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ÚvoDní sLovo

Vážení a milí spoluobčané,
protože pro vás měsíc co měsíc vyhledá-
vám pranostiky do pravidelné rubriky na-
šeho zpravodaje, mám zcela jasnou před-
stavu o tom, jak letos bude. Tedy ať bude 
jak chce, bude krásně. A milo a vstřícno. 
Předjaří, jaro, léto. Žádné holomrazy, vich-
řice a smrště. Alespoň v našich srdcích  
a myslích. 

Máme za sebou bezmála první měsíc no-
vého roku a přemýšlíme, zda jsme vykročili 
tou správnou nohou. Pokud ano, úspěchům 
nic nebrání. Pokud náhodou ne, vždy je tu 
možnost přešlápnout a vykročit znovu. 

Zima se teprve osměluje, moudře do 
Prahy jen občas nahlédne a náklonnost 
věnuje prozatím pouze horským oblastem  
(k nelibosti dětí, běžkařů, polí a luk). Ač-
koliv pánové Sedláček a Kos mají veškerou 
techniku v pohotovosti a spí jen na jedno 
oko, hotovi ihned zasáhnout při nenadálé 
chumelenici, mohou se zatím věnovat běž-
né údržbě a své pravidelné práci. Naši úřed-

níci bdí nad každodenní agendou a zastupi-
telé rekapitulují uplynulý rok a zodpovědně 
činí první rozhodnutí toho letošního. Stej-
ně jako jiní zaměstnaní lidé ve všech kou-
tech světa. My v Lysolajích máme tu vý-
hodu, že spoustu věcí vymýšlíme a děláme 
společně. Ať už jde o „politiku“, kulturní  
a sportovní akce nebo třeba výsadbu a péči 
o zeleň či úklid naší městské části. Všichni 
máme radost z toho, že naše okolí vzkvétá, 
vznikají nové parkové a rekreační plochy, 
k posezení lákají nové lavičky, ke sportov-
nímu vyžití nové hřiště, téměř všechna 
dosud neudržovaná zákoutí na jaře poprvé 
rozkvetou, stejně jako mladé třešně v na-
šem sadu. Staré zašedlé zdi dostaly světlé, 
veselejší barvy, v Lysolajském potoce zurčí 
sice celoročně chladná, ale průzračně čistá 
voda. Naše soutěska je odborně zabezpeče-
na, celé Housle vyčištěny a zbaveny náleto-
vých dřevin. I na naše čtyřnohé přátele se 
dostalo, od loňska mají bezpečný výběh. 

Všichni žijeme po sousedsku, vztahy 
mezi místními a „přespolními“, letitými 
spory narušené, zvolna přerostly ve vzta-

hy důvěrnější a přátelské. Máme mnoho 
společných aktivit s již dlouholetou tradicí, 
některé jsou naopak začátečníky. Doufej-
me na věky přetrvá Slavnost květů, druhé 
narozeniny letos oslaví např. Lysolajský 
petanque club, podruhé budou oceněni 
zahradníci roku, Mateřské centrum Liška 
už taky přestává být liščetem a jeho aktivity 
se staly rovnocennými aktivitám lety prově-
řeným. Naopak některé myšlenky budou 
teprve realizovány a jejich životaschopnost 
prověří až čas. Tak jako všeho, oč se lidé 
snaží. Přeji vám, milí spoluobčané, ať se 
vám dílo daří. Bez ohledu na to, že ty skep-
tičtější z nás přece jen mírně mrazí v zá-
dech při zmínce o kalendáři starých Mayů, 
nevěříme na žádný zásah shůry, naopak 
všichni věříme, že „jaký si to uděláš, tako-
vý to máš“. Úryvkem z textu kapely Chi-
naski se s vámi loučím, protože tak nějak 
to opravdu asi je. Jaký život si v Lysolajích 
uděláme, takový budeme mít. A záleží jen 
na nás, zda a jak dalece bude pohodový. 
Přeji vám všem, aby se vám rok 2012 vyda-
řil co nejlépe!                            Marie Štědrá

Kašpaři, Melicharové, Baltazarové

LysoLajský  
zPravoDaj
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z akcí PřeLoMu roku 2011/2012

Čtyřicet sedm králů přišlo k nám...

Patroni Šimonovi

Sázení se neobešlo bez techniky

Jeden strom, dva patroni

Půlnoční mše u kapličky Panny Marie Bolestné v Houslích

Vánoční koncertČtyři generace patronů

Platanová alej
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zPrÁvY z raDnIce

Dne 11. 1. 2012 zasedalo Zastupitelstvo 
městské části Praha – Lysolaje

• Hlavním bodem programu bylo pro-
jednání rozpočtu městské části na rok 
2011. Dle usnesení zastupitelstva bude 
městská část Praha – Lysolaje hospo-
dařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 
7 943 000 Kč.

Jedna z největších investičních akcí, 
která by měla v letošním roce probíhat, 
je výstavba tří učeben v podkroví naší 
základní školy s přístavbou požárního 
schodiště a výměna oken v zadní části 
budovy. Vše bude záležet na výši dotace, 
o kterou jsme v této souvislosti požádali.

• Ke konci roku 2011 Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy schválilo svůj rozpočet, a tím i část-
ku pro hospodaření do naší městské části. 
Díky značným úsporným opatřením byla 
v tomto roce naší městské části přidělena 
částka nižší než v roce loňském. Přesto se 
pokusíme i s touto sníženou dotací zajistit 
veškeré služby a chod městské části ve stá-
vajícím rozsahu.

Součástí schválení rozpočtu hl. m. 
Prahy byla i suma přidělená na investi-
ce Odboru městského investora (OMI). 
Tato částka bude teprve nyní rozdělena 
na jednotlivé investice. Doufáme, že se 
nám podaří z této částky zajistit takové 
množství finančních prostředků, aby  
i letos mohlo dojít k rekonstrukci dalších 
komunikací v Lysolajích.

• Zastupitelstvo doporučilo řediteli 
základní školy, aby byly při přijímání 

dětí do mateřské školy ve školním roce 
2012/2013 zohledněny 1) trvalý pobyt dí-
těte na území městské části Praha – Lyso-
laje, 2) povinnost přijetí dítěte rok před 
zahájením povinné školní docházky, 
3) závěry a doporučení Školské komise 
Městské části Praha – Lysolaje.

• Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
přijetí darů Městské části Praha – Lysola-
je. Sochař p. Štěpán Rattay daroval naší 
městské části Boží muka, vysvěcená dne 
3. dubna 2011 současným kardinálem 
Dominikem Dukou. 

Byla schválena darovací smlouva, na 
jejímž základě naší městské části da-
ruje společnost Landia management  
200 000 Kč na péči o lysolajskou zeleň. 
Tato částka pokryje náklady na výsad-
bu platanové aleje, která byla vysázena  
v prosinci minulého roku podél ulice 
Štěpnice za účasti mnohých z vás.

• Zastupitelstvu byl představen projekt 
na přestavbu bytového domu čp. 25  
v ulici Lysolajské Údolí, který počítá se 
zbouráním původního objektu a výstav-
bou novostavby. O dalším průběhu vás 
budeme informovat.

