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Úvodní sLovo

Milí spoluobčané, rád bych vás všechny 
pozdravil v čase adventu. S koncem roku 
přichází nejen doba Vánoc, ale i doba úvah 
a přemýšlení o tom, jaký ten rok byl. Pro 
mnohé z vás znamenal velké změny v ži-
votě, přinesl radosti i bolesti, pro jiné byl 
naopak rokem poklidným bez velkých 
výkyvů, rokem jistoty a sklízení plodů 
své práce. Pro mě to byl rok velkých věcí  
a nových poznání. Díky své funkci jsem 
měl možnost nahlédnout do domácností  
i srdcí mnohých z vás. Jak se říká, všude 
žijí dobří i zlí lidé a já měl doposud buď 
štěstí na většinu těch dobrých nebo musím 
konstatovat, že u nás v Lysolajích je těch 
dobrých podstatně více. Jsem tomu rád 
a věřte, že moje práce pro Lysolaje je tak 
mnohem snazší a radostnější.

S novým zastupitelstvem jsme se celý 
uplynulý rok snažili dát vám všem pocit, 
že do Lysolaj patříte, že budování domova 
je naše společná věc a že pokud budeme 
všichni táhnout za jeden provaz, tak se 
nám tu bude opravdu dobře žít.

Pro chvíle společného setkání a sportu 
jsme nechali zbudovat nové hřiště nad zá-

zračnou studánkou, kde jsme letos i poprvé 
ozdobili přírodní vánoční strom a oslavili 
zde příchod adventu.

V průběhu roku jsme věnovali velkou po-
zornost dětem a naší základní i mateřské 
škole.

Podpořili jsme vznik a fungování Mateř-
ského centra Liška a nového lysolajského 
pétanque klubu.

Naši hasiči dokazovali svoji odvahu a při– 
pravenost při svých výjezdech, aktivně po-
máhali při akcích městské části, opět bodo-
vali na soutěžích i skvěle reprezentovali při 
hostování jinde.

Ke zlepšení bezpečnosti provozu jsme 
nechali v ulici Lysolajské údolí instalovat 
informační radary. Důsledně jsme řešili 
nový územní plán a s ním spojené konflikt-
ní stavby jako dálniční okruh nebo plánova-
ná výstavba nové letištní dráhy v Ruzyni.

Podařilo se nám prosadit novou autobu-
sovou linku, která nyní nově obsluhuje ulici 
Sídlištní a Hřebenovou.

Vážně jsme se zabývali životním prostře-
dím a asi nejvíce energie jsme věnovali ly-
solajské zeleni. Zabezpečovali jsme skalní 
masivy v přírodní památce Housle, mýtili 
jsme náletové dřeviny, prořezávali stromy, 

vysazovali jsme desítky nových i mnoho 
další zeleně. Vznikla nám nová platanová 
alej při vjezdu do Lysolaj směrem od Ho-
roměřic.

V zimě jsme hrabali sníh a sypali komu-
nikace, v létě jsme sekali trávu a zametali 
chodníky. Podařilo se nám zvelebit několik 
zanedbaných koutů Lysolaj.

Své opravy zažil v uplynulém roce úřad, 
hasičská zbrojnice i obecní garáže. Rozší-
řili jsme množství kulturních akci a oživili 
tak společenský život v Lysolajích.

Hájili jsme zájmy Lysolaj doma i u sou-
sedů.

V neposlední řadě jsme se každý den vě-
novali naší běžné práci, abychom vám za-
jistili samosprávu i veřejnou správu k vaší 
maximální spokojenosti.

S koncem roku je zde i hodnocení naší 
odvedené práce. Tentokrát je to však na 
vás.

Rád bych vám jménem celého zastupi-
telstva a zaměstnanců úřadu městské části 
poděkoval za důvěru a pomoc v uplynulém 
roce a popřál vám klidné vánoční svátky, 
do nového roku hodně zdraví, štěstí a osob-
ních úspěchů.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

 Foto: Ing. Jiří Karvánek

LysoLajský  
zPravodaj
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Prosinec 2011 v obrazech

Pěvecký sbor naší školy.

