Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Milí spoluobčané,
přišel ten zvláštní přelomový čas, kdy
z lysolajských kuchyní zvolna vyvanula
vůně pečené svatomartinské kachny a už
už voní vanilka jako přezvěst skutečného
času vánočního, děti pokukují s nadějí
po obloze a toužebně očekávají první
sněhové vločky a my, dospělí, chtě nechtě podléháme předvánočnímu kolotoči.
Tento čas, než podzim definitivně
předá žezlo paní Zimě, bývá většinou
obdobím neoblíbeným, kdy pro mlhy
a plískanice člověk nemá touhu opouštět
teplé zázemí domova, všichni by nejraději po vzoru broučků „spali a spali“, a přitom smejčí každý kout, pobíhají po nákupních centrech, hekticky nakupují....
a zapomínají na to, co vlastně dělá advent adventem.
Pojďme se společně na chvíli zastavit
a uvědomme si výhodu toho, že bydlí-
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me daleko od komerčního centra Prahy.
Zkusme se vrátit o staletí zpět a prožít
skutečně kouzelnou zimu s vůní jehličí, advent a Vánoce s hřejivým svitem
svíček a s radostí a láskou rozdávanou
v úsměvu.
Tak jako každoročně, sejděme se
k chvilce rozjímání a rozprav o první
adventní neděli u příležitosti rozsvícení vánočního stromku. Letos poprvé
v novodobé historii Lysolaj pod živým
stromem, krásným vzrostlým smrkem
ve volné přírodě, na našem novém hřišti
v těsné blízkosti kapličky Panny Marie
Sedmibolestné v Houslích.
Aby nadcházející měsíc nebyl maratonem a hrou nervů, ale příjemným závěrem roku, zveme vás k odpočinku i pobavení. V pestrém adventním programu
letos vedle tvůrčí dílny, z níž si mnozí
vloni odnesli vánoční dekorace, za něž
by se nemuseli stydět profesionální aranžéři, tradičně úspěšných a oblíbených

školních trhů, vánočního koncertu vážné
hudby a kulturních akcí pro nejmenší
i odrostlejší děti včetně bohaté mikulášské nadílky najdete i netradiční prvek –
předvánoční turnaj v petanque. Věřím, že
i vy, kdo jste nepropadli kouzlu této hry,
neodoláte a přijdete na naše nové hřiště
u zázračné studánky, i když třeba jen
fandit sportovněji založeným přátelům,
nebo se pochlubit svým kulinářským
uměním na sousedské ochutnávce vánočního cukroví. A samozřejmě také ochutnávat a vyměňovat nejlepší recepty!
Tak jako se naše městská část připravuje na zimu a „obléká se do svátečního
kabátu“, nalaďme se i my svátečně a společně vyčkejme příchodu nejpoetičtějších
dnů vůbec.
Přeji vám poklidný a pohodou a štěstím naplněný adventní čas a těším se na
setkání s vámi při všech nadcházejících
společných aktivitách.
Marie Štědrá

Foto: Ing. Petr Hlubuček
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Podzimní dění v lysolajích

INZERCE
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ZPRÁVY Z RADNICE
• Právě probíhá další etepa výsadby
nových stromů, a to okolo Božích muk,
na konci ulice Žákovská a dalších původních odrůd třešní v naší třešňovce
v Houslích. Tradičně každý strom bude
mít svého patrona. Patronem se mohl
stát každý občan, který reagoval na
naši výzvu a přihlásil se na úřadu městské části.
• Jak jsme již v minulém čísle LZ informovali, do mobiliáře naší městské
části přibylo třicet nových laviček.
Deset již bylo osazeno a brzy budou
následovat i ostatní, včetně nových odpadkových košů. Mnoho míst s novými
lavičkami jste si sami navrhli. Přejeme
příjemné posezení a doufáme, že nám
všem lavičky dlouho vydrží „jako nové“
a hlavně funkční.
• Minulý měsíc dostaly obecní garáže
v Květové ulici novou plechovou střechu, opravili jsme betonové zábradlí
mostu a ještě do příchodu zimy plánu-

Zprávy ze školy
a školky
V říjnu obohatilo školní vyučování
mnoho doprovodných akcí, se kterými
vás ráda seznámím. Na počátku října se uskutečnily dopravní vycházky
v 1. a 2. třídách, při nichž žáci poznávali různé druhy dopravního značení
a seznamovali se se základními bezpečnostními předpisy. 12. října se účastnil výběr žáků z 8. a 9. třídy turnaje
v malé kopané. Přestože se naši žáci stali jedním z největších favoritů, nepřálo
jim počasí, a turnaj byl proto zrušen.
17. října zavítala 5. třída na Pražský hrad,
aby zde skrze „Hru na Hrad“ poznala
českou minulost. Další den proběhla
v 6. třídě hodina outdoorové matematiky. 19. října se vydaly obě 2. třídy
na přednášku do oddílu jízdní policie
v Tróji, kde se dozvěděly mnoho informací o práci této policie, názorně
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jeme zvelebit okolí samoobsluhy, uličku
„Hliník“ a okolí původních obecních
studní v ulici Na cestě. Budou vykáceny
náletové dřeviny, prořezány stromy, provedena úprava terénu a přilehlé stráně
budou osázeny okrasnými keři.
• Před příchodem mrazů došlo k vyčištění horní vpusti nad bazénou v korytě
Lysolajského potoka.
• Rád bych vás pozval na již tradičně
bohatý adventní program v Lysolajích,
ve kterém si jistě každý z vás vybere
to své, aby se správně naladil na nadcházející čas Vánoc. Pevně věřím, že
se všichni společně opět v tak hojném
počtu jako loni sejdeme u příležitosti rozsvěcení lysolajského vánočního
stromu, tentokrát na našem novém
hřišti u zázračné studánky, kam jste
všichni srdečně zváni první adventní
neděli 27. 11. od 15:30 hodin. Touto
částí adventního programu, kdy zapálíme první svíčku na adventním věnci
nás provede náš zastupitel Alexander
Hemala, vystoupí děti ze základní škojim byla předvedena výzbroj policisty
a koňská výstroj. Poté se zúčastnily
výcviku koní, při němž jsou koně připravováni na různé situace, se kterými
se mohou setkat při výjezdu. Akce se
vydařila, dětem se zde velmi líbilo.
O dva dny později navštívily tyto třídy
skanzen v Kouřimi, kde na ně dýchla
minulost, blíže poznaly život našich
prababiček a pradědečků. 21. října též
5. třída strávila několik hodin mimo
školu, absolvovala totiž vycházku po
Starém Městě, Malé Straně a poznávala historické památky. 1. a 3. třída si zašly prohlédnout suchdolskou
knihovnu, kde se dozvěděly informace
o provozu knihovny a prohlédly si vystavené knihy. Poslední říjnový den byl
uspořádán ve všech odděleních družiny
strašidelně veselý maškarní bál. Děti se
převlékly do masek, zahrály si několik
her a celé odpoledne si velmi užily.
7. listopadu proběhlo utkání ve floorballu, kterého se zúčastnili žáci 6. a 7.
třídy. Jejich soupeřem se stali žáci Základní školy Nebušice a Červený vrch.
Naše družstvo skončilo na druhém místě, ale do dalšího kola nepostoupilo, neboť se mu nepodařilo porazit favority
soutěže, ZŠ Červený vrch. 9. listopadu
opustila 6. třída školní lavice a vyšla si
na houby v rámci hodiny přírodopisu,
v němž se právě tématu hub věnují.
10. listopadu nás velmi dobře reprezentovali na hřišti i mimo něj někteří žáci
8. a 9. třídy na floorballovém utkání.
Ke hře přistupovali zodpovědně, bohužel nepostoupili kvůli remíze, do které

