
LysoLajský  
zpravodaj

 Měsíčník MČ praha – Lysolaje   4/2011

Úvodní sLovo

Milí spoluobyvatelé,
máme za sebou první úklidové dny jak na 
zahrádkách, tak kolem vlastních domů  
a bytů. Počasí se sice zatím dosti střídá  
a my nevíme co si přesně obléci, ale bude 
tu první máj, lásky čas, třešně jsou v roz-
květu a čekají na vaše symbolické pro-
cházky a polibky pod nimi. Vyzkoušejte 
naši nejstarší a nejkrásnější třešňovku  
v Houslích, kde jsme vysázeli další nové 
přírůstky, abychom pro další generace 
zachovali tato symbolická a romantická 
místa, kterých čím dál více ubývá. A od 
prvního máje už je jen krůček k naší velké 
události, Slavnosti Květů, která se bude 
konat v sobotu 14. května právě v Hous-
lích a na kterou bych vás tímto moc ráda 
pozvala. Tato slavnost má dlouholetou 
tradici a je velmi oblíbená všemi genera-
cemi, od malých dětí až po starší a pokro-
čilé. Každý si tu jistě najde zábavu podle 
svého gusta a i letošní slavnost bude plná 
zajímavých vystoupení. Své umění předve-
dou děti ze školy a školky, po kterém bude 
následovat vystoupení pro milovníky pro-
stonárodní české muziky, která bude pre-

zentována čtveřicí hudebníků s harmoni-
kou, houslemi, basou a trubkou a navodí 
pravou atmosféru pražského Žižkova. Po 
tomto vystoupení se přesuneme s kapelou 
Docenti k táboráku s trochou trempské 
písně, která je místním publikem tak ob-
líbená. S příchodem noci se na hlavním 
pódiu představí dívčí rocková kapela The 
Apples, na kterou je radost nejen pohle-
dět. Navíc hudba let 80. a 90. velmi lahodí 
lidskému uchu a mnozí to jistě rozparádí 
na parketu jako každý rok. A myslím si, že 
pro odvážné jedince bude i možnost za-
zpívat si s kapelou na pódiu. Jsem zvěda-
vá, milí Lysolajští, kolik mezi sebou máme 
skrytých hudebních talentů. Děvčata pak 
na pódiu vystřídají další rockeři, tentokrát 
v mužském složení a pokud nálada a tem-
po vydrží, do jedné hodiny máme na pó-
diu a parketu o zábavu postaráno.

Ale i vedlejší, a ne vůbec méně příjem-
né akce, budou připraveny pro děti. Na-
příklad divadélko Romaneto s veselou 
pohádkou. Na rozcvičení těla bude jako 
každý rok nafouknutý skákací hrad a až 
děti opustí tuto oblíbenou atrakci, mohou 
navštívit kosmetický salón à la Face Pain-
ting, kde se promění v oblíbené postavičky 

nebo zvířátka. Dále je pro děti připraveno 
vystoupení slavného bublináře, který vám 
ukáže zázraky a krásu „Duhových bublin“ 
spojené s dětskou bublinovou školičkou. 
Velmi vyhledávaná je každoročně také 
hasičská střelnice plná barevných růží  
a sladkých bonbónů na vystřelení. A také 
uvidíte velmi opečovávané a nablýskané 
hasičské auto Scanie, na které jsme prá-
vem hrdi. Také zde bude malovat obráz-
ky karikaturista a můžete navštívit malou 
věštírnu s čarodějnicí či oblíbený stánek 
s keramikou paní Mastné. Samozřejmě 
nebude chybět tombola se spoustou cen 
a klasicky dvě výborné hospody s osvě-
žujícími nápoji a dobrotou k zakousnutí.  
A možná bude i cukrová vata.

Máme se tedy na co těšit a i já se tento 
rok, už ne pouze jako návštěvník, ale díky 
vašim volebním hlasům i jako organizátor, 
těším na společné příjemně strávené od-
poledne. Budeme doufat v přízeň počasí  
a snad i obloha nám všem udělá radost.

Příprava a stavění stanů bude v pátek 
13. 5. v 15:00 h v Houslích. Děkuji všem 
předem za pomoc.

Úsměv na rtu, Michaela Císařová

Jaro v detailu
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KoMEnTovanÉ UdÁLosTI

Tři generace lysolajských žen sázejí strom pro generace budoucí...

Boží muka požehnal arcibiskup Mons. Dominik Duka

Obnova původního třešňového sadu v Houslích

Historický okamžik pro jednotlivce i celou obec

Akce Klubu českých turistů - Eurorando 2011 Vodu z naší zázračné studánky ochutnali opravdu všichni

Momentka z jarního úklidu v obciSoustředění ve velikonoční dílně
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zprÁvY z radnICE

• Mons. Dominik Duka, arcibiskup praž-
ský, navštívil v neděli 3. 4. naši městskou 
část, aby požehnal nově instalovaným 
Božím mukám. Při této příležitosti pan 
arcibiskup zasadil vzrostlou lípu poblíž 
zmíněného kříže. Tento strom bychom 
rádi navrhli jako památný. 
• Jistě jste si všichni povšimli, že došlo 
k úpravě a prořezání stromořadí kolem 
Lysolajského potoka od studánky až  
k hasičké nádrži, kterou mimochodem 
naši hasiči s jarem jako již každoročně 
vyčistili. 
Stromům nebyla po dlouhá léta věnová-
na patřičná péče, proto většinou potřebo-
valy radikální řez, některé bylo dokonce 
nutno z důvodu bezpečnosti pokácet či 
jim speciálně svázat korunu. V současné 
době se odborníci věnují stromům ve 
školní zahradě, kde je situace podobná. 
Některé stromy jsou proschlé, jiným hro-
zí zlomení, případně vyvrácení. 
• Nově jsme také nechali upravit okolí 
fontánky při cestě do Houslí, kde byly 
vysazeny nové dřeviny. Došlo i na vysa-
zení další lípy, jejímž patronem se stalo 
zastupitelstvo městské části. Byl tak dán 
základ budoucí plánované výsadby tra-
dičních symbolů české státnosti v Lysola-
jích. Rádi bychom tím navázali na počin 
bývalé starostky Lysolaj paní Marcely 
Jandové, která nechala vysadit první lípu 
poblíž kapličky v Kovárenské ulici.
• Dne 9. dubna proběhl jarní úklid. Do-
stavilo se oproti minulým letům nebývale 
mnoho brigádníků, bezmála čtyřicet. Je 
vidět, že mnohým občanům vzhled obce 
není lhostejný a to nás těší. Za sluneč-