Někteří z patronů lysolajských třešní.

Patron Alexander Hemala.

„Svůj“ strom zasadili i manželé Kučerovi.

Kreace z vánoční dílny.

Profesionální práce lysolajských amatérských aranžérů.První adventní svíci zapálil senátor Ing. Petr Bratský.
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zPrÁvY z radnice

Dne 7. 12. 2011 zasedalo Zastupitelstvo 
městské části Praha – Lysolaje
• Zastupitelstvo na svém zasedání schvá-
lilo nový jednací řád zastupitelstva.
• Byla schválena nová podoba čtyřstran-
né dohody mezi restituenty, bytovým 
družstvem, soukromou společností a naší 
městskou částí na pozemky okolo domů 
Bytového družstva I. – Lysolaje, o jejíž 
přípravě jsme vás již informovali. Součás-
tí dohody je i podpis darovací smlouvy, 
na jejímž základě by Městská část Pra-
ha – Lysolaje měla nově získat zdarma 
do vlastnictví od restituentů pozemek  
č. 503/15 k.ú. Lysolaje o výměře 644 m2.
• Byl odsouhlasen bezúplatný převod 
majetku naší městské části na Základní  
a Mateřskou školu Praha 6 – Lysolaje, jíž 
je městská část zřizovatelem. Jedná se  
o majetek, který škola již bezúplatně 
užívá.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo převedení 
výsledku hospodaření ve schvalovacím 
řízení za rok 2010 na syntetický účet 432 
– Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta  
z minulých let ve výši zisk 1 353 148,52 
Kč v okruhu hlavní činnosti a ve výši zisk 
1 019 633,10 Kč v okruhu vedlejší (zda-
ňované) činnosti.

• Zastupitelé schválili rozpočet peně-
žitých fondů – Fondu rezerv a rozvoje  
a Sociálního fondu na rok 2012.
• Zastupitelstvo schválilo odpis nevyma-
hatelné pohledávky, která vznikla v roce 
2007 tím, že jeden z bývalých nájemců  
v bytovém domě na adrese Lysolajské 
údolí č. 25 neuhradil částku za vyúčtová-
ní služeb spojených s nájmem bytu.
• Dále bylo konstatováno, že rozpočet 
hlavního města Prahy na rok 2012 není 
dosud schválen a městská část Praha – 
Lysolaje tedy nemůže přistoupit ke schvá-
lení vlastního rozpočtu na rok 2012. Do 
doby schválení vlastního rozpočtu se 
hospodaření městské části bude řídit 
platnými pravidly hospodaření rozpočto-
vého provizoria schválenými usnesením 
č. 6/2/2010 z 2. prosince 2010.
• Byl projednán záměr opětovného pro-
nájmu nemovitosti na adrese Lysolajské 
údolí č. 119 (bývalá prodejna potravin). 
Stále se mohou hlásit zájemci o proná-
jem nemovitosti.
• Zastupitelstvo schválilo doporučení 
hlavnímu městu Praze na změnu Statutu 
hl. m. Prahy, kde navrhuje obnovení Sně-
mu starostů městských částí jako zvláštní-
ho orgánu hl. m. Prahy. To by mělo vést ke 
zlepšení prosazování zájmů malých měst-
ských částí. Ku příkladu v současnosti, 
kdy je ohrožena budoucí existence malých 

městských částí a hrozí jejich sloučení  
s těmi většími je důležité, aby hlas občanů 
malých městských částí byl vyslyšen právě 
prostřednictvím svého starosty.
• V rámci schvalování rozpočtových opat-
ření se zastupitelstvo rozhodlo poskytnout 
základní škole investiční dotaci v celkové 
výši 220 000 Kč na nákup dvou nových 
interaktivních tabulí, které přispějí k další-
mu zlepšení výuky v naší škole.
• S koncem roku došlo k další velké vý-
sadbě stromů. Bylo vysázeno stromořadí 
s platany podél ulice Štěpnice. Dále ně-
kolik lip, jeřábů a v Houslích 15 třešní 
našich původních odrůd.

