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Vážení Lysolajští, se začátkem září se školáci se-
šikovali na jednom školním a jednom školko-

vém dvoře, aby malým kamarádům z nově otvírané 
školky ukázali, jak má začátek školního roku vypa-
dat. Těm se premiéra v den, kdy byla nová školka 
se zatím pracovním názvem Kopretina předána 
Veverkám a novému týmu paní učitelek, rozhodně 
povedla. Jak se mohli všichni, kdož se zúčastnili 
komentované vycházky na Dolině přesvědčit, kde 
kdo by se vrátil do předškolních let. Zájem vzbu-
dila i společná prohlídka nově přístupných staveb 
na Dolině, komunitního centra a obecních bytů.  
Slunce dosud usilovně hřeje a ať už přívětivému po-
časí budeme říkat babí nebo tereziánské nebo jaké 
léto, takové dny jsou prostě radost. Haloweenská 
dýňová strašidýlka na zápražích už jsou ale trochu 
našišato a poletující pestrobarevné listí nám dává 
na vědomí, že svatý Martin je trpělivost sama a 
jeho bílý kůň neměl zrovna výhodnou startovaní 
pozici, do vyhlášení zimy už zas až tak moc času 
nezbývá a vynechat podzim, tak to tu ještě nebylo.
Místní otužilci netrpělivě přešlapují kolem bazény 
při pohledu na teploměr, neboť aktuální teplota 
vody je prostě směšná a jejich potřebám naprosto 
nevyhovující. Co ale potřebám vyšlo vstříc doko-
nale, byla neděle 16. října. Odpoledne krásně svítilo 
sluníčko a vykouzlilo příjemných dvacet stupňů na 
vršku nad Zázračnou studánkou, vítr o síle tak akorát 
metrů za sekundu, co víc si mohli majitelé draků 
přát. Účast malých pilotů byla hojná, konstrukční 
nedostatky byly i  u těch nejsložitějších modelů 
odstraněny ještě před startem a diplomy za úspěch 
i účast už zdobí nejednu lysolajskou ledničku. V 
podzimních plískanicích, na jejichž existenci ovšem 
vzhledem k aktuálnímu počasí nikdo ani nevzpo-

mene, se nic nevyrovná šípkovému čaji. Pokud ještě 
nemáte nasušeno, po lysolajských polních cestách 
a úvozech vzhůru do strání a remízků. Sytě zbar-
vené plody nelze přehlédnout a když už je jeden 
nimrod nebo kulinářský požitkář, dobře ví, kančí 
se šípkovou omáčkou za nějaký ten trn v ruce stojí. 
Do konce roku nás čeká ještě několik společenských 
akcí. Pro nejmenší s doprovodem bude opět po 
dvouleté odmlce poslední listopadovou sobotu od 
14:00 hodin otevřena vánoční dílna v sálu hasičské 
zbrojnice, hned na druhý den, v neděli 27. listopadu 
se všichni o čtvrté odpolední sejdeme v Kaménce, 
abychom společně vkročili do času adventního při 
příležitosti rozsvícení první svíce na adventním věnci 
u našeho betlému. Pro všechny příchozí je vedle tra-
dičních kaštanů, vánoček a punče připravena i malá 
prémie v podobě nových světýlek na vánočním 
stromě, protože ta původní už nebyla „na ozdobu“. 
Zvolili jsme jemný neokázalý vzhled, tak se určitě 
zastavte ať víme, zda se nám to podařilo. Kdy vtrh-
nou do Lysolaj čertiska a další důležité informace o 
předvánočních kratochvílích nalezne čtenář na str. 
11.  1. ledna s letopočtem 2023 se tradičně vydáme 
pod vedením zkušeného turisty (zastupitele, běžce, 
otužilce, zvoníka etc.) Miloše Šimona na novoroční 
vycházku po krásách Lysolaj a staronové zastupitel-
stvo se po měsíci odkladů pustí do dalších čtyř let 
práce pro naši městskou část. Dělejme všichni vše 
pro to, aby se nám v Lysolajích dobře žilo. Buďte při 
tom, ptejte se, navrhujte, připomínkujte, zajímejte 
se, žijeme tu všichni pospolu a chceme žít v pohodě.

Hezké podzimní a zimní dny vám všem a v příš-
tím roce hodně příjemných společných zážitků.

Marie Štědrá
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DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

V Lysolajích koulejí všechny generace

SDH Lysolaje slaví 130 let Hasiči uctili památku padlých hrdinů

Hodnocení nejchutnějších lysolajských koláčů

Seznámení dětí s prací hasičůDen integrovaného záchranného systému pro ZŠ a MŠ

Pravidelné čištění biotopu před zimouDrakiáda baví všechny
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ZPRÁVY Z RADNICE
Komunální volby, které se uskutečnily 
ve dnech 23. – 24. 9. 2022 určily vítězem 
kandidátní listinu Nezávislí – Lysolaje. 
Z této kandidátní listiny zasedne v 
novém zastupitelstvu 6 členů, z kan-
didátní listiny Sdružení nezávislých 
kandidátů Lysolaje 2 členové a z usku-
pení SPOLU pro Lysolaje člen jeden.
Ustavující zasedání se dle zákona 
mělo konat do 15 dnů od uplynutí 
lhůty pro podání stížností na prů-
běh a výsledek komunálních voleb, 
a to v případě, že žádná stížnost Měst-
skému soudu v Praze nebude doručena. 
Tato lhůta končila v pátek 7. 10. 2022, 
kdy stížnost na komunální volby v 
naší městské části byla podána čle-
nem kandidujícího subjektu, což 
způsobilo odložení konání ustavu-
jícího zasedání, které lze svolat až 
po rozhodnutí soudu v dané věci.
Úřad MČ Praha-Lysolaje následně po-
skytl soudu veškerou součinnost k před-
mětné stížnosti a soud v úterý 25. 10. 
2022 rozhodl o ZAMÍTNUTÍ stížnosti a 
potvrdil výsledky komunálních voleb.

Ustavující Zastupitelstvo MČ Praha-
-Lysolaje se konalo dne 9. 11. 2022.