ného počasí se podařilo uklidit Housle 
včetně přístupových cest, vyčistit koryto 
potoka až k bazéně a ještě stihnout vý-
borný guláš v hospodě U kapličky. Všem 
zúčastněným tímto děkujeme.
• V lokalitě Housle byla zahájena 
obnova původního třešňového sadu.  
V průběhu měsíce března byly vykáceny 
náletové dřeviny a prořezány suché vět-
ve. Při dlouholeté spolupráci s Odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Pra-
hy se podařilo identifikovat odrůdy třešní 
v sadu. Jedná se o prvorepublikové od-
růdy: Třešně – Baltavarská, Droganova, 
Granát, Karešova, Kaštánka, Koburská, 
Libějovická, Moreau, Napoleonova, Pi-
vovka, Pumra, Rychlice německá, Schnei- 
derova a Thurn-Taxis. V minulých letech 
byly odebrány štěpy, která byly naroubo-
vány a získali jsme tak mladé stromky 
našich původních třešní. 
• Prvních sedm nových stromků vysadili 
v úterý 5. 4. do sponu dle historických 
pravidel místní občané (manželé Pánko-
vi, manželé Brkalovi, Milan Vácha – bý-
valý starosta naší městské části, Michal 
Hevák – ředitel naší školy, sestry Do-
minikánky, rodina Komárkova a rodina 
Sedláčkova). Na podzim plánujeme ve 
stejném duchu pokračovat. Kdo se chce, 
tak jako výše jmenovaní, stát patronem 
nově vysazovaných stromů v Lysolajích, 
nechť se přihlásí na ÚMČ. O termínu 
bude včas vyrozuměn.
• Na základě geologické studie a vý-
sledného znaleckého posudku je nadále 
uzavřena přírodní památka Housle. Jak 
jsme vás již informovali v minulém vy-
dání zpravodaje, došlo zde v průběhu 
posledních měsíců ke zřícení skalních 

bloků a riziko dalších pádů kamenů stá-
le trvá. Vzhledem k havarijnímu stavu 
kamenného masivu byla na Magistrát 
hl. m. Prahy podána žádost o dotaci na 
sanační práce v této turisticky atraktivní 
lokalitě. O průběhu řešení situace vás bu-
deme průběžně informovat. Žádáme vás, 
abyste v zájmu zachování vlastní bezpeč-
nosti respektovali zákaz vstupu do zadní 
části rokle až do odvolání. 
• V zahrádkářských osadách V háji, Lať-
ka a Zátiší byla provedena místní šetře-
ní. Jejich cílem bylo zjistit, v jakém stavu 
se zahrádky nacházejí a zda je na nich 
hospodařeno v souladu se zákonnými 
úpravami, především ve vztahu k ochra-
ně životního prostředí. Na některých po-
zemcích jsme byli nuceni upozornit na 
dílčí nedostatky, jiné pozemky byly shle-
dány zcela zanedbanými. Zahrádkářům 
byly dány lhůty na odstranění problema-
tických skutečností a uživatelé jednotli-
vých pozemkových dílců přislíbili zve-
lebení zahrádek tak, aby zahrádkářské 
kolonie opět vzkvétaly. Plánujeme další 
místní šetření v ostatních zahrádkář-
ských osadách. Rádi bychom se soustře-
dili i na zahrady a dvorky našich občanů, 
jelikož mnohé z nich viditelně narušují 
vzhled Lysolaj a kazí tak prostředí nám 
všem. 
• Na základě četných připomínek ob-
čanů byla změřena výška rozestavěného 
objektu rodinného domu na začátku 
ulice Dolina. Měřením byl zjištěn rozdíl 
skutečné výšky oproti stavebnímu povo-
lení o 90 cm. Stavební úřad Prahy 6 byl 
požádán o prověření a zjednání nápravy.

MUDr. Marie Štědrá

zprÁvY zE šKoLY  
a šKoLKY

V druhé polovi-
ně měsíce břez-
na proběhl ve 
4. třídě projekt 
zaměřený na 
Kelty. V rámci 
hodin vlastivě-
dy se žáci blíže 
seznamovali se 

životem Keltů, jejich kulturou. Nejvíce 
je ovšem zaujal keltský „stromokruh“,  
v němž si mohli vyhledat své vlastní 
znamení a dozvědět se více sami o sobě. 
5. třída podnikla 4. dubna prohlídku 
Národního divadla. Děti viděly opony, 
nádherný lustr, prezidentské lóže, různá 
malířská i sochařská díla, která zdobí di-
vadlo. Nahlédly dokonce do míst, kam se 
nám ostatním stěží podaří proniknout. 
Ten samý den oslavila 6. třída význač-

né jubileum, a to v podobě 100. hodiny 
matematiky. Strávila ji mimo budovu  
a plnila matematicko-pohybové hry. Dal-
ší den se vydala 8. třída na Úřad práce  
v Praze 3, kde poskytují žákům pomoc 
v oblasti profesního poradenství, což jim 
může usnadnit rozhodování o tom, jakou 
střední školu by rádi studovali. 7. dubna 
proběhla zajímavá hodina matematiky 
v outdoorovém stylu i v 7. třídě. Děti 
se seznamovaly s geometrickými tělesy 

užitými v architektuře. V 5. třídě se žáci 
zapojili do srovnávacích testů SCIO ve 
dvou předmětech, matematice a českém 
jazyce, a v oblasti obecně studijních před-
pokladů. Po vyhodnocení jednotlivých 
testů společností SCIO se žáci dozvědí, 
jaké úrovně v těchto předmětech dosáh-
li. 8. dubna se vydala 6. a 7. třída na ná-
vštěvu skleníku Fata Morgana, aby zde 
shlédla výstavu Tropičtí motýli. Nejprve 
si žáci prohlédli skleníky s kuklami mo-
týlů a pozorovali i proces jejich líhnutí. 
Dále zavítali i do venkovních prostor za-
hrady, kde si mohli prohlédnout výstavu 
o proutí. Vedle bedlivého prohlížení měli 
za úkol vyhledat různé zajímavosti a re-
kordy zde vystavené a zapsat je do připra-
vených pracovních listů. Ten samý den se 
vydala na exkurzi i 1. B, děti se zajímaly  
o výrobu knih. S příchodem jara jsme 
opět začali využívat zahradu a školní hřiš-
tě k pobytu žáků na čerstvém vzduchu  
o rekreačních přestávkách, hodinách tě-

pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

zprávy ze školy a školky 

lesné výchovy či během volných hodin 
mezi dopoledním a odpoledním vyučo-
váním. V blízké době čeká žáky mnoho 
dalších zajímavých akcí, o nichž vás 
ovšem budu informovat až v dalším 
čísle.

Neboť se nám blíží svátky jara, ráda 
bych všem popřála za vedení školy  
i učitelský sbor jejich příjemné a klidné 
prožití.

Jana Plechingerová

zprávy ze školky
Na čtvrtek 10. března se děti moc těšily, 
protože nás čekal masopustní průvod  
a šli jsme za kamarády z prvních tříd, 
kterým jsme zazpívali pár písniček, řek-
li říkadla a básničky. Školáci nám na 
oplátku zazpívali. Na rozloučenou jim 
naše děti nabídly pohoštění, které samy 
vyrobily.