Byla upravena stráň podél ulice Hliník 
a prostor před samoobsluhou. Vysázeli 
jsme stovky keřů.

Taktéž jsme nechali instalovat další 
lavičky a brzy budou následovat nové od-
padkové koše.
• Zastupitelstvem a členy jednotlivých vý-
borů a komisí byl zhodnocen rok 2011. Bylo 
konstatováno, že z hlediska hospodaření  
a práce Úřadu městské části Praha – Ly-
solaje byl tento rok úspěšný. Zastupitelstvo 
vyzývá občany, nechť sami zhodnotí práci 
svých komunálních zástupců za uplynulý 
rok a případně navrhnou další možnosti 
zlepšení kvality života a pohodového byd-
lení v Lysolajích.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

zPrÁvY ze škoLY  
a škoLkY

Během druhé poloviny listopadu a na 
počátku prosince doplnilo školní výuku 
mnoho akcí. 14. listopadu se vypravila 
na výstup na horu Říp 1. a 3. třída. Žáci 
zdárně zdolali vrchol, prohlédli si rotundu 
sv. Jiří a po krátkém občerstvení se moh-
li vydat na zpáteční cestu. 18. listopadu 
navštívila 8. třída zoologickou zahradu.  
22. listopadu si vybraní žáci procvičili 
znalost angličtiny při besedě s profesorem 
univerzity v etiopském městě Adis Abeba, 
který je seznámil se životem ve své zemi. 
Na oplátku měli naši žáci připravenu 
prezentaci naší školy v anglickém jazyce.  
V průběhu besedy si všichni mohli vy-
zkoušet etiopské národní tance a na závěr 
proběhla diskuse s rozmanitými dotazy na 

život v této vzdálené zemi. 25. listopadu 
proběhl hudební pořad „Poutníci – na 
cestách country“, kterého se účastnila  
4. a 5. třída. Při vystoupení této skupiny se 
žáci blíže obeznámili s hudebním žánrem 
country. 29. listopadu proběhlo v 6. třídě 
školní kolo matematické soutěže Pytha-
goriáda, tato soutěž byla též uspořádána  
1. prosince v 5., 7. a 8. třídě. Ten samý 
den se konala přednáška Městské poli-
cie Praha zaměřená v rámci prevence 
na téma Jak si nenechat ublížit. Žáci  
6. a 7. třídy byli upozorněni na nebezpe-
čí, které se může vyskytnout při používá-
ní internetu. Přednášku vhodně doplnil 
přehraný dokument, v němž byly použi-
ty jako varování skutečné příběhy dětí.  
5. prosince v dopoledních hodinách za-
mířil do tříd Mikuláš v doprovodu čertů 
a anděla. Svatý muž zjistil, že u nás máme 
vcelku hodné děti, za což si pak odnesly 
drobnou odměnu, a čerti odešli s nepoří-
zenou, neboť si s sebou do pekla neodnesli 
žádného žáka. 3. třída se před čerty ukryla 
do knihovny v Suchdole, kde se pod ve-
dením lektorky učila skládat origami. Od-
poledne pak proběhla mikulášská besídka  
v družině. Mikuláš si předvolal před knihu 
hříchů jednotlivé žáky, hodné pochválil  
a ti s více hříšky se mu museli zavázat, že se 
polepší. Za písničky a krásný obrázek byli 
odměněni balíčkem. 6. prosince zavítala  

1. a 3. třída na koncert s vánoční témati-
kou, jenž proběhl v kostele na Kampě. 
Odpoledne pak vystoupil náš pěvecký sbor 
pod vedením paní učitelky Tomajkové na 
Staroměstském náměstí, kde zapěl několik 
vánočních písní. 7. prosince pak navštívily 
obě druhé třídy Pražský hrad. Zde je pro-
vedl průvodce, který je seznámil s historií 
Pražského hradu a s památkami. Součástí 
prohlídky byla i návštěva Muzea hraček. 

