoru restaurace. Začít vařit chtějí pánové
v létě. Výstav má podle současných plánů do dvou let dosáhnout 1500 hektolitrů ročně, zařízení ale bude moci uvařit až
4000 hektolitrů.
Nejdůležitější otázkou zůstává, co
bude vlastně minipivovar vařit. Hlavně
dvanáctku jménem Tvrďák. Polotmavé
se bude jmenovat JanTar a nebude chybět
ani tmavé pivo. Připravovaný pivovar má
i svoje stránky www.pivozloun.cz, kde
lze spatřit, jak se pivovar rodí.

Ivan Trojan a Yo-Ann

Hotel Praha

Zachraňme Trojského koně
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Mateřské centrum Liška přeje všem pěkné léto

Jak jsme v Houslích
ulovili bizona

I přes horké počasí jsme se sešli v hojném počtu na poslední Šikovné tlapce
před letními prázdninami. Slavnost otců
se stala naším tradičním červnovým
dobrodružstvím pro rodiny, ale hlavně
pro naše tatínky. A protože jsme si chtěli
opéct něco na ohni, šli jsme ulovit bizona. Počasí bylo horké, nebe bez mráčku
a všichni jsme si přáli, aby trochu sprchlo. Příjemné setkání rodin se spoustou
kolem pobíhajících dětí se velmi vydařilo a připravené pivo zbouralo bariéry
mezi těmi, kdo se neznali.
Na louce v Houslích mezitím děti plnily jednoduché úkoly, házely oštěpem

Zprávičky ze školky
V květnu celá zahrada rozkvetla, všechno
se zazelenalo, a tak jsme se s dětmi pustili do zahradničení. Každý z předškoláků
si zasadil buď letničku nebo keřík rajčat.
Kromě toho již máme na zahradě i záhon tulipánů, narcisů a rozrůstají se nám
maliny.
• V neděli 12. 5. oslavily všechny maminky svátek a proto jsme se zaměřily
na povídání o maminkách a rodině, děti
vyrobily přáníčka a naučily se pro ně
básničky. Kromě tohoto tématu jsme dál
poznávali květiny, stromy a seznamovali
se s životem lučních zvířat a lučními květinami. V červnu máme práci tematicky
zaměřenou na poznávání světa kolem
nás - dopravní prostředky, naši vlajku,
řeky a města.
• V pátek 17. května přijel do školky divadelník Aleš Bílek s velmi zdařilým představením O neposlušných telátkách.
Nejvíc nervozity jsme si užili v sobotu 18. května, kdy nás čekalo vystoupení v Houslích na Slavnosti květů. Děti
zvládly oba tance na výbornou a tak si
na závěr vystoupení vyslechly zasloužený potlesk.
• Na konci května jsme se s dětmi vydali
na celodenní výlet na řepařskou drážku
u Kolína. V Praze od rána pršelo a tak
jsme měli velké obavy, jak výlet v deš-

ZPRAVODAJ_7_2013.indd 8

na cíl, skákaly po jedné noze, hledaly pět
různých rostlin a zvířat a tiskli si za splnění razítka všude, kde dosáhly, někdy
i na maminky. Na odpočinkové dece si
mohly z barevných dřevěných korálků
vyrobit náramek nebo náhrdelník na ozdobu.
O rozptýlení rodičů se postaral ochotně lukostřelec Havroš z SK Rapid (luk.
knot.cz). Bez oddechu se staral o své luky
a terč a pomáhal všem, kteří si to chtěli
zkusit. Každý, kdo dokázal napnout tětivu, si vystřelil a těm, kteří to nedokázali,
rád pomohl.
Když už napětí z bizona viselo ve
vzduchu a nedalo se to vydržet, vyzkoušeli jsme maskování a schovávání
v terénu, stopování a hledali jsme, kde
se bizon mohl schovat. V polovině cesty
jsme ho zaslechli, z dálky bučel a volal,
ať už ho konečně objevíme. Děti se za
ním hnaly do kopce, až bizona nakonec
ulovily. Byl sice jen z papírové krabice,
přesto ho vítězně donesly na tyči k ohništi, stáhly mu kůži a opekly si nakonec radši ty vuřty.
Bizony s námi lovilo 23 dospělých
a 22 dětí. Těšíme se už s vámi na prázd-

