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Vážení Lysolajští, děkuji všem, kteří se letos zdrželi 
kanonád a jiných projevů radosti při oslavách 

konce roku, který, pravda, za mnoho nestál. Věřím 
tedy, že alespoň v rovině osobní jste měli někdy dů-
vody k radosti a spokojenosti. Jarní počasí přilákalo k 
biotopu rekordní počet lidí k vánočnímu plavání, pro-
tože o otužování se snad ani nedá mluvit. Ve stejně 
jarním duchu se nesla i tradiční novoroční vycházka 
po krásách Lysolaj, na kterou ovšem dorazili pouze 
skalní příznivci přípitku u Novoročního mostku.
Techniku na mostě u samoobsluhy, stejně jako 
pohyb pod mostem nelze přehlédnout. Po téměř 
čtyřech letech jsme se dočkali revitalizace sedi-
mentační nádrže. To, co zatím vypadá jako bahenní 
lázně se záhy  promění v průzračnou lagunu oblo-
ženou přírodním kamenem. Nezbývá jen než vě-
řit, že se žáci naší školy nebudou shozením z výše 
zbavovat nevyhovujících svačin nikoliv za účelem 
krmení vodních živočichů či tam někdo, tak jak se 
již v minulosti stalo, neodloží přebytečnou želvu.  
Čilý ruch panuje i na opačné straně návsi, 
kde probíhá přeložka potoka a dle harmo-
nogramu by již v březnu mohlo být hotovo.
Komise bytové politiky se intenzivně věnuje žá-
dostem podaným o pronájem obecních bytů v  
nových domech na Dolině. K posouzení bylo po-
dáno množství žádostí, z nichž některé nesplňovaly 
požadovaná kritéria. Ačkoliv se  ve valné většině 
jednalo o drobné formální nedostatky, celý pro-
ces se o dobu poskytnutou žadatelům k napravení 
prodlouží. Stále se však počítá s tím, že by se první 
zájemci mohli začít zabydlovat v průběhu března.
K velké radosti všech automobilistů byla ote-

vřena silnice mezi Lysolajemi a Horoměřicemi. 
Kvalitu provedení prací ponechme na posou-
zení odborníkům. Období, kdy byla silnice 
uzavřena bylo obdobím hájení divoké zvěře. 
Za obvyklého provozu i při vší obezřet-
nosti bohužel končí mnoho zvířat svou 
pozemskou pouť pod koly automobilu. 
Z tohoto důvodu budou ve zmíněném úseku umís-
těny značky Pozor zvěř. Ve zvířecí říši ještě zůsta-
neme. Ačkoliv jsou si všichni majitelé domácích 
mazlíčků vědomi povinností s chovem zvířat spoje-
ných a vyhlášku MHMP o volném pohybu psů mají 
jistě v malíčku a přestože Lysolaje disponují dvěma 
vybavenými psími výběhy, které jsou obvykle ně-
kterým ze skotačících či pilně agility cvičících psů 
obsazeny, stále ještě je množství těch, kteří nechají 
své psy nejen volně pobíhat a kálet po vsi a přileh-
lém okolí. Zvláště v jarních měsících, kdy dochází k 
hnízdění, dbejte prosím na to, aby vaši psi neplašili 
volně žijící zvěř, a případně si jako bonus neodnesli 
některou z chorob přenosných na domácí zvířata.
Děkujeme lysolajským občanům, kteří se  v 
obdobích sněhové nadílky nezalekli hrabel 
a lopat a pomohli naší údržbě zajistit bez-
pečné chodníky před svými nemovitostmi.
Zima se přežene a jaro co nevidět zabuší na okna 
svými hřejivými slunečními paprsky. Abychom si če-
kání trochu zpříjemnili, můžeme na noční obloze vy-
hlížet tzv. neandrtálskou kometu, nebo třeba s před-
stihem zahájit jarní úklid. Nebo zalézt s knihou ke 
kamnům. Výběr příjemných zážitků je neomezený.

Příjemné těšení na jaro vám všem.      
Marie Štědrá
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DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Školní vánoční trhy

Lysolajské Vánoce Kouzelné vánoční dekorace 

Kdopak by se čerta bál

Vánoční koncert v hasičárněAdventní petanquový turnaj

Účast u prezidentských voleb byla příkladnáI králové chodí do školky
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo MČ Praha-Lysolaje se ko-
nalo ve dnech 14. 12. 2022 a 18. 1. 2023.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
městské části na rok 2023. Rozpočet 
byl navržen jako schodkový ve výši 
15 417 400 Kč, který je krytý přebyt-
kem minulých let. Tato rozpočtová 
bilance je dána především z důvodu 
probíhajících investičních staveb v 
lokalitě Dolina a nárůstu cen energií.

V listopadu proběhla kompletní kon-
trola projektu včetně veřejných zaká-
zek na zhotovitele, účetních dokladů, 
povinné publicity a všech potřebných 
dokumentů Odborem evropských 
fondů hl. m. Prahy  u projektu výstavby  
Komunitního centra. V rámci kontrol 
nebyly shledány žádné nedostatky.   

V závěru loňského roku proběhla na 
ÚMČ Praha-Lysolaje také 1. fáze hloub-
kového auditu hospodaření městské 
části za rok 2022. Hospodaření i všechny 
veřejné zakázky byly provedeny bez 

pochybení. Upozornění na drobné 
nedostatky v chodu ÚMČ Praha-Lyso-
laje a Základní školy Járy Cimrmana 
Lysolaje byly dle pokynů již napraveny. 

Od nového roku je pro občany na 
ÚMČ Praha-Lysolaje k dispozici 
platební terminál pro platby pla-
tebními kartami. Kartou lze hradit 
veškeré místní i správní poplatky. 

Byla nově zřízena Komise bytové politiky, 
která se uplynulé měsíce intenzivně za-
bývala podanými žádostmi o pronájem 
obecních bytů v lokalitě Dolina. Na po-
čátku letošního roku bylo několik žada-
telů vyzváno k doplnění  nedoložených 

podkladů žádostí. Po jejich doplnění 
budou žádosti komisí bodově  ohod-
noceny a následně předloženy Zastu-
pitelstvu MČ Praha-Lysolaje k případ-
nému schválení. Předpokládáme, že s 
úspěšnými žadateli budou uzavírány ná-
jemní smlouvy v průběhu měsíce března. 