16. prosince se vydala 5. až 7. třída na 
výlet do Kutné Hory, aby poznala míst-
ní pamětihodnosti a vyrobila si vánoční 
ozdobu v rámci tvořivé dílny. S blížícími 
se vánočními svátky nastává čas, kdy se 
otevírají dveře naší školy pro rodiče a ve-
řejnost a jsou pro ně připraveny tradiční 
vánoční trhy, hudební vystoupení žáků 
školy a představení divadla Buchty a lout-
ky – Andělíček Toníček. Tento den nastal 
21. prosince, všichni byli srdečně zváni do 
naší školy. Naši žáci se na tento den pilně 
připravovali a vyráběli drobné předměty, 
které jste si všichni mohli zakoupit. 

V novém roce nás pak bude čekat další 
důležitá akce, a to schůzka pro zájemce 
o 1. třídu, která proběhne 10. ledna. Poté 
bude 17. a 18. ledna následovat zápis do 
1. třídy. Nyní mi již nezbývá, než vám 
popřát pokojné prožití vánočních svátků  
a příjemný vstup do nového roku.

 Jana Plechingerová 
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zprávičky  
ze školky
Přestože se Vánoce kvapem blíží, za okny to tak 
bohužel vůbec nevypadá. Sníh v letošním roce 
nenapadl ani na Martina, ani na první adventní 
neděli, ale děti se přesto nemohou dočkat Vánoc. 
Čekání jim zkrátila mikulášská nadílka, při které 
bylo opravdu jen velmi málo slziček, protože buď 
byly děti letos mimořádně hodné, nebo nás navští-
vil ten nejhodnější čert z pekla.

Druhý den jsme měli ve školce moc pěkné hu-
dební vystoupení J. Helekala. Děti s nadšením 
tancovaly i zpívaly.

Celá školka žije přípravami na Vánoce, takže 
jsme s dětmi upekli linecké cukroví, vyrábíme 
přáníčka a dárečky pro rodiče a hlavně zpíváme 
koledy.

Děti z kroužku Zpívánky měly 15. 12. vystoupení 
ve třídě Medvíďat. Školkové děti si užily vánoční 
besídku a posezení s rodiči v pondělí 19. 12. Hned 
druhý den čekala děti nadílka pod stromečkem.

Přejeme všem za naši školku hezké prožití vá-
nočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v celém 
novém roce 2012.

Dvacet osm dětí z kroužku výtvarné výchovy pro  
1. – 4. třídu ZŠ Lysolaje se v tomto školním roce 
vydalo na cestu kolem zeměkoule. Povídáme si  
o kontinentech, zemích, lidech a přírodě, prohlí-
žíme mapy, knížky a obrázky. Každé téma se pak 
pokoušíme – každý po svém – zpracovat různý-
mi technikami. Naše obrazy i prostorové práce se 
chystáme vystavit na našich tradičních výstavách 
v únoru a v červnu. 

Díky internetu však nemusíme jen cestovat prs-
tem po globusu a přemýšlet, jak se asi žije někomu 
z těch (prý asi tak od předvčerejška) sedmi mili-
ard lidí třeba na úplně druhé straně naší planety… 
Podařilo se nám získat kontakt zatím na dvě školy, 
od nás velmi vzdálené: jedna je ve městě Rova-
niemi (město ve Finsku blízko polárního kruhu)  
a druhá na malém ostrově Pitt (v souostroví Cha-
thamových ostrovů v Tichém oceánu, nejbližší 
země – Nový Zéland – je vzdálena přes 800 km). 
Protože na ostrově Pitt žije jen 36 obyvatel, je to 
škola malá, má jen 10 žáků. Její ředitel a jediný 
učitel v jedné osobě nám již poslal několik foto-
grafií ostrova a také krásné obrázky, které pro nás 
jeho žáci namalovali. My jim posíláme zase něco 
z Lysolaj: kolorované kresby kapličky v Houslích, 
naší školy, hasičárny… Děti se už těší na další 
zprávy od protinožců a z Laponska.