• Zastupitelstvo schválilo nového ná-
jemce nemovitosti na adrese Lysolajské 
Údolí 119 (bývalá prodejna potravin  
u zastávky Žákovská). Michelské pekár-
ny a.s. zde od března 2012 zřídí prodejnu 
s pekárnou. Nabídek pronájmu přišlo 
několik, ale z hlediska potřeb občanů  
a občanské vybavenosti byla vybrána va-
rianta pekárny jako nejvhodnější. Takže 
se můžete těšit na čerstvé pečivo. 

• Ze zpráv komisí: 
Kulturní komise v čele s Michaelou Císa-
řovou navrhla program kulturních a spo-
lečenských akcí na rok 2012, pořádaných 
naší městskou částí. Přehled těch nejdů-
ležitějších najdete uvnitř listu.

V rámci rozvahy o možných úspor-
ných opatřeních, ke kterým jsme nuceni 
přistoupit, a po projednání s redakční 
radou Lysolajského zpravodaje se za-
stupitelstvo přiklonilo k úpravě rozsahu  
a četnosti našeho periodika. Lysolajský 
zpravodaj zůstává i nadále periodikem  
a bude vycházet jako dvouměsíčník, a to 
v každém lichém měsíci. Současné rub-
riky a informativní charakter zůstanou 
zachovány. 

• Zastupitelstvo usnesením schválilo 
záměr provozovat v Lysolajích místní 
knihovnu. Tato myšlenka nahradila pů-
vodně zamýšlenou variantu pojízdné 
knihovny, neboť jízdní řád bibliobusu ne-
odpovídal požadavkům našich občanů. 
Byla navázána spolupráce s Městskou 
knihovnou hl. m. Prahy, která formou 
tzv. Zápůjčního fondu vybaví v první fázi 
naši knihovnu 1500 tituly. Předpokládá-
me, že knihovna by mohla být v provozu 
již od jara tohoto roku, a to v prosto-
rách úřadu naší městské části. Rádi tak 
navážeme na historickou událost z roku 
1921, kdy u nás byla zřízena první obecní 
knihovna. Zároveň vyzýváme místní mi-
lovníky literatury, aby přispěli do nově 
budovaného lysolajského knižního fondu 
tituly z domácích knihoven. Doufáme, že 
vznik nové knihovny opět trochu přispěje 
k pohodovějšímu bydlení v Lysolajích.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

zPrÁvY ze škoLY  
a škoLkY

zprávy ze školy
Již v minulém článku jsem se zmiňovala  
o plánovaném uskutečnění vánočních trhů, 
které se konaly 21. prosince. Byli jsme mile 
překvapeni, jaký zájem o výrobky našich 
žáků projevila veřejnost, svědčí o tom velká 
účast rodičů, prarodičů, příbuzných i přátel 
školy a také rozprodání téměř všech výrobků. 
V rámci vánočních trhů si připravili dva žáci  

9. třídy, Filip Daněk a Roman Zábrodský, 
stánek, kde se mohli návštěvníci seznámit  
s programem organizace Unicef „Adopce 
panenek“. Pokud lidé projevili zájem a pa-
nenku si koupili, přispěli tím na zakoupení 
vakcín, jimiž budou očkovány děti v Africe. 
Dále se vydařil i další připravený program  
v podobě hudebního vystoupení našich 
žáků a představení divadla Buchty a lout-
ky – Andělíček Toníček. 

Po vánočních prázdninách jsme si od-
počinuli a vrátili se zpět do školy k pilné 
práci, neboť nás čeká uzavírání známek. 
A děti se jistě už těší na ocenění své po-
loletní práce. Vysvědčení jim bude roz-
dáno 31. ledna, aby ho mohly řádně osla-
vit, čeká na ně 3. února den pololetních 
prázdnin. Na tento den budou v blízké 
době navazovat prázdniny jarní, které  
v tomto školním roce připadly na 13. až 
17. únor.

Nyní mi již nezbývá, než vám popřát 
za celou školu mnoho zdaru v novém 
roce, dětem splnění očekávání v po-

době pěkných známek na vysvědčení  
a v příštím čísle vás pak budu opět blí-
že informovat o uskutečněných akcích  
v naší škole.

Jana Plechingerová

zprávičky ze školky
V novém roce jsme se ve školce sešli 
téměř v plném počtu, a proto se vydalo 
na tradiční tříkrálový průvod Lysolajemi 
rovných 47 malých králů. Vysvitlo slu-
níčko a udělal se sice chladný, ale krásný 
den. Zpočátku nám vítr bral koruny, ale 
nakonec jsme o žádnou nepřišli a v po-
řádku jsme se dostali až před úřad naší 
městské části. Děti zazpívaly koledu My 
tři králové dokonce dvojhlasně a plně si 
zasloužily sladkou odměnu.

V pátek 13. ledna jsme šli s předško-
láky na návštěvu do 1. třídy, aby se děti 
podívaly, jak to ve škole při vyučování 
vypadá. Děti se moc těší na své kamará-
dy a jsou zvědavé, co je všechno čeká.

Denisa Vranová
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Nadešel čas Vánoc. Jak jsme si tak po-
vídali o tom, že by si lidé měli pomáhat 
a být k sobě milí nejen v tuto dobu, zro-
dil se najednou nápad. Okamžitě jsme 
se všichni nadchli pro myšlenku – ZA-

CHRÁNÍME DÍTĚ!!! Byli jsme z toho 
tak nadšení, že jsme se v minutě domlu-
vili a adoptovali 2 panenky UNICEF. 
Tím jsme umožnili očkování proti smr-
telným chorobám dvěma dětem. Měli 

jsme nesmírnou radost a naše dvě pa-
nenky, které jsme získali, nám připomí-
nají, že jsme udělali prima věc.

Mgr. Daniela Benešová a 2. B

Druháci pomohli s unIceF

Tina, Vašek, Bára, Kuba, Adam a dalších 
22 malých cestovatelů, žáků 1. – 4. třídy 
ZŠ Lysolaje, vás zve na výstavu svých 
prací, tentokrát na téma „Z Lysolaj až 
na konec světa“. Vernisáž se bude konat  

27. 2. 2012 od 17 hodin, již tradičně v sále 
hasičské zbrojnice. Kromě našich výkre-
sů a plastik inspirovaných různými místy 
na zeměkouli uvidíte i obrázky, které nám 
po internetu poslali naši velmi vzdálení 

kamarádi – z Finska od severního polár-
ního kruhu, z Keni a z Chathamových 
ostrovů u Nového Zélandu. A čeká vás  
i malé představení exotických domoro-
dých tanců!                     Alena Zavadilová

vernisáž výstavy výtvarného kroužku

Z vánočního programu v naší škole Z vánoční tvorby

Dne 20. led-
na se sešli 
téměř všich-
ni příznivci 
lysolajského 
p e t a n q u e 
včetně dvou 
nezletilců. Na 
valné hroma-
dě se kromě 

rokování o "technických" informacích o 
hospodaření klubu, příspěvcích, termí-

novkách turnajů ap. koulelo na ne zcela 
standardním povrchu koulemi na omak 
podobnými populárním Hacky-Sack, 
se zcela nevypočitatelným chováním. 
Čtyři soupeřící družstva slevila z ambi-
ciozních postojů a technických kvalit 
ve prospěch legrace, přátelského kibico-
vání a uvolněné atmosféry. To na filmu, 
který přítomným jako studijní materiál 
promítl trenér PC Lysolaje pan Fuksa 
vládly zcela jiné emoce. Nervy napjaté, 
pekelné soustředění a ekvilibristika hrá-

čů světového formátu nás nenechaly na 
pochybách, kdo je začátečník, a kdo pro-
fesionál. Ačkoliv se mezi členy lysolajské-
ho petanque clubu najdou hráči vysoké 
úrovně, kteří mohou směle konkurovat 
členům etablovaných klubů a porážet 
soupeře na turnajích ve vyšších soutě-
žích, s námi – amatéry mají společnou 
řeč. Petanque je především hra, legrace  
a příležitost protáhnout tělo ve společ-
nosti stejně nadšených sousedů a přátel.