Stejně hezký den jsme si užili 21. břez-
na, kdy jsme byli pustit Moranu, symbol 
zimy, do Vltavy. Vyrobili jsme 2 krásné 
Mařeny a dlouhou procházkou za nád-
herného počasí jsme došli až do Podba-
by. Na břehu jsme odstrojili obě Morany, 
rozloučili jsme se básničkou se zimou  
a hodili jsme je do Vltavy. Všichni jsme 
rádi, že už je konec zimy a že nás teď 
konečně čeká teplo a sluníčko.

V pátek 25. března jsme měli ve škol-
ce krásné loutkové představení Kocour  
v botách. Děti byly nadšené a trochu se  
i bály, což k dobrému divadlu patří.

Ve dnech 29. a 30. března proběhl 
ve školce zápis. Přišlo celkem 43 dětí, 
každé si odneslo dáreček, který pro ně 
připravily děti ze školky, obavy a strach 
z neznámého prostředí a lidí se rozpus-
tily při cucání bonbonů. Školkové děti 
už jsou zvědavé na nové kamarády.

Ve čtvrtek 31. března se konal ve škol-
ce koncert kroužku Zpívánky. Písničky, 
které děti pod vedením paní učitelky 
Chylové zazpívaly, se rodičům velmi 
líbily.

Denisa Vranová

školní parlament
Od počátku tohoto školního roku se 
pod vedením paní učitelky Sokolové 
pravidelně schází žákovský parlament  
v základní škole Praha 6 – Lysolaje. 
Školní parlament má 14 členů. Každá 
třída, počínaje 3. ročníkem, si do par-
lamentu v září zvolila 2 zástupce, kte-
ří se zúčastňují pravidelných jednání.  
Z těchto třídních zástupců si členové par-
lamentu v demokratických volbách sami 
zvolili svého předsedu (Prokop Vopařil, 
5. třída) a místopředsedu (Petra Veselá, 
8. třída). Členové školního parlamentu 
mají určitá práva i povinnosti. 

Cílem fungování školního parlamentu 
je umožnit dětem podílet se na chodu 
školy. Všichni žáci tak mají možnost pro-
střednictvím svých zástupců přicházet  
s nápady, jak zlepšit prostředí školy a na 
realizaci těchto návrhů se i podílet.

Děti ze školky definitivně vyprovodily zimu ze vsi

Činnost školního parlamentu v březnu 
a dubnu
V březnu byl na schůzce školního par-
lamentu podán návrh uskutečnit an-
ketu mezi žáky 2. stupně na téma: „Jsi 
spokojený s prací učitelů?“ Sami žáci 
navrhli, jak by anketa měla vypadat  
a co by mělo být jejím cílem. V průbě-
hu března se anketa vytvořila a členy 
parlamentu byla v jednotlivých třídách 
předána k anonymnímu vyplnění. Žáci 
hodnotili pomocí stupnice „smajlíků“ 
všechny své učitele v několika kategori-
ích (srozumitelnost výkladu, obsah výu-
ky, atraktivita výuky, přístup k žákům…). 
Tuto klasifikaci ještě doplnili slovním 
vyjádřením toho, co se jim konkrétně 
na práci učitele líbí a co si myslí, že by 
mohli zlepšit. Anketa je již vyhodnocena 
a každý učitel tak získá své vysvědčení 
spolu se slovním hodnocením. Výsledky 
ankety budou určitě přínosnou zpětnou 
vazbou pro jednotlivé vyučující i vedení 
školy.

Jitka Sokolová

outdoorová hodina matematiky
Ve čtvrtek 7. dubna si žáci 7. třídy díky 
velmi příjemnému slunečnému počasí 
zpříjemnili svou 100. hodinu matematiky 
v tomto školním roce procházkou Lyso-
lajemi. Vyzkoušeli si tak outdoorovou 
matematiku v praxi. Hledali a fotili geo- 
metrické prvky v architektuře (hranoly, 
jehlany, koule...) a osově souměrná prů-
čelí budov. Nasbíraný fotografický mate-
riál žáci zpracují a v rámci probíraného 
tématu tělesa díky interaktivní tabuli od-
prezentují výsledky své práce. Procházka 
7. třídy směřovala dále do Houslí, kde 
pokračovala matematická prostorová cvi-
čení. Po hodině matematiky následovala 
v Houslích hodina dramatické výchovy. 
Není nad to mít přírodu na dosah ruky!

Jitka Sokolová

návštěva národního divadla
Dne 4. 4. jsme navštívili ND. Byly zde 
k vidění busty slavných herců, malířů  
a architektů. Měli jsme možnost projít 
si všechny lóže, jít nahoru na střechu  
s výhledem až na Hradčany. Viděli jsme 
obrazy od M. Alše a dalších malířů. Naše 
průvodkyně byla milá, zavedla nás tam, 
kam se běžní lidé nedostanou. Dále jsme 
se dozvěděli, že v celé budově je 2,48 kg 
zlata. V jevišti je pět opon. Velmi zvláštní 
je lustr. Tento lustr váží 1,480 t! Orches-
třiště, které se nachází mezi hledištěm  
a jevištěm, je možno uzavřít a tím rozšířit 
plochu jeviště. V ND je 987 míst. Dále 
jsme zde viděli základní kameny Národ-
ního divadla. Nádherný zážitek. Kupte si 
lístky a přijďte se podívat.

Vendelín Schierreich, 5. třída 
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TIp na výLET
 

Liboc
Kde trávili Pražané roku 1900 své vol-
no? Většinou ve městě. Nebylo třeba 
se z něj vzdalovat. Bezpočet hospod, 
kabaretů a zahradních restaurací po-
skytoval řadu příležitostí k rozptýlení. 
Zahradní hostince nabízely příjemný 
pobyt většinou ve stínu mohutných kaš-
tanů a při dobrém moku. Třeba v Libo-
ci. Návštěva Liboce byla již důkladným 
výletem. Jezdilo se sem kočárem, po 
roce 1863 také vlakem Buštěhradské 
dráhy. Zastávka tu byla zřízena přímo 
pro potřeby letoviska Liboc.

„Liboc byla před první válkou tím, 
čím po dvaceti letech Jevany nebo Klá-
novice. Bohatí Pražané sem odváželi 
na léto své rodiny, sami se zdržovali 
většinou pouze na neděle. Na dovole-
nou nebyl zákonný nárok, mnoho otců 
rodin byli živnostníci nebo podnikatelé 
a ti neměli dovolenou vlastně vůbec.“ 
(Vratislav Hart: Jak to vlastně bylo, na-
kladatelství ILSA).