niny a hlavně na letní dobrodružství
s drakem v Houslích.
Novinka: EKO kroužek Lišák
v ZŠ Lysolaje
Připravili jsme pro lysolajské školní
děti od 6 do 15 let zájmový ekologický
kroužek Lišák, bude probíhat 1x týdně
(1,5 hodiny) v době odpolední družiny
v místní základní škole, čas a den upřesníme. Poskytovatelem grantu je Hlavní
město Praha.
Cvičení s Liškou pokračuje!
Připravujeme opět kroužek pro rodiče
s dětmi i samotné děti ze školky v dalším
školním roce 2013/14.
Hudební škola Yamaha v Lysolajích
bude pokračovat i v dalším roce
Přihlásit ke kurzům pro rok 2013/14 se
můžete u Yamaha class HUDBA PRO
RADOST - Licenční partner hudební
školy Yamaha. Otevřeme jak První krůčky k hudbě pro děti od 18 do 24 měsíců,
tak v případě zájmu budou také Robátka
pro děti 6 - 18 měsíců. Registrujte se již
nyní na www.hudbaproradost.cz.

ti dopadne. Nakonec jsme měli štěstí,
protože kousek za Prahou pršet přestalo
a celou dobu ani nekáplo. Horší to bylo
s autobusem, který se nám cestou rozbil a musel pro nás přijet jiný. Naštěstí
se děti v autobuse mohly zkrátit čas sledováním pohádky. V Sendražicích, kam
jsme se s dětmi vydali, jsme měli možnost prohlédnout si muzeum, výstavu
obrázků od dětí, ale hlavně se svézt dobovými vláčky, které dříve svážely cukrovou řepu. Od toho také pramení název
řepařská drážka.
Vláčkem jsme dojeli k rybníku, kde
děti krmily mladá káčata. Vůbec se dětí
nebála a vyšla za nimi i na břeh rybníka.
Cestou jsme viděli koně, bažanty, zajíce
a u potůčku sedícího vodníka. Zpáteční
cesta utekla rychle, ale do Prahy jsme
dojeli se zpožděním a opět v dešti.
• Ve středu 19. června jsme uspořádali
sportovní den. Děti soutěžily v pěti disciplínách, z nichž největší úspěch asi
mělo přetahování lanem nás dospělých
s dětmi.
Druhý den jsme ráno shlédli divadelní
představení Jak se peče pohádka a odpoledne jsme se slavnostně rozloučili
s našimi předškoláky na naší zahradě.
V letošním roce jich do základních škol
odchází 10 a všichni jsou zvědaví, co je
ve škole čeká.
Denisa Vranová
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Lysolajští hasiči a povodně
Léto, nejen pro náš sbor, začalo velmi
hekticky. Vzhledem k neutuchajícím
dešťům a stále se zvyšující hladině
Vltavy jsme byli 2. června 2013 vysláni operačním střediskem na Kampu,
abychom se zúčastnili stavění protipovodňových stěn. Na místo jsme vyjeli
s CAS 24 Scania v počtu 1+5. Stavění
těchto povodňových zábran jsme již
v minulosti několikrát cvičili, a tak
nám technika byla dobře známá a práce nám šla od ruky. Zároveň jsme zde
pomáhali s pytlováním písku a umísťováním již naplněných pytlů.
Zbývající členové našeho sboru zřídili evakuační centrum v naší hasičské zbrojnici, monitorovali stav vody
v řece a v Šáreckém potoce a informovali obyvatele ohrožených domů
nacházejících se v ulici V Podbabě.
V odpoledních hodinách jsme vzhledem ke stoupající hladině vody v Praze 6 byli odesláni zpět na základnu,
abychom mohli v plném počtu pomáhat obyvatelům Prahy 6.
V následujících dnech se z naší
hasičské zbrojnice stalo informační
a krizové centrum. Zároveň jsme zde
soustředili a následně vydávali čisticí
prostředky, které nám občané nosili