Naše obrázky si průběžně můžete prohlédnout  
i v Lysolajském zpravodaji.

Alena Zavadilová

„z Lysolaj až  
na konec světa“
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tiP na výLet

Loretánské náměstí na hradčanech

Je zima, tak žádné dlouhé trajdání. 
Zajedeme na Hradčany na Loretánské 
náměstí.

Prohlédneme si samozřejmě Černínský 
palác, Loretu a kostel Nanebevzetí Panny 
Marie s dělovými koulemi ve zdivu. Ale  
o těchto stavbách víme dost, nám dnes pů-
jde o domy ostatní, rovněž zajímavé.

Návštěvu doporučuji začít rovnou  
v pivnici U černého vola, neboť takové-
ho kozla jako tady nemají nikde v Praze. 
Ostatně dům je také pamětihodný, vysta-
vět ho nechal někdy po r. 1560 Matouš 
Marber (první zmínka o domě v r. 1574), 
do dnešního rozsahu ho nechal r. 1629 
přestavět správce Říšské kanceláře Ger-
hard Ostrmayer. Kolem roku 1726 vznikla 
bohatě zdobená fasáda ve stylu pozdního 
baroka (pozorný divák si všimne slepých 
oken). A právě při vizitaci toho roku je 
zmiňován šenk. Ve středu domu je do-
movní znamení, polychromovaný reliér se 
svatým Lukášem, který předvádí Panně 
Marii její obraz. Proto se domu říkávalo  
U svatého Lukáše. Jinak se mu říkalo 
U černého orla i jinak, nebudu to zde 
uvádět, abych věc nezamotal; jméno 
U černého vola vzniklo nejspíš zko-
molením, písařskou chybou, někdy  
v minulém století. Pivnice, jak ji známe, 
byla otevřena v roce 1965 nebo 66. Už 
skoro čtyři desítky let se tu ve čtvrtek 
v šest hodin schází Spolek přátel piva 
u Černého vola. Štamgastem tu býval 
spisovatel Karel Pecka (1928–1997), 
dnes tu svoji dýmku spokojeně poku-
řuje novinář Rudolf Zeman (*1939).  
V pivnici se natáčela povídka z poslední-
ho filmu Josefa Kemra (1922–1995) Ma-
lostranské humoresky.

Vedlejší dům číslo 2/108 sluje U Draho-
mířina sloupu nebo Šlikovský. Drahomířin 
sloup tu stál ještě roku 1729 a jméno měl 
po úhlavní nepřítelkyni křesťanstva, která 
se tu prý propadla do pekla a ještě dnes jez-
dí občas v ohnivém kočáře s koňmi pekel-
nými, ovšem bez vozky, řádného křesťana. 
Také tu prý bývalo popraviště urozených 
osob. Jisto je, že renesanční dům z let 1573 
–79 nechal vystavět Michal Khek ze Švar-
cpachu, stavební písař Pražského hradu; 
ten jistě využil služeb hradních stavitelů.  
V roce 1725 jej držel František Josef Šlik, 
odtud jméno domu. V budově bylo hrad-
čanské policejní ředitelství, po ovdovění 
(1948) tu žila Hana Benešová (1885– 
1974), manželka prezidenta Beneše, což 
upomíná pamětní deska od sochaře Prec-
líka. Dům koupil miliardář Bakala pro 
Knihovnu Václava Havla.