Obliba tohoto letoviska vznikla pro 
sousedství obory Hvězda, blízkost Šár-
ky a snadnou dopravu železnicí.

Stoupající zájem o letní pobyt dal 
podnět ke stavbě vil s vyloženě prázd-
ninovými byty, které se přimykaly hlav-
ně ke zdi obory a dostávaly jména, jak 
bylo tehdy v nóbl letoviscích zvykem.

Čilý letní ruch také umožnil vznik 
pozoruhodného počtu hostinců.

Dodnes můžete navštívit Holečkův 
hostinec U české koruny (Libocká 
6/268), který byl postaven roku 1878 
stavitelem Josefem Kobylkou. 

Nejzdobnějším domem v Liboci je 
bezesporu vila Republika (Libocká 
9/276). Postavil ji roku 1871 Zdenko 
Schubert ze Soldernu pro svého otce 
JUDr. Eduarda Schuberta, poslance 
říšské rady. Zdenkův bratr Viktor vy-
zdobil vilu malbami Jaro, Léto a Pod-
zim, které mají symbolizovat tři roční 
období, vhodná pro pobyt zde. Stavby 

se ujal zkušený Jan Voráček. Ve 20.  
a 30. letech, kdy se na vile skvěl nápis 
REPUBLIKA, byla v majetku Josefa  
a Anny Bartošových, pak JUDr. Ja-
roslava Bartoše. V 90. letech získal 
zdevastovanou vilu architekt Zdeněk 
Levyckyj, který na zahradě vybudoval 
restauraci Studna. Studna proto, že ta 
se nachází přímo v restaurační míst-
nosti – a je řádně hluboká. Kdo trpí zá-
vratěmi, doporučuji mu chýňské pivo!

Takřka naproti Studni je dům Liboc-
ká 16/261 (dříve Horní Liboc 11). Žil  
v něm Julius Zeyer.

Jeho vilu původně koupila jeho mat-
ka k letním pobytům, ale když byla  
v roce 1878 nucena prodat dům v Ma-
riánské ulici, přestěhovala se společně 
se synem Juliem natrvalo. Zeyer napsal 
v Liboci Ctirada a cyklus Vyšehrad. 
Byl zde spokojen. „Vzpomínám s po-
vzdechem na svůj malý tichý pokojík 
v Liboci, na pohled ze svého okna  
u psacího stolu. Viděl jsem odtud Šár-
ku a zdálo se mi, že tam vidím stíny 
mythologických našich bohatýrů a bo-
hatýrek blouditi a ta ideální doba naše-
ho národa mně přirostla k srdci tak, že 
v ní takřka žiju.“

Po smrti matky musel Zeyer vilu 
prodat. A kupcem se stala Anna Lauer-
mannová – Mikschová, osoba literárně 
činná – psala pod pseudonymem Felix 
Téver. V letních měsících vždy přenes-
la do Liboce svůj pověstný literární 
salon, do Liboce neváhali zavítat Jo-
sef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický 
(toho „bábuška“ neměla příliš v lásce), 
bratři Čapkové, Otokar Fischer, Marie 
Pujmanová… Mnoho a mnoho stránek 
věnovala Lauermannová libocké vile  
a Zeyerovi, „krásnému člověku s veli-
kýma modrýma očima“ ve své vzpo-
mínkové knize Lidé minulých dob. Ji-
nak „Felix Téver nepatří mezi proslulé 
spisovatele,“ mínil Vladimír Kovářík 
v Literárních toulkách Prahou. „Po-
vídky a romány, vydávané většinou 
od počátku 20. století ženou již pade-
sátiletou (žila v letech 1852 – 1932), pokračování na str. 8

Kostel v Liboci Zeyerův dům

jsou ve své době anachronismem  
a zaujmou jen ty dnešní čtenáře, které 
zajímá svědectví o dávno minulém ži-
votě našeho hlavního města.“ Dnes je  
v objektu Zeyerovo muzeum.

Kde vlastně vzala Liboc svoje jméno? 
„Liboc (Luboc), původně snad Hluboc 
(podle polohy pod vrchem Bílé hory) 
byla jmenována. Jiný výklad pojmeno-
vání jest Ljuboc, od zakladatele Ljubo-
ta. Tehdy prý byla dána r. 993 i s lesem 
Malejovem klášteru břevnovskému při 
jeho založení.“ Tak praví o Liboci Steh-
líkův historický a orientační průvodce 
ulicemi hlavního města Prahy. Zmiňuje 
též historii libockého kostelíku.

„Kníže Boleslav prý r. 992 založil kos-
tel ten na místě, kde pohanský Vršovec 
Hradoboj, pán na Ruzyni, ze vzdoru 
proti knížeti zabíti rozkázal kněze Pro-
stivoje, jenž zde pohanskému lidu ká-
zal evangelium Kristovo. Na tom místě 
kázal prý kníže k poctivosti P. Marie 
a mučedníků Fabiana a Šebestiána vy-
stavěti kamenný kostel nade vsí, kteráž 
slula Liboc. (Popravdě ale dodejme, že 
tato informace z Hájkovy kroniky má 
trhlinu, jelikož v zakládací listině Břev-
novského kláštera není o kostelíku ani 
slovo.) První bezpečná zmínka o sva-
tyni je z roku 1318. Kostelík byl malý, 
tmavý a vlhký, ježto ležel hluboko  
v zemi. Čtyři stupně vedly dolů do lodi 
kostela a ještě dva do sakristie. Ježto 
kostelík nevyhovoval, byl r. 1842 zbou-
rán. Nový kostelík vystavěn stavitelem 
Karlem Brustem ve střízlivém slohu  
v té době obvyklém. Hlavní oltář zhotovil 
pražský truhlář Rixi, obraz sv. Fabiana  
a Šebestiána na hlavním oltáři jest od 
Josefa Hellicha.“

Dodejme ještě, že varhany zhotovil 
dvorní varhanář Gärtner za 1400 zla-
tých. Ze starého kostela byla do nové-
ho přenesena dřevěná socha trpícího 
Spasitele a křtitelnice. V roce 1877 byl 
před svatyní vztyčen kříž, který zho-
tovil jednoruký kolář Čeněk Petříček.  

Dům u Holečků
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rUKovĚŤ zaHrÁdKÁŘE 

Jak na slimáky?
Do vydlabané půlky melounu nalijeme 
pivo, namočíme celý vnitřek a položíme 
ten pivní rybníček večer do místa, kde ti 
milí drobečkové vylézají, nebo kde jim 
chutná náš salátek, kytičky a podobně. 
O půl deváté večer se začínají houfovat 
a předhánějí se, kdo víc sežere. Móóóóc 
jim to chutná, takže zapomenou na kytič-
ky, opijejí se do němoty a spadnou do piv-
ního rybníčku. Odtamtud už NIKDY(!) 
nevylezou, protože je nadobro po nich. 
Ráno se budete divit! Lze nechat 2-3 dny, 
mezitím sníte další meloun..., dílo se opa-
kuje. Nebolí z toho záda, jíte pořád me-
louny, hubnete a užíváte si sluníčka. 