jako pomoc lidem zasaženým povodní.
3. června jsme začali s evakuací lidí ze zatopených domů nacházejících
se ve spodní části Lysolajského údolí. Pro evakuaci jsme použili náš záchranný člun. Následující dny a noci
jsme trávili střídavě hlídáním evakuovaných objektů, spolu s Policií ČR,
a posky-továním pomoci občanům
postiženým povodněmi, také jsme byli
operačním střediskem pražských hasičů vysíláni do hlavního města k řešení
různých mimořádných událostí spojených s povodněmi.
Jakmile voda ustoupila, začali jsme
čistit zabahněné komunikace a spolu s majiteli vyklízet zatopené věci
z domů. 13. června jsme byli vysláni
odčerpávat vodu ze staré čističky odpadních vod, kde jsme strávili několik
dní. Následně jsme se věnovali odstraňování škod napáchaných vodou.
Na závěr bych ráda touto cestou
poděkovala panu starostovi Ing. Petru Hlubučkovi, jakož i všem členům
a členkám našeho sboru, za neúnavou
práci při a hlavně po povodních.

Zahrádkář radí

míze. Nejprve peckoviny, koncem měsíce
a v srpnu přicházejí na řadu jádroviny.
Aby se očkování zdařilo, je vhodné, pokud trvá delší dobu sucho, podnože řádně
zavlažit pro podporu dostatku mízy. Známkou dostatečné mízy je intenzívní růst podnoží a snadné odchlípnutí kůry při řezu do
tvaru písmene T.
Až sklidíte letošní úrodu jahod, nezapomeňte u jednou plodících jahod ostříhat
listy, abyste zabránili šíření chorob. Pokud
chcete využít mladé rostlinky na šlahounech
pro množení, použijte zásadně rostliny od
zdravých matek s bezvadným zdravotním
stavem a pouze rostliny 1. a 2. řádu, tedy
první dvě rostliny na šlahounu od matky.

Zahrádkáři Na zavážkách v Lysolajích
doporučují všem majitelům zahrádek
a ostatním zahrádkářům pravidelný odběr nejsledovanějšího hobby-časopisu
ZAHRÁDKÁŘ. Pro podrobnější seznámení s tímto časopisem vám tentokrát
přinášíme stručný výběr z článků červencového čísla.

I během léta potřebuje
zahrádka drobnou péči

Postřik proti červivosti u jabloní a hrušní
je potřebné opakovat ve 14denních intervalech, protože se zpravidla kladení vajíček
obaleče jablečného zpozdí.
Keře popínavých ostružiníků by neměly
být příliš husté. Z tohoto důvodu je dobré
zkrátit všechny postranní výhony narostlé
na nových výhonech z půdy. Zkracujeme je
od druhé poloviny června do začátku září za
2.-3. listem.
Odplozené výhony u jednou i dvakrát
plodících odrůd maliníků ihned po sklizni
odstřihneme až u země. Vhodné je následné
namulčování porostu 2-3cm vrstvou hrubého kompostu.
Na kmeny jabloní a hrušní upevníme lapače škůdců z vlnité lepenky.
Od poloviny července začínejte s očkováním jednotlivých ovocných dřevin ve druhé
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Anna Mrhálková

Co na prázdné záhony?

Čeští zahrádkáři občas závidí lidem žijícím v tropech možnost vypěstovat dvě i tři
kultury do roka. Buďme ale rádi za Českou
kotlinu - nemáme zde malárii ani další
tropické nemoci, a když se budeme jenom
trošku snažit, dvou kultur na stejném záhonku docílíme i u nás. Právě teď nastává
doba, kdy se začínají na zahradě pomalu
objevovat prázdná místa po sklizených
plodinách. Zde byl záhonek hrášku, tam
jsme sklidili rané brambory nebo fazolky.
Vyvstává otázka - nechat tyto plochy ladem, vysadit na ně zelené hnojení, nebo je
jinak využít? Podívejme se blíže na plodiny,