Ing. Dana Malečková, starostka

SLOVO STAROSTKY 
Vážení spoluobčané, na začátku le-
tošního roku si připomeňme třicáté 
výročí rozdělení Československa a 
vznik samostatné České republiky. 
Mnozí nevěděli, zda je to krok správ-
ným směrem, zda do dalších let mo-
hou očekávat prosperitu nebo ne, 
byli nostalgičtí a někteří smutní. Po 
30 letech lze asi shrnout, že rozdělení 
bylo správným počinem, obě země 
se rozvíjejí a fungují, obě jsou sou-
částí západních struktur (EU, NATO) 
a na Slovensku již platí evropskou 
společnou měnou. Snad není příliš 
troufalé se domnívat, že hodně lidí 
má nyní pozitivnější vztah  k našim 
slovenským sousedům - ač nejsou 

naši „bratři“, jsou nám blízcí, obě naše 
země dobře spolupracují a lidé si ro-
zumí lépe než kdy dříve. Vzpomínka 
na vznik České republiky je i příleži-
tostí k tomu, abychom si připomněli, 
jak se za 30 let změnila Praha, Lyso-
laje, region i my, lidé. Jednak může-
me porovnat fotografie ze začátku 
90. let a současný vzhled. V naprosté 
většině lze říci, že mnoho budov v 
rámci našeho města prošlo komplet-
ní opravou, přibylo mnoho nových 
budov a komunikací, ale bylo prove-
deno i mnoho revitalizací pražských 
parků, potoků a lesů. V Lysolajích byl 
zaveden vodovod, kanalizace, byla 
rozšířena budova školy a zásadně 
zrekonstruovány či zcela nově zpev-
něny komunikace a vylepšil se veřej-
ný prostor celého území naší měst-
ské části. Samozřejmě vývoj  a nová 
výstavba přinesly a přináší problémy, 
mnohé budeme řešit i letos, ale přes-
to si myslím, že pozitivní změnu lze 
vidět i bez starých fotografií. Tímto 
bych ráda poděkovala svým před-
chůdcům starostům, členkám a čle-

nům zastupitelstev, všem aktivním 
lidem ve spolcích, podnikatelům, MŠ 
a ZŠ,  majitelům domů a především 
občanům za jejich práci a péči a ne-

-lhostejnost k místu, kde žijí, za to, že 
svými udržovanými domy a zahrád-
kami pomáhají vytvořit příjemné 
prostředí, za to, že Lysolaje se ne-
staly pouze místem k přespání. Pro 
mladší občany a pro občany, kteří se 
v těchto měsících do Lysolaj stěhují, 
je pohled zpět zároveň inspirací k 
tomu, aby se též snažili o rozvoj Lyso-
laj, regionu, Prahy, aby se nedali od-
radit problémy. Problémy vždy byly 
a budou, naši předchůdci se museli 
vypořádat s problémy, které se v da-
nou chvíli zdály neřešitelné, a přece 
se, byť po malých krůčcích, mnohé 
podařilo - důležité bylo nedat se 
odradit. Věříme, že se nám společně 
podaří nalézt kompromis mezi prá-
vy a povinnostmi a nezapomenout, 
že předpokladem spolupráce je mj. 
tolerance.  Přejeme všem správné vy-
kročení a hodně zdaru do roku 2023.       

Ing. Dana Malečková, starostka

PLATBA MÍSTNÍCH       
POPLATKŮ 

Upozorňujeme občany městské části, že 
termín pro zaplacení poplatků za psy a pro-
nájem obecních pozemků vyprší 31. 3. 2023. 

Dle nově platných nařízení musí úřad 
hned po vypršení tohoto termínu vysta-
vit všem občanům, kteří poplatek včas 
neuhradili, platební výměr.  Nečekejte 
tedy na poslední chvíli a přijďte na ÚMČ 
dát své věci do pořádku. Druhou možnos-
tí je platba na účet, kdy vám číslo účtu a 
variabilní symbol rádi sdělí zaměstnanci 
ÚMČ na emailu umc@praha-lysolaje.cz.
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ZŠ JÁRY CIMRMANA 
Sice jsme již přivítali nový rok 2023, 
ale já bych vás ráda ještě přenesla na 
konec roku předchozího a seznámila 
vás s děním v naší škole, které přineslo 
mnoho poučných i příjemných akcí a vy-
vrcholilo setkáním při vánočních trzích.
Osmá třída se 8. listopadu vypravila do 
Divadla Komedie na představení Vo-
lání divočiny, které vzniklo na motivy 
knihy amerického spisovatele Jacka 
Londona. Příběh se odehrával v severní 
Kanadě v 19. století, jednalo se o vyprá-
vění statečného psa Bucka zaměřené 
na jeho vztah k lidem. Osmáky přede-
vším zaujaly světelné efekty (dokonalá 
byla iluze polární záře), zajímavá byla 
i hudba, i když ne vždy líbivá. Po před-
stavení podnikli procházku Prahou.
V druhé polovině listopadu proběhlo v 9. 
třídě testování organizované společností 
Scio, při němž v rámci celé České repub-
liky byly porovnány výsledky zhruba 19 
000 žáků. Žáci naší školy dosáhli ve všech 
testovaných oblastech, a to matematice, 
českém jazyce a obecných studijních 
předpokladech, lepších výsledků než 
žáci jiných základních škol. Například 
výsledky našich žáků v testu z matema-
tiky nás řadí mezi 10 % nejúspěšnějších 
škol v testování. Třídy 6.A a 6.B se zúčast-
nily komentované prohlídky v pražské 
Zoo, pro ně připravený program se týkal 
primátů. Na začátku programu je prů-
vodci provedli Indonéskou džunglí, kde 
se děti dozvěděly zajímavosti o životě 
orangutanů, kterých si při běžné pro-
hlídce nelze všimnout. V druhé polovině 
procházky zoologickou zahradou přišlo 
to nejhezčí a pro děti nejzajímavější: „Re-
zervace Dja“. Jedná se o doposud nej-
větší pavilon v historii Zoo Praha, kde 
žijí gorily nížinné a další druhy ze střední 
Afriky, jako jsou např. guerézy, které se 
umí předvádět v plné parádě. Na závěr 
nechybělo poděkování průvodcům a 
nákup v suvenýrech, čímž mohli děti i 
učitelé finančně podpořit péči o gorily. 
24. listopadu k nám zavítal přednášející 
z organizace Green Life, který si připravil 
pro 1. a 2. třídu přednášku Prales dětem, 
kde si mohly nejen prohlédnout různé 
obrázky živočichů, zkouknout videa, ale 
i poslechnout osobní příběhy. Dostaly 
se do pralesů Kostariky, ale ponořily 