Vyzkoušeli jsme, funguje to super!!! 
Žádný zbytkový jed v půdě, obava z ot-
rávení psů a koček!!!! Žádní parazité  
z vnitřností slimáků (fasciolopsis buski) 
rozložených nejrůznějšími jedy!

Naše kytičky si zaslouží kvést. A slimá-
ci jdou na pivo, tak proč jim to neusnad-
nit, že? 

Ing. Karel Ctibor

• V Kabinetu v Rooseveltově ulici  
v Bubenči vystavuje pětaosmdesátiletý 
malíř a sochař Luděk Tichý. 

• Vernisáž výstavy Evropský humanista 
Přemysl Pittner (1895 – 1976) v Alšově 
kabinetu, budova ÚMČ Praha – Suchdol, 
Suchdolské nám. 3 proběhne 1. května 
od 18:00 hod. Při vernisáži bude promít-
nut dokumentární film režiséra Tomáše 
Škrdlanta o životě a díle P. Pittra „Nemu-
síte to nazývat náboženstvím“.

• V květnu bude v kavárně Dejvického 
divadla ke shédnutí výstava obrázků Fefí-
ka a Zdeňky Saletové.

• V království železnic na Smíchově bude 
27. dubna zahájena interaktivní výstava je-
dinečného modelu Prahy. K vidění bude 
od úterý do neděle 9:00 – 19:00 hod.

• 24. dubna tomu bude 
pět let, co se v České 
zemědělské univerzitě 
v Suchdole začlo vařit 
pivo, takzvaný Such-
dolský Jeník. Měsíčně 
se ho vyrobí kolem 40 

litrů a jde o tmavý dvanáctistupňový 
kvasničák. Jeníka vaří výhradně studen-
ti Technické fakulty za dozoru sládka 
doc. Chládka. Výroba trvá asi dva a půl 
měsíce a zájemci ho mohou ochutnat 
ve Starosuchdolské restauraci (lidově 
U Křena) poblíž kaple sv. Václava.

Kultura u sousedů

za HUMnY

• Rozpočet Prahy 6 byl schválen. Měst-
ská část očekává zhruba stejné příjmy 
jako loni, a to 653 milionů. Předpoklá-
dané výdaje jsou 805 milionů. Byť schod-
kový, je rozpočet velmi úsporný, míní 
radnice. 95 milionů třeba vydá na údržbu 
zeleně a parků, 8 milionů pak padne na 
zahájení rekonstrukce parku Kotlářka – 
Hanspaulka. Na pořádání farmářských 
trhů půjde letos jen 384 tisíc Kč. Na kul-
turu bude vynaloženo o 3,350 milionu 
méně. Některé akce, jako třeba květnové 
Dejvické slavnosti, nebudou. Neusku-
teční se nejspíš ani DEJvické HUdební 
Léto, kterému radnice nedá ani korunu.

• Populární bubenečský povelikonoční 
jarmark Štrozok na Krupkově náměstí 
bude letos později – 21. a 22. května.

• V Úněticích byla konečně otevřena 
vinárna v bývalém kolářství U Lasíka. 
Podnik nabízí útulné prostředí v domě 
zachráněném doslova za pět minut dva-
náct, při hezkém počasí lze sedět na 
dvoře, i buřty lze sobě opéci. Majitelé 
Mrhálkovi uvažují o zavedení točeného 
piva, zřejmě únětického.

• Letiště Ruzyně loni odbavilo přes 11  
a půl milionu lidí. Letos se očekává ná-
růst o tři čtyři procenta. Letiště bude 
nabízet lety 53 společností do 133 míst 
v 52 státech.

• Dejvické dividlo 28. března odehrálo 
premiéru hry Wanted Welzl. Napsal ji 

dramaturg DD K. F. Tománek, režie se 
ujal Jiří Havelka. Fiktivní western ze 
života nejslavnějšího českého polární-
ka Jana Eskymo Welzela má podobu 
divadelního komiksu. V inscenaci se 
představí v hlavní roli David Novotný, 
dále Hynek Čermák, od ledna nová po-
sila souboru divadla Klára Melíšková, 
Pavel Šimčík, Václav Neužil, Martha 
Issová, v menších rolích vystoupí i ře-
ditelka divadla Eva Kejkrtová Měřič-
ková, dramaturgyně Eva Suková nebo 
kostymérky Klára Marešková a Kačka 
Jáchymová. 

anKETa MĚsíCE
Potěšil nás nebývalý zájem o večerní 
cvičení v Lysolajích. Pánové, jděte tro-
chu do sebe, přihlásily se samé ženy. 
Někdy příště snad nabídneme nějaké 
cvičení atraktivní i pro muže. 

Otázka na květen:
Zajímáte se o místopis nejbližšího okolí? 
Do adresářů v brzké době přibudou ná-
zvy nových lysolajských ulic. Navrhněte 
jména pro nové ulice v lokalitě Zavážky.

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
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21. 3. Vítání jara, počasí nám přálo
Sluníčko hřálo do zad, na hřišti jsme 
připravili pět atrakcí, hod polínkem do 
kamen, koulení balónků z malé klou-
začky, stavění bábovek na čas, sjezd 
velké klouzačky v sombréru a hod vajíč-
kem na cíl. Na kartu s liščí packou děti 
dostaly razítko za každý splněný úkol. 

Dětí bylo asi celkem 40, fotek je trojná-
sobek, nejpěknější najdete na: 
www.mc-liska.cz ve fotogalerii.

Všem přítomným rodičům a naplno 
soutěžícím dětem děkujeme. 

Těšíme se na pravidelné setkávání 
v květnu
v pondělí od 9:00–9:30 do 11:30 a ve 
středu od 9:00 do 11:30 v sále hasičárny. 
Přijďte se k nám podívat 2. 5. 2011 od  
9 hodin na první společné dopoledne.

Na Slavnost květů připravujeme: 
•pro maminky a děti soutěž o nejkrás-
nější klobouk a výtvarnou dílnu pod 
širým nebem,
•pro tatínky a kluky přebor v řezání 
polínek na čas a zkoušku jiných chlap-
ských dovedností. 