Bylo zvoleno vedení lysolajské radnice:
Starostka - Ing. Dana Malečková
1. místostarostka - Michaela Císařová
2. místostarostka - MUDr. Marie Štědrá

Byl zřízen fi nanční výbor, jehož před-
sedou byl zvolen Ing. Miloš Šimon a 
členy Ing. Matěj Vyskočil, Vojtěch Ma-
tyáš, Tomáš Kučera a Květuše Prch-
líková a  Kontrolní výbor, jehož před-
sedkyní se stala Květuše Prchlíková a 
členy Aneta Tlustá, Radoslava Černá, Bc. 
Dominika Gulková a Ing. Jiří Lorman.

Zastupitelstvo dále také schválilo pra-
vidla rozpočtového provizoria pro pří-
pad, že nebude schválen rozpočet hl. 
m. Prahy a následně městské části před 
začátkem nového kalendářního roku.
Vzhledem k povolební situaci v hl. m. 
Praze není zatím možné předjímat, kdy 
městská část bude moci schvalovat svůj 
rozpočet na rok 2023, který musí dle zá-
kona být vázán na rozpočet hl. m. Prahy.  

Lokalita akce „Dolina – město jinak“ již 
pomalu získává kontury výsledného 
vzhledu  - tři ze čtyř objektů občan-
ské vybavenosti  budou dokončeny 
během podzimu. Detašované pra-
coviště mateřské školky, které bylo 
spolufinancováno Evropskou unií v 
rámci Operačního programu Praha-Pól 
růstu,  včetně dětského dopravního 
hřiště a garáže pro tříkolky a odstrko-
vadla jsou po kolaudaci a v provozu.  
V rámci dokončení stavby proběhla 
kompletní kontrola projektu včetně 
věřejných zakázek na zhotovitele, účet-
ních dokladů, povinné publicity a všech 
potřebných dokumentů Odborem 
evropských fondů hl. m. Prahy a také 
Ministerstvem fi nancí. V rámci kont-
rol nebyly shledány žádné nedostatky.   

V listopadu nás čeká podrobná kont-
rola také u projektu výstavby  Komu-
nitního centra a na začátku prosince 
navíc kompletní audit hospodaření 
městské části, který Magistrát hl. m. 
Prahy u nás provádí dvakrát ročně.

Na komunitním centru pro-
běhla  závěrečná prohlídka stavby 
a  instalace fotovoltaické elek-
trárny. Po kolaudaci zahájíme pro-

voz vlastního komunitního centra.
V bytovém domě budou příští tý-
den osazeny elektroměry a bude za-
žádáno o kolaudaci objektu, která 
by měla proběhnout do konce roku. 

Do konce roku budou také ještě pro-
vedeny hrubé terénní úpravy parku a  
na jaře příštího roku budou provedeny 
sadové úpravy. Na nově vzniklém ná-
městí byla osazena podzemní techno-
logie pro fontánu. Dokončení náměstí 
je naplánováno do konce června 2023.  

Sokolovna s restaurací má v hrubé stavbě 
hotový suterén, tedy prostory budoucí 
posilovny, a vyzdívají se stěny přízemí. 
Termín dokončení je konec května 2023.

MČ již zažádala o zřízení nových auto-
busových zastávek – na ulici Štěpnice 
budou zřízeny zastávky „K Housličkám“ 
pro autobus 355 ve směru do Horoměřic 
a do Dejvic (do léta 2023 dočasná, po 
úpravě konstrukce vozovky přes léto 
pak defi nitivní) a pro autobus 160 bude 
zřízena zastávka před komunitním cen-
trem v ulici U Libosadu. Zastávky jsou 
vyprojektované a schválené, jejich zří-
zení by mělo nastat během ledna 2023.

Ing. Dana Malečková, starostka

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ                                

O OBECNÍ BYTY

Vzhledem k tomu, že došlo z výše uvedených 

důvodů k odkladu konání ustavujícího zase-

dání, tak také došlo k odložení jmenování Ko-

mise bytové politiky, která bude hodnotit po-

dané žádosti o obecní byty v lokalitě Dolina.

Komise bude starostkou Ing. Danou Malečko-

vou jménována do konce listopadu a aby se 

členové komise mohli dostatečně seznámit 

s pravidly pro hodnocení žádostí, Zastupitel-

stvo MČ Praha-Lysolaje prodloužilo termín 

pro podávání žádostí do  středy 30. 11. 2022.

Pokud jste tedy ještě svou žádost nepo-

dali, tak stále máte možnost. Veškeré 

informace k podání žádosti naleznete na 

webu městské části www.praha-lysolaje.cz

Vážení spoluobčané, sousedé, přá-
telé, dovoluji si vám poděkovat za 
podporu v náročném roce, který 
jsme v Lysolajích společně prožili. 

Společně  jsme pro vás připravili 
bohatý adventní program, jehož 
kompletní podobu můžete na-
jít na straně č. 11 tohoto vydání. 

Těším se na shledání při tradič-
ním setkání u lysolajského bet-
lému od ak. soch. Milana Váchy.

Jménem zastupitelstva MČ Pra-
ha-Lysolaje a všech zaměst-
nanců úřadu naší městské 
části vám přeji příjemné proži-
tí adventního času, požehna-
né Vánoce a úspěšný rok 2023.