se i do oceánů a mohly tak proplou-
vat mezi velrybami, korály a objevovat 
hlubiny neznáma. Na konci přednášky 
děti uvítaly možnost zeptat se na to, co 
je zajímalo. Děti byly velmi nadšené a 
odcházely se záložkami do svých knih. 
Ihned poté následovala přednáška 
pro žáky vyšších ročníků na téma Ná-
rodní parky České republiky, při níž se 
nejprve seznámily s dalšími projekty 
této organizace a velmi je zaujaly pro-

blémy s tygry v Národním parku Bar-
dia v Nepálu, kteří zde ohrožují místní 
obyvatele. Vysvětlil příčiny i možná 
řešení, oblast je třeba monitorovat, a 
proto se i naši žáci mohli zapojit do 
dobrovolné sbírky na pořízení fotopasti. 
Dále se již zaměřil na naše čtyři národní 
parky a postupně je představil, vše 
bylo doplněno dokumentem, v němž 
nás po těchto územích provedli místní 
strážci. Na veletrh středních škol Schola 
Pragensis zamířili deváťáci, aby se blíže 
seznámili s nabídkami jednotlivých 
středních škol. U jednotlivých stánků se 
případně mohli zeptat na to, co je zajímá, 

jistě pro ně bylo příjemnější, že u stánků 
školu představují studenti těchto škol.
Na začátku prosince vystoupil školní 
Ukulele band v Písecké bráně. V pon-
dělí 5. prosince zavítal do 1. až 4. třídy 
Mikuláš se svou družinou. Všichni 
se těšili a byli lehce napjatí, ať už 
patřili do skupiny hodných, nebo 
těch, co nasbírali nějaké prohřešky. 
Mikuláš velebně vstoupil, vysoký a 
urostlý, byl trochu podobný Vojtovi z de-
váté třídy, s ním se přihnali čerti a jemně 
vpluli půvabní andělé s dívčími tvářemi. 
Mikuláš četl z knihy dobrých skutků a 
hříchů. Přes vousy mu, bohužel, nebylo 
dobře rozumět, ale sváteční atmosféru to 
vůbec nenarušilo. Děti zazpívaly písničku 
či zarecitovaly básničku a dostaly nadílku. 
V polovině prosince reprezentace 5. - 
6. třídy vyrazila na sportovní návštěvu 
do Riverside School. Dvě smíšená 
družstva vyzkoušela své basketbalové 
dovednosti v přátelském utkání. Žáci 
si nejen zasportovali, ale mohli vy-
zkoušet i angličtinu v jiném prostředí.
Dva dny před vánočními prázdninami 
se dveře naší školy po třech letech ote-
vřely veřejnosti, abychom ji přivítali 
na vánočních trzích. Rodiče si mohli 
zakoupit výrobky svých ratolestí, po-
slechnout si koledy v provedení paní 
učitelky Springorumové a jejích synů, 
občerstvit se v naší kavárně, kde dob-
roty napekli žáci a paní kuchařky. Poté 
bylo v tělocvičně připraveno malé pře-
kvapení, na které přítomné naladilo 
vystoupení školního Ukulele bandu 
pod vedením paní učitelky Tomajkové.
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MŠ PAMPELIŠKA 
Máme za sebou polovinu školního 
roku, který byl plný tvoření, budo-
vání a objevování. Jsme všichni obo-
haceni o nové zkušenosti a zážitky. 
O některé se s vámi podělíme. Vel-
kou novinkou a radostí je nová 
budova školky U Libosadu, které 
říkáme Kopretina. Postupně se při-
hlašují nové děti a třída Veverek ožívá. 
Do této třídy chodí i  ukrajinské děti 
a můžeme říci, že se výborně adap-
tují na nové prostředí. Češtině začí-
nají rozumět a učí se komunikovat. 
V Kopretině máme zatím volnou 
jednu třídu a využíváme ji coby diva-
delní sál. Většinu představení usku-
tečňujeme tam. Děti z Mateřské 
mají změnu, musí za divadlem dojít. 
Shlédli jsme představení paní Hama-
jdové, která dětem zazpívala pásmo dět-
ských lidových písní “Muzikanti z české 
země”. Ve školce vystoupí ještě dvakrát, 
připravili jsme spolu s ní pásmo hudeb-
ních programů. Pozvali jsme pana skláře, 
který dětem ukázal práci se sklem a bě-
hem času, kdy dětem vyprávěl příběh 
skla a sklářů, vznikala mu pod rukama 
nádherná vánoční ozdoba, kterou si 
děti ve třídách ozdobily svůj stromeček. 
Každý si mohl vyzkoušet foukat do skle-
něného prutu a vyfouknout “kouli”. Děti 
ji dostaly od pana skláře domů. Ukázal 
jim, že když se do ní foukne, ozve se tón 
vysoký podle tvaru a velikosti koule. Ve 
školce jsme si hráli na muzikanty celé 
odpoledne. Bylo to úžasné vystoupení 

a určitě ne poslední. Pro děti je důle-
žité vidět, jak věci vznikají, a obzvláště, 
když si mohou něco samy vyzkoušet. 
Velkou radost nám udělalo již 
tradiční představení Putování 
za šťastnou hvězdou v podání 
Aleše Bílka a Divadlo Koloběžka. 
Předškoláci navštívili Werichovu vilu 
a shlédli loutkové představení Fimfá-
rum. Paní učitelky dětem cestou zpět 
udělaly historický výklad o staré Praze. 
V tělocvičně základní školy spolu s 
dětmi z prvního stupně a svými bý-
valými spolužáky zhlédli představení 
O statečném princi, které nám zahráli 
herci z umělecké Agentury Perštejn. 
Je to agentura pořádající programy s 
historickou tematikou. Naší oblíbe-
nou akcí je představení v divadle Mi-
nor, kam také pojedeme s předškoláky. 
Ještě musím zmínit jednu akci, a tou 
bylo vánoční focení dětí v Kopre-
tině. Pan fotograf Jan Branč postavil 
vánoční zátiší a fotil celé dopoledne 
jednotlivce i skupiny dětí. Odpoledne 
pak fotil celé rodiny. Byl to velmi ná-
ročný, nicméně úspěšný den a vznikla 

celá řada fotek, které si rodiče mohou 
stále objednávat. Pan fotograf přijede 
znovu na jaře, aby vyfotil celé třídy a 
možná zase bude nějaké překvapení. 
V tomto zimním čase se více zdržujeme 
ve třídách a v teple, věnujeme se před-
školákům a jejich přípravě na vstup 
do základní školy, dolaďujeme správ-
nou výslovnost, pozornost, správné 
sezení u stolu a schopnost vydržet být 
v klidu delší čas. Se všemi a zejména s 
těmi nejmladšími dětmi si povídáme, 
každý den čteme knihy, zpíváme a 
učíme se říkadla. Učíme děti hrát si 
spolu, komunikovat a spolupracovat.
Každé úterý jezdíme plavat do ba-
zénu v Radotíně. Když napadne 
sníh, chodíme stavět sněhuláky. 
Užíváme si dny, kdy je vše v po-
řádku, jsme zdraví a nic nás netrápí. 
Na konci března bychom rádi uspo-
řádali den otevřených dveří pro 
rodiče, kteří zvažují přihlásit své 
děti do školky na příští školní rok. 
Máme stále co dělat a to nás těší. Z 
Pampelišky vám přejeme krásné dny. 