Marcela, Jana a Milena  
z MC Liška o.s. 

dUbnovÉ pranosTIKY

–  Nechť si duben sebelepší bývá, ov-
čákovi hůl přec jen se zasněžívá

–  Jiří a Marek – mrazem se zalek

–  Svatého Marka deštivo, sedm týd-
nů blátivo

–  Do svatýho Jiřího nebojte se hada 
žádnýho

–  Na svatého Vojtěcha v polích samá 
potěcha

–  Když prší do božího hrobu, bude 
žíznivý rok

–   Velký pátek vláha – úrodu zmáhá

–  Panská láska a dubnový sníh za 
mnoho nestojí

–  Když se ozve v dubnu hrom, chyť 
si kámen nebo strom

Slavnost květů
14. 5. 2011 od 14 hodin

K vidění, slyšení, vyzkoušení... 
k ochutnávce, ke koupi, 

co kdo ráčí

Vystoupení MŠ +ZŠ
Blue Moon Band  

Docenti  
The Apples

OOZ Orchestra
 

Romaneto
Duhové bubliny + školička

 
tombola, střelnice, karikaturista,  

čarodějnice, stánek s keramikou,  
skákací hrad, face painting  

a překvapení

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme majitele psů s trva-
lým pobytem v Lysolajích, že místní 
poplatek ze psů pro rok 2011 byl ve 
většině případů ze zákona splatný do 
31. 3. 2011!
Očkování psů a koček proti vzteklině 
provede MVDr. Stehlík před budovou 
ÚMČ, Kovárenská 8/5 v pondělí dne 
9. 5. 2011 od 16:00 do 18:00 hodin.  
V tento den je nutné, aby chovatelé 
psů, kteří tak dosud neučinili, uhradi-
li místní poplatek za své psí miláčky.

Mateřské centrum Liška

Kultura těla v Lysolajích
zUMba

Každou středu v hasičárně 18:30 – 19:30 hod. 
Začínáme 4. 5. 201. 1 hodina za 90 korun
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Tip na výlet
pokračování ze str. 5

Strom vrostlý do kříže s Kristem, motiv z liboc-
kého hřbitova u Hvězdy, založeného roku 1842 
(vede k němu cesta od Libocké 27)

S kostelem bezprostředně souvisí 
pozdně barokní fara a novorenesanční 
škola.

Liboc se dělí na Horní, přilehlou  
k oboře Hvězda, a Dolní, původní ves  
v okolí rybníka. Tomu se říkalo Císař-
ský. Rudolf II. nechal z něj sedmi štola-
mi přivádět vodu na Hrad.

Obyvatelstvo obojí Liboce kdysi hle-
dalo obživu v zemědělství, v 19. století 
se tu ujalo i cvočkařství a byla zde zříze-
na mlékárna. Mimořádně rozšířené tu 
bylo řetězokovářství.

Dobu rozkvětu ukončila první světo-
vá válka. „Objevil se nedostatek bytů,  
a tak se ze sezónních příbytků stala tr-
valá obydlí a lufťáci by vlastně ani ne-
měli možnost ubytování. 

Hostince začaly upadat, ještě se však 
udržely díky hustému nedělnímu pro-
vozu. Z letoviska se totiž stal cíl neděl-
ních procházek, zvláště když ve dvacá-
tých a třicátých letech dorazila tramvaj 
z Pohořelce postupně až na Vypich  
a Bílou horu, z druhé strany až ke vstu-
pu do Šárky, kam jezdila slavná linka 
č. 11. Z celé slávy zbyla pouze zášť 
nebo alespoň nechuť Dolní Liboce  

k Horní Liboci, vlastnímu letovisku, mo-
tivovaná samozřejmě závistí nad příjmy  
z letního ruchu. Ovšem po první válce 
už zde bydleli stejní, většinou nezámož-
ní lidé. Historická finanční asymetrie 
se pak projevovala v nekonečných klu-
kovských rvačkách, v nichž se tehdy ne-
vědomky projevoval třídní boj.“ (Vrati-
slav Hart: Jak to vlastně bylo)

A v roce 1922 byla Liboc přičleněna 
k Praze.

Střed obce u Litovického potoka 
dnes tvoří sídlištní zástavba. Až do se-
dmdesátých let dvacátého století zde 
ležel největší libocký statek čp. 10, 
bývalá kovárna čp. 9 a řada drobných 
domků. Další velký selský dvůr čp. 7, 
pod ostrožnou s kostelem, nahradila 
skupina řadových rodinných domků. 
Z původního jádra zemědělské vsi Li-
boce zůstal zachován pouze Šestákův 
statek čp. 18, který vznikl zřejmě na 
počátku devatenáctého století a kde je 
dnes restaurant, který vypadá z venku 
tak nóbl, že se člověk těší do Lysolaj  
k Valentům.

fefík
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Životní jubilea 
paní Miloslava Valtrová, 
nar. 25. 3. 1926 – 85 let

paní Emílie Lišková,
nar. 30. 3. 1925 – 86 let

paní Jaroslava Svobodová, 
nar. 2. 4. 1915 – 96 let

pan Viktor Beneš, 
nar. 3. 4. 1936 – 75 let

pan Jiří Burkert, 
nar. 5. 4. 1931 – 80 let

paní Eva Matyášová
nar. 30. 4. 1941 – 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší  

a hodně zdraví do dalších let.

paní Miroslava Valtrová

paní Emílie Lišková

paní Jaroslava Svobodová

pan Jiří Burkert

pan Viktor Beneš

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:  
20. 05. 2011 v nákladu 650 ks

uzávěrka 11. 05. 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 

dobroTa na bŘEzEn
Velikonoční nádivka do krocana  
(i bez krocana)
Slaninu (na kousíčky krájenou, anglickou) 
v kastrolu zaškvíříme s kusem másla. Až 
pěkně zavoní a prská, zalijeme mlékem  
s rozkvrdlanými vajíčky, solí, strouhaným 
muškátovým oříškem a všelikým kořením 
dle chuti. Tohle ještě teplé nalijeme do vel-
ké mísy, do tří čtvrtin plné na kostičky po-
krájených rohlíků, moravského uzeného, 
sekaných mandlí nebo kaštanů, mladých 
kopřiv (před zpracováním spařit horkou 
vodou), pažitky a kdo má rád, čerstvého 
libečku. Jemně smícháme, hodinku nechá-
me uležet, aby se všechen materiál spojil 
ve hmotu požadované hustoty (ředíme 
mlékem, nebo nastavujeme rohlíky). Směs 
vyklopíme do vymazaného, strouhankou 
vysypaného pekáče, raději vyššího. Pokud 
bude přece jen někdo trvat na drůbeži, 
vyrobí směs jemnější, řidší. No, a nacpe jí 
břicho nějakého opeřence. 

Dobrou chuť přeje Jiřinka
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Vážení a milí čtenáři, v naší rubrice bychom 
chtěly dát našim sousedům nahlédnout do 
našeho života. V tomto a následujících čís-
lech budeme informovat nejen o tom, co 
se u nás děje právě teď, ale také o našich 
snech a plánech do budoucna. Nedílnou 
součástí našeho života jsou však také dějiny 
našeho společenství. Po malých krůčcích si 
můžete spolu s námi projít uplynulých osm 
set let. S nadějí na to, co nás čeká zítra, za 
rok, za deset, dvacet, padesát let…

Májové pobožnosti u kapličky panny 
Marie bolestné v Houslích
Celý měsíc květen budou probíhat, stejně 
jako roky předcházející, májové pobož-
nosti u kapličky Panny Marie v Houslích. 
Každou sobotu a neděli (kromě soboty  
14. května, kdy je Slavnost květů) se mů-
žete s námi pomodlit v 15 hodin růženec 
a litanie k Panně Marii a zazpívat marián-
skou píseň.