Ing. Dana Malečková starostka
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ZŠ JÁRY CIMRMANA 
1. září se otevřely brány naší školy pro 
žáky i rodiče, abychom v atriu slavnostně 
přivítali nový školní rok. Po úvodním 
proslovu pana ředitele Tomáše Zahoře 
pozdravila žáky i paní starostka Ing. 
Dana Malečková. Poté se již všechna 
pozornost soustředila na prvňáčky, pro 
které začala nová etapa v jejich životě. 
Třídní učitelka Petra Kratinová si zvala 
jednotlivé žáčky k sobě a ozdobila je-
jich hlavičky žlutou kšiltovkou s ves-
mírnou raketou. Po vyfotografování a 
náležitém užití si této slavnostní chvíle 
prvňáčci za doprovodu paní učitelky 
vyletěli na dobrodružnou cestu do 
neznámého školního vesmíru, aby za-
čali objevovat všechna jeho tajemství.
Celoškolní projekt Den IZS se uskuteč-
nil 16. září, při něm bylo připraveno 
osm stanovišť, na nichž se více méně 
vystřídaly téměř všechny třídy. Hasiči si 
pro žáky připravili povídání, jak se za-
chovat v případě požáru, kam zavolat, 
čím hasit např. olej. Na stanovišti Policie 
ČR si děti zkusily různé pomůcky jako 
pouta, značky, neprůstřelnou vestu a 
další. Zdravotní příprava spočívala ve 
vyzkoušení si zdravotnického vybavení, 
starší žáci prováděli i resuscitaci na figu-
ríně. Městská policie s dětmi procvičila, 
jak se zachovat v nebezpečných situ-
acích. Na stanovišti věnovaném bez-
pečnému internetu se třídy dozvěděly 
důležité informace k tomu, co je možné 
sdílet či raději nesdílet na internetu, jak 
se chovat v internetovém prostředí. 
Jízdní policie předvedla ukázku, na co 
jsou jejich koně cvičeni, musí například 
zvládat hluk, překážky, oheň. Armáda 
ČR mladší žáky seznámila s vybavením 
terénního auta, různými zbraněmi. Starší 
žáci v rámci vybavení armády viděli také 
auto čestné stráže, uniformu a všechny 
zbraně, které do výstroje patří. Mohli 
se dokonce na zbraně podívat zblízka 
a potěžkat si je, měli spoustu dotazů, 
které byly trpělivě zodpovězeny. V tě-
locvičně si potom vyslechli výklad paní 
kapitánky Havlíkové o armádě jako ta-
kové a dobrovolných sborech. Děti si 
dále vyzkoušely střelbu, zájem o tuto 
přednášku a zkoušku střílení byl opravdu 
veliký. Dalším přednášejícím byl válečný 
veterán a plukovník Armády ČR pplk. Ing. 

Jaroslav Kulíšek. Velmi poutavě vyprávěl 
o svém působení na pozici vojenského 
pozorovatele, v letech 2000 - 2001 to-
tiž působil rok v Gruzii, kromě toho se 
zúčastnil mise SFOR v bývalé Jugoslávii. 
Pan Kulíšek všem vysvětlil fungování or-
ganizací OSN, NATO a EU. Zodpověděl 
všechny otázky, které mu byly položeny. 
Dozvěděli jsme se i počty vojáků a kon-
krétní místa, kde se nachází naši vojáci 
na misích či operacích v dnešní době. 
Zajímavé bylo, že největší počet máme 
v současné době v Pobaltí z důvodu 
konfliktu na Ukrajině a nutné ochrany 
evropských hranic. Děti tohoto předná-
šejícího nadšeně chválily, mluvil k nim 
vlídně, zřetelně, jasně a především mluvil 
k věci. Tento den přinesl žákům mnoho 

důležitých poznatků, které mohou vyžít 
v běžném životě, což je velmi důležité.
Plavecko-běžecký pohár se kvůli počasí 
z původního termínu 15. přesunul na 
22. září a z plavecko-běžeckého poháru 
se stal po letech pohár běžecký. Závodu 
se zúčastnilo 13 odolných sportovců ZŠ 
Járy Cimrmana. Plavat se mělo 50 m 
volným stylem ve vyhřívaném venkov-
ním bazénu na Petynce, ale nakonec 
se pouze běhalo taktéž v tomto areálu 
500 m a 1 000 m. Na medailovou po-
zici dosáhla žákyně Anna Kuglerová, 
8. třída, ze závodu si odnesla bronz 
ve své kategorii za vytrvalostní běh. 
V tento den odpoledne ožila zahrada a 
hřiště školy, neboť se konala zahradní 
párty v duchu názvu Járy Cimrmana. Pro 
děti a rodiče bylo připraveno mnoho 
sportovních, tvořivých, ale i jedno vě-
domostní stanoviště. Například jste se 
mohli pokusit na lyžích dobýt severní 
pól, vrátit se do dětství a zaskákat si 
přes švihadlo, při taškařici s lžící měla 
dvojice soutěžících v pase přivázanou 
lžíci, která jim visela vzadu od zad tak 

do půle lýtek a cílem bylo jen s pomocí 
té lžíce dostat pingpongový míček cca 4 
m za čáru. Pokud jste si chtěli trochu od-
počinout, mohli jste si zkusit namalovat 
Cimrmanův portrét za dvě minuty. Pose-
dět jste si mohli u ohně, kde zahrál školní 
Ukulele band, občerstvit se zase u stolů 
s občerstvením, které připravili rodiče.
Vraťme se ještě na konec září, přesně 
30. září, kdy se žáci 4. třídy, později ná-
sledováni 3. třídou, vydali s paní uči-
telkou sklidit brambory, které na jaře 
pracně zasadili. Opět si zkusili vyorat 
brázdu. Šlo to lépe, neboť půda byla 
už nakypřena divočáky, před kterými 
musely děti brambory zachránit. Pan 
Vaněk jim předem připravil ohniště. 
Pokud totiž chtěli ochutnat podzimní 
pochoutku pasáčků z ladovských 
obrázků, potřebovali dostatek hor-
kého popela. Pro některé mlsné ja-
zýčky to až taková dobrota nebyla, 
ale každý měl možnost ochutnat.
V neděli 2. října se v naší škole natáčel 
pořad Stopy Járy Cimrmana. Jedná se 
o připravovanou zábavnou cestopis-
nou minisérii Patrika Ulricha, inspirova-
nou životem a dílem fiktivního génia 
Járy Cimrmana. Pořad bude uvádět 
Miroslav Táborský a účinkovat v něm 
budou i herci Divadla Járy Cimrmana. 
Minisérie vzniká k 55. výročí založení 
Divadla Járy Cimrmana. Vedle Vesce u 
Sobotky alias Liptákova se zde objeví 
i naše škola, která nese jméno právě 
samotného génia. Natáčení se účast-
nili naši žáci z 8. a 9. třídy, školu při této 
příležitosti navštívili pánové Miloň Če-
pelka a Miroslav Táborský s manželkami.
Od 7. října 3. třída pravidelně navště-
vuje plavecký výcvik na Suchdole.
Páťáci navštívili 12. října ZOO, kde si pro-
hlédli nový pavilon goril a zúčastnili se 
vzdělávacího programu na téma „eto-
logie zvířat“. Během prohlídky ZOO se 
dozvěděli něco nového o způsobech 
komunikace, sociálním chování a dal-
ších zajímavostech týkajících se chování 
zvířat. Postupně 3., 1. a 2. třída navští-
vila Svět medúz. V první části na třídy 
čekala spousta akvárií, ve kterých byly 
různě velké medúzy. Na informačních 
tabulích se žáci dozvěděli zajímavosti z 
jejich života. V druhé části prohlídky děti 
vybarvovaly obrázky. Vybrat si mohly 
z kosmonauta, medúzy anebo rakety.  
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MŠ PAMPELIŠKA 
Co děláme v MŠ Pampelišce?
Od září jsme v jednom kole, až se nám 
z toho někdy točí hlava. Pampeliška se 
rozrostla o nové detašované pracovi-
ště, kterému říkáme interně Kopretina 
a nyní má zatím jednu třídu Veverek.
Přivítali jsme nové děti a doufáme, 
že jim s námi Pampeliškami bude 
dobře. V nové budově je připra-
vena i druhá třída, třída budoucích 
zajíčků. Ta na své děti teprve čeká.
Vraťme se ale k tomu, co máme 
od září za sebou a co nás čeká.