ly a účast na této akci přislíbil i pan
senátor Petr Bratský. Ne náhodou byl
za lysolajský vánoční strom vybrán samostatně stojící, vzrostlý smrk v této
lokalitě, která se zvolna stává centrem
sporovně – kulturně – společenského
dění v naší obci. Místo samo přímo vybízí ke společným setkáním, navíc bude
zachráněn některý jiný vzrostlý strom,
zároveň budou ušetřeny náklady spojené s kácením, přepravou, osazením
a likvidací stromu. Tento náš letošní vánoční strom by mohl být tradičním průvodcem adventním časem v naší obci
i v dalších letech.
Pod nazdobeným vánočním stromem
spolu nejen popijeme symbolickou
sklenku svařeného vína, ale o stříbrné
adventní neděli se utkáme v zimním
petangovém turnaji a uvítáme všechny
vaše nápady na zimní využití našeho
nového sportoviště.
Vám všem přeji příjemně strávený adventní čas
Ing. Petr Hlubuček
starosta

vyústilo vynikající a vyrovnané utkání
s vítězem kvalifikace. Mladší žáci se
zase pobavili při představeních Divadla
Elf, které si připravilo pro 1. až 3. třídu
pohádku Kocour v botách a pro 4. až
6. třídu hru Mikulkovy pohádky.
V tomto listopadovém týdnu též byly
zadávány v 9. třídě testy SCIO v rámci
celostátního kola Stonožka, při němž
se srovnává úroveň jednotlivých tříd
v těchto předmětech: matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecné
vzdělávací předpoklady.
Jana Plechingerová

Zprávičky ze školky

Školku už s předstihem navštívil čert,
ale zatím jen ve velmi pěkné pohádce
loutkového divadla Aleše Bílka. Představení se jmenovalo Šašek a čert a dětem se velmi líbilo.
Děti se každý rok těší na podzimní
zdobení dýní a nebylo tomu jinak ani
letos. Kromě toho si mohly vyzkoušet
různé výtvarné práce s přírodninami
– výrobu zvířátek a strašidýlek, obtisknutí a lepení listů, frotáž listů nebo sestavování zvířátek z kaštanů a žaludů.
Dětem se povedlo velmi pěkné podzimní sluníčko, ke kterému využily i jeřabiny, šípky, kukuřici a šišky. Velký úspěch
u dětí mělo také zdobení dráčků, což
k podzimu neodmyslitelně patří.
Díky pěknému počasí jsme s dětmi
stačili zasadit i cibulky tulipánů a narcisů na školní zahradu. Děti už se moc
těší na jaro, až vykvetou.
Denisa Vranová
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Cesta do minulosti Halloweenský karneval
21. října jsme se my, druhé třídy, vypravily do malebného skanzenu v Kouřimi.
Na místě jsme byli jedinými návštěvníky,
takže jsme si prohlídku i vyprávění náležitě užili. Na krátký okamžik se z děvčat
staly pradleny a hospodyně, kluci se proměnili v kováře, statkáře a ševce a všichni společně jsme si vychutnali atmosféru,
kterou známe z českých pohádek, cítili
pomyslnou vůni buchet a bylo nám fajn.
Dana Benešová, třídní učitelka 2. B

Podzimní prázdniny dětem skončily,
a protože nastalo období „dušiček“,
rozhodli jsme se zpříjemnit jim nástup
do školy družinovým maškarním bálem. Na akci dorazilo mnoho kouzelníků a čarodějnic, duchů, několik princezen, indiánů, ale nouze nebyla ani
o velice originální převleky. Mohli jsme
zahlédnout třpytku, květinku, prales,
ale i šmoulinku či kovboje.

Školáci se zúčastnili několika soutěží, zatančili si v rytmu šmoulích písniček a doufáme, že se celkově bavili.
Nakonec naše okouzlující porota vybrala finalisty soutěže „Halloween má
talent“ a všichni budou mít jistě úspěch
i v Las Vegas.
Karneval se zdařil a my se těšíme na
druhý ročník.
M. Štorková
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tip na výlet
Kladno