 Radka Zachová

 A nastala ta chvíle, na níž se část učitel-
ského sboru pilně připravovala, přestože 
se nám do cesty stavila nemocnost a 
další podobné nešvary, kdy jsme ode-
hráli představení Tři králové a Herodes. 
Večer završila vánoční pohádka Andělí-
ček Toníček v podání divadélka Buchty 
a loutky. Další den proběhly ve třídách 
školní besídky, děti se naladily na rozdá-
vání dárků. Tento den nás také navštívil 
ředitel Domova Pod Skalami Kurovodice 
pro mentálně postižené se svými svě-
řenci. Naši žáci je uvítali zpěvem koled za 
doprovodu Ukulele bandu, poté je přiví-
tala paní učitelka Hallett a vedení školy. 
Žáci 9. třídy předali připravené vánoční 
dárky, které žáci během prosince pro 

svěřence domova přinesli. Poděkování 
patří všem dárcům. Domov na oplátku 
pozval na návštěvu deváťáky. Dopo-
ledne rychle uběhlo a všichni jsme se 
spokojeně rozešli na vánoční prázdniny.
Po prázdninách nám nástup do školy 

zpříjemnila vystoupení zástupců skupiny 
historického šermu Pernštejni. Pro 1. až 
3. ročník bylo připraveno divadelní před-
stavení Pojďme si všichni hrát na dobu 
rytířů, princů a princezen, které se ko-
nalo v tělocvičně školy. Děti zaujatě sle-
dovaly veškeré dění na jevišti, předsta-
vení bylo zábavné, a dokonce se ho v roli 
herců zúčastnily i dvě děti z publika. Pro 
4. až 9. třídu navázalo vystoupení věno-
vané postavě význačného renesančního 
umělce, myslitele a vynálezce Leonarda 
da Vinciho. Nejprve divadelní předsta-
vení seznámilo žáky s jeho životem, poté 
si mohli vyzkoušet některé z jeho vyná-
lezů a zeptat se na vše, co je zajímalo.

 Jana Skuhravá
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INFORMACE                         
KE STAVEBNÍM AKCÍM
V této nové rubrice naleznete 
informace týkající se staveb-
ních ativit v naší městské části. 
Pokud byste měli ke kterékoli sta-
vební akci dotazy, neváhejte se obrá-
tit na ÚMČ Praha-Lysolaje na emailo-
vou adresu umc@praha-lysolaje.cz

Hlavní probíhající a pláno-
vané akce v Lysolajích a okolí:

• Investice MČ:
1. Nová autobusová zastávka s názvem 
„K Housličkám“ bude v ulici Štěpnice v 
obou směrech zprovozněna 13. 2. 2023.
Definitivní zastávka pro autobus 355 
ve směru do Horoměřic a dočasná 
do léta 2023 ve směru do Dejvic (po 
úpravě konstrukce vozovky přes léto 
bude zastávka upravena do defini-
tivního provedení). Pro autobus 160 
bude v létě zřízena zastávka před ko-
munitním centrem v ulici U Libosadu. 
. 
2. Stavba bytového domu v lokalitě Do-
lina - stavba je téměř předána k užívání. 
K úplné finalizaci chybí opožděná do-
dávka elektroměrů.  Během jara by mělo 
být dokončeno také navazující náměstí.

3. Společenský dům, sokolovna - vý-
stavba probíhá dle plánu. Dokončení 
se předpokládá během léta 2023.

4. Park Dolina - v současné době 
probíhá výběrové řízení na zhotovi-
tele. Samotná realizace se předpo-
kládá do podzimu letošního roku. 

5. Parkovací záliv pro 6 osobních aut na 
místě parcely č. 547/2 (při komunikaci 
Laťka, na hraně parku Kaménka). Pro-
bíhá projednávání na dotčených orgá-
nech státní správy, parkoviště je součástí 
příprav na zklidnění dopravy u základní 
školy, podrobněji budeme informovat 
v některém dalším vydání zpravodaje.

6. Příprava realizace dvou cest pro 
pěší, jedna mezi ulicemi Do Zátiší a 
Štěpnice, k nové zastávce autobusu 
„K Housličkám“ a druhá mezi ulicemi 
K Vinici - Ke Kladivům. Je podáno 
na Odboru výstavby Prahy 6 a če-
káme na vydání společného povolení.

7. Prověření dopravního řešení v oblasti 
ulic Žákovská - Mateřská - Květová - Laťka 
- Sportovců. Na základě doporučení Od-
boru dopravy ÚMČ Praha 6 bychom měli 
zvážit odstranění dopravního značení 
hlavních a vedlejších ulic a zavést zónu s 
předností jízdy zprava. Během února pro-
běhne posouzení dopravním projektan-
tem. Opatření je také součástí přípravy 
na zklidnění dopravy u základní školy.

• Investice hlavního města Prahy:
1. Probíhá revitalizace sedimentačního 
prostoru potoka u samoobsluhy, spojená 
zejména se statickým zajištěním zatrub-
něné části a s rozdělením toku na dvě 
části - dále navazuje výstavba soukro-
mého stavebníka Obytný soubor Lysolaje.

2. Probíhají projektové práce pro re-
konstrukci hasičské zbrojnice, reali-
zace se předpokládá během roku 2024.

3. V loňském roce městská část po-
žádala Odbor investiční Magistrátu 
hl. m. Prahy o zajištění svahu pod 
ulicí Žákovská, pod křižovatkou s ulicí 
Květovou. V únoru letošního roku by-
chom měli vědět další informace, o 
kterých budeme následně informovat.

4. Plánována je revitalizace Starodvor-
ské ulice spojená s obnovou křižovatky 
Lysolajské údolí - Starodvorská. Před-
poklad realizace je spíše až rok 2025.

5. Proběhne prohlídka opěrných zdí  
v oblasti ulic Kolonka, nejprve s od-
borem výstavby ÚMČ Praha 6. O dal-
ším postupu budeme informovat.