Dům číslo 3/109 má jména Kolowratský, 
také U deklamátorů nebo U Pešků. Objekt 
je opět renesanční, z několika stavebních 

etap z let 1564–69 a 1579, navíc klasi-
cistně upravovaný v l. 1801–5 a 1839–40. 
Stavebníkem byl Matouš Fejfar. V 17. sto- 
letí ho vlastnil Albrecht Libštejnský z Ko-
lowrat, odtud jméno; údajně jej koupil 
„úplně stržený a zruinovaný“. Roku 1764 
k domu přišel deklamátor při úřadu desk 
zemských Leopold Peschek. V domě  
27. září 1787 zemřel Ignác Platzer, známý 
český sochař, sedmdesátiletý. Ještě done-
dávna byla na fasádě deska, že zde působil 
docent Antonín Svoboda (1907–1980), kte-
rý vedl výzkumnou skupinu samočinných 
počítačů a pod jehož vedením byl vyvinut 
náš první elektronický počítač EPOS. Ještě 
dodejme, že tu na počátku minulého století 
sídlilo velitelství 8. dělostřeleckého pluku. 

Dům č. 4/110 zvaný U širokého (někdy 
prostranného) dvora je rovněž renesanč-
ní, z let 1622–25, barokně upravovaný  
v l. 1660–63. Kolem roku 1630 tu býval 
hostinec zvaný Široký dvůr, dnes je tu lepší 
restaurant U ševce Matouše. Bývala tu též 
dělostřelecká nemocnice.

Všechny domy v této řadě mají dvě věci 
společné, vznikly po velkém požáru Hrad-
čan a Malé Strany v r. 1541 a spojuje je, ať 
už ve sklepě či základu zdiva, gotická hra-
dební zeď, dva metry tlustá.

Ještě se podíváme naproti na číslo 8/102, 
na bývalou černínskou jízdárnu neboli 
Malý Černínský dům, někdy též Majerov-
ský. Jde o renesanční domovní zástavbu, 
barokně rozšířenou, která posléze sloužila 
jako jízdárna s konírnami a salou terrenou, 
vybudovanou černínským architektem, 
známým Františkem Maxmiliánem Kaň-
kou. Roku 1708 dům a pozemky náležely 
Janu Jakubu Majerovi, z jeho období víme, 
že objekt byl již značně rozsáhlý a byla tu 
kancelář písárny, šenk, palírna a prádelna. 

Jízdárna je zmiňována ještě s rokem 1816, 
zbořena byla po roce 1845. Pak získala ob-
jekt donucovací pracovna (jednu dobu pou-
ze ženská), která sídlila ve vedlejším Traut-
mannsdorfském paláci (čp. 180), kde bylo  
i vězení. Objekt je v naší době znám i tím, 
že se o něj vedla mediálně známá soudní 
pře mezi Martou Chadimovou a strahov-
skými premonstráty.

V prostoru náměstí bývalo pohanské po-
hřebiště, pak kostel sv. Matouše, založený 
snad Spytihněvem I. (894–921), který zřej-
mě za husitských válek zanikl. Následně tu 
byla krčma U zlaté koule. Tu s potěšením 
nechal strhnout František Josef Černín  
a vystavěl tu nový kostelík zasvěcený  
sv. Matoušovi. Zbořili ho r. 1791.

No a já doporučuji pocházku zakon-
čiti ještě jednou návštěvou U černého 
vola, abychom tu historii náležitě pro-
brali.                                                   f

(zdroj Fr. Ruth: Kronika královské Prahy, 
P. Vlček: Umělecké památky Prahy) Restaurace U černého vola.

Loretánské náměstí.

Podloubí na Loretánském náměstí.

Loretánské nároží.
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Tisk zajišťuje  
FaLon, José Martího 31,

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz 

Řádková inzerce

• Hledám k pronájmu chatičku v okolí 
Lysolaj, Suchdola, Horoměřic – celoroč-
ně obyvatelnou. Tel.: 604 930 227

• 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

• Koupím sud na dešťovou vodu. Tel.: 
733 649 186

• Kdo za odvoz přenechá či levně prodá 
drůbeží trus a kobližky? Zn.: hnojivo. 
Tel.: 604 715 429
 