Do Kladna musíte autobusem na konečnou a pak podle kostelní a radničních věží. Jinak se zamotáte v sídlištích
nebo chudých hornických domcích.
Navíc jediná mapa, kterou jsem ve
městě nalezl, je na centrálním náměstí
starosty Pavla; ono je to vlastně jedno,
protože cedule s názvy ulic je také slabá disciplina kladenských.
No ale když už náměstí najdete, najdete taky novogotický trojlodní kostel
Nanebevzetí Panny Marie z roku 1900
(arch. Ludvík Lábler), novorenesanční
radnici a barokní mariánský sloup od
K. J. Hiernleho (dle architektonického
návrhu K. I. Dientzenhofera); byl vztyčen roku 1741.
Nedaleko náměstí je zámek. Vznikl
přestavbou gotické tvrze ve 40.–60. letech 16. století, renesanční zámek byl
zcela barokně přestavěn v l. 1738–40
K. I. Dientzenhoferem na rezidenci
břevnovských benediktinů.
Jiná cesta z náměstí vás zavede k radikálně barokní kapli sv. Floriána z let
1751–53, která vznikla podle projektu
K. I. Dientzenhofera; kdysi byla součástí
areálu břevnovských benediktinů. „Je tu
centrální prostor, jenž vznikl na magických vztazích kruhu a čtverce. Byl tak
vytvořen podivuhodný náznak kříže,“
uvádějí V. Vokolek a J. Kuchař v knize
Ezoterické Čechy, Morava a Slezko.
A konečně při další cestě potkáte
novobarokní evangelický kostel z roku
1895 (arch. Matěj Blecha).
Na počátku 18. století byla na Kladensku objevena uhelná ložiska. Městečko zažilo ohromný vzestup v souvislosti s rozvojem těžby uhlí do poloviny
19. století a napojením na buštěhradskou dráhu. V roce 1848 vzniklo Kladenské kamenouhelné těžařstvo, zapojeni v něm byli významní podnikatelé,
třeba Vojtěch Lanna starší. Koncem
19. století bylo v provozu několik kamenouhelných dolů v Kladně a okolí.
Zachovaly se důlní stavby dolu Bresson, Engerth. Důl Kübeck byl založen
v roce 1842, těžba skončila v roce 1998.
Zděná věž s dřevěnou výstrojí je jediná
dochovaná v českých zemích. Zachováno zůstalo i sociální vybavení dolu,
hornická kolonie u Motyčínské ulice
a nemocnice.
Po objevení železné rudy u nedalekých Nučic začal rozvoj hutnického
průmyslu a v letech 1854-5 zahájila provoz první kladenská huť – Vojtěšská.
I počátky zakládání hutí na Kladensku
jsou spojeny s rodinou Lannových.
V roce 1879 byla v kladenské huti foukána první tavba Thomasovy oceli na
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evropské pevnině. Roku 1889 založil
Carl Wittgenstein v jejím sousedství
ocelárnu, kterou pojmenoval po své
manželce Leopoldině – Poldina huť.
Po 2. světové válce, kdy byla huť znárodněna, došlo k obrovskému rozvoji
těžby uhlí a těžkého průmyslu, který
byl spojen s rozsáhlou bytovou výstavbou.
Roku 1975 byla výroba oceli přenesena do závodu ve Dříni. V půli 90. let
20. století došlo v souvislosti s privatizačními problémy k zániku většiny
ocelářských provozů. Od roku 1999 je
výhradním vlastníkem zahraniční společnost Scholz AG.
Znak udělil Kladnu Ferdinand I.
roku 1561. Ve štítu je orlice z erbu
Žďárských ze Žďáru a rys. František
Josef I. roku 1914 přidal znaku dvě
zkřížená hornická kladiva, která si bolševici v roce 1984 korunovali pěticípou
hvězdou. Znak aktuální je doplněn postavou Spravedlnosti.
Kladno má více než 71 tisíc obyvatel. Území Kladna bylo osídleno již ve
starém paleolitu (Kladno-Kročehlavy).
První písemná zmínka pochází z roku
1318. Od roku 1561 se uvádělo jako
městečko. V letech 1705–1850 patřilo pražskému břevnovskému klášteru.
V roce 1870 bylo Kladno povýšeno na
město. Od roku 2000 je Kladno statutárním městem.
Kladno je rodištěm malíře Cyrila
Boudy (1901–1984), dramatika Václava
Štecha (1859–1947), otce V. V. Štecha,
politika a novináře Jiřího Dienstbiera
(1937–2011) a senátora Petra Pitharta
(1941). V letech 1893–1900 zde žila
spisovatelka Marie Majerová, které
hornické a hutnické město poskytlo
náměty k Povídkám z pekla (1907), románu Siréna (1935), novele Havířská
balada (1938), povídkám Cesty blesku
(1951). Do zdejšího prostředí umístil
děj své První party (1937) Karel Čapek. S Kladnem jsou spjaty romány
zákolanského rodáka Antonína Zápotockého Vstanou noví bojovníci (1948)
a Rudá záře nad Kladnem (1951).

Náměstí

Kostel sv. Gottharda

Zámek

fefík (zdroj OtSN Česká republika)

Dům Cyrila Boudy

Znak města Kladna
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Sbor dobrovolných Rady
hasičů
zahrádkářům
Milí spoluobčané, zima už nám pomalu,
ale jistě klepe na dveře, což je znát v denních, ale hlavně na nočních hodinách, kdy
už se teplota pohybuje pod bodem mrazu.
Tímto bych vám rád připoměl aktuální znění právního předpisu týkajícího se požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv – Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., které si můžete podrobně
prostudovat mimo jiné i prostřednictvím
internetu na našich stránkách.
S blížící se zimou pro nás skončilo období soutěží a je potřeba připravit naši výjezdovou techniku na zimní provoz, aby vše
fungovalo tak jak má a naše jednotka mohla bez problémů plnit své povinnosti.
Jistě si všichni pamatujete, že se v jarním
období začalo, díky iniciativě pana starosty,
s obnovou zeleně v naší obci a na různých
místech bylo vysazeno mnoho nových stromů, které mají nahradit již vykácené přestárlé dřeviny. Stromy byly vysazeny nejen
pro užitek a okrasu, ale i jako připomínky
významných událostí. Některé z těchto
stromů mají své patrony. I našemu sboru se
dostalo cti vysadit jeřabinu u cesty k Božím
mukám.
Máme tady velice hezký zvyk, když má
někdo z našich hasičů kulaté nebo půlkulaté výročí, jedeme mu popřát domů, kde
mu zahoukáme hasičským autem a předáme malý dárek. V poslední době jsme
takto přáli hned dvěma našim dlouholetým
členům. Byl to pan Václav Klouda, který
oslavil krásných 55 let a pan Zdeněk Svoboda, jemuž bylo rovných 60. Ještě jednou
oběma mnoho štěstí a zdraví.
Pavel Peprníček, velitel SDH Lysolaje
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Mnohdy je ještě v listopadu nutné posekat jednou trávník, který je tak lépe
chráněn před případným vyzimováním
plísní sněžnou. Jeho vymrzání zabrání
navíc 4 – 6 cm vysoká vrstva zeminy –
ideální je dobrý kompost, který je bez
semen plevelů. Na okrasný trávník není
vhodné během zimních měsíců příliš
vstupovat. Zejména v období holomrazů a tání může docházet k většímu
poškození. Platí tu zásada, že čím pěstěnější a ušlechtilejší je trávník, tím je
nutná větší opatrnost. Trávník pokrytý
sněhem se na jaře zazelená v pozdějším
termínu, v mírných zimách pak může
skrytě vegetovat po celou zimu.