Kroužky
Každé pondělí odpoledne předáváme 
děti trenérům z TJ Tatran Střešovice, 
kteří pro děti připravují všesportovní 
kroužek v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana.
V úterý máme novinku s Agenturou Beru 
kroužky.  Na kroužku  Kostkáček si budou 
děti procvičovat logické myšlení, prosto-
rovou představivost, zručnost a trpělivost.
Ve středu opět kroužek Angličtiny, který 
připravila Jazyková škola Spěváček.
Čtvrteční odpoledne patří, již tra-
dičně, místnímu Mateřskému centru 
Liška. Kroužek Cvičení s Liškou je ur-
čen zejména  mladším dětem a dě-
tem, které mají rády klidné sportování.
V listopadu začneme jezdit na plavání 
do Radotína. Na to se moc těšíme, pro-
tože děti se vždy odnaučí bát vody, 
naučí se ve vodě pohybovat a plavat 
bez pomůcek. Učí se postarat o své 
oblečení a spoléhat samy na sebe.  
Vzhledem k tomu, že máme v Pampe-

lišce tři věkově smíšené třídy, chceme 
předškolákům věnovat intenzivnější 
přípravu na vstup do školy. Jednou 
týdně mají naši předškoláci kroužek, 
kdy se místo odpoledního odpočinku 
na lehátku věnují s paní učitelkou sys-
tematické přípravě na školu. Trénujeme 
grafomotoriku, správnou výslovnost, 
rozšiřujeme slovní zásobu a dbáme 
na rozvoj komunikačních dovedností. 
Snažíme se děti učit starat se o svůj pe-
nál a věci v něm. Naším cílem je, aby se 
děti do školy těšily. Abychom posílily 
dovednosti, které jim ulehčí přechod do 
školy. Aby mohly paní učitelky ve škole 
plynule navázat na to, co my ve školce 
začneme. Minulý rok se nám osvědčilo, 
že jsme připravovali  aktivity a programy 
jen pro předškoláky. To nám umožnilo 
více se dětem věnovat v oblastech, které 
je zajímaly, které pro ně byly aktuální. 
Najednou se oni cítili starší, důležitější.

Projekty
Od září už jsme stihli procházku na 
Pražský hrad a zažít Katedrálu sv. Víta 
v jejích barvách a tónech. V příštích 
dnech půjdou předškoláci na program 

v rámci projektu Týden Akademie věd ČR.
Pro všechny děti jsme připravili celoroční 
projekt – cyklus hudebních pohádek.
Opět k nám zavítal pan Jan Kobr – lesník, 
který si pro děti připravil vyprávění a hry 
na téma les, zvířata v podzimním čase.
V jiném projektu se děti učily pečo-
vat o své zuby a správně si je čistit.
Nadále spolupracujeme s panem Fi-
lipem Sukem a jeho Fidorkou a Bo-
růvkou, fenkami, které dětem ukazují, 
jak poslouchají. Děti si s nimi hrají 
a tím se učí vztahu ke zvířatům, ne-
bát se jich, ale zároveň být ostražití.

Divadla
Zapomenout nemůžeme ani na divadla, 
která k nám pravidelně do Pampelišky 
jezdí. Divadlo Koloběžka, pan Aleš Bílek, 
Gábina a Katka vždy děti rozesmějí a 
udělají radost všem. Podzim v Lysolajích 
je vždycky krásně barevný a my se rádi 
setkáme s rodiči při Dýňování. Je pří-
jemné setkat se a probrat s nimi i jiné než 
školkové radosti. Máme toho za sebou i 
před sebou poměrně dost. Teď mám na 
mysli i záležitosti, které se bezprostředně 
netýkají dětí, ale jsou důležité v procesu 
vedoucím k jejich spokojenosti. V tomto 
směru jsou děti jen třešničkou na dortu. 
Nicméně velmi důležitou. Ráda bych po-
děkovala všem, kteří pracují na tom, aby 
vše bylo tak, jak má být a jak my chceme, 
aby bylo. Děkuji paní starostce, která 
mi ukazuje, že je potřeba jít vpřed. Dě-
kuji paním učitelkám, které nastoupily 
do rozjetého vlaku a stabilizují v něm 
samy sebe. Přeji všem krásný, barevný 
podzim plný hudby.   Radka Zachová

Vybarvený obrázek poté vložily do 
skenovacího okénka, vzápětí se jim 
objevil na velké promítací zdi. Děti 
si chvíli pohrály se svými výtvory a 
poté se vydaly na cestu zpět do školy. 
V družinách 1. až 4. třídy vypukla 2. listo-
padu Halloweenská párty, na níž se děti 
i paní družinářky převlékly za různé po-
stavy, většinou až hrůzostrašné. V tělo-
cvičně si všichni zatancovali, zasoutěžili, 
odnesli si odměnu, ochutnali vynikající 
občerstvení připravené rodiči. Vrchol 
dne na ně ovšem ještě čekal. Přišel je 
totiž navštívit Valík, živý dinosaurus. Nej-
prve ho, především ti menší, pozorovali 