Matěj Štědrý 

valná hromada Petanque clubu Lysolaje

PE
TA

NQUE club 

Lysolaje
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tIP na výLet

nový svět
Za vlády Jana Lucemburského nechal 
roku 1321 nejvyšší purkrabí Hynek Ber-
ka z Dubé opevnit předhradí na západní 
straně Pražského hradu. Tak vznikla obec 
Hradčany, ne však obec královská, ale 
poddaná, ze které plynuly daně do hradní 
truhlice. Opevněním procházelo pět bran, 
z nichž jedna, tzv. Špitálská, směřovala 
ke Střešovicům. Za touto branou se octl 
Nový svět, cíl našeho dnešního výletu,  
a proto ten historický exkurz, abychom si 
vysvětlili původ jména. 

Nový svět dvakrát vyhořel, za husit-
ských bouří a onoho nešťastného červno-
vého dne roku 1541, kdy nepozorností ja-
kési kuchařky vznikl oheň, který spálil dvě 
stě domů na Hradčanech a Malé Straně  
a poškodil Pražský hrad.

Proto stavení zde nejsou starší doby Ru-
dolfa II. Proto nejsou tu domy nijak vyni-
kající, ostatně zde bydlila chudina. Dnes 
však vyhledáváme kout Nového světa pro 
jeho romantického ducha, takže si dnešní 
obyvatele s bídou rozhodně nespojujeme. 
Kdo by ji také hledal, když na domovních 
znameních je tolik zlata!

Číslo 1 sluje U zlatého noha (gryfa, 
okřídlené bytosti s hlavou orla a tělem 
lva), trojka je Zlatá hruška, pětka Zlatý 
hrozen...

První dům upozorní toulavé obecenstvo, 
že „R. 1901 zasazena jest na tomto domě, 
zvaném odstarodávna U zlatého noha, 
nákladem obce pražské pamětní deska ku 
poctě slavného Dána Tychona Braheho, 
cís. mathematika a hvězdáře, který r. 1600 
v tomto domě přebýval a 24. října 1601  
v nedalekém odtud domě, jenž stával 
druhdy na místě nynějšího paláce Černín-
ského zemřel a byl pochován v chrámu 
Matky Boží před Týnem.“ Ale víte jak to 
s pamětními deskami bývá... Domek vysta-
věl kolem roku 1683 hradní polír Tadeáš 
Schöller. Pobyt Braheho zde není doložen 
a kronikář Ruth ho přímo odmítá. 

Číslo 3, Zlatou hrušku, nemusím asi 
představovat díky známé vinárně, druhdy 
bzenecké. Většina z nás ji ale zná jen pod-
le jména, nikoli takříkajíc zevnitř, i když 
kolem se roztahující drahota jaksi snižuje 
exkluzivitu tohoto podniku. Domu tomu 
se říká též U Abrahama, podle jednoho  
z majitelů, řezníka Abrahama Unkoffera.

Ten nechal roku 1690 vystavět i dům 
vedlejší, U zlatého (modrého) hroznu.

Mezi dvěma uličkami, stoupajícími  
k někdejšímu posádkovému soudu, vo-
jenskému vězení a z dob bolševického 
teroru známého „domečku“, stojí dům  
č. 7, barokní vila z let 1705-8 kamenické-
ho mistra Františka Santiniho – Aichla. 
Má hned několik jmen – Dům Santiniov-
ský, Šmicerovský, Lobkovický, U zlatého 

žaludu nebo Dům Loretánských muzi-
kantů. Kolem roku 1720 jej totiž zakou-
pila Loreta pro devět chlapců – zpěváčků 
gregoriánských chorálů. Zajímavé je, že 
objekt měl až do požáru roku 1918 šinde-
lovou střechu. 

Domky č. 9, 11 a 13 byly původně jed-
ním stavením U svatého Michala. V letech 
1804-5 byly stavebně rozděleny, číslo 11 
získalo pak jméno U zlatého stromu.

Také baráčky s čísly 15, 17 a 19 byly pů-
vodně jedním celkem. Stavět tu začal před 
rokem 1672 řezník Kohout, další úpravy 
se budova dočkala za řezníka Šafránka 
snad v roce 1723, až byla nakonec roku 
1796 rozčleněna. Nutno k prostřednímu 
domku poznamenat, že byl těsně po Lis-
topadu zvýšen – a to ne zrovna citlivě  
a k č. 19, že v objektu jsou zachovány zbyt-
ky renesančního příbytku, který tu dříve 
stával a byl za třicetileté války zničen (kle-
nutý postor v přízemí vlevo od vstupu). 
A ještě jména – č. 15 zove se U zlatého 
keře – tam rostlo nějak příliš zlaté vege-
tace! – č. 17 byl Bílý čáp, který se časem 
také pozlatil, a č. 19 je Zlatý beránek, též 
u Šafránků či u Myslivečků zvaný. Číslo 
21 pak sluje U bílého lva. 

Stavení č. 23 a 25 (U zlatého pluhu) 
byla původně rovněž spojena. Rostla 
kolem roku 1660 a byla rovněž značně 
poškozena za francouzského obléhání  
r. 1741. Domy byly rozděleny roku 1804.  
V dubnu 1857 se tu narodil houslový vit-
ruoz František Ondříček, což upomíná 
pamětní deska s reliéfem mistra od Ota-
kara Španiela (1937, řešení J. Kavan, lil 
Fr. Anýž). 

Rohový dům č. 27 sluje U zlatého slun-
ce, kdysi se mu říkalo Kohoutovský po již 
zmíněném řezníkovi.

Na pravé straně uličky jest zahradní re-
staurant, dětské hřiště a letní scéna divadla 
Ungelt, nad tím vším se skvěje přístupná, 
leč stálým tajemstvím zakletá Lumbeho 
zaharada s vilou čp. 94. Pochází z první 
polviny 18. století (Černínská 12, přístup-
ný je z příkrých schodů do Jelení ulice). 
Ten od roku 1852 vlastnil ředitel pražské 
polytechniky Josef Lumbe, dnes spadá 
pod Pražský hrad.