Literární okénko
Knihovna Petra Šabacha
Lysolaje
Marcel Pagnol - Jak voní tymián
Hledáte knížku na deku? Vybrali jsme
pro vás ryze letní čtení, jako stvořené pro
současné tropické počasí. Marcel Pagnol
vás jako mávnutím kouzelného proutku
přenese do prosluněné Provence!
Prázdniny na rodném venkově, barvité vzpomínkové obrazy, autobiografické
momenty viděné dětskýma očima vás
dokonale vtáhnou do děje. Jako byste
tam právě byli a spolu s autorem prožívali
stovky každodenních dobrodružství, situací úsměvných, dojemných i k zamyšlení, cítili omamnou vůni dětství a mohli se
dotknout všeho, o čem právě čtete. Každá
stránka dokáže nejen mysl, ale i prostor
naplnit vůní levandule a tymiánu. Příroda vám připadá stejně známá jako za vaší
chalupou a osudy osob tak blízké.
Autobiografická tetralogie Vzpomínky z mého života, vydaná česky pod názvem Jak voní tymián (např. nakladatelství Vyšehrad ve skvělém překladu Evy
Musilové) dokáže s vaší představivostí
udělat zázraky. Nakonec, přesvědčte se
sami.
které mohou být v našich podmínkách tzv.
následnou kulturou. Možností je mnoho,
brokolice, pekingské zelí, čínská listová zelenina, saláty, špenát, ředkvičky a ředkve,
roketa, vodnice, kopr... Všechny plodiny,
které chceme jako následnou kulturu využít, musí mít relativně krátkou vegetační
dobu. Do prvních mrazíků zbývají sice ještě tři měsíce, na papriky, celer nebo nová
rajčata je již ale skutečně pozdě. Některá
zelenina červencové výsevy do zkracujících
se podzimních dní doslova vyžaduje. Pekingské zelí nebo japonská listová zelenina
jsou citlivé na délku dne a prodlužující se
den v kombinaci s jarním chladem u nich
indukuje tvorbu květů. Při pěstování do
krátkých podzimních dní z nich ale získáte
krásné, výstavní a chutné plodiny.

Neničte to, co může
ještě dobře sloužit

Při obnově zahrady nepostupujte zbrkle,
radí v červencovém vydání Zahrádkáře
přední zahradní architekti. Nebudete litovat, jestliže například řešení a využití
zahrady podřídíte krásnému vzrostlému
stromu. Malé zahrady umožňují vysadit
třeba jen jeden strom, o to pečlivější by
měl být proto jeho výběr. Téma pro tento
měsíc je jasné: Strom v zahradě.
Karel Ctibor,
předseda ZO ČZS Na zavážkách
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Klášter mnišek Kazatelského řádu

Modlitba s Biblí v ruce

Většina z nás se už někdy modlila. Ale
většina z nás se také ptá: Jak se mám
modlit? O co smím Boha žádat? Podívejme se do Bible, do první knihy Královské, jak se také dá modlit, jak může
vypadat rozhovor s Bohem:
5V Gibeónu se Šalomounovi ukázal
v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát." 6Šalomoun odvětil:
"Ty jsi prokazoval velké milosrdenství
svému služebníku, mému otci Davidovi,
a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto
velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal
jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak
je tomu dnes. 7Hospodine, můj Bože, ty
jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem
příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. 8A tvůj služebník je uprostřed tvého
lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného,
že nemůže být pro množství počítán ani
sečten. 9Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit

tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem
a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?"
10Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. (1 Král 3, 5-10)
O co Šalomoun žádá? V tomto českém
textu zvolili překladatelé výraz srdce
vnímavé. Není to chybný překlad, a je
jistě dobré mít vnímavé srdce. Když si
ovšem dáme práci, a projdeme si nejen
starší české překlady, ale i starý latinský
text, překlady do angličtiny, francouzštiny, němčiny a jiných jazyků, zjistíme, že
všude se sice mluví o srdci, ale v každé
verzi je to srdce jiné – poslušné, chápající. Proč? Podívejme se do originálu.
Najdeme tam překvapivé slovní spojení,
které se velmi těžko překládá. Doslova to
znamená „srdce, které slyší“ nebo „srdce, které naslouchá“.
Jak je to s naším srdcem? Víme, že pod
pojmem srdce nesmíme chápat pouze
orgán na čerpání krve, ale srdce je symbolem toho, co tvoří jádro lidské osobnosti, symbolem všech našich myšlenek,
citů, postojů. Tam kde je moje srdce, tam
jsem já. Jaké máme srdce, takoví jsme.
Jsou lidé s dobrým srdcem, se zlatým
srdcem, s čistým srdcem. Co by to znamenalo, když by naše srdce umělo naslouchat? To bychom pak opravdu viděli
a slyšeli všechno tak, jak to opravdu je,
byli bychom otevření vůči druhým tím
správným způsobem, dokázali bychom
rozeznat, co je potřeba udělat nebo říct.
Zkusme se spolu s moudrým Šalomounem pomodlit, aby i naše srdce umělo
slyšet.
sestra Diana