zpovzdálí, ale nakonec se ze všech stali 
kamarádi. Za všeobecného jásotu si 
děti Valíka pohladily a vyfotily se s ním.
V pátek 4. listopadu proběhly v 7. až 
9. třídě prezentace studentů střed-
ních škol v rámci Mezinárodního dne 
AFS, kteří pochází z Kanady, Belgie, 
Itálie, Argentiny, Španělska. AFS je 
mezinárodní nevládní a nezisková 
společnost, která organizuje a podpo-
ruje mezikulturní pobyty a vzdělávání. 
Studenti, kteří k nám zavítali, předsta-
vili našim žákům v anglickém jazyce 
svou zemi a rodinu. Žáci jim mohli klást 
různé doplňující otázky a procvičit tak 

konverzaci v cizím jazyce. Dozvěděli se 
během rozhovoru mnoho zajímavého 
a snad každého překvapily rozdíly ve 
školských systémech v jednotlivých ze-
mích. Pro všechny vyplynula ze setkání 
velmi dobrá rada, nebát se v cizím jazyce 
mluvit, třebaže uděláme chybu, je důle-
žité cizí jazyk používat, abychom se po 
celém světě domluvili. Po prezentacích 
žáci v jednotlivých třídách pracovali na 
projektu o jednotlivých představených 
zemích. Celý druhý stupeň tento den 
také slavil halloween, zahraniční stu-
denti ocenili masky žáků bonbonem.

 Jana Skuhravá
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Ve dnech 23. - 24. září 2022 se v naší 
městské části uskutečnily komunální 
volby do zastupitelstva MČ Praha-Ly-
solaje, zastupitelstva hl. m. Prahy  a 
také Volby do Senátu Parlamentu ČR.

V Lysolajích do volební místnosti v 
sále hasičské zbrojnice přišlo spl-
nit občanskou povinnost celkem 
65,52 % oprávněných voličů, což je 
v rámci hl. m. Prahy druhá nejvyšší 
účast mezi všemi městskými částmi, 
za což všem občanům moc děkujeme.

V senátních volbách u nás jednoznačně 
zvítězil Mgr. Jiří Růžička (navržen 
KDU+ODS+STA+TOP 09), který obdr-
žel 320 hlasů (57,14 %). Mgr. Jiří Růžička 
zvítězil i v rámci celého volebního ob-
vodu a stal se tak novým senátorem.  

Ve volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy 
zvítězilo uskupení SPOLU pro Prahu, 
které získalo 24,72 % hlasů (u nás v Ly-
solajích 24,64 %), na druhém místě se 
umístila strana ANO 2011 s 19,33 % (u 
nás 14,51 %), na třetím místě Česká pirát-
ská strana se 17,72 % (u nás 21,44 %), na 
čtvrtém místě PRAHA SOBĚ se 14,72 % 

(u nás 12,92 %) a na pátem místě Staros-
tové a nezávislí se 7,76 % (u nás 15,74  %).

V komunálních volbách do místního 
zastupitelstva zvítězila kandidátní 
listina Nezávislí – Lysolaje s celkem 
61,82 % hlasů a obsadila tak 6 členů, z 
kandidátní listiny Sdružení nezávislých 
kandidátů Lysolaje (25,73 %) získali 
mandát 2 členové a z uskupení SPOLU 
pro Lysolaje (12,45 % hlasů) člen jeden.

Složení zastupitelstva MČ Praha-Ly-
solaje a stručné sdělení občanům 
přinášíme na následující straně. 

BABÍ LÉTO 
ZAHRADNÍK ROKU
Termín pravidelného klání o Zahradníka 
roku jsme tradičně trošičku uspěchali, 
protože astronomické léto ještě ne-
skončilo a už jsme oslavovali léto babí, 
ale nakonec se ukázalo, že 3. září byla 
dobrá volba. Slunečních paprsků bylo 
nad hřištěm u Zázračné studánky ako-
rát, větřík přívětivý a žádný letní liják se 
nekonal, sobotní odpoledne jako ma-
lované. Historicky poprvé se sešlo na 
výstavních stolech více koláčů než vý-
pěstků. Ať už v tom byla nepřízeň počasí, 
neúroda, časová tíseň či záškodník z říše 
ovoci, zelenině a květinám zákeřných 
hmyzů, porota to letos měla snadné. 
V soutěži o Zahradníka roku 2022 de-
butovala a excelovala Veronika Gold-
bergerová s košem ovoce a zeleniny, za 
který po zásluze získala i cenu diváků. 
Neúnavná a rok co rok v naší soutěži 
úspěšná stálice zahradnické scény Věra 
Benešová nenechala nikoho na pochy-
bách, že má na zahradničení zkrátka 
talent a bez ohledu na podmínky vy-
pěstuje cokoliv.  Po právu jí náleží 
druhé místo za podzimní kytici a ob-
sadila i příčku třetí se svou podzimní 
úrodou. Dětskou kategorii vyhráli Kuba 
a Matěj Schoberovi s přenádhernou 
hortenzií a neztratili se ani Michal a 
Honza Peprníčkovi a jejich ořechoplodec.  
Oč snazší rozhodování měla porota za-
hradnická, o to těžší dilemata řešili po-
rotci soutěže O nejlepší lysolajský koláč. 
Čím mlsnější jazýčky porotců, tím pocho-

pitelně větší radost z úspěchu. Po právu 
se mohly z vítězství radovat excelentní 
pekařka Dana Reichlová, která si odnesla 
i cenu diváka, v pořadí druhá Viktorka 
Pavlisová i třetí slečny Fridrichovy s 
maminkou. Docenti pouze s krátkou 
přestávkou na pořádné nadechnutí a 
lok piva těšili svou hudební produkcí 
všechny přítomné až do pozdního odpo-
ledne a co pan Hudera přivezl dobrého 

na zub, to se taky snědlo. Tradičně hojné 
účasti se těšil i turnaj v petanque, kou-
lelo se systémem každý s každým, jako 
vždy zvítězili všichni a domů si místo 
„nudných“ medailí odnesli sazenice, z 
nichž se mohou těšit i po konci „ven-
kovní petanquové sezóny“. Nezbývá 
než dodat, že se odpoledne i přes rela-
tivně nízkou účast návštěvníků vydařilo.

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Ing. Dana Malečková, starostka 
Funkci starostky vítám jako příleži-
tost podílet se na dalším zlepšení ži-
vota v Lysolajích. Přeji si, abychom se 
všichni společně podíleli na rozvoji 
naší městské části a aby v příštích čty-
řech letech došlo na plnění předse-
vzetí všech kandidujících stran. Udě-
lám pro to vše, co je v mých silách.