O snad nejznámějším domku č. 2, tzv. 
Zlaté hvězdě, uvádí Pavel Vlček v Umělec-
kých památkách (Hradčan) toto: „Zřejmě 
nuzná předbělohorská zástavba v blízkos-
ti tehdejších šancí byla v těchto místech 
za třictileté války zcela zničena. V polo-
vině 17. století zde vyrostl jednopatrový 
domek, pobořený v době francouzského 
obležení r. 1741. Za fortifikační příspěvek 
a patrně také na náklady hradčanské obce 
byl znovu postaven a od té doby zůstal 
dochován v podstatě dodnes.“ Roku 1807 
měl být dům podle plánů Ignáce Palliar-
diho zvýšen o patro a opatřen dřevěnou 
pavlačí, která byla roku 1833 podezděna. Pamětní deska Františka Ondříčka

Hotýlek Zlatá hvězda

Nový svět

Lumbeho vila čp. 94
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za HuMnY

• Na pulty knihkupectví se koncem roku 
dostala kniha Praha 6 křížem krážem  
z nakladatelství MILPO. Publikace na-
vazuje na Knihu o Praze 6, která vyšla 
už ve stejné firmě ve třech vydáních.  
S majitelem nakladatelství Milanem Polá-
kem na její přípravě spolupracovali Dag-
mar Honcová, Martin Lang, Pavel Hájek  
a Jan Farkač. Kniha za 399 korun sezná-
mí čtenáře s lokální historií, církevními 
památkami, sochami, geologií, florou  
i faunou, historií dopravy, výjimečnými 
stavbami, prameny, potoky a rybníky. 

• Vodné a stočné v Praze bude příští rok 
dražší o skoro 10 procent – 66,35 koru-
ny. Na 60, 39 Kč se cena vyšplhala loni  
v lednu, když byla zdražena o 6,8 procen-
ta. Zdražení schválili pražští radní.

• Břevnovská projekční firma Jandáček, 
která se specializuje na rekonstrukce his-
torických staveb a technických památek, 
opravovala historickou hospodu z roku 
1600 v Kněževsi. Dále pracovala na klen-
bách Lichtenštejnského paláce, kolem 
Strahovského stadionu, Václav Jandáček 
potom pracoval na statice sochy Jana 
Žižky a navrhl dřevěnou nosnou kon-
strukci pro Slovanskou epopej.

• Zatupitelé hlavního města schválili 
parametry městského rozpočtu pro rok 
2012. Příjmy metropole mají být cca 37,2 
miliardy, výdaje 43,9 miliardy korun. 
Schodek mají pokrýt hlavně transfery pe-
něz od státu do škol.

Středočeský kraj bude hospodařit se 
schodkem kolem 700 milionů, příjmy 
mají být 15,6 miliardy a výdaje 16,3 mili-
ardy korun. Očekává se, že se znovu sníží 

daňové příjmy kraje, a to podle optimis-
tických odhadů o 320 milionů.

Praha 6 letos očekává příjmy 596,2 mi-
lionu a výdaje 739 milionu korun. Rozdíl 
má být uhrazen jednak splacením po-
vodňové půjčky Praze 8, vrácením DPH  
a investováním úspor z let minulých.
 
• Nejnebezpečnějším místem v ČR  
z hlediska dopravní nehodovosti je silni-
ce I/T u středočeských Makotřas. Uvedla 
to pojišťovna Allianz, která vycházela  
z policejní statistiky z let 2008 až 2010. 
V tomto období u Maktřas zahynuli dva 
lidé a šest se jich těžce zranilo. Mezi 
dvanácti nejrizikovějšími lokalitami  
v republice se Středočeský kraj umístil 
hned čtyřikrát. Podrobnosti lze nalézt na  
www.allianzfoto.cz .

• Vltava už by neměla tolik své okolí 
ohrožovat vyléváním z břehů. O trochu 
bezpečnější je z tohoto pohledu zhruba 
kilometrový úsek kolem Veltrus. Právě ty 
dostaly při povodních v roce 2002 zdrcu-
jící zásah. Povodí Vltavy dokončilo stav-
bu, díky níž se zvýšila kapacita koryta Vl-
tavy v úseku Nové Ouholice – Veltrusy. 
Náklady činily 40 milionů korun. Začalo 
se se stavbou další protipovodňové ochra-
ny Veltrus, hotové jsou stavby v Libčicích  
a například v Hoříně. Na hráze čekají 
Kralupy nebo Lužec. Finance na tyto pro-
jekty jsou čerpány z programů prevence 
před povodněmi Ministerstva zeměděl-
ství, s nimi problémy nejsou. Stavbu však 
komplikují místní územní rozhodnutí  
a vypořádání s majiteli pozemků. Státní 
podnik Povodí Vltavy investoval v letech 
2007 až 2010 do protipovodňové ochra-
ny téměř miliardu korun.

• V půli května začne generální oprava 
obsluhující hlavní ranveje ruzyňského le-
tiště. A letadla tak budou čtvrt roku vzlé-
tat i přistávat na vedlejší dráze. Se změ-
nou koridoru se tak v některých obcích 
zvýší hluk – v Ruzyni, Bílé hoře, Liboci, 
Řepích, Zličíně, také v Buštěhradě nebo 
v Lidicích, ne však v noci, kdy vedlejší 
dráha nebude v provozu. V první fázi re-
konstrukce se opraví 900 metrů dráhy, 
vybourá se stávající povrch a nahradí se 
novým betonem, který musí měsíc „zrát“. 
Nakonec se na dráhu umístí světla, zali-
jí se spáry a dráha se označí. První část 
opravy, skončené v půli září, vyjde na mi-
liardu korun. Oprava je rozložena na léta 
2012, 2013 a 2014. 

• Pražská zoologická zahrada přivítala 
v jubilejní 80. sezóně rekordní počet ná-
vštěvníků – 1 371 797. V ZOO se loni na-
rodilo 1270 mláďat od 221 živočišných 
druhů.

fefík

Domek je oblíben filmaři, mnohdy se zde 
natáčelo, dnes je tu, jako témě všude ko-
lem, hotýlek.

Nižší patrový přístavek po pravé straně 
(bez čísla) si zde po r. 1768 postavil jako 
původně samostatný domeček fürstenber-
ský guvernant Charles Thiery de Rembau. 
Dnes v něm má ateliér sochař Josef Ná-
lepa.

Číslo 4 nese jméno U zeleného kříže  
a pochází přibližně z roku 1770, o padesát 
let později tu Palliardi postavil palírnu ko-
řalky. Číslo 8 je klasicistní stavba Václava 
Dudy z let 1841–4. Nový svět zakončuje 
malebná roubenka „U raka“, která je ale 
pouhou kopií starého stavení (kolaudová-
no 1990, úpravy 1994 v souvislosti s pře-
měnou na penzion). K starému domu tolik 
– roku 1739 prodali hradčanští radní místo, 
kam se svážel mydlářský popel, řezníkovi 
Simonisovi. Ten na něm postavil chlévy 
pro jateční dobytek. Někdy po roce 1774 
byly předělány na byty. Stavení je osudově 
spojeno s osobou spisovatele Jakuba Arbe-
se. Jednak se něm odehrává děj jeho Zá-
zračné madony a potom tu žila Arbesova 
budoucí manželka Josefina Rabochová.