• Odvezu piliny. Zn.: Stelivo pro králíka. 
Za nabídku děkuji. Tel.: 733 649 186

anketa Měsíce
Ačkoliv jsou Lysolaje co do rozlohy 
neveliké, z odpovědí na anketní otáz-
ku měsíce listopadu jednoznačně 
vyplývá, že mají hned dvě kulturně 
společenská centra. Respektive jed-
no ryze společenské, kterým jsou 
nepochybně Housle, spjaté s kaž-
doročními oslavami příchodu léta, 
tedy Slavností květů. Tím druhým se 
za kratičkou dobu své existence sta-
lo hřiště u Zázračné studánky, tedy 
enkláva původně zamýšlená jako 
sportovní. Některé hlasy ovšem vyja-
dřují potřebu vrátit se k původnímu 
historickému jádru naší městské části  
a dodat podobu navštěvované „ná-
vsi“ či náměstí prostoru před samo-
obsluhou. Renovace některých prvků 
tohoto místa již proběhla, třeba se  
i těch trhů dočkáme...

Anketní otázka na měsíc prosinec:
Jste spokojeni se změnami v praž-
ské integrované dopravě, platnými  
od 11. prosince 2011? Vyhovují vám 
současné jízdní řády? Návaznost no-
vých spojů na tramvajové linky? Své 
připomínky a náměty nám napište. 

e–mail:  
umc@praha–lysolaje.cz 

adresa:  
ÚMČ Praha – Lysolaje,  

Kovárenská 8/5,  
165 00 Praha – Lysolaje 

telefoní. číslo:  
220 921 959

Milí spoluobčané, 
jelikož nejen prací živ je člověk, i my ha-
siči se rádi pobavíme. Proto již několikátý 
rok pořádáme celoroční šipkový turnaj. 
Po celý rok každé úterý večer chodíme 
hrát šipky a na listopad připadá vyhláše-
ní výsledků. Při této příležitosti se předají 
nejlepším ocenění a společně posedíme  
a pochutnáme si na upečených kachnách. 

Každý rok před zimou je zapotřebí vy-
čistit střechu a okapy na mateřské školce, 
aby se neucpávaly svody a voda z dešťů 

sbor dobrovolných hasičů
a později tajícího sněhu mohla 
odtékat. Tuto činnost jako kaž-
doročně také zajišťujeme my,  
a proto jsme se 22. listopadu ráno 
sešli a ze střechy sundali několik 
plných pytlů napadaného listí  
a ulámaných větví. 

A ve školce ještě zůstaneme. 
5. prosince, jak známo, chodí 
Mikuláš s čertem a andělem  
a ti v pondělí dopoledne také naši 
školku navštívili. Byli to samo-
zřejmě jen naši převlečení hasiči. 
Dětem se to velice líbilo a zcela 
jistě měly před čertem respekt. 
Mikuláše ujistily, že byly hodné 
a zazpívaly písničku. Poté dostaly 
od anděla sladkosti. Večer Miku-
láš s andělem a dokonce dvěma 
čerty vyrazili po Lysolajích a na-
vštívili několik domů s dětmi. 

Na Mikuláše jsme dokonce 
v odpoledních hodinách měli vý-
jezd na Suchdol, kam jsme byli 
zavoláni, abychom zlikvidovali 
sršní hnízdo v půdním prostoru 
rodinného domu. 

Další výjezd jsme měli ještě  
12. listopadu v odpoledních hodinách. 
Vyjeli jsme oběma cisternami na pomoc 
nebušickým hasičům , kteří zasahovali na 
Přední Kopanině při požáru lesa. 

Na závěr bych velice rád za náš sbor 
všem občanům Lysolaj popřál krásné  
a klidné prožití vánočních svátků a mno-
ho štěstí a zdraví do nového roku a záro-
veň vás pozval na malou zábavu s hudbou 
a tancem, která se bude konat v sobotu  
14. ledna po výroční valné hromadě.