Loni pršelo jen trochu, letos více, a ještě
byla větší zima. Přesto téměř stovka lidí –
místních i přespolních – vyrazila v pátek
24. 5. odpoledne nebo večer a zúčastnila
letošní Noci kaplí v Lysolajích. Děti zvonily v klášteře na zvon, malovaly na kameny
vylovené z potůčku v Houslích, zazpívaly
si s písničkářem Petrem Maria Lutkou, řešily kvíz u Božích muk. Zvonění v kapličce
na návsi letos opět pohotově zachránil pan
Jiruš – opravil přetržený provaz. Dospělí
i děti si zazpívali černošské spirituály se
sestrami v klášteře. Kaplička v Houslích
měla tento večer neobvyklou výzdobu –
6 obrazů od malířky Pavly Hroudové.
Také zde byla k vidění lesní výstava obrazů
dětí z výtvarného kroužku při ZŠ a jejich
32 vodních hodin (PET lahví s dírkou),
ukazujících, kolik že to vody (minut) právě
uteklo. Ještě po setmění, chvíli před koncem našeho programu, skupina mládeže
dostávala u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v Houslích razítka do svých karet
Noci kostelů (a pokračovala ke sv. Matěji
a do dalších kostelů v centru) a v klášterní
kapli poslední návštěvník využil pozvání
do ticha…
Snad bude příští rok o Noci kostelů trochu tepleji, naše „outdoorová“ varianta
programu (a zvláště její organizátoři) by
to potřebovala. I když – mohlo pršet ještě
víc… A člověka zahřála občasná pochvala
od některých návštěvníků, a to ne jen pochvala této naší Noci kaplí, ale také celých
Lysolaj – jako prostředí krásného (až romantického) a očividně dobrého k životu.
Alena Zavadilová

Velkoobjemové kontejnery

Vážení občané,
jak jste si povšimli, přílohou minulého čísla Lysolajského zpravodaje byl dotazník,
zaměřený na poptávku poskytování sociálních služeb v naší městské části. Do
průzkumu se sice zapojili obyvatelé Lysolaj všech věkových kategorií, ovšem počet
navrácených dotazníků byl nízký. I tak mělo šetření svou výpovědní hodnotu.
Situaci si nevykládáme jako nezájem našich občanů. Na základě výsledků průzkumu je jasné, že aktuální poptávka např. pomoci pečovatelské služby je mezi občany Lysolaj minimální a těch několik málo v současné době potřebných má veškerý servis zajištěn v rámci rodiny. Tento stav je do jisté míry dán „venkovským“
charakterem Lysolaj, kde ještě, na rozdíl od velkých aglomerací, existují tradiční
hodnoty, jako je pomoc bližním a soudržnost v rodinách. Velmi si toho vážíme.
V současné době zprostředkováváme hlavně rozvoz obědů a "drobnou" sousedskou výpomoc v podobě příležitostného úklidu či nákupu a poradenství v sociální
a zdravotní oblasti. Do budoucna jsme připraveni na základě vašich individuálních potřeb sociální služby v naší městské části zajišťovat a dále rozvíjet.
Veškeré související informace vám poskytnou zaměstnanci ÚMČ Praha - Lysolaje. Konkrétní připomínky adresujte Komisi zdravotní a sociální.
Přeji vám pevné zdraví a bezstarostné léto.
MUDr. Marie Štědrá
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Ještě jedno ohlédnutí za letošní
Nocí kostelů

6. 8. 2013
stanoviště: křižovatka Žákovská x Starodvorská
10. 9. 2013
stanoviště: ul. Dolina, otáčka MHD
8. 10. 2013
stanoviště: ul. Lysolajské údolí u čp. 115/33
12. 11. 2013
stanoviště: ul. Hřebenová u čp. 181
3. 12. 2013
stanoviště: křižovatka Žákovská x Starodvorská

Kontejnery na bioodpad
21. 9. 2013
stanoviště: ulice Štěpnice - Zavážka, 9:00 - 12:00
21. 9. 2013
stanoviště: ZO V Háji – ulice Poustka, 9:00 – 12:00
5. 10. 2013 stanoviště: ul. Květová – ZO Laťka
13:00 – 16:00
5. 10. 2013 stanoviště ul. Sídlištní, 13:00– 16:00
2. 11. 2013 stanoviště: ul. Dolina, otáčka MHD
9:00 – 12:00
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Ohlédnutí za 5. ročníkem Lysolajského běhu