Asi mi dáte za pravdu, že za Nový svět 
lze považovat i část Černínské uličky pod 
barokními hradbami. Zajímavý je dům  
č. 7 U zlatého bažanta – byl přistavěn  
k číslu 5 (z r. 1683) v letech 1717–26. Star-
ší dům byl po rozdělení radikálně přesta-
věn dle plánů Ignáce Palliardiho (1816),  
č. 7 pak upravili podle projektu rovněž zná-
mého stavitele Karla Pollaka (1822). Do 
zdi dvorku pětky je zasazena socha Jana 
Nepomuckého, dílo lidové tvořivosti. 

Zajímavá je i historie čísla 3. Původně 
renesanční letohrádek (cca 1550) roku 
1680 získali kapucíni, upravili jej v du-
chu baroka, vystavěli zahradní domek 
(Na náspu 2), vše obezdili – a vznikl Ka-
pucínský lazaret. Mám za to, že v domku 
Na náspu bydlel filmový režisér Karel Ka-
chyňa a dnes tu přebývá jeho paní Alena 
Mihulová.                                            fefík

Hospůdka U raka
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Pozor – změna  
v dopravě
Od 23. 1. 2012 dochází k úpra-
vám v jízdním řádu linek 160 
a 359 (pracovní dny), linka 
355 zůstává beze změn.

Linka č. 160
Ve směru Lysolaje – Dejvická 
byl zrušen spoj ve 13:09, při-
byl spoj ve 12:24 a ve 13:39.

Ve směru Dejvická – Ly-
solaje přibyl spoj v 11:30  
a v 19:25.

Linka 359
Ve směru Lysolaje – Dejvická 
(zastávka Sídlištní) byl spoj ve 
12:31 nahrazen spojem 13:06.

Ve směru Dejvická – Lyso-
laje byl spoj v 11:39 nahrazen 
spojem v 11:53.

Vážení spoluobčané, 
velice rád bych vás přivítal v roce 2012 
za náš hasičský sbor. Doufám, že uply-
nulý rok byl pro vás všechny úspěšný  
a tak nezbývá než věřit, že roku letošní-
ho tomu nebude jinak. Po krásném čase 
svátků vánočních a bujarých oslavách 
novoročních se již tradičně na přelomu 
roku konají u všech sborů výroční valné 
hromady, kde se bilancuje rok uplynu-
lý a předkládají se nové návrhy a plány 
činnosti na rok nastávající. Naše valná 
hromada proběhla v pátek 14. ledna 
2012 v sále hasičské zbrojnice za účasti 
členů a členek našeho sboru, pana sta-
rosty ing. Hlubučka, starosty městského 
sdružení hasičů pana Reisnera a zástup-
ců sborů Suchdola, Nebušic, Řep, Tře-
bonic, Řeporyj a Zbraslavi. Po uvítání 
vzácných hostů z okolních sborů, na-

Dřeviny rostoucí mimo les jsou dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, chráněny před po-
škozováním a ničením. Péče o tyto 
dřeviny je povinností osob, na jejichž 
pozemcích se dřeviny nacházejí.

Ke kácení dřevin je nezbytné po-
volení orgánu ochrany přírody, ne-
ní-li dále stanoveno jinak. Povolení 
lze vydat ze závažných důvodů po 
vyhodnocení funkčního a estetické-
ho významu dřevin. Pro občany naší 
městské části resp. pro vlastníky po-
zemků v naší městské části je povole-
ní vydáváno na Úřadu městské části 
Praha – Lysolaje. 

Povolení není požadováno v přípa-
dě, kdy se jedná o pěstební důvody, 
zdravotní důvody, při výkonu opráv-
nění podle zvláštních předpisů, 
při ohrožení života či zdraví nebo  
v případě, že dřeviny na pozemcích 
ve vlastnictví fyzických osob nedosa-
hují stanovených rozměrů, tj. obvod 
kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad 
zemí nebo souvislý keřový porost do 
40 m2.

Povolení není třeba ke kácení dře-
vin, je-li jejich stavem zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či zdraví 
nebo hrozí-li škoda značného roz-
sahu. Ten, kdo za těchto podmínek 
provede kácení, oznámí je orgánu 
ochrany přírody do 15 dnů od prove-
dení kácení.

Orgán ochrany přírody může ve 
svém rozhodnutí o povolení kácení 
dřevin uložit žadateli přiměřenou 
náhradní výsadbu ke kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin. Současně může uložit ná-
slednou péči o dřeviny po nezbytně 
nutnou dobu, nejvýše však na dobu 
pěti let.

Náhradní výsadbu lze uložit na po-
zemcích, které nejsou ve vlastnictví 
žadatele o kácení, jen s předchozím 
souhlasem jejich vlastníka. 

Žádost o povolení kácení je do-
stupná na internetových stránkách 
naší městské části nebo přímo na 
ÚMČ Praha – Lysolaje.

Ing. Pavlína Beranová,  
Komise životního prostředí

sbor dobrovolných hasičů

Pár slov ke kácení dřevin

šeho ÚMČ a městského sdružení byly 
přečteny výroční zprávy o činnosti na-
šeho sboru. Z rukou pana Reisnera byl 
našemu sboru předán Účastnický list 
z loňského Pyrocaru a Lukáši Zapleta-
lovi poděkování za účast na přípravách 
a průběhu Memoriálu Marty Habadové. 
Po ukončení oficiální části byla uspořá-
dána menší taneční zábava.

Něco málo k výroční zprávě výjezdové 
jednotky:

v současné době čítá jednotka 12 členů 
a disponuje třemi vozy – CAS 24 Scania, 
která je vybavená a určená na všechny 
druhy zásahů, CAS 32 Tatra 815 sloužící 
jako velkoobjemová cisterna a DA Ford 
Tranzit, který je po úpravách využíván 
jako rychlý zásahový vůz k menším tech-
nickým zásahům. 

V uplynulém roce vyjela naše jednotka 
celkem k 6 případům:

– 5. ledna odpoledne jsme byli povolá-
ni jako záloha na HS 3 Holešovice

– 10. května v nočních hodinách jsme 
likvidovali část padlého stromu zde v Ly-
solajích v ulici Sportovců

– 28. května vyjelo družstvo do Prahy 
6, ulice Tobrucká na roj včel na dětském 
hřišti

– 2. října opět v nočních hodinách 
jsme byli u požáru kůlny v ulici Kováren-
ská v Lysolajích

– 12. listopadu odpoledne jsme zasa-
hovali společně s jednotkou z Nebušic 
při požáru lesa na Přední Kopanině

– 5. prosince odpoledne jsme vyjeli do 
Suchdola k likvidaci sršního hnízda na 
půdě RD.

Pomoc při záchraně osob a majetku je 
hlavním a nejdůležitějším, avšak nikoli 
jediným posláním dobrovolných hasičů. 
Členové našeho sboru a jednotky se také 
podílejí na mnoha kulturních i pracov-
ních akcích pořádaných ÚMČ Praha – 
Lysolaje a MČ Praha 6. 

 Ještě bych rád všem již výše jmenova-
ným i všem občanům Lysolaj poděkoval 
za pomoc, podporu a obětavou práci  
a popřál mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 
nejen do tohoto roku, nýbrž i let dalších. 