Můžeme se zeptat, proč my katolíci uctí-
váme Pannu Marii, když by stačilo modlit 
se k Bohu? Pannu Marii ctíme proto, že 
byla jednou z nás. Obyčejnou, chudou dív-
kou z Nazaretu, která vařila, prala, starala 

se o domácnost stejně jako všechny ženy, 
a která přesto dostala mimořádný úkol  
v životě – vychovat a postarat se o svého 
jediného Syna, Boha, Ježíše Krista.

Když si vážíme nějakého člověka pro 
jeho morální a charakterové vlastnosti, pro 
jeho skromnost, dobrotu a štědrost, vážíme 
si i jeho rodičů, jak otce, tak i matky. Často 
říkáme: „On je ze slušné rodiny. Jeho ro-
diče jsou slušní lidé.“ Proč si tedy nevážit 
Panny Marie, která porodila Ježíše Krista, 
vychovala ho a stála statečně pod křížem, 
na kterém její jediný Syn umíral?

Proto jste všichni srdečně zváni na tyto 
krátké pobožnosti, které jistě pomáhají šířit 
dobro v naší obci, a následně pak v celém 
světě.

Sestra Růžena

z naší řádové historie – založení prvního 
kláštera
Přestože má dominikánský řád v naší zemi 
dlouhou tradici a první kláštery u nás 
vznikly brzy po jeho založení, je to řád ce-
losvětový. Úplně první klášter řádu byl, na 
rozdíl od jiných řádů, klášterem ženským 
a nacházel se v jihofrancouzském Prouilhe 

(blízko Toulouse). Sestry, které v něm žily 
jsou našimi předchůdkyněmi.

V roce 1206 začal sv. Dominik působit 
jako putující kazatel v Languedocu, v oblas-
ti, kde byla velmi rozšířená albigenská here-
ze. Na základě jeho kázání došlo k mnoha 
obrácením. Skupinu konvertitek toužících 
po autentickém životě podle evangelia za-
pojil do svého misijního kazatelského díla 
založením kláštera v Prouilhe na přelomu 
roku 1206 a 1207. Tato nově vzniklá ko-
munita sester se stala součástí tzv. Svatého 
kázání, které se týkalo jak skupiny kazatelů 
kolem sv. Dominika, tak komunity sester 
podporujících misii modlitbou a posky-
tujících útočiště kazatelům. Postupně se  
k tomuto misijnímu společenství přidávali 
také laici, kteří podpořili dílo svým majet-
kem a zcela se dali do služeb Svatého ká-
zání. Dominikova misie vyústila v založení 
Řádu Kazatelů na konci r. 1216. Klášter  
v Prouilhe se stal integrální součástí řádu 
v r. 1218. Za života sv. Dominika byly za-
loženy dva další kláštery mnišek (Madrid 
a Řím) a založení třetího (Bologna) se při-
pravovalo. Klášter v Prouilhe sice nezna-
mená založení řádu, je však považován za 
„zrození charismatu“, které je vlastní Řádu 
Kazatelů.

Sestra Marie

Žáci základních škol z Prahy – Lysolaj a Su-
chdola dětem s nemocí motýlích křídel 
Symbolika motýlích křídel je mottem zá-
važného onemocnění epidermolysis bullo-
sa congenita, neboli zkráceně EB. Kůže ne-
mocných EB je křehká jako křídla motýla. 
Sdružení DebRA ČR již sedmým rokem 
pomáhá takto nemocným prožít co nejví-
ce a trpět přitom co nejméně. Žáci ze su-
chdolské a lysolajské základní školy chtějí 
takto nemocným dětem pomoci. 

Sdružení DebRA ČR uspořádá dne  
28. dubna 2011 besedu pro žáky ZŠ M. Alše  
v Suchdole a pro žáky ZŠ v Lysolajích.

Cílem této besedy je žákům představit 
nejen činnost sdružení DebRA ČR, které 
již sedmým rokem pomáhá lidem s nemo-
cí motýlích křídel prožít co nejvíce a trpět 
přitom co nejméně, ale zejména představit 
onemocnění EB, které je velmi bolestivé  
a doposud nevyléčitelné. Na besedě o ne-
moci EB a činnosti sdružení DebRA ČR 
bude přítomna i malá Alžbětka, která sama 
trpí nemocí EB.

„S nápadem pomoci nemocným dětem 
přišli v půlce března dva skvělí kluci, Ro-
man a Filip, kteří studují v ZŠ Lysolaje.“ 
uvedl starosta městské části Praha – Such-
dol Petr Hejl.

Rozhodli jsme se pro tuto dvouletou 
slečnu uspořádat sbírku, která umožní ná-
kup speciálního ošetřovacího krytí.

Motýlí křídla

Klášter mnišek Kazatelského řádu 

Sbírka bude probíhat na veřejných ak-
cích, v sobotu 30. dubna v městské čás-
ti Praha – Suchdol a bude pokračovat  
14. května při Slavnosti květů v Praze – Ly-
solajích. Prostřednictvím dárcovské SMS 
ve tvaru DMS DEBRA zaslané na číslo  
87 777 bude každý moci i opakovaně zaslat 
27 Kč, které pomohou malé Alžbětce žít 
kvalitnější život.

„Nemocní s EB neznají den bez bolesti. 
Odvaha a vůle nemocných s EB žít „nor-
mální“ život jako jejich kamarádi je pro 
nás hnacím motorem a inspirací v pomoci 
takto nemocným. Nápad Romana Zábrod-
ského a Filipa Daňka nás velmi potěšil  
a velmi rádi jim pomůžeme s šířením osvě-
ty nemoci motýlích křídel, uvedla ředitelka 
organizace DebRA ČR Alice Salamonová.

Nezisková organizace DebRA ČR jako 
jediná v České republice cíleně pomáhá 
lidem se vzácnou vrozenou vadou kůže 
epidermolysis bullosa congenita (EB), 
neboli laicky řečeno nemocí motýlích kří-
del. Název nemoc motýlích křídel vyplývá  
z podstaty onemocnění. Lidé s EB mají 
kůži křehkou jako motýlí křídla. Jde o ve-
lice vzácné vrozené puchýřnaté onemocně-
ní, které se projevuje hlavně velmi snadnou 
tvorbou puchýřů a ran na kůži. Dalším pro-
blémem je tvorba puchýřů na sliznicích –  
v dutině ústní, jícnu, očích aj. Nemocí mo-
týlích křídel trpí půl miliónů lidí na světě, 
v Evropě cca 30 000 pacientů, v ČR pak 
kolem 200 lidí. Pacient se může narodit  

i zdravým rodičům. Jde o genetické one-
mocnění (způsobené mutací asi 13 genů). 
EB není možné v současné době úspěšně 
léčit. Uplatňují se proto různé ošetřovací 
metody, pacienti jsou sledováni ve speciali-
zovaných centrech různými odborníky.