Vítězná trojice hlavní kategorie

Příprava Lysolajského běhu byla ovlivněna tím, že bylo pár dní po povodních,
tratě po mnohadenních deštích byly rozmáčené. Naštěstí počasí jako tradičně
v době závodu bylo výborné, tak z bahna
na trase závodu zbyla jedna velká louže,
kterou nešlo překonat suchou nohou.
V dopoledních hodinách se uskutečnil závod dětí, kterého se zúčastnilo
175 závodníků ze ZŠ Lysolaje a ZŠ Horoměřice.
V podvečerních hodinách proběhl hlavní závod s účastí 122 závodníků
(26 žen, 96 mužů). Stalo se tradicí, že
pokud se zúčastnil Jiří Wallenfels, vždy
zvítězil. Tentokrát v čase 20:44 min.

Jeho vlastní traťový rekord z roku 2012
je 20:40 min. V roce 2011 se pro stávku
v dopravě nemohl zúčastnit.
Další výraznou osobností Lysolajského běhu je závodník Míla Zelenka. Zúčastnil se všech pěti ročníků, vždy jako
nejstarší závodník. Věkový rozdíl v letošním ročníku mezi nejstarším a nejmladším závodníkem hlavního závodu byl
80 let. Míla Zelenka nás ujistil ve svém věku
89 let, že příští rok se závodu opět zúčastní. Nejmladší závodníci hlavního běhu –
ročník 2004 – byli hned tři, a to Matyáš
Hartl, Šimon Pasler a František Milner.
V kategorii žen zvítězila v letošním roce
Kateřina Matrasová v čase 24:00 min. Traťový rekord z roku 2012 drží Kamila Gregorová časem 22:17 min.
Po skončení závodu proběhlo vyhodnocení všech kategorií juniorů, mužů
a žen. Po vyhlášení výsledků následovalo
společenské setkání závodníků, organizátorů a obyvatelů Lysolaj v areálu zahrady
základní školy s tradičním doprovodem
kapely Třetí dech.
Potěšující je, že hlavního závodu se zúčastnilo 17 obyvatel z Lysolaj.
Všem závodníkům i organizátorům
děkujeme za účast a těšíme se příští rok
na shledanou.
Ing. Miloš Šimon,
ředitel závodu

PŘIPR AVUJEME
22. – 24. 8. 2013	Olympiáda mladých chovatelů v prostorách základní školy
8. 9. 2013 	Zahradník roku - 3. ročník oblíbené soutěže o Nej výpěstek
na hřišti u Zázračné studánky
Výroční petanquový turnaj
5. 10. 2013
15. 9. 2013
9. 11. 2013

Drakiáda na poli nad pramenem
Mariánská pouť
Ping-pongový turnaj v sále hasičské zbrojnice
Přesné časy jednotlivých akcí budou upřesněny.

Fotosoutěž
Pod pojmem "divoké léto" si každý představil něco jiného. Sešly se nám fotografie ze všech koutů naší země i z daleké ciziny. Právě snímek kanadské divočiny se
nám v redakci líbil nejvíc. Jiří Karvánek
fotí rád a dobře. Zaslouží si gratulaci,
kterou posíláme do Lysolajského údolí.
Téma letního dvoučísla: Báječná dovolená.
Fotografujte a své snímky přineste nebo
pošlete na úřad naší městské části.
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Životní jubilea

paní Emma Drábková
nar. 9. 6. 1933 - 80 let
paní Emilie Kohoutková
nar. 24. 7. 1928 - 85 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Základní informace
o obchodním centru
Šestka:
Obchodní centrum Šestka nedaleko letiště Václava Havla v Praze na křižovatce Evropské ulice
a Pražského dálničního okruhu
bylo otevřeno v listopadu 2006.
Na ploše více než 27 500 m2 nabízí svým návštěvníkům stovku obchodů včetně restaurací, kaváren
a rychlého občerstvení. Vedle hypermarketu Albert se zde nachází
prodejny populárních značek jako
H&M, Intersport, Datart, GANT,
dm drogerie, s. Oliver, Timeout,
CCC, Humanic, New Yorker,
Pompo, Klenoty Aurum, MCS,
Adidas, Camel Active, Sephora,
FAnn, Rock point, Klier nebo Komerční banka.
Neobvyklé architektonické pojetí obchodního centra se zelenými
zatravněnými stěnami a originálním střešním parkovištěm umožnilo zakomponování do okolní
krajiny a podtrhlo ekologický ráz
projektu. Interiéry obchodního
centra jsou vybaveny celou řadou
designových prvků. Obchodní
centrum Šestka z dílny studia dum
architekti získalo třetí místo v architektonické soutěži Grand Prix
architektů v kategorii novostavba
roku 2007.
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Šestka přidává bod na mapu

dětských volnočasových aktivit v Praze – letní zábavní park
Tisková zpráva, 15. července 2013