Na úplný závěr bych rád reagoval na 
vaše dotazy proč se naše jednotka ne-
zúčastnila likvidace požáru v rodinném 
domě v ulici Starodvorská 25. prosince 
ve večerních hodinách – Operační stře-
disko HZS Praha, kam byla tato událost 
nahlášena, vyslalo pouze profesionální 
jednotku. Naše jednotka byla výjezdu-
schopná, ale vyslání jednotek určuje 
operační středisko HZS s ohledem na 
momentální vytíženost profesionálních 
jednotek.

Velitel JSDH Lysolaje
Pavel Peprníček
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Jak funguje čistírna odpadních vod?
Ústřední čistírna odpadních vod je me-
chanicko-biologická čistírna, která od-
straňuje organické znečištění, částečně 
amoniakální dusík a fosfor. 

Mechanický stupeň čištění je prvním 
stupněm, kterým prochází odpadní voda 
přiváděná do čistírny. V mechanickém 
stupni jsou z vody nejprve odstraněny 
hrubé nečistoty, například větve. Dále 
přitéká na česle, kde se odstraňují ne-
čistoty jemnější, tzv. shrabky. Denně se  
z ústřední čistírny odveze na skládku 
více než 10 tun těchto shrabků. Následně 
je z vody odstraněn písek a další jemné 
mechanické nečistoty. 

Biologický stupeň čištění je druhým 
stupněm, který má za úkol odstranit  
z odpadní vody organické nečistoty. 
Znečištění z odpadní vody je v biolo-
gickém stupni odstraňováno pomocí 
mikroorganismů nazývaných aktivovaný 
kal. Tento kal je následně od vyčištěné 
vody oddělován, částečně vracen do bio-
logického stupně a částečně zahušťován.  
V minulosti byly čistírenské kaly využí-
vány jako hnojivo. V současné době jsou 
buď skládkovány nebo energeticky vyu-
žívány. Pražská ústřední čistírna odpad-
ních vod kryje tímto způsobem značnou 
část svých energetických potřeb.
 
Jak připojit vlastní nemovitost na kana-
lizaci?
V případě, že se jedná o novou nemo-
vitost, je připojení na kanalizaci řeše-

EKOPORADNA PRAHA: Odpadní vody
Pokračování z minulého čísla 

no zpravidla v rámci projektové doku-
mentace objektu. Pokud chce vlastník 
připojit na kanalizaci stávající objekt, 
musí si nejprve ověřit možnost připo-
jení v zákaznickém centru Pražských 
vodovodů a kanalizací. Zde mu zá-
roveň poskytnou všechny informace  
o postupných krocích pro vybudová-
ní kanalizační přípojky a následných 
smluvních vztazích.

Činžovní domy jsou na kanalizaci 
bez výjimky připojeny a vlastník domu 
má s provozovatelem kanalizace smlou-
vu uzavřenu. V případě bytu v osobním 
vlastnictví uzavírá smlouvu společenství 
vlastníků jednotek v domě.

Jak se platí za likvidaci odpadních vod?
Likvidace odpadních vod je služba jako 
každá jiná a je zpoplatněna. Nejčastě-
ji se účtuje podle skutečné spotřeby 
vody na domovním vodoměru a hradí 
se spolu s fakturou za vodu jako složka 
„stočné“. 

V případě, že dům není připojen na vo-
dovod, ale pouze na kanalizaci, a nemá 
tudíž měřený odběr vody, stanovuje se 
úhrada stočného podle vyhlášky. Úhrada 
se odvíjí zpravidla od počtu osob žijících 
v objektu.

Mám jako uživatel kanalizace nějaké 
povinnosti?
Podmínky, za nichž mohou produ-
centi odpadních vod vypouštět vodu 
do kanalizace stanovuje kanalizační 
řád. Podmínky stanovené kanalizač-
ním řádem jsou závazné pro vlastníka 
či uživatele každého objektu, který je 
na kanalizaci připojen. Nejdůležitější 
částí kanalizačního řádu pro občana 
je seznam látek, které se do kanalizace 
nesmí vylévat. 

Porušením kanalizačního řádu se 
přestupce vystavuje jednak riziku po-
stihu podle vodního zákona, dále vůči 
němu mohou být uplatněny smluvní 
sankce ze strany provozovatele kanali-
zace a v neposlední řadě na něm může 
být vymáhána náhrada eventuálně 
způsobené škody.

Co se tedy do odpadu připojeného na ka-
nalizaci nesmí vylévat a proč?
Kompletní seznam látek, které se nesmí 
vylévat do odpadu stanoví kanalizační 
řád. Domácností se týkají zejména ná-
sledující látky:
– jedy, nebezpečný odpad (léky a po-
dobně)
– žíraviny
– výbušniny
– biologicky nerozložitelné tenzidy

– ropné látky a rozpouštědla
– pevné odpady včetně kuchyňských 
odpadů (v pevné či rozmělněné for-
mě).

Řada čisticích prostředků obsahuje 
žíraviny. Jejich používání je samozřejmě 
možné při dodržení dávkování stanove-
ného výrobcem. 

Naprosto nepřípustné je vylévat do 
opadu tuky, například z fritéz. Tento 
odpad způsobuje zanášení kanalizace  
a může způsobit ucpání již u domovních 
rozvodů. 

V poslední době se rozšiřují tzv. drti-
če odpadů. Vypouštění rozmělněného 
kuchyňského odpadu z těchto drtičů je 
navzdory ujišťování některých prodejců 
těchto zařízení v rozporu s kanalizačním 
řádem, protože způsobuje zanášení kana-
lizace a neúměrným způsobem zatěžuje 
čistírnu.

Kam ty věci dát a vylít, když ne do od-
padu? 
Jedy, nebezpečné látky, ropné látky  
a rozpouštědla lze odevzdat do nebez-
pečného odpadu. Léky lze kromě toho 
vrátit do speciálních kontejnerů do-
stupných v každé lékárně. Kuchyňský 
odpad je nejlépe likvidovat do nádob 
na biologický odpad. Pokud nejsou  
k dispozici, tak do odpadu směsného.

Několik zajímavostí o pražské kanalizaci 
– Pražská stoková síť je dlouhá téměř  
4 000 kilometrů. 
– Do ústřední čistírny odpadních vod 
přiteče každou sekundu více než 3 000 
litrů odpadní vody.
– Nejstarší kmenovou stokou pražské 
kanalizace je kmenová stoka A, která 
vede od Staroměstského náměstí pod 
Pařížskou ulicí, k Čechovu mostu, 
pod Vltavou, tunelem pod Letnou do 
ústřední čistírny. 
– Nejširší stokou je kmenová stoka K, 
jejíž průměr dosahuje 3,6 m.

Je možné to celé vidět?
V areálu původní dnes již neprovozo-
vané čistírny odpadních vod funguje 
Ekotechnické muzeum. Zde je možné 
po domluvě absolvovat dva prohlíd-
kové okruhy s výkladem nejen o staré 
čistírně.