• Investice soukromých stavebníků:
1. Obytný soubor Lysolaje vedle současné 
samoosbluhy v ulici Starodvorská bude 
pokračovat ve výstavbě po celý rok 2023. 
Kompletní dokončení výstavby se před-
pokládá během roku 2024. Pro městskou 
část zde bude zřízena ordinace dětského 
lékaře. Koryto potoka bude v důsledku 
probíhající revitalizace sedimentačního 
prostoru vedeno po povrchu terénu 
v nově vzniklém parku. Povodňové 
průtoky budou převáděny tunelem. 
Sestavování dílců konstrukce tunelu 
je dobře viditelné z ulice Hřebenová.

2. Plánuje se dostavba areálu rodinných 
domů v ulicích Dolina - Do Zátiší. Na konci 
ulice Do Zátiší chybí dokončit stavbu tří 
rodinných domů. Pokud bude stavba za-
hájena, měla by probíhat shora a neměla 
by postihovat provoz v ulici Do Zátiší.

Ing. Dana Malečková

SPOLEK PC LYSOLAJE
Členové petanque klubu se zúčastnili 
již 10. ročníku UBU ligy v Úněticích. Při 
každém klání byla nasazena dvě druž-
stva z každého týmu, která se v průběhu 
hry mohla střídat. UBU liga probíhala 
od konce listopadu, kdy začal hrát ka-
ždý s každým. Náš tým se probojoval 
až do finále. Finále proběhlo 28. 1. 2023 

a náš tým po vypjatých bojích zvítězil. 
Získal putovní pohár, na který přidá 
svou destičku výherce. V posledním 
dni ligy probíhá „dohazovací“ soutěž, 
ve které Josef Malý obsadil 2. místo.

Těšíme se na vás při setkání na Aprílovém 
turnaji v pétanque v neděli 16. 4. 2023 od 
13:00 hodin na hřišti U Zázračné studánky.

Ivana Majerová
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OHLÉDNUTÍ ZA 
LYSOLAJSKÝM ADVENTEM                         
Tak jako si Vánoce málokdo dokáže 
představit bez ryby s bramborovým 
salátem, tak si nikdo z otužilců nedo-
káže představit Štědrý den bez plavání. 
Čtyřiadvacátého prosince se do-
poledne sešlo u bazény přes třicet 
plavců. Účast to byla nad očeká-
vání veliká, dokonce tak veliká, že se 
všichni do vody ani najednou nevešli. 
Museli se rozdělit na skupinky a ke 
koupání přistupovat na etapy. Zda 
za zvýšeným zájmem o otužování 
stála osvěta a zárodek novoročního 
předsevzetí zdravého životního stylu, 

nebo přívětivé počasí s teplotou 
vzduchu 8 stupňů a vody na toto ob-
dobí vlahých 5 stupňů Celsia nevíme. 
Jisto je, že pětatřicet otužilců 
byla účast vpravdě rekordní.  
Vyvrcholením Štědrého dne bylo, tak 
jako každoročně, půlnoční setkání u 

kapličky Panny Marie Sedmibolestné v 
Houslích. Jáhen od sv. Matěje přednesl 
ve sváteční atmosféře vánoční řeč, kte-
rou všichni v pokoře a tichosti vyslechli, 
a pak si ještě dlouho po sousedsku po-
vídali a vyměňovali si své vánoční dojmy.
Po domácích oslavách konce starého 
roku je v Lysolajích zvykem přivítat 
Nový rok společně. Účastníci 9. ročníku 

„Novoroční sousedské vycházky“ se 
sešli tradičně na Novoročním mostku 
v parku Kaménka a po vzájemných 
přáních  úspěšného roku 2023 vy-
šlo 12 pěších kolem srstnatého no-
sorožce, naší populární rozhledny, na 
louku k božím mukám, kde se spo-
lečně těšili vyhlídkou na Šárecké údolí.

Miloš Šimon

Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich miminko narozené                                        
v letech 2021 a 2022 bylo přivítáno v naší městské části,                                                     
obraťte se, prosím, na ÚMČ Praha-Lysolaje do 20. 2. 2023. 

Písemně na email michaela.cisarova@praha-lysolaje.cz.  Děkujeme. 

 

 

 

 

Samotné vítání občánků se uskuteční v sobotu 25. 2. 2023 od 15:00 hodin. 

PREZIDENTSKÉ VOLBY
Ve dnech 13. - 14. ledna a 27. - 28. ledna 
2023 se i v naší městské části uskutečnila 
historicky třetí přímá volba prezidenta 
České republiky. Novým prezidentem 
České republiky se stal na období 2023-
2028 Ing. Petr Pavel, M.A., který byl v 
letech 2012–2015 náčelníkem Generál-
ního štábu Armády České republiky a 
mezi roky 2015 a 2018 působil ve funkci 
předsedy vojenského výboru NATO. 

V Lysolajích do volební místnosti v sále 
hasičské zbrojnice přišlo v 1. kole splnit 

občanskou povinnost celkem 728 opráv-
něných voličů, což představuje 78,96 %.
V naší městské části jednoznačně zví-
tězil Ing. Petr Pavel, M.A., který obdr-

žel 394 hlasů (54,26 %). Na druhém 
místě se u nás umístil Ing. Andrej 
Babiš se 116 hlasy (15,97 %) a na tře-
tím místě prof. Ing. Danuše Neru-
dová, Ph. D. se 112 hlasy (15,42 %).  

Ve druhém kole do volební místnosti 
přišlo dokonce 746 oprávněných voličů, 
což znamená skvělou volební účast 
80,13 %. I tentokrát u nás jednoznačně 
zvítězil Ing. Petr Pavel, M.A., který ob-
držel 615 hlasů (82,77 %). Ing. Andrej 
Babiš obdržel 128 hlasů (17,22 %).

ÚMČ Praha-Lysolaje
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ZA HUMNY
Nový rybník v Letenských sadech 
je dokončen a napuštěn. Rybní-
ček na Letné – severně od Hanav-
ského pavilonu – se několik týdnů
napouštěl vltavskou vodou čerpa-
nou z historické Rudolfovy štoly.
Dál už bude rybník doplňován dešťo-
vou vodou, svedenou ze zpevněných
ploch bývalého Stalinova pomníku.
Do budoucna se počítá s napájením 
gravitačním. Voda sem bude přivá-
děna z Libockého rybníka takzva-
ným Hradním potokem. Rybník na 
Letné bude sloužit jako zdroj závla-
hové vody pro celý park, určen je
rovněž k rekreaci, i když koupání v něm 
bude jen na vlastní nebezpečí. Vodní 
plocha je 6 500 metrů čtverečních, 
maximální hloubka jsou asi dva metry.
Náklady na vybudování plochy 
byly 15,6 milionu korun bez daně.
Rybník má ostrov, na který se dát dojít 
po dřevěném molu. Na ostrově budou
na jaře vysazeny dva tisovce, což jsou 
americké opadavé jehličnany, které velmi
dobře snáší zatopení vodou. Nátok do 
rybníka je řešen jako kamenná kaskáda,
u které bude příjemné posezení.
Část břehů je kolmá a je opatřena ko-
vaným zábradlím, část je pozvolná
pro přístup k vodní hladině. Na jaře 
ještě břehy zkrášlí mokřadní rostliny.
V následujícím čase ještě vzniknou ve-
dle rybníka dvě fontány a vodní prvek.
Celý projekt vychází ze zkušeností s roz-
šířením vodních ploch ve Stromovce.