Prázdniny jsou v plném proudu, děti jezdí na tábory, k babičkám
na venkov nebo k moři… Občas se ale přihodí, že pár dní musí
zůstat v Praze. Na koupališti jste byli včera, do zoo jdete zítra
a slunečný den nechcete trávit doma. Obchodní centrum Šestka
opět přišlo s řešením, které je vstřícné k celé rodině. V areálu tohoto pražského
obchodního centra vyroste od 20. 7. do 19. 8. dětský zábavní park. Nejenže
všechny prolézačky svou podobou zvířat rozvíjejí dětskou fantazii, ale o děti
se budou starat také proškolení animátoři, kteří je provedou zábavným tematickým programem. „Každý týden bude program zaměřen na jiné téma. Malí
návštěvníci se tak promění v námořníky, piloty, letušky, přírodovědce či cestovatele a park pro ně bude samozřejmě zdarma.“ Nastiňuje program Barbora
Frydrychová, marketingová manažerka OC Šestka.
V případě nepřízně počasí se veškeré doprovodné aktivity s animátory
přesunou do Family centra, které se nachází v prvním patře obchodního centra. Mimo to je pro děti připraven pravidelný víkendový program v podobě
sobotních divadelních představení a nedělních kreativních dílniček. Z prvního patra je pak možno sklouznout se po 20ti metrovém toboganu do takzvaného Chacha boxu, což je zasíťovaná herní zóna s balónky a prolézačkami. Až
do konce července se pak na střeše a v útrobách Šestky mohou návštěvníci
zapojit do výpravného projektu Na letadla zblízka. Množství dalších zážitků
a zábavy je tedy na Šestce zaručeno i během prázdnin! Více informací k dispozici na www.ocsestka.cz.
Na dětském hřišti budou probíhat aktivity s animátory vždy od úterka
do pátku od 13 do 19 hodin a v sobotu již od 10 hodin. Každý týden pak
bude jinak tematicky zaměřen. Během námořnického týdne se děti promění
v mořeplavce, naučí se vázat lodní uzly či poznávat typy lodí. Další týden se
rozloučí s akcí Na letadla zblízka jak jinak, než leteckou tematikou. Nedivte se tedy, až vás doma přivítají proslovem kapitána nebo instruktáží, kterou běžně provádějí letušky na palubě letadel. Třetí týden zábavního parku
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bude věnován přírodě. Stopování, rozeznávání zvuků jednotlivých zvířat či
konstrukce slunečních hodin – s tím vším si děti poradí. Během posledního
týdne se bude cestovat – malí dobrodruzi se naučí pozdravy v několika světových jazycích, rozpoznají nejednu vlajku a řeknou vám, kde leží šikmá věž,
či pyramidy.
Při vstupu na hřiště získá každý účastník kartu, na kterou bude sbírat body
na jednotlivých stanovištích. Při splnění všech úkolů pak bude dítko odměněno diplomem a za návštěvu každý týden obdrží velký diplom stvrzující
všechny znalosti, které během svých návštěv v parku získá.
„Myslím, že s každou podobnou aktivitou se rozšiřuje počet našich návštěvníků. A dokládáme tak, že Šestka se stává sousedským, komunitním
centrem s velkou přidanou hodnotou pro rodiče a děti. V tomto duchu chystáme řadu akcí i na podzim,“ uzavírá Barbora Frydrychová.
Pro další informace kontaktujte:

Smart Communication s.r.o., DTZ Czech Republic, a.s.
Michaela Braná, Barbora Frydrychová
tel.: +420 272 657 121 / +420 739 300 889, tel.: +420 225 023 102,
e-mail: brana@s-m-art.com, e-mail: barbora.frydrychova@dtz.com
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