Pavel Peprníček, velitel SDH Lysolaje

novoroční ping–pongový 
happening
Všechny příznivce stolního tenisu 
srdečně zveme na novoroční klání. 
Hrát se bude na hřišti u zázračné stu-
dánky, čím hlubší závěje, tím větší le-
grace. Zvláště od obíhačky na ledě si 
hodně slibujeme. Na srovnání hladi-
ny podáváme horké mírně alkoholic-
ké nápoje, sportovní náčiní na místě 
k dispozici. Při enormní nepřízni po-
časí (orkán ap.) snadno transformu-
jeme pálky v šipky a přesouváme se 
do hospody u Valentů. Neboť šipky 
nás taky baví.

Sraz 1. ledna 2012 ve 13 hodin. Po-
tvrzovat účast předem netřeba. Na 
setkání s vámi se těší zárodek budou-
cího stolně–tenisového uskupení.
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NOvINKy v PrAžSKé  
INTegrOvANé dOPrAvě

(vybráno a převzato z informačního zpravodaje PID č. 21/2011) 

PředváNOčNí POSíleNí MeTrA, TrAMvAjí  
I AuTObuSů PId

Z důvodu zvýšené poptávky po cestování v období před vá-
nočními svátky jsme pro cestující v hlavním městě připravili 
od posledního listopadového víkendu až do Vánoc (období  
26. 11. 2011 – 18. 12. 2011) posílení nejvytíženějších linek Praž-
ské integrované dopravy.

Metro
Intervaly na všech linkách metra budou zkráceny, a to v sobotu 
cca mezi 9:00 a 20:00 ze 7,5 na 6 minut a v neděli cca mezi 
9:00 a 12:00 z 10 na 7,5 minuty a mezi 12:00 a 20:00 z 6–8 na 
6 minut.

traMvaje
Na všech tramvajových linkách dojde k posílení provozu. U pá-
teřních linek 9, 17, 22 a také u linek 7 a 11 budou zkráceny 
intervaly ze 7,5 na 6 minut, na ostatních tramvajových linkách 
budou zkráceny z 15 na 12 minut. Adekvátně bude posíleno  
i období v neděli dopoledne, kdy jsou běžné intervaly delší. Lin-
ka 25 bude provozována ve dvouvozových soupravách.

autobusY
Ke zkrácení intervalů dojde na linkách 133, 135, 136, 193, 207 
a 213, a to z 15 na 12 minut. Linka 197 bude v provozu také  
v úseku Sídliště Lhotka – Chodov v intervalu 30 min. (prodlou-
žení části stávajících spojů v rozsahu běžného víkendového pro-
vozu). Dále budou na linku 217 (Na Knížecí – Dejvická) celo-
týdenně nasazovány kloubové autobusy místo standardních. Na 
lince 125 budou kloubové autobusy provozovány i o víkendech.

Od 26.11.2011 bude posílena také linka 263 ve všední dny  
i o víkendech, kdy bude zkrácen souhrnný interval mezi Depem 
Hostivař a Obchodním centrem Štěrboholy v podvečerním ob-
dobí a o víkendech celodenně tak, aby ve stanici Depo Hostivař 
navazoval autobus směr OC Štěrboholy na každý spoj metra A.

trvalé změny Pid od 11. 12. 2011
Na základě požadavků městských částí a vyhodnocení stávající-
ho provozu je navržena zejména v jihozápadní a východní čás-
ti Prahy optimalizace autobusových linek Pražské integrované 
dopravy.

Změny na jednotlivých vybraných autobusových linkách  
v okolí Lysolaj

147  Navýšení počtu spojů zejména ve špičkách pracovních 
dnů náhradou za odkloněnou linku 359.

160  Převedení části spojů na linku 359, na většinu spojů nově 
nasazeny nízkopodlažní midibusy.

355  Výrazné posílení provozu v pracovní dny i o víkendech 
(zkrácení intervalů na polovinu).

359  Nová trasa linky: Dejvická – Lysolaje – Suchdol – Výhled-
ské náměstí – Únětice se zajížděním do oblasti Štěpnice, 
Nového Suchdola a sídliště Výhledy (provoz v pracovní 
dny