Tomáš Kučera
Rád se věnuji cestování a sportu. 
Vážím si toho, že jsem byl zvolen 
a chtěl bych z Lysolaj udělat ještě 
krásnější a příjemnější místo k žití.
Věřím tomu, že budeme všichni táh-
nout za jeden provaz a posuneme 
Lysolaje zase o kus dál k lepšímu.

Aneta Tlustá
Vážím si možnosti být jedním z členů 
zastupitelstva a věřím, že “nový vítr” 
přinese i jiný pohled na některé věci či 
situace. Jsem maminkou dvou dcer, se 
kterými ráda trávím svůj volný čas. Mou 
zálibou je pečení a vaření, ale i sport a 
příroda, která se mi na Lysolajích líbí.

Květa Prchlíková
Předsedkyně kontrolního výboru
Lysolaje jsou mojí srdeční záležitost a 
nedokáži si představit lepší místo pro 
život. A ráda bych, aby to tak zůstalo. 
Všem obyvatelům bych moc ráda po-
děkovala za jejich hlas. Moc si toho 
vážím a hodně to pro mne znamená.

Lukáš Zapletal
Pracoval jsem 24 let jako hasič-technik 
u HZS DP Praha. V současné době jsem 
zaměstnán jako údržbář v MŠ. Jsem ak-
tivním členem SDH Lysolaje. Moje záliby 
jsou cykloturistika a turistika. V příštích 
čtyřech letech se budu i nadále spolupo-
dílet na podpoře činností SDH Lysolaje.

Ing. Jan Pravda
Mým oborem jsou informační techno-
logie a z toho důvodu bych chtěl napo-
moci již probíhající kompletní digitalizaci 
našeho úřadu. Druhým úkolem bude v 
rámci Komise bytové politiky s ostatními 
členy doporučit dle schválené metodiky 
přidělení obecních bytů žadatelům.

Ing. Miloš Šimon
Předseda fi nančního výboru
Vzhledem ke svým zkušenostem z ob-
lasti běžeckých disciplín a otužování 
bych se chtěl zaměřit na podporu zdra-
vého životního stylu a podporu spor-
tovních aktivit u dětí i dospělých, včetně 
pořádání tradičního Lysolajského běhu.

MUDr. Marie Štědrá, 2. místostarostka 
I v dalších čtyřech letech se budu ráda s 
vámi všemi potkávat prostřednictvím Ly-
solajského zpravodaje, shánět zajímavé 
tituly a udržovat v chodu naši místní 
knihovnu a především pokračovat v 
práci v oblasti zdravotně sociální. Věřím, 
že nové zastupitelstvo společně přispěje 
k příjemnému životu v naší městské části.

Michaela Císařová, 1. místostarostka
Z pozice místostarostky se budu na-
dále věnovat kulturní oblasti a navíc 
nově kompletnímu provozu komunit-
ního centra a následně také společen-
ského domu, který je nyní ve výstavbě. 
Jelikož mi lysolajští občané leží na 
srdci, budu se maximálně snažit, aby 
si všichni našli v programu to své. 

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LYSOLAJE PRO OBDOBÍ 2022 - 2026
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ZA HUMNY
.
Prahu 6 po následující volební ob-
dobí povede Jakub Stárek z ODS. Na 
pokračování ustavujícího jednání za-
stupitelstva ho zvolilo 29 zastupitelů 
ze 42 přítomných. ODS s KDU-ČSL 
bude na šestce vládnout v koalici se 
STAN s podporou Zelených a PRAHA 
6 SOBĚ. Koalice má těsnou většinu 
23 zastupitelů z celkového počtu 45.

Praha 6 představila také novou po-
dobu své vizuální komunikace. Pre-
zentovat se bude stylem od studia 
ReDesign, které uspělo mezi 76 ná-
vrhy designérské soutěže pořádané 

odbornou organizací Czechdesign. 
Výchozí ideou nové vizuální identity 
Prahy 6 je geometrické tvarosloví odvo-
zené z historického znaku městské části. 
„Tento lineární ‚štít‘ se zaoblenými spod-
ními rohy funguje jako základní stavební 
prvek pro celý systém. Ve své tvarové 
jednoduchosti se vztahuje k funkcio-
nalistické estetice, která je pro Prahu 6 

typická. Záměrně jsme však tento motiv 
nezatěžovali explicitními lokálními znaky, 
vsadili jsme spíše na odvozenou atmo-
sféru místa, která může fungovat jako 
symbol lokálního patriotismu ve smyslu 
domovního znamení,“ vysvětlil Petr Krej-
zek ze studia ReDesign. Novou vizuální 
identitu Prahy 6 vytvořil společně s gra-
fickou designérkou Kateřinou Šuterovou.
Nově bude městská část vystupovat pod 
jednoduše identifikovatelnou zelenou 
barvou v tónu, která evokuje přírodu 
a klid, ale zároveň do ní vkládá mo-
derní živý akcent městské aktivity. Sou-
částí stylu je pak i písmo „Grotesk Civil“ 
od české písmolijny Superior Type.

Petřiny s Malovankou jsou od poloviny 
září propojené novým spojením MHD. 
Linka 164, která ve směru z Bílé Hory 
končila u petřinské polikliniky, nově ve 
své prodloužené trase jezdí Radimo-
vou ulicí a pokračuje až na Dlabačov 
k hotelu Pyramida. Na trase vznikly 
dvě nové zastávky, ve  zbývajících 
případech bude midibus zastavovat 
ve  stávajících zastávkách jiných linek. 

Správa železnic dokončila rekon-
strukční práce ve stanici Roztoky. Za-
tímco kolejiště disponuje moderními 
bezbariérovými nástupišti, výtahy a 
prodlouženým podchodem, památkově 
chráněné letní čekárně se vrátil původní 
historický vzhled z doby jejího vzniku v 
roce 1911. Celkové investiční náklady 
stavby dosáhly 408 milionů korun. 
Rekonstrukce stanice odstartovala loni 

v únoru. Přestavbou prošla všechna 
nástupiště, která jsou nově vyvýšená 
do úrovně 550 milimetrů nad ko-
lejí pro pohodlný nástup do vlaků. 
Zmodernizován je i podchod z roku 
1983, který byl navíc prodloužen až 
do areálu Středočeského muzea. Re-
konstrukcí prošly také toalety v ná-
dražní budově. U jejich vstupu je 
instalovaná automatická pokladna 
a čtečka QR kódů pro otevření dveří.
Nad rámec stavby došlo po dohodě s 
městem také k rekonstrukci letní pa-
mátkově chráněné čekárny u nádražní 
budovy, která vznikla v roce 1911.