Pomáháme lidem s EB a jejich rodinám 
prožít co nejvíce a trpět při tom co nej-
méně!

Kontakty:
Alice Salamonová 
– ředitelka o.s. DebRA ČR
o.s. DebRA ČR
Černopolní 9, 613 00 Brno
tel.: 773 628 299
e-mail: alice.salamonova@debra-cz.org
www.debra.cz

Ing. Michal Hevák 
– ředitel
Základní škola a Mateřská škola
Žákovská 164/3, 165 00 Praha – Lysolaje
tel.: 220 920 724
e-mail: hevak@zs-lysolaje.net
www.zs-lysolaje.net

Mgr. Jiří Čurda 
– zástupce ředitele
Základní škola Mikoláše Alše
Suchdolská 360, 165 00 Praha – Suchdol
tel.: 220 920 072 
e-mail: jiri.curda@zssuchdol.cz
www.zssuchdol.cz
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Fotografická soutěž

Přemýšleli jste někdy o tom, jak určit 
závažnost nějaké společenské událos-
ti? Je přítomnost významné osobnosti 
rozhodujícím měřítkem? Nebo až čas 
ukáže, že jsme nestavěli vzdušný zámek, 
ale že jsme skutečně posunuli kolo dějin  
o kus dopředu? Historikové mi jistě dají  
zapravdu, že mnohé dějinné zvraty byly 
ve své době přehlíženy a naopak, skan-
dály, které plnily první stránky novin, 
zůstaly navždy zapomenuty. Požehnání 
Božích muk v Lysolajích dne 3. dubna 
2011 se bez nadsázky dá označit za udá-
lost roku naší městské části, a dovolím 

si tvrdit, že se řadí i mezi nejdůležitější 
mezníky v historii naší obce za posled-
ních dvacet let. Vždyť nejvyšší představi-
tel církve ve státě k nám nezavítá každý 
rok, navíc u příležitosti požehnání sakrál-
ní (byť objemem malé) stavby, kterých se 
v našich postkomunistických končinách 
postavilo jen velmi málo. 

To nedělní odpoledne bylo slunečné, 
teploty přes dvacet stupňů Celsia dáva-
ly pocítit předzvěst horkého léta a nád-
herně modré nebe ani v nejmenším ne-
připomínalo začátek aprílového měsíce. 
Arcibiskupa Dominika Duku při příjez-

Vítězná fotografie Jiřího Karvánka – Ve-
likonoční dekorace. Gratulaci posíláme 
do Lysolajského údolí. 
Téma na měsíc květen:
Mláďata

Fotografujte a své snímky přineste nebo po-
šlete na úřad naší městské části.

požehnání božích muk du na křižovatku cest z Lysolaj do Šárky  
a Nebušic vítalo mnoho desítek lidí  
a zpěv sboru z kostela sv. Vojtěcha  
v Dejvicích. Úvodního slova se ujal au-
tor sochy Štěpán Rattay, který připomněl 
nejen historickou úlohu křížů a Božích 
muk u cest, ale také zdůraznil potřebu 
současného člověka po místě zklidně-
ní a meditace ve stále se zrychlujícím 
životním tempu. Následoval obřad po-
žehnání, v jehož rámci arcibiskup Duka 
promluvil o významu kříže nikoli jakožto 
symbolu smrti, ale jako symbolu lásky  
a obětavosti Krista, který za nás obětoval 
svůj život. Jelikož naši zemi tento symbol 
provází už více než deset století a je od 
počátku základem naší kultury, nemě-
li bychom se jej bezmyšlenkovitě zříkat  
a vyměňovat jej za různé náhražky, zdů-
raznil Dominik Duka. Přítomné tak-
též přivítal a pozdravil starosta Lysolaj  
Ing. Petr Hlubuček, který předal arcibis-
kupu Dukovi pamětní list a požádal jej  
o zasazení lípy, kterou naše městská část 
věnovala jakožto tradiční strom, vysazova-
ný u Božích muk. Tato lípa bude po něko-
lik generací vrhat svůj chladivý stín na hlavy 
poutníků i kolemjdoucích, kteří budou mít 
chuť postát či posedět na jednom z nejkrás-
nějších míst pražské přírody, s výhledem 
na Pražský hrad a kostel svatého Matěje,  
a v jejichž myslích se objeví odraz události, 
která se vryla do paměti místa i lidí. Udá-
losti, která byla dnes významná pro nás  
a jednou, možná, i pro naše potomky.

Petr Šoltys

Vážení spoluobčané, 
v sobotu 19. 3. jsme se sešli již ráno u ha-
sičské zbrojnice, abychom provedli údrž-
bu a očistu vozového parku a nezbytné 
technické úpravy na našem dopravním 
vozidle, které slouží i jako rychlý zásaho-
vý vůz.

Naše děvčata odpoledne připravila pro 
děti nejen z Lysolaj, ale i z okolí již tra-
diční dětský karneval. Ten proběhl v poz-
dějších odpoledních hodinách a velice se 
vydařil.

Jak jistě všichni víte, mají Lysolaje 
nová Boží muka, která byla vystavěna 
na křižovatce u Topolů. Jejich slavnost-

ní vysvěcení se konalo v neděli 
3. 4. v odpoledních hodinách. 
Vysvěcení provedl arcibiskup Do-
minik Duka za přítomnosti pana 
starosty naší obce a mnoha věří-
cích z širokého okolí. Rádi jsme 
se podíleli na přípravě a zajištění 
průběhu této slavnostní akce svou 
přítomností a samozřejmě i tech-
nickou pomocí.

V sobotu 9. 4. se konal v naší 
obci jarní úklid a hasiči již tra-

dičně v tuto dobu organizovali sběr že-
lezného šrotu, kterého bývá rok od roku 
méně, a tak bych vám rád poděkoval za 
jeho přispění.

Jelikož se nám na místě, kde se staví 
vánoční strom v Sídlištní ulici vytvořila 
opravdu velká hromada křoví a dřeva, 
bylo rozhodnuto naším místním úřadem 
o její likvidaci, a to řízeným spálením na 
stávajícím místě za přítomnosti hasičů. 
Abychom co nejméně narušovali klid, 
bylo pálení provedeno v úterý 12. 4. bě-
hem dopoledních hodin.

Pavel Peprníček,
SDH Lysolaje

sbor dobrovolných hasičů