Vtipy ze zahrádky
Potkali se na zahrádce dva ježkové, jeden
má obvázanou tlapku. „Co se ti stalo?“ ptá
se druhý. „Ale, zapomněl jsem se a podrbal
jsem si záda!“
Veverka najde tři oříšky. Rozlouskne
první oříšek a vypadnou jí modré šatičky.
Rozlouskne druhý, stříbrné šatičky. Rozlouskne třetí oříšek, zlaté šatičky. Veverka
se rozzlobí a říká si „Sakra já se kvůli tý
Popelce ani nenažeru!“

Dbáte na bezpečnost?
Revize komínů jsou povinné!
Pokud jste nepodrobili váš komín pravidelné revizi, ze zákona jednou ročně
povinné a hodláte tento nedostatek napravit, obraťte se na úřad naší městské
části. Informace a kontakty (vložkování komínů, třísložkové odkouření horolezeckou technikou, čištění komínových průduchů (tuhá i plynná paliva),
čištění všech typů kotlů na tuhá paliva,
opravy a výstavba nových komínů, revize kouřových cest inspekční kamerou,
pasportizace a pravidelné prohlídky
komínů) jsou vám k dispozici.
Pronájem
Městská část Praha – Lysolaje nabízí
k pronájmu prázdnou samostatně stojící budovu o výměře 30 m2 na adrese
Lysolajské údolí 19. V současné době
je zde prodejna potravin.

Anketa měsíce
Ačkoliv je doba uspěchaná a ani teploty příliš nepřejí nějakému posedávání,
mnozí z nás již vyzkoušeli posezení na
nových lavičkách, a to v místech, která
jste si, přispěním k naší anketní otázce,
sami vybrali.

Do bývalého Zverexu vrazí rozčilený muž
s mladým ledním medvědem na vodítku:
„kde je ten lump ?“ „Který ?“ ptá se prodavačka, „ten který mi před rokem prodával
bílého křečka !“

Řádková inzerce
• Hledám k pronájmu chatičku v okolí
Lysolaj, Suchdola, Horoměřic – celoročně obyvatelnou. Tel.: 604 930 227
• Daruji čtyři dvouměsíční kuřátka křepelky japonské, pravděpodobně kohoutky. Tel.: 739 632 483
• Prodám Samsung wave II 3,7 super
clear LCD,5.0mpx, HD, video, WIFI,
nepoužívaný, dotovaný, T–mobile,
smlouvu převedu. Levně, cena dohodou.
Tel.: 604 949 529
• Daruji pejska – jezevčíka do dobrých
rukou. Zemřela mu panička. Milého,
bezproblémového. Krmení + veterinu
mohu hradit. Tel.: 602 133 068
• Koupím štěpkovač. Tel.: 604 949 529

Anketní otázka na měsíc listopad:
Které místo v Lysolajích považujete za
přirozené kulturně-společenské centrum naší městské části?
Historicky se všechny významné události odehrávaly na náměstí či na návsi. Na
nedostatek společných aktivit si rozhodně nemůžeme stěžovat, jen je ta naše
městská část svým uspořádáním poněkud atypická. Uvítáme tedy vaše názory,
kde že takové místo u nás vlastně je.

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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ZA HUMNY

Únětický pivovar

• Klokánek, náhradní domov pro děti
v nouzi nebo v ohrožení v budově bývalé
školy v Hostivici, kterou mají pronajatu
do roku 2023, si budou moci odkoupit
za 15 milionů korun. Doposud Klokánek
obci platil nájem 600 tisíc korun ročně.
Peníze chce dát správa obce na novou
čističku odpadních vod. Klokánek je
v Hostivici od roku 2004, disponuje 12
byty pro 48 dětí.

Pivovar v Úněticích za severním okrajem Prahy, který v červnu znovu otevřel
své brány po více než půl století nečinnosti, už je v provozu téměř půl roku.
Od té doby se pivo z jeho produkce
zabydlelo v hospůdkách a restauracích
v okolí – mimo jiné i u nás v Lysolajích
v hospodě U kapličky. Únětickou nefiltrovanou dvanáctku ocenilo začátkem
listopadu Sdružení přátel piva ve své
každoroční anketě jako třetí nejlepší
dvanáctistupňové pivo z téměř tří set
různých značek a vybralo ji i jako Skokana roku.
V Úněticích nyní vyrobili také svůj
první Vánoční speciál – jde o polotmavou 13°. Pivo bylo oficiálně představeno na místním čepu 17. listopadu.
Den poté bylo distribuováno i do dalších hospod čepujících Únětické pivo.
V prosinci chystají v pivovaru také
předvánoční trhy – první tři víkendy v
prosinci vždy od 11 do 17 hodin zde
budete moci zakoupit různé rukodělné
výrobky i vánoční výzdobu.