Železnice v pražských Holešovicích zá-
sadně změní svou podobu. Umožní to
přestavba úseku ze stanice v Bubnech 
do nové zastávky Praha-Výstaviště,
kterou zahájila Správa železnic. Jedná 
se o další ze souboru staveb, jejichž
výsledkem bude rychlé a ekologické 
železniční spojení z centra Prahy do
Kladna s odbočkou na Letiště Václava 
Havla. Hlavním cílem projektu je zá-
sadní modernizace stanice Praha–Bubny, 
zdvoukolejnění trati v délce zhruba 1,3 
kilometru, její elektrizace a vybudo-
vání nové zastávky Praha–Výstaviště. 
Začíná také výstavba podjezdu, který 
umožní přímý přestup mezi tramva-
jemi a vlaky. „Úsek po novou zastávku 

Praha-Výstaviště přímo navazuje na už
zrekonstruovaný Negrelliho viadukt. 
Určitým protikladem k této historické
stavbě se stane moderní stanice Pra-
ha-Bubny se třemi nástupišti a čtyřmi
kolejemi. Z hlediska bezpečnosti je důle-
žitá náhrada frekventovaného přejezdu
v Bubenské ulici železniční estakádou, 
stejně jako zvýšení mostní konstrukce
v ulici Dukelských hrdinů,“ popsal 
generální ředitel Správy železnic Jiří
Svoboda. Jako první přijdou na řadu pří-
pravné práce, zejména budování staveni-
ště. Současně se postaví provizorní kolej 
pro zachování provozu vlaků ve směru na

Kralupy nad Vltavou. Největší stavební 
objekty – tři mostní estakády a nová
nádražní budova v Bubnech – přijdou na 
řadu letos v květnu. Hotovo bude v roce 
2025. Stanice Praha-Bubny se posune do 
nové polohy blíž k Negrelliho viaduktu
a nabídne přímý přestup na metro C. Její 
podoba se bude postupem času měnit.
V první fázi, kdy bude jedinou budovou 
v území, se na její střeše vybuduje trav-
natá odpočinková plocha, která umožní 
lidem výhled na město a měnící se
Holešovice. V další etapě prací vznikne 
spolu s výstavbou nové čtvrti přímo nad
nádražím administrativní budova. V ná-
dražních vestibulech se budou nacházet
komerční prostory, které využijí také 
obyvatelé budoucí nové čtvrti Bubny –
Zátory. Modernizovaná trať do nové za-
stávky Praha-Výstaviště povede z větší 
části po estakádě. Samotná zastávka 
vznikne na okraji Stromovky. Nedaleká 
lávka přes železniční trať zlepší propo-
jení tohoto oblíbeného parku s Letnou.
Díky úzké spolupráci Správy želez-
nic a hlavního města bude v průběhu
modernizačních prací vybudo-
ván také tramvajový podjezd. Na 
modernizační práce naváže ještě 

třetí stavba, a to proměna původní
nádražní budovy Praha-Bubny na 
pamětní místo se stálou expozicí
připomínající pražské židovské de-
portace za protektorátu. Projekt státní
organizace Památník ticha je ve stadiu 
přípravy podkladů na dodavatele stavby.

Francouzská zpěvačka a skladatelka Zaz 
je dalším překvapením, na které se mo-
hou těšit návštěvníci šestého ročníku 
Metronome Prague, který se bude konat 
od 22. do 25. června na pražském Výsta-
višti. Metronome Prague 2023 nabídne 8 
samostatných scén s více než 50 hudeb-
ními projekty čítajícími přes 300 umělců, 
kteří na nich vystoupí. Chystá se žánrově 
bohatý hudební program plný zvučných 
jmen světové i tuzemské provenience. 
Prodej vstupenek na nadcházející ročník 
byl již spuštěn na webu metronome.cz – 
k dispozici jsou nyní třídenní vstupenky.

Zoologická zahrada
Neděle 19. 2. 2023 od 13:00 hodin
Koncert studentů HAMU v rezervaci 
Dja
Koncert pojatý jako site-specific hu-
dební vystoupení s akustickými ná-
stroji. 60minutový blok hudby, zvuk 
hudebníků bude přenášen do repro-
duktorového systému pavilonu a mí-
chán se zvuky deštného pralesa, ná-
vštěvníci vše uslyší jako ve 3D polokouli.

Botanická zahrada
Džungle, která nespí
Komentované prohlídky skleníkem Fata 
Morgana po setmění. Netradiční večerní 
prohlídky začaly 4. listopadu 2022 a potr-
vají do 25. března 2023. Každá prohlídka 
trvá přibližně jednu hodinu a je určena 
především pro dospělé . Vstupné: starší 
15 let - 250 Kč, děti 3-15 let a studenti 
do 26 let po předložení studentského 
průkazu 150 Kč, děti do 3 let zdarma.

Praha-Suchdol
Taneční masopustní zábava v mas-
kách i bez
Taneční masopustní zábava  v mas-
kách i bez, která se koná v sobotu 18. 
února od 20:00 hodin v Klubu C na ČZU. 
Předprodej vstupenek od 20. ledna v 
kanceláři KC Půda, 4. NP radnice, pří-
padně rezervace na tel. 773 786 585.
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 SDH LYSOLAJE
V úterý 1.11. proběhl kondiční 
trénink simulující zátěž hasiče 
při zásahu v dýchací technice.
5.11. jsme provedli pravidelné čiš-
tění lysolajské požární nádrže a 
zároveň i zkoušku motorových 
plovoucích a kalových čerpadel.
Ve středu 9.11. v odpoledních hodi-
nách byla naše jednotka vyslána do 
Bohnic k požáru balíků slámy usklad-
něných ve stodole. Na místě jsme 
prováděli kyvadlovou dopravu vody.
Od nedělní půlnoci dne 13. 11. až do 
pondělní osmé hodiny ranní naše jed-
notka prováděla dohlídku po středeč-

ním požáru stodoly v Praze - Bohnicích. 
Naším úkolem na místě bylo především 
zamezení opětovného rozvinutí požáru 
velkého množství uskladněné slámy.
Jako první výjezd v tomto roce se za-
psal požár chatky v Lysolajích dne 
19.1.  Průzkumem byl zjištěn menší 

požár odpadu v jedné místnosti. Vy-
baveni dýchací technikou jsme vstou-
pili do objektu a požár zlikvidovali 
jedním vodním proudem ještě před 
příjezdem profesionálních jednotek.
Po návratu zpět na základnu jsme 
cisternu připravili pro další vý-

jezd a provedli údržbu osobních 
ochranných a věcných prostředků.
Dne 21.1. proběhla výroční valná hro-
mada v hasičárně. Účast byla velká a 
mile nás překvapilo množství hostů 
nejen ze sousedních hasičských sborů.