Nově budované kanalizační řady, ze-
jména v centru města, jsou umístěny  
v tzv. kolektorech. I tyto kolektory lze po 
dohodě navštívit a absolvovat prohlídko-
vý okruh s výkladem. 

Podrobnější informace jsou k dispozici  
na www.prahatechnicka.cz

Objekt původní čističky odpadních vod  
v Bubenči
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Jdeme-li bubenečskou Papírenskou uli-
cí, uvidíme rozlehlý objekt, velmi úhled-
ný, z režného zdiva, se dvěma komíny. 
Starou čistírnu odpadních vod. 

Její vybudování bylo dlouho velmi 
naléhavé, neboť 44 kilometrů dlouhé 
kanalizační stoky, zbudované v letech 
1818-28, vedly vodu bez jakékoli úpravy 
rovnou do Vltavy. Pražská obec se ře-
šením začla zabývat už – nebo spíše až 
roku 1884, proběhlo pak několik sou-
těží, bylo připraveno několik projektů, 
leč marno.

Tepre roku 1893 se práce ujal frank-
furtský stavební rada ing. William He-
erlein Lindley, který zapracoval i starší 
plány svých předchůdců. Hotový plán 
předal roku 1899, čistička se stavě-

la šest let a do provozu byla uvedena  
v roce 1907.

Pak sloužila dalších šest desítek let.
Leč i Lidleyův závod přestával po-

stupněl stačit, načež byla v letech 1966-
67 vybudována pod dohledem prof. Ma-
děry čistírna nová a to hned přes vodu 
na nedalekém Císařském ostrově. 

Stará čistička se stala kulturní památ-
kou a od roku 1998 je v ní Ekotechnic-
ké muzeum, kde si můžete prohlédnout 
stále zachovalé stoky a parní stroje.

A co naplat, zběsilá doba si už zase 
žádá čističku novou! 

Ale ty peníze, ty peníze... 
fefík 

S užitím informací  
Josefa Hlaváčka a Pavla Vlčka

Čistička odpadních vod v Bubenči

Režné zdivo

Záběr z povodní 2002

William Heerlein Lindley (1854 – 1917)

Stoky

Stroj z roku 1903

Trochu jiný pohled na objekt čističky
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„Sláva na výsostech Bohu…“
„…a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ 
Taková je radostná zvěst, kterou přiná-
šejí andělé o Vánocích. A právě všem 
lidem dobré vůle bylo určeno půlnoční 
setkání u mariánské kapličky v Lysola-
jích. Sešlo se k němu značné množství 
lidí, kteří chtěli vánoční svátky oslavit  
i v širším společenství. Program byl 
koncipován tak, aby byl co nejlépe pří-
stupný opravdu každému, bez ohledu 
na vyznání či náboženskou praxi. Místo 
v něm našlo malé zamyšlení nad smys-
lem Vánoc spojené s výzvou k tomu, 
abychom se snažili je hlouběji chápat  
i prožívat, krátká modlitba, ale také 
zpěv koled a, v zimní noci vskutku ne-
zbytné, svařené víno. I to snad přispělo 
k tomu, že dobrá vůle všech účastníků 
nejen rozhojnila pokoj v jejich srdcích, 
ale i slávu toho, jehož narozeniny jsme 
přišli oslavit…

Fr. Ludvík OP
(Poznámka – bratr Ludvík je kněz, dominikán, 

který vedl již tradiční půlnoční oslavu  
u kapličky.)

klášter mnišek kazatelského řádu
oHLéDnutí za vÁnoČníMI osLavaMI

Jak se stát mniškou snadno a rychle?
Často se nás lidé ptají, jak to vlastně je, 
když chce někdo vstoupit do kláštera 
a také, jak dlouho to trvá. Jak to tedy 
je? Nejde to ani snadno, ani rychle. Do 
kláštera může vstoupit jen člověk, kte-
rého volá Bůh. Ale jak to poznat? Jsou 
určité podmínky, které jsou objektivní: 
musí jít o katolického křesťana, který 
podle své víry žije. V našem případě 
musí jít o ženu, která není vázaná man-
želstvím, a nemá jiné závazky, které by 
byly na překážku. Musí být plnoletá  
a měla by mít ukončené vzdělání.

Když k nám mladá žena přijde, a vy-
jádří svou touhu vstoupit do naší komu-
nity, přichází nejprve nějakou dobu na 
návštěvy, při nichž se vzájemně sezna-
mujeme. Teprve po nějaké době dívka 
skutečně přijde do kláštera, aby s námi 
žila. Ale ani tento vstup ještě není defi-
nitivní. První zkušební rok ještě neob-
léká řeholní oděv. Hábit dostává až na 
začátku druhého roku, kterému se říká 
noviciát. Když jde vše dobře, složí sest-
ra po vykonání noviciátu sliby. Nejprve 

na určitou dobu, nejméně na tři roky,  
a teprve pak se může zavázat ke slibu 
na celý život. Tedy – nejméně pět let 
přípravy od vstupu do věčných slibů. 
Náš život je krásný pro toho, kdo je  
k němu povolán, ale je i náročný, proto 
je nutné dobře rozpoznat, jak to vlast-
ně má být, a je-li klášter tím správným 
místem pro tu či onu osobu.

Vy, kteří žijete v blízkosti kláštera, 
si možná všímáte, že nás navštěvu-
jí nejen sestry z jiných klášterů, ale  
i mladé ženy, které o vstupu k nám uva-
žují. Doufáme, že některé z nich u nás 
zakotví natrvalo. I pro ně se snažíme 
vybudovat nový klášter, kde by nebyly 
stísněné podmínky. Uvidíte-li u nás no-
vou tvář, prosím, držte palce jí i nám.

sestra Diana

anketa Měsíce
Všichni jsme zaznamenali změny  
v jízdních řádech „našich“ autobusů.
Podle většiny názorů se odehrála změ-
na k lepšímu – chválíme si snadnější 
dostupnost Suchdola, mimo tu největ-
ší špičku se většinou můžeme posadit 
i v lince 355 a linka 359 je vítaným 
zpestřením. Upravený jízdní řád, 
zkracující „čekací lhůty“ na Vítězném 
náměstí na minimum si zasloužil hod-
nocení: výborný.

Anketní otázka na měsíc leden
Jediným uzavřeným prostorem, co do 
rozlohy využitelným pro větší akce, je 
v naší městské části sál v těsném sou-
sedství hasičské zbrojnice. Odehrávají 
se zde např. společné schůzky KLAS, 
valné hromady zájmových spolků, 
tančí se zde zumba, koulí petanque, 
schází se tu i Mateřské centrum Liš-
ka. Přesto není prostor efektivně  
a bezezbytku využit. Přitom náklady 
spojené s provozem a údržbou „hasi-
čárny“ jsou vysoké.

Podělte se proto s námi o nápady na 
další využití sálu hasičské zbrojnice.  
A své náměty nám napište.

e–mail:  
umc@praha–lysolaje.cz 

adresa:  
ÚMČ Praha – Lysolaje,  

Kovárenská 8/5,  
165 00 Praha – Lysolaje 

telefonní číslo:  
220 921 959

ProsIncové PranostIkY

• Nový rok tmavý – Velká noc bílá. 