• Oprava historické budovy Šlechtovy
restaurace ve Stromovce se odkládá. Ani
letos se začátku slibovaných oprav nedočká. Z částky určené na rekonstrukci památky přesunuli radní 45 milonů korun
na stavbu bazénu Šutka.
• Praha 6 přijde v příštím roce o 60 milionů korun z magistrátu, dostane jen 299
milionů. Omezí se tak chodníkový program, školy a zeleň.
• Nejlepší stavbou na území Prahy 6
za uplynulý rok se stala tělocvična gymnázia Jana Keplera na Pohořelci od ateliéru Sporadical. Výsledky soutěže minulý
týden vyhlásila starostka.
• První dámy – osud, poslání, nebo
oběť? Odpověď na tyto otázky nabízí
výstava, kterou otevřelo Středočeské muzeum v Roztokách. Jsou zde osobní věci
manželek našich prezidentů, kupříkladu
šaty Ireny Svobodové nebo Olgy Havlové. Uspořádávat takovou výstavu napadlo
kurátorku muzea Marcelu Šášinkovou,
když v zahraničí viděla expozici věnovanou Jacquelline Kennedyové. Tři roky
pak objížděla česká muzea, archivy a potomky prezidentských párů s prosbou o
zapůjčení exponátů. Výstava potrvá do
konce února příštího roku.
• Vinotéka, která již několik let funguje v Terronské ulici blízko hostince Na
barikádách, změnila majitele i jméno na
Šakalí šenk. Evokuje tak kultovní snímek
Jana Hřebejka, který se nedaleko natáčel. Novým majitelem je novinář Kamil
Miketa.
• Vánoce ve staré Praze, fotografie z přelomu 19. a 20. stpoletí budou k vidění v
Prašné bráně od 27. listopadu. Můžete je
vidět denně kromě pondělí od druhé hodiny odpolední do sedmé večerní až do
konce roku.
• Obrázky našeho spolupracovníka Fefíka lze shlédnout ve vinárně U hrušky
v pasáži Riviera na Vítězném náměstí 10
od pondělí do pátku mezi 11 až 18 hodinou a v prosinci též v sobotu odpoledne.

Bolí vás záda?
Často hlava?
Chcete přirozeným
způsobem zvýšit
svou imunitu a cítit
se celkově lépe?

MASÁŽE

na adrese: Dolina 68/17,
Praha 6 – Lysolaje

PEDIKÚRA

zdarma docházka za klienty
v Lysolajích
Jitka Bartošová
Dolina 68/17, Praha 6 – Lysolaje
IČO: 71958991

Tel: 605 827 522
Vánoce se blíží... Podarujte své
blízké poukazem na masáže!
Při včasném nákupu 5 a více
masáží 10 % sleva!
Akce trvá do 24. 12. 2011

Životní jubilea
litopad 2011

paní Jana Benešová
nar. 4. 11. 1941 – 70 let
paní Miluše Císařová
nar. 15. 11. 1922 – 89 let

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

Rozloučení
Dne 22. 10. 2011 zesnul
pan František Jíša
ve věku nedožitých 80 let.

Advent u sousedů
Praha – Suchdol: Spolek břevnovských
živnostníků ve spolupráci s MČ Praha
6 pořádá rozsvěcení vánočního stromu
– Bělohorská ulice u Kaštanu, v sobotu
26.11. od 17:00 hodin.
Praha – Suchdol: Občanské sdružení Betlém, MČ Praha – Suchdol a Sbor dobrovolných hasičů pořádají tvorbu společného XI. Suchdolského betlému – v sobotu
26.11. od 15:30 h u smrků před místním
úřadem v Suchdole
Tuchoměřice: MC Míca pořádá 3. vánoční trh – 25.11. od 8:30 do 18:00 hodin
Únětice: 4. loutkový festival Listopádění
tichého jelena aneb Krmelec pro hosty
– Únětický pivovar 25. – 26. 11., pořádá
Atelier Roztoč
Úholičky: Adventní setkání a rozsvícení
vánočního stromu – 27.11. v 16:30 hodin
Velké Přílepy: Rozsvěcení vánočního
stromečku – 27.11. v 16:30 hodin
Levý Hradec: adventní koncert, účinkuje
sbor Local Vocal – 28.11. od 18:00 hodin
Roztoky u Prahy: Mikulášský karneval
s nadílkou – 3.12. od 15:00 hodin
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Klášter mnišek Kazatelského řádu
Představujeme patrony projektu
stavby našeho kláštera

Hraběnka
Daisy Zdislava Waldsteinová
Paní Daisy Zdislava Waldstein-Wartenberg je hraběnka, ale především je to kurážná žena, která celý svůj život věnovala
službě druhým lidem, především nemocným. Je také celou bytostí matka a babička. Narodila se v roce 1927 v Londýně,
dětství prožila v Rokytnici u Přerova. Po
válce její rodina odešla do Vídně. Vdala
se za hraběte Thuna z Karlovarské porcelánky, se kterým měla tři děti (první syn
se narodil s Downovým syndromem). Po
smrti manžela se stala aktivní členkou
Řádu maltézských rytířů a pečovala o nemocné. Podruhé se provdala za hraběte
Bertholda Waldstein-Wartenberga, se kterým má dceru Zdislavu. Svatá Zdislava
se také stala její patronkou, když se stala
laickou spolupracovnicí (terciářkou) dominikánského řádu. Nyní je tato již více
než osmdesátiletá žena vdovou podruhé,
ale ani slábnoucí zdraví, ani nic jiného
jí nedokáže zabránit v neúnavných snahách o získání prostředků pro nemocné
a sociálně slabé. Cestuje z Vídně do Prahy a z Prahy do Vídně, stále s úsměvem
na tváři, rozdává optimismus a naději.
Paní hraběnko, váš život byl velmi pestrý,
mohla byste nám říct, kudy všude vedla
vaše životní cesta? Které události byly ve
vašem životě nejdůležitější?
To by bylo na dlouhé povídání, poněvadž jsem zažila hodně událostí těžkých, ale také pěkných. Snad nejhezčí doba mého života byla v Rokytnici
u Přerova, kdy jsem mohla bloumat po
zahradě, měla jsem kamarádky, zvířata, a později jsem také na zahradě pracovala. Učila jsem se zahradnicí. Tam
jsem byla jakoby schovaná, ukrytá. To
byly krásné časy. Těžší to bylo potom
v Rakousku, kde jsem měla anglický pas