JSDH Lysolaje

MLADÍ ZÁCHRANÁŘI
Kroužek MHZ Lysolaje se schází každý 
čtvrtek v 17:00 hodin. Od září se roz-
šířil kroužek o dorost (mladé hasičky), 
kterým kroužek začíná v 15:00 hod.
Jako každý rok i v roce 2023 plánu-
jeme zimní soustředění na horách, 
víkendy s bazénem, letní soustře-
dění atd. Na všechny akce zveme 
i přípravku, aby se později lépe 
zařadila do kroužku velkých dětí.
Dorost si od září vyzkoušel práci se dž-
berovkou nebo slaňování. Odvážnější 
lezení v Uněticích na skalách. Když je 
zima, učí se v klubovně uzle, práci s 
mapou a buzolou, první pomoc atd.
Velké děti se učí vše, co správný hasič 

musí znát. Od záchrany na horách, po zá-
klady první pomoci u vody i pod vodou. 
Děti také trénují orientaci v zakouřeném 
prostoru (poslepu lezou podél hadice 
z bodu A do bodu B). Naším cílem je 
naučit děti postarat se o sebe v každé 
situaci a dokázat pomoci i druhým. Což 

se jim může hodit celý život. Některé děti 
si chtějí vyzkoušet účast na hasičských 
závodech, tak začínáme trénovat v pís-
kovně útoky. Jako zpestření činnosti bylo 
slanění do jeskyň, kterého se účastnilo 
zatím několik jedinců. Také jsou letos děti 
pozvány do Německa na ukázky činnosti.
V létě jedeme na soustředění k Blatné. 
Téma ještě není jisté, ale loni to byl Survi-
vor. Rozdělat oheň křesadlem, vše si za-
sloužit nebo vyhrát v souboji. Bonbónek 
byla jízda na koni a na čtyřkolce. I přes 
nepřízeň počasí to dopadlo na jedničku.

Toto vše můžeme dělat díky podpoře 
MČ Praha-Lysolaje.

Michal Skála



10 Lysolajský zpravodaj 1 - 2

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Advent v Lyso-

lajích, jež dorazily do redakce Lysolajského 

zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutě-

že nejvíce zaujal levitující vánoční strom pana 

Daniela Raimana. Gratulujeme k  vítězství. 

Věcná cena od Městské části Praha-

-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Prvosenka jarní

Vítězní fotografové se mohou těšit 

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

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

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 6. 3. 2023 

ZO Zavážky, spodní ulice

Pondělí 13. 3. 2023 

ul. Květová, parkoviště u obecních garáží

Pondělí 20. 3. 2023 

ul. Hřebenová u č. 16

Pondělí 27. 3. 2023 

křižovatka Nad Podbabskou skálou x K vinici

Pondělí 3. 4. 2023 

ul. Podholí, ZO Sadová

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Úterý 14. 2. 2023

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Dolina, otočka MHD

Úterý 7. 3. 2023

14:00 - 18:00 hodin 

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Úterý 28. 3. 2023

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Sídlištní u č. p. 245, parkoviště

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Paní Eva Svobodová - 80 let

Paní Danuše Reichlová - 80 let

Paní Danuše Fojtíková - 90 let

Pan Alexander Tomský - 75 let

Pan Antonín Zapletal - 80 let

Pan Karel Dolejš - 90 let

Paní Jaroslava Vycpálková - 85 let

Paní Elia Gambone - 100 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

ROZLOUČENÍ

Pan Jiří Rampas zesnul

dne 28. 11. 2022 ve věku 74 let.

Pan Ondřej Špaček zesnul

dne 28. 11. 2022 ve věku  70 let.

Pan Emil Vondra zesnul

dne 22. 12. 2022 ve věku  85 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich  památku.

Dvouměsíčník Lysolajský zpravodaj

Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 

920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 3. 4. 2023 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 15. 3.  2023

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, 

příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz
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Kulturní program 2023 
Sobota 25. 2. 2023, 15:00   Vítání občánků 
  