•  Novoroční noc světlá a tichá bez 
deště a větru znamená dobrý rok 

•  Na Nový rok se nemá jíst nic od 
ptáka (= drůbež), aby z domu štěstí 
neodletělo. 

•  Ryje-li krtek v lednu, končí zima  
v květnu. 

• Suchý leden, mokrý červen. 

•  Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se 
planetami a bude úrodno. 

•  Třpytí-li se hvězdy tu noc před Tře-
mi králi, rodí se hojně bílí beránci. 

•  Co leden sněhem popráší, to únor  
s vichrem odnáší. 

•  Mnoho sněhu v lednu, mnoho hři-
bů v srpnu. 

• Holomrazy – úrody vrazi. 

•  Jestli na Nový rok třeba jen tolik 
slunka zasvítí, co by vozka bičem 
mrsknul, bude srpen jasný.

•  Jsou-li v masopustě dlouhé rampou-
chy, je úrodný rok na mouchy.

DoBrota na LeDen

Kuřecí gyros: 
½ kila kuřecích prsíček, olej, 2 lžíce hladké 
mouky, sojová omáčka, sůl, koření gyros 

Salát k masu: 
Libovolná zelenina dle chuti
Tortilly koupíme hotové,  
nebo (rozpis na 4ks): 
160 ml mléka, 50 g kukuřičného škrobu, 
30 g hladké mouky, 1 vejce, 15 g másla 

Jogurtový dresing: 
1 bílý jogurt, sůl a dvě lžíce citronové šťávy 

Kuřecí prsa nakrájíme na menší kousky, 
osolíme a přidáme gyros koření, zakape-
me trochou oleje a zamícháme dvě lžíce 
hladké mouky. Dáme do chladničky od-
ležet. 

Na tortilly smícháme mléko, kukuřičný 
škrob, mouku do hladka, přidáme vejce  
a rozpuštěné máslo. 

Na dresing smícháme bílý jogut se dvě-
ma lžícemi citronové šťávy, osolíme. 

Tortilly potřeme dresingem a naplníme 
zprudka osmahnutým masem a osmah-
nutou či čerstvou zeleninou.

Dobrou chuť přeje Pavlína
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Lysolajské rodinné centrum pro  
volný čas dětí a rodičů
Letošní zima nám zatím nedopřává 
zimní radovánky na sněhu, ale v Lišce 
se s dětmi nenudíme. V lednu vyrábíme 
krmítko z květináče pro ptáčky a chys-
táme masopustní masky. Také hudební 
škola Yamaha v Lysolajích úspěšně po-
kračuje.

Připravujeme na začátek března 
ukázkovou hodinu Yamahy pro Robát-
ka (děti od 6 do 18 měsíců) a od břez-
na spustíme pro ně třetí hodinu, která 
bude také ve středu. Termín ještě upřes-
níme na webu.

O jarních prázdninách od 13. do 17. 
února máme sice zavřeno, ale hned po 
prázdninách koulíme sněhuláky a sype-
me sníh, doufáme, že se už dočkáme  
i skutečného sněhu. V březnu už bude-
me přivolávat jaro sázením kytiček pro 
maminky a hraním s barvami venku. 

Scházíme se pravidelně v pondělí 
a ve středu od 9:30 do 11:30 hodin, 
přijďte se mezi nás podívat.

vítání občánků
Stejně jako každý rok, i letos se setkáme 
s našimi nejmenšími na slavnostním Ví-
tání občánků, které proběhne tradičně 
v sálu hasičské zbrojnice. Pro všechny 
děti je připraven malý dárek, pro rodiče, 
příbuzné a přátele pak krátký kulturní 
program, v němž vystoupí pěvecký sbor 
naší školy pod vedením paní učitelky To-
majkové. Příjemnou atmosféru dokreslí 
výstava obrázků dětí z výtvarného atelie-
ru paní Zavadilové.

Vážení rodiče, pokud máte zájem zú-
častnit se této slavnostní akce, potvrďte 
laskavě svůj záměr na ÚMČ Praha – Ly-
solaje.

Všichni jste srdečně zváni.

sPoLeČné/sPoLeČenské 
akce roku 2012

Vítání občánků – 3. března

Lysolajský karneval – 17. března

Jarní úklid a Velikonoční dílna
– 31. března

Slavnost květů – 12. května

Lysolajský běh – 14. června

Zahrádkář roku a Turnaj v petanque
– 9. září

Mariánská pouť – 16. září

100. výročí Sboru dobrovolných 
hasičů Lysolaje – září

Adventní program – prosinec

Mateřské centrum Liška

jarní bazar v Lišce v březnu
Na 29. – 31. 3. plánujeme bazar jar-
ního oblečení a věcí pro menší i větší 
děti. Provětrejte doma zásuvky a skříně 
a přijďte něco prodat nebo si pořídit 
nějaké zajímavé kousky. Ve čtvrtek  
29. 3. od 16:00 – 18:00 hodin bude 
příjem věcí, v pátek odpoledne 13:00 
– 17:00 první prodej a v sobotu dopo-
ledne 10:00 – 12:00 doprodej. 

Více informací v kalendáři 2012 na 
www.mc-liska.cz.

Vážení rodiče, Vy, Vaše děťát-
ko a Vaši nejbližší jste srdeč-
ně zVáni na slaVnostní Vítání 
občánků, které se uskuteční 
V sobotu 3. března 2012 od 
14:00 hodin V sále hasičské 
zbrojnice.

těšíme se na Vás!

Starosta a zastupitelstvo  
městské části Praha – Lysolaje

První ročník amatérské fotografické 
soutěže má svého vítěze
Tříčlenná porota, hodnotící soutěžní sním-
ky, to věru neměla lehké. Každá z fotografií 
měla svůj příběh, ze všech vyzařovalo kouz-
lo okamžiku. Ačkoliv by porotci nejraději 
vyhodnotili všechny snímky jako vítězné, 
nakonec se stejně museli shodnout na jed-
nom výherci. Pro rok 2011 se jím stal Matěj 
Štědrý. Z rukou šéfredaktora Lysolajské-
ho zpravodaje a předsedy poroty převzal 
drobnou věcnou cenu a netajil se záměrem 
napřesrok prvenství obhájit. Vzhledem  
k rostoucí popularitě naší soutěže a strmě 
stoupajícímu počtu soutěžních fotografií to 
jednoduché mít rozhodně nebude. Gratulu-
jeme k vítězství i k odhodlání.

Vítězné fotografie měsíce na téma Váno-
ce, Vánoce... Viděno objektivem Jarky Dok-
sanské. Gratulaci posíláme do Úholiček. 

nové téma – vrtošivá zima. 
Fotografujte a své snímky přineste nebo  
pošlete na úřad naší městské části. 

Fotografická soutěž

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:  
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FaLon, José Martího 31,

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz 
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z Lysolaj až na konec 
světa
Líbí se vám ukázky obrázků malých 
cestovatelů z výtvarného kroužku Ale-
ny Zavadilové? Přijďte se podívat na 
výstavu do sálu hasičské zbrojnice. 
Schválně, poznáte, které motivy čerpa-
li malí malíři u nás v Lysolajích, a které 
malovali jejich kamarádi z opačného 
konce světa?