a nedostala jsem práci. Začala jsem se
učit kloboučnicí. A to bylo tvrdé. Továrna – to jsem do té doby neznala. Ti lidé
si mysleli, že si se mnou mohou dělat,
co chtějí, poněvadž jsem byla mladá,
nebyla jsem z Vídně, nemluvila jsem vídeňskou němčinou nýbrž takovou „divnou“ němčinou. To byly tvrdé doby.
A hlavně bylo zima. Ve Vídni jsme topili elektřinou – ráno šla od pěti do sedmi
hodin, potom od jedenácti do jedné odpoledne, a pak večer od šesti do osmi.
Učila jsem se na maturitu vždy ráno od
pěti do půl sedmé, díky Bohu jsem ji i
za takových podmínek složila.
Pro naši generaci, která vyrůstala v reálném socialismu, je šlechtictví něco, co jsme
nemohli dost dobře poznat a pochopit. Co
znamenal a znamená pro vás fakt, že patříte do šlechtického rodu?
To je úkol. Když jsem vyrůstala, tak
jsem se naučila od své babičky, že mám
zodpovědnost za to, co dělám. A to, co
mám dělat, mi jako dítěti vždycky někdo uložil. Takže všechno, co jsem dělala nebo mohla dělat nebo vidět, muselo být korektní. Nesměla jsem udělat
žádnou chybu. Jinak jsem hned dostala. Ale věděla jsem, že mám zodpovědnost za to, že žiju jako dcera své rodiny
a že máme zodpovědnost za to, abychom jednali správně, a to pro náš národ, naši církev.
Jak jste poznala dominikány? Jaký je váš
vztah k dominikánskému řádu?
To je velký příběh lásky. Poznala jsem
dominikány ve Vídni, když jsem přišla
z Rokytnice a začínala studovat. Bylo
to v době, kdy jsem skládala maturitu,
a pak jsem studovala na univerzitě. Poznala jsem tam jednoho dominikána,
jmenoval se Diego Goetz. Byl kazatelem
v dominikánském kostele. Byl uprchlík
z Německa, tehdy bylo nás uprchlíků
hodně, a otec Goetz založil skupinku,
kde nás učil náboženství. Úplně obyčejné náboženství – tedy na trochu vyšší
úrovni, samozřejmě. Asi dvakrát týdně
jsme se scházeli v jedné rodině, kde měli
ještě uhlí a mohli zatopit. A tam nás bylo
asi patnáct mladých studentů, kteří se
kvůli hrůzám války nemohli učit o Bohu,
o cestě k Bohu. Učili jsme se náboženství
a otec Goetz zde míval pro nás také mši
svatou. Tam jsem se naučila milovat lidi,
kteří předávají druhým Boží lásku. A to
mi už zůstalo.
Asi o třicet let později, když mě můj
manžel Berthold vzal do Prahy, navštívili jsme také Jablonné v Podještědí,
kde jsem poznala dominikána otce Jindřicha Geislera. Měl velmi svérázný ná-

zor na ženy, ale stal se mým učitelem.
Kardinál Schönborn mě za ním po smrti mého manžela poslal, a otec Jindřich
mě přijímal jako terciářku do dominikánského řádu. Učil mě, co mám jako
terciářka dělat, jak se mám modlit atd.
Ale věděl také, že pracuji – jak se říká –
charitativně, proto mi dal za úkol sehnat
desinfekční prostředky, pleny a tzv. gramofony pro nemocné. Sehnala jsem to,
a v maltézské sanitce dovezla do Jablonného. Pak mi řekl, abych sehnala zimní
oblečení pro děti z dětského domova,
pak další úkoly, a tak pokračuji až do
dneška. Ne už v Jablonném, ale na různých jiných místech.
Vaší řádovou patronkou je svatá Zdislava.
Máte hodně společného – i ona byla manželkou, matkou. Ale společné máte i to, že
vám oběma ležela na srdci péče o nemocné, chudé, postižené nepřízní osudu. V čem
je pro vás paní Zdislava vzorem? A jak se
projevovala vaše péče o chudé a nemocné?
Svatá Zdislava si vzala Markvartice
a Waldsteinové jsou Markvartici. To znamená, že jsem si vzala muže ze stejného
rodu jako ona. Chvála Pánu Bohu, že
jsme nemuseli žít na nějakém hradě, protože to by bylo trošku chladné. Ale ona
byla vychovaná zrovna tak jako já. Moje
babička byla prezidentkou mariánského
sdružení v Olomouci, a starala se o velké
množství dětí, které neměly co si obléct
a co jíst. Ona mě učila, že se musím starat o všechny lidi v nouzi. Takže to mám
v krvi. Starala se i o jiné chudé spolu s panem kardinálem Tomáškem, ale tenkrát
ještě nebyl kardinál. Tehdy učil ve škole
u voršilek, kam jsem chodila. Zjistila
jsem, že svatá Zdislava – jak jsem ji díky
manželovi poznala – žila podobně jako já.
Také se starala o nemocné. Také chodila
často do kostela. Také měla manžela, který byl pořád pryč, a měla čtyři děti zrovna tak jako já. (Ona měla nejdříve holčičku a potom tři kluky.) Později, když jsem
přišla do Vídně, jsem poznala Řád maltézských rytířů. Můj první manžel chtěl,
aby maltézská pomoc opět působila
v nemocnicích. Po jeho smrti jsem začala jeho sen uskutečňovat. V roce 1960
jsme začínali v nemocnici u milosrdných
bratří, a dál se naše práce rozrůstala. Dělala jsem kurzy u Červeného kříže. Vyučovala jsem ošetřovatelky, a v rámci maltézského řádu jsem organizovala pomoc
při zemětřesení v Itálii, při povodních na
Moravě, a tak dále, a tak dále. Co mohu,
dělám do dneška.
Jste žena činné lásky a péče o bližní. Vidíte
nějaký smysl i v naší službě? Ve službě modlitby?
Jak by moje práce bez modlitby byla vůbec možná? Bez modlitby nejde vůbec
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nic. Sestřičko, kdybyste věděla, kolikrát
jsme se vroucně modlili, když jsme ošetřovali nemocné. Měli jsme lidi, kteří byli
v nepředstavitelném stavu. Nechci to
podrobně popisovat, ale jednu věc řeknu: Já jsem jednou u milosrdných bratří
měla ošetřovat jedno dítě – sedmileté –
a mělo celá záda rozežraná červy. Tak
když vidíte něco takového a víte, že je
to v dnešní době vůbec možné, že se
něco takového stane, pak toho už bohužel nemůžete nikdy nechat. Musíte
pomáhat. Já myslím, že bych dostala do
svaté Zdislavy nebo od někoho z jejího
týmu, kdybych to nedělala. To nemocné
dítě, to byl hrozný případ. A to bylo ve
Vídni v nemocnici. Ale to bylo hned po
válce. Teď už se to snad nestává.
Má cenu ještě dnes stavět nový kontemplativní klášter?
Samozřejmě, že ano. Potřebujeme, abyste se za nás modlily, a vy zase potřebujete takový klášter, ve kterém můžete žít