Neděle 19. 3. 2023, 15:00 Hasičský dětský karneval  
 
Sobota 2. 4. 2023, 14:00    Velikonoční výtvarná dílna 
 
Neděle 16. 4. 2023, 13:00   Aprílový turnaj v pétanque 
 
Neděle 30. 4. 2023, 17:00   Hasičské čarodějnice v pískovně 
         
Sobota 13. 5. 2023, 14:00   Slavnost květů 
 
Čtvrtek 1. 6. 2023, 15:00 Dětský den 
 
Čtvrtek 8. 6. 2023, 18:00 Lysolajský běh  
 
Čtvrtek 29. 6. 2023, 21:00  Zahájení provozu letního kina 
 
Sobota 9. 9. 2023, 14:00  Babí léto + turnaj v pétanque  
 
Neděle 8. 10. 2023, 14:00  Lysolajská drakiáda 
 
Sobota 2. 12. 2023, 14:00  Vánoční výtvarná dílna 
 
Neděle 3. 12. 2023, 16:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu 
 
Sobota 9. 12. 2023, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 
 
Neděle 10. 12. 2023, 13:00  Vánoční turnaj v pétanque 
 
Neděle 17. 12. 2023, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby 

 
Všichni jsou srdečně zváni! 
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MÍSTNÍ KNIHOVNA 
LYSOLAJE
Vážení čtenáři, hlásíme se vám naposledy 
z naší maličké, útulné knihovny na úřadě 
městské části. Příště už poskytneme 
první dojmy z nových prostor, které bu-
dou neméně útulné, ale i novotou vonící, 
z místní knihovny v komunitním centru. 
Zbrusu nové vybavení už je ve výrobě a 
stěhování do nových prostor zahájíme 
v průběhu února tak, abychom vás již v 
březnu mohli v nových prostorách při-
vítat. V bezbarierových prostorách na-
jdete všechny své oblíbené tituly, knížky 
z výměnného souboru, příjemné místo 
k listování i začtení se do titulů nových 
a ještě neokoukaných, pohodlný stole-
ček s počítačem.  Doufáme, že si do naší 
nové knihovny najdou cestu nejen věrní 
čtenáři, ale i sousedé, kteří se k nám do 
Lysolaj zrovna stěhují, stejně jako ti, kteří 
se od jara budou zabydlovat v nových 
obecních bytech. Knihovna je otevřena 
všem. Otvírací hodiny budeme ladit ve 
zkušebním provozu vašim potřebám. 
Díky stěhování se nám otevřely i nové 
možnosti. Ve spolupráci s komunitním 
centrem se budeme podílet na pořá-
dání kulturních a společenských akcí. 
Plánujeme řadu besed, pro něž nebylo 
dosud příhodných prostor. Sledujte ak-
tuální dění, choďte si číst a pokud máte 
chuť podílet se na kulturní programové 
nabídce či realizaci, stavte se na ÚMČ či 
pošlete své nápady mailem. Těšíme se.
Po výhledu do blízké budoucnosti 
přinášíme čtenářům Lysolajského 
zpravodaje i exkurs do historie. Ten-
tokrát se přeneseme do období 
třicetileté války výňatkem z knihy 
Měšťan a šelma. Příjemné čtení.

Recenze - Měšťan a šelma
Čas před třicetiletou válkou v Čechách, 
na Moravě, ve Slezsku a v německých 
jazykových oblastech Evropy lze označit 
za „zlatou dobu“ měst. Měšťané stále 
více ekonomicky konkurovali šlechtě a 
jejich bohatství se projevovalo staveb-
ním i kulturním mecenátem. Města se 
stávala vlastníky rozsáhlých pozemko-
vých majetků a měšťanstvo usilovalo 
o větší podíl na politické moci. Příleži-
tost se naskytla ve stavovském povstání 

proti Habsburkům, kdy ve sboru direk-
torů Českého království zasedalo deset 
příslušníků městského stavu, ale vliv na 
průběh veškerých událostí spíše měli 
páni a rytíři. Tvrdý trest po prohraném 
boji však nejvíce postihl měšťany - z dva-
ceti sedmi popravených na Staroměst-
ském náměstí v Praze dne 21. června 
1621 jich bylo sedmnáct. Další uprchli 
či byli donuceni k odchodu ze země, 
ale pohroma teprve nastávala - nucené 
soužití zbylých patricijů i ostatních oby-
vatelů měst s vojáky ve stále více se roz-
táčející spirále třicetileté války. Jednalo 
se vždy o krutou a optikou „velkých dějin“ 
ovlivněnou realitu? Lze odpověď na tuto 
otázku nalézt v knize Měšťan a šelma 
od PhDr. Jana Kiliána? Jako šelma byl 
tehdy nazýván nepoctivý či krutý člověk, 
vojáka nevyjímaje. Toto slovo plně vy-
stihuje obsah publikace, která se skládá 
z úvodní stati, textového medailonu o 
studiu příslušného tématu, šesti kapitol 
a závěru, který problematiku měšťansko-
-vojenského soužití opakovaně shrnuje. 
Studium tématu seznamuje s meto-
dologií, záběrem výzkumu a předem 
tak lze dedukovat badatelský přesah 
mimo české země. Autor v kapitolách 
o třicetiletých bojích, chování vojáků, 
měšťanech ve zbrani, násilí, obranných 
mechanismech či spolupráci mezi solda-
teskou a měšťanstvem předkládá obraz 
válečného mikrosvěta měst. Precizně a 
věcně popisuje lokální zkázu i prosperitu, 
násilnosti páchané na civilním obyvatel-
stvu i navazování společenských či eko-
nomických kontaktů mezi městskými 
lidmi a vojáky. Dále je nutné ocenit vý-

zkum v zahraničních archivech - události 
odehrávající se v českých městech jsou 
tudíž konfrontovány s děním na území 
dnešního Německa a Polska. Publikace 
obsahuje exkurzy do prostředí měst le-
žících v tehdy německé jazykové oblasti 

– Horní Slavkov, Krupka, Náchod, ale i 
ve vnitrozemí – Praha, Mělník, popř. v 
jednotlivých kapitolách je popsáno více 
událostí souvisejících s válkou – Kašper-
ské Hory, Slaný aj. Kosmopolitismus 
doby je příkladně prokázán na osobě 
koželuha a měšťana Michela Stüelera z 
Krupky, který byl nucen poskytnout svůj 
dům několika vojákům císařské armády 
odlišného původu (Chorvatsko, Salcburk, 
Jindřichův Hradec, Hlivice) – přesto vzá-
jemně komunikovali v němčině. Na pří-
padu podruhyně Markéty Nádeníkové 
ze Slaného, která podala žalobu ve věci 
násilí vojáků vůči své osobě, je zřejmé, 
že její jednání neodpovídalo tradova-
nému obrazu o mentálně bezbranném 
civilním obyvatelstvu vůči agresivitě a 
bezpráví. Kniha obsahuje reprodukce 
proslulého Callotova grafického cyklu 
Velké hrůzy války, které tvoří ilustrační 
předěly mezi kapitolami a závěr textové 
části je doplněn barevnou obrazovou 
přílohou. Střídmé použití fotografického 
materiálu, byť mohl být využit např. sbír-
kový fond grafiky s tématikou třicetileté 
války (hrad Český Šternberk), pozitivně 
ovlivňuje celkové vyznění publikace, ne-
boť množství informací, vybízejících k 
přemýšlení nad dobovými souvislostmi, 
dává důvod k použití menšího počtu 
vizuálních prvků. Publikace Měšťan a 
šelma je nahlédnutím do městského 
prostředí v českých zemích, Německu a 
Polsku, ohroženého událostmi třicetileté 
války. Autor formou statistické syntézy 
objevuje příběhy lidí minulosti. Lze však 
po přečtení knihy odpovědět na otázku, 
zda se ve vztahu měšťan – voják vždy 
jednalo o krutou a optikou „velkých dě-
jin“ ovlivněnou realitu? Ano, ale nejed-
noznačně. Situace v jednotlivých měs-
tech se tehdy lišila, neboť měšťané (a 
ostatní obyvatelé) i vojáci, byli lidé různé 
mentality a charakterových vlastností.
Jan Kilián: Měšťan a šelma – s voj-
skem ve městě za třicetileté války, 
ISBN: 978-80-7637-328-0, 400 str., 1. 
vyd., Nakladatelství Paseka, Praha v 
roce 2022. Autor textu: Stanislav Vaněk