Zoologická zahrada
Neděle 27. 11. 2022 - Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu
Zúčastněte se již tradičního slavnost-
ního rozsvícení vánočního stromu 
a užijte si bohatý vánočně laděný 
program. Od 15:30 bude vstup pro 
návštěvníky za symbolických 50 Kč.

Praha 6 
Vánoční koncert Filmové filharmonie 
- vstup volný
Vánoční koncert Národní technické 
knihovny a Městské části Prahy 6 s te-
matikou filmových melodií v podání Ko-
morního souboru Filmové filharmonie. 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 1. pro-
since od 17:00 hod v Hale služeb NTK. 
V jejím rámci proběhne pro zájemce od 
16:00 hod. blok komentovaných pro-
hlídek, na kterých se seznámíte s his-
torií knihovny a architekturou budovy. 
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 SDH LYSOLAJE
V sobotu 27. srpna jsme oslavili 130. 
výročí založení našeho sboru. Bohužel 
ještě v průběhu valné hromady byla 
naše jednotka povolána k požáru střechy 
jednoho z pavilonů Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze 6. Zásah probíhal v 
dýchací technice a část hasičů evakuo-
vala pavilon společně se zaměstnanci 
nemocnice, policisty a záchranáři. Cel-
kem byla evakuována necelá padesátka 
osob včetně pacientů lůžkové části pa-
vilonu. Díky tomuto neplánovanému 
zásahu musely jít oslavy částečně stra-
nou, přesto jsme uspořádali průvod obcí, 
slavnostní kladení věnců u pomníku 

padlých a také několik ukázek z naší 
činnosti, mimo jiné i činnosti mladých 
hasičů z kroužku Mladý hasič-záchra-
nář. Ukázku vyproštění z havarovaného 
vozidla jsme bohužel z důvodu výše 
uvedeného požáru nestihli. Přestože 
nám oslavy částečně narušil i déšť, jsme 
rádi, že jsme je přes všechny kompli-
kace nakonec zvládli důstojně oslavit.

V sobotu 1. října jsme se zúčastnili Me-
moriálu Františka Malého v sousedním 
Suchdole. Jedná se o noční soutěž, na 
kterou jsme tentokrát vyslali dvě druž-
stva. Jedno družstvo tvořili naši zkušení 
muži ve složení Lukáš Zapletal, Martin 
Čuda, Marek Čuda, David Valtr, Miroslav 
Valtr, Pavel Kaudl a Martin Tomášek, 
druhé družstvo tvořili naši dorostenci, 

pro které to byly jejich první oficiální 
závody a přijeli spíše sbírat zkušenosti. 
K našemu velkému překvapení se 
nám vůbec nevedlo špatně. Družstvo 
mužů obsadilo úžasné 3. místo a druž-
stvo dorostenců báječné 5. místo (a to 
přestože běželo také v kategorii mužů).

JSDH Lysolaje

SPOLEK PC LYSOLAJE
Ochlazuje se, dny se zkracují a posun 
hodinek na zimní čas nástup podvečer-
ního šera ještě urychluje.  Tím pro hráče 
pétanque končí venkovní období a obě 
kvalitní hřiště v Lysolajích budou do jara 
obsazena jen občas těmi nejotužilejšími. 
Letošní hráčská sezóna patřila mezi po-
měrně vydařené. Členové klubu se zú-
častnili řady lokálních turnajů a zavítali 
také na zahraniční akce s mezinárodní 
účastí  - Centrope Cup v rakouském 
Illmitzu a slovenské Galantě. Úspěchu 
se podařilo dosáhnout na setkání téže 
kategorie pořádaném v České republice 
(Centrope Cup v Liblici koncem května), 

v rámci kterého jsme vyhráli turnaj B. 
Další pohárový zisk jsme zaznamenali 
ještě koncem září – stříbrné druhé místo 
na turnaji Meva Cup ve Vědomicích.
V polovině října se část lysolajského 
týmu poprvé zúčastnila pětidenního me-
zinárodního turnaje ve španělské Santa 
Susanně. Není zařazen mezi oficiální svě-
tové akce a nezapočítává se tudíž do 
výkonnostního žebříčku, ale jde o turnaj 
velmi oblíbený. Důkazem může být fakt, 
že letos proběhl již jeho osmnáctý ročník. 
Naše barvy hájila tři trojčlenná smíšená 
družstva, která sestavili hráči několika 
českých klubů. Žádné trofeje z prvých 
míst se sice přivézt domů nepodařilo, ale 
myslíme si, že mezi 115 zúčastněnými 

týmy z řady zemí jsme ostudu neudělali. 
Sportovní setkání takového rozsahu bylo 
pro nás velmi zajímavou zkušeností a 
prostředí jižního španělského pobřeží – 
již bez většiny turistů, ovšem s teplotami 
vzduchu stále ještě kolem 24 a moře 20 
stupňů – zajistilo po všech stránkách 
příjemnou pohodu.    Během nastáva-
jících měsíců plánujeme jako každý rok 
tréninky v únětickém pivovaru, kde se 
také chystáme zúčastnit soutěží zimní 
UBU ligy. Na jaře pak, jakmile to počasí 
jen trochu dovolí, se budeme opět těšit 
na svá domovská venkovní lysolajská 
hřiště. Pevně také doufáme, že se objeví 
noví zájemci o pétanque, kteří rozšíří 
naše klubové řady. Budou srdečně vítáni.
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Letní lenoše-

ní, jež dorazily do redakce Lysolajského 

zpravodaje, odbornou porotu naší foto-

soutěže nejvíce zaujala panoramata paní 

Silvie Bajové. 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: 

Advent v Lysolajích

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 21. 11. 2022 

ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 28. 11. 2022

ul. Podholí, ZO Sadová

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Úterý 22. 11. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Úterý 13. 12. 2022

14:00 - 18:00 hodin 

Žákovská x Starodvorská

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Jaroslav Srb - 85 let

Pan Josef Kudeřík - 90 let

Paní Zdeňka Kučerová - 70 let

Paní Zdeňka Trojanová - 80 let

Paní Jana Bartlová - 75 let

Paní Eva Brkalová - 75 let

Paní Danuše Linhartová - 85 let

Pan Václav Pánek - 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

ROZLOUČENÍ

Pan Jiří Liška zesnul
dne 17. 8. 2022 ve věku 28 let.