a modlit se. Jaký má ten klášter být, jestli nový, nebo zrekonstruovaný starý, to
já neumím posoudit. Pro Boha vás prosím, kdo by se za nás modlil, abychom to
všechno vydrželi? Já jsem byla vždycky
přesvědčená, že se někdo někde modlí,
abych to vydržela. Pak když jsem poznala vás, už jsem věděla kde. Poněvadž
vydržet nemocné, které jsme my ošetřovali… Vždycky jsem při mši svaté děkovala Bohu, že máme lidi, kteří se za nás
modlí. Jinak to nemohu vysvětlit. Občas
byla naše práce hrozná, ale vždycky mi
pomohlo, když jsem si vzpomněla na
svatou Zdislavu, ona takovou práci také
dělala a vydržela to, takže já to s její pomocí vydržím také.
Potřebujeme takový klášter, jako je
ten váš. Kde bych já teď byla, kdybych
nemohla přijít a posedět u vás? Od toho
okamžiku, co jsem sem poprvé přišla,
jsem věděla, že někde mám místečko
na tomto světě, kam mohu přijít, když
mně bude nejhůř. A pak také jste vidě-

INZERCE

la mého postiženého syna. Nikde jinde
než u vás jsem neviděla, že by si klekl
a vroucně se modlil. Vaše modlitba má
sílu. A když je člověk nešťastný, když
už má všeho plné zuby, pak u vás se mu
ulehčí – jako mně dnes. Proto vás potřebujeme.
Děkuji vám za rozhovor a také za vaši
podporu.
sestra Kateřina

Nové dopravní
spojení
Nový jízdní řád, platný od 11. prosince,
přinese významné změny pro cestující
autobusem v Lysolajích a okolí. Linka
č. 355 bude výrazně posílena a intervaly zkráceny na polovinu. Bude zřízena
nová noční linka č. 615 z Dejvické přes
Lysolaje do Horoměřic a Statenic, linka
č. 160 bude zčásti převedena na linku
č. 359, která propojí Suchdol s Lysolajemi a obslouží bytové domy v Sídlištní
ulici, na většinu spojů budou zavedeny
nízkopodlažní minibusy A konečně noční linka č. 604 bude o víkendech prodloužena o úsek Roztoky, Levý Hradec
do Velkých Přílep a Holubic.

DOBROTA NA listopad
Moravské rohlíčky
(konzumujte v prosinci)
K ozvláštnění tradičních chutí na svátečním stole stačí malý výlet do moravských
receptářů. Potřebujete jen trochu trpělivosti (hmota se strašně, ale strašně lepí)
a: 20 dkg strouhaných vlašských ořechů,
3 bílky, 35 dkg cukru krupice, 5 dkg mletých piškotů. Na přípravu krému ¼ l mléka, 2,5 vanilkového pudinkového prášku,
2 másla, 1 Hera
Bílky utřete s cukrem, vmíchejte strouhané ořechy a mleté piškoty. Tvořte malé
rohlíčky, klaďte na máslem vymazaný,
mletými piškoty posypaný plech, dosti
daleko od sebe (neb hodně nabydou)
a pečte v mírné troubě.
Z mléka, vanilkového pudinkového
prášku, másla a Hery ušleháte krém, kterým zdobíte vychladlé rohlíčky. Nazdobené rohlíčky později (až jsou na kost
zmrzlé, aby poleva nekapala, ale krásně
rychle tuhla) máčíte v hořké čokoládě.
Krém vystačí na dvě várky rohlíčků.
Ćím menší, tím lepší. Musí se uležet, aby
změkly, takže s přípravou příliš neotálejte. Jsou ovšem tak chutné, že je budete
muset dobře schovat. Jinak ani trojitá
dávka Vánoc nedožije.
Dobrou chuť přeje Pavlína
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Na kole do centra
Ve svém posledním článku jsem popisoval okruh Roztockým hájem, tedy něco
pro cyklisty, kteří svůj dopravní prostředek používají jako prostředek k aktivnímu odpočinku. Nyní přináším jeden kolařský tip pro ty z vás, kteří chtějí použít
kola jako dopravního prostředku mezi
dvěma místy, například z domova do
školy či zaměstnání. Já a určitě i mnozí
z vás denně dojíždíte ať už za vzděláváním či obživou do centra Prahy a pokud
jste přemýšleli nad dopravou pomocí
kola, ale ještě nemáte jasnou trasu, budou následující řádky pro vás.
Já jezdím na jaře a na podzim do gymnázia na Malé Straně a našel jsem si pohodlnou trasu, která je vedena minimálně ze 70 % po cyklostezkách, což je na
Prahu velice pěkné procento.
Cesta vede z Lysolajského údolí podél
Vltavy přes Stromovku a Letnou kolem
Strakovy akademie k Mánesovu mostu.
Měří cca deset kilometrů, fyzicky zdatnější ji ujedou zhruba za půl hodiny,
ostatním bych doporučil si na cestu vyhradit alespoň 45 minut.
Od železničního viaduktu vede cyklostezka podél Vltavy až k mostu přes Císařskou louku. Vždy u viaduktu přejeďte
po přechodu, stezka ve směru do Dejvic
je tak úzká, že je téměř nesjízdná (stejně
byste museli u Hydrologického ústavu
Roztockou přecházet). V ulici Papírenská se držte cyklostezky u břehu Vltavy
a pokračujte po zcela nové šotolinové
cyklostezce stále podél řeky. Zvláště
rána jsou u Vltavy nádherná – stoupající slunce prozařuje chuchvalce mlhy
na hladině. Až se dostanete na silnici
(velmi málo frekventovanou), pokračujte doleva. U mostu na Císařskou louku
se držte značení na centrum a Letnou(cyklotrasa A 310), odbočte doprava a za
železničním mostem zahněte doleva. U
Výstaviště se stále držíme cyklostezky,
stoupáme nahoru a napojujeme se na
cyklotrasu A162, po které přejedeme ulici Veletržní. Cestu přes Holešovice po
cyklotrase A 310 bych pro velký automo-