Paní Věra Petrboková zesnula
dne 3. 9. 2022 ve věku nedožitých 74 let.

Paní Ilona Trousilová zesnula
dne 3. 10. 2022 ve věku 64 let.

Pan Miroslav Linhart zesnul
dne 5. 10. 2022 ve věku  83 let.

Pan Ivo Leinveber zesnul
dne 3. 11. 2022 ve věku  62 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: 2. 2. 2023 v nákladu 800 ks, 
uzávěrka je 15. 1.  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

POZOR NA PODVODNÍKY

Vážení občané, množí se nám od vás in-

formace o nabídkách na uzavření nových 

smluv na dodávky energií a také na od-

kupy vašich pozemků s tím, že předmět-

ná nabídka či prodej jsou  zkonzultová-

ny a schváleny vedením městské části.

Upozorňujeme, že se jedná o podvodné jed-

nání a vedení městské části v žádném pří-

padě není s nikým domluveno, aby jednal a 

nabízel jménem MČ Praha-Lysolaje nabídky 

na dodávku energií či odkup vašich pozemků. 

Dávejte si na toto jednání pozor a případně  

kontaktujte ÚMČ Praha-Lysolaje na tel 220 

921 959, abychom mohli zakročit. Děkujeme.
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Sobota 26. 11. 2022, 14:00 Vánoční výtvarná dílna pro děti i dospělé
v sále hasičské zbrojnice.

Neděle 27. 11. 2022, 16:00 Tradiční adventní setkání spoluobčanů                                    
u lysolajského betlému od akademického 
sochaře Milana Váchy v parku Kaménka 
s vystoupením dětí z MŠ a ZŠ a následné 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Neděle 4. 12. 2022, 15:00 Hasičská mikulášská besídka a diskotéka 
s nadílkou v sále hasičské zbrojnice.

Neděle 11. 12. 2022, 13:00 Oblíbený adventní pétanquový turnaj                    
s ochutnávkou vánočního cukroví                       
na hřišti u Zázračné studánky.

Neděle 18. 12. 2022, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 
kvarteto ARCHI DI PRAGA, komorní 
orchestr, s pěvkyní a s uměleckým
vedoucím Františkem Eretem. Zazní směs 
českých a světových vánočních koled v sále 
hasičské zbrojnice.

Středa 21. 12. 2022, 16:00 Předvánoční setkání v základní škole 
spojené s vánočním programem pro 
veřejnost.

Sobota 24. 12. 2022, 10:00 Vánoční otužování v přírodním biotopu.

Sobota 24. 12. 2022, 24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie 
Sedmibolestné v Houslích se svátečním 
úvodním slovem, svařeným vínem                        
a koledami.

Neděle 1. 1. 2023, 14:00 Sousedská novoroční procházka po 
krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním 
mostku v parku Kaménka.

Všichni jste srdečně zváni!
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Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků 
23. 11. – 24. 12. 2022 včetně víkendů

denně 8 – 18 hod.

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz

Rýznerova 3/24
ÚNĚTICE

VÁ NOČNÍ STROMK Y NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Baobab Vánoční stromky
w w w.baobab.cz

Z LYSOLAJ NA SPARTATHLON
Na stupně vítězů sice nedosáhli, přesto 
čeští ultramaratonci zanechali na le-
tošním legendárním Spartathlonu ne-
smazatelnou stopu. Do cíle ikonického 
závodu, který měří 246 kilometrů a běhá 
se vždy v září hornatou krajinou mezi 
Aténami a Spartou, v elitní desítce muž-
ského pořadí doběhli hned čtyři, v první 
20 pak pět. Jedním z nich byl lysolajský 
občan Petr Pasler, který se tradičně zú-
častňuje také Lysolajského běhu a kte-
rého jsme rádi požádali o krátký rozhovor. 

Jaké byly  pocity v průběhu a na konci 
tak extrémního závodu? 
Během závodu se jako vždy u podob-
ných tratí střídají pocity, kdy to jde s 
lehkostí a běží se vám skvěle, se stavy 
krizovými a člověk musí překonávat 
bolesti a hledat nejrůznější druhy  mo-
tivace, jak se zase rozeběhnout s ra-
dostí. Měli jsme možnost poznat velký 
kus Řecka a místní lidi. Na konci byl sa-
mozřejmě skvělý pocit, že jsem se do 
Sparty dokopal i díky dlouhodobému 
tréninku, který jsem mohl absolvovat za 

podpory a trpělivosti mých nejbližších.

Jak jste se dostal od Lysolajského 
běhu až na Spartathlon? 
Svůj první maraton jsem běžel v roce 
2010, pak už si mne našly delší běhy 
jak na asfaltu, tak v horách a přes ně 
jsem se propracoval až na letošní 
Spartathlon. Přišel jsem na to, že s při-
bývajícím věkem člověk sice nevyvine 
takovou rychlost, ale zato může vydr-
žet běžet déle.  Lysolajský běh je sice 
trochu kratší, ale v principu jde o to 
stejné, o radost z běhu a společného 
setkání s lidmi, které tato radost spojuje, 
v Lysolajích navíc v krásném prostředí.

Jak se chystáte na další závody a co 
Vás nabíjí? 
Baví mne nejen samotné závody, které 
můžou fungovat i jako motivační cíl, ale 
samotné běhání při tréninku. Běh ne-
beru jenom jako zábavu, ale mimo jiné 
i jako způsob mentální očisty, udržování 
se v kondici a překonávání lenosti, což 
může pak pomoci i v ostatním životě. Do 
konce roku si zaběhnu ještě krátký závod 

v terénu Velká Kunratická a v prosinci 
Pražskou stovku, letos 130 km dlouhý zá-
vod. Každý rok je jiná trasa, vždy končící 
v Praze, tento rok poběžíme ze Sázavy. 
Děkujeme za rozhovor - Michaela Císařová