bilový provoz v oblasti nedoporučoval.
Průjezd Letnou nečiní větší potíže, stačí
sledovat značení cyklotras (rovně, přes
tramvajový pás, doprava, kolem technického muzea a Gymnázia Nad Štolou).
U Národního technického muzea
se můžeme rozhodnout, jestli jet přes
Letnou rovně, po kraji parku a nábřeží
Edvarda Beneše přejet přímo u Strakovy
akademie.
Druhá varianta vede doleva kolem
technického muzea, poté přes malé
schůdky doprava. K Vltavě se dostaneme druhým či třetím sjezdem dolů, kde
můžeme pozorovat úchvatné pražské
panorama. Pozor, na konci sjezdu jsou
schody, kolo je třeba snést. Dále přejdeme po přechodu Nábřeží Edvarda
Beneše, Čechův most a po chodníku se
dostaneme ke Kosárkovu nábřeží. Tady
není přechod, ulici je třeba obezřetně
přeběhnout. U Strakovy akademie mohou cyklisté jezdit obousměrně a vede
tudy i páteřní cyklotrasa A1.
Za úřadem vlády se nachází Mánesův
most a déle do centra vede nejlepší cesta
přes Kampu, na Nové Město přes Staroměstské náměstí a kolem Stavovského
divadla.
Pokud nemáte rádi automobilový provoz a dáváte přednost klidným úsekům,
můžete jet přes Stromovku, Troju, Karlín,Vysočany a Nové Město po páteřní
pražské cyklotrase A2, která je ve zmíněném úseku vedena po cyklostezce různé
kvality. Ovšem oproti předchozí trase je
tato asi o dva kilometry delší.
Jestli vám více aut nevadí, lze jet od
Vltavy ulicemi Ve Struhách, Antonína
Čermáka, Terronskou, Československé
armády a Pelleovou na Letnou či Chotkovou na Malostranskou. Tato trasa je
ze všech popsaných nejkratší.
Doufám, že se vám tyto řádky líbily
a těším se na další a další lysolajské cyklisty v pražských ulicích. Při jakémkoli
dotazu ohledně cyklistiky v Praze se můžete obrátit na můj mail tomzavadil@seznam.cz, případně si se mnou domluvit
společnou jízdu.
Tomáš Zavadil

Velkoobjemové kontejnery
29. 11. 2011

stanoviště ul. Hřebenová u čp. 181
křižovatka Žákovská x Květová

13. 12. 2011

stanoviště ul. Lysolajské údolí u čp. 18/35
křižovatka Žákovská x Starodvorská

28. 12. 2011

stanoviště ul. Dolina, otáčka MHD
ul. Hřebenová u čp. 181

Mateřské centrum
Liška
Lysolajské rodinné centrum
pro volný čas dětí a rodičů
Pondělí a středa od 9:30 do 11:30 hodin
5. 12. Zdobení svícnů ze sádry
7. 12. Hudební škola Yamaha
12. 12.	Vypečený advent – vykrajování
a pečení perníčků
14. 12. Hudební škola Yamaha
19. 12.	Vánoce – vycházka do Houslí,
zdobení stromečku pro zvířátka

listopadové pranostiky
• Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá nebo
padá mlha
• Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí
• O Martině houser po ledě když chodí, o Vánocích husy blátem vodí
• Když krtek v listopadu ryje, budou
o Vánocích lítat komáři
• Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas

Google Street Wiew

Možná jste si v minulých dnech všimli,
že ulicemi Lysolaj projíždělo auto s podivnou konstrukcí na střeše. Pokud vás
zaujalo, máme pro vás vysvětlení. Jednalo se o vůz společnosti Google, který má
na střeše připevněnu panoramatickou
kameru, s jejíž pomocí sbírá záběry pro
svoji funkci Google Street Wiew, díky níž
se můžete virtuálně "projít" po více než
25 zemích celého světa. Projekt Google
Street by spuštěn 25. května 2007, původně jen v několika městech ve Spojených
státech, a od té doby se postupně rozšířil
po celém světě. Aplikaci naleznete a prohlédnout si 3D mapu lysolaj můžete na
maps.google.cz
Matěj Štědrý
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Fotografická soutěž

Vítězná fotografie na téma: všechny barvy podzimu. Autorem vítězného snímku je
Ing. Jiří Karvánek.Gratulaci posíláme do
Lysolajského údolí.
Téma na měsíc prosinec: jak se peče u ...
Fotografujte a své snímky přineste nebo
pošlete na úřad naší městské části.
Poznáte kde byl v Lysolajích pořízen tento snímek? Autorem je Pavel Peprníček.
Gratulujeme!

Advent v Lysolajích 2011
Sobota 26. 11. 2011, 14:00

Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské zbrojnice pro děti i dospělé

Neděle 27. 11. 2011, 15:30

Rozsvícení vánočního stromu se
svátečním slovem Alexandra Hemaly a vystoupením dětí ze ZŠ na
novém hřišti u zázračné studánky

Neděle 04. 12. 2011, 14:00

Mikulášská besídka s diskotékou,
nadílkou a představením „Šašek
a čert“ v podání divadélka Vysmáto
v sále hasičské zbrojnice

Neděle 11. 12. 2011, 13:00

Adventní turnaj ve hře petanque se
sousedskou ochutnávkou vánočního cukroví na novém hřišti u zázračné studánky

Neděle 18. 12. 2011, 14:00

Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí kvarteto ARCHI DI PRAGA –
komorní orchestr, umělecký vedoucí František Eret, sólo Věra Eretová,
zazní skladby starých mistrů, směs
českých a světových vánočních koled v sále hasičské zbrojnice

středa 21. 12. 2011, 16:00

Vánoční trhy a dětské představení
s pohádkou v základní škole

Sobota 24. 12. 2011

Půlnoční setkání u kapličky Panny
Marie Sedmibolestné v Houslích

Těšíme se na Vás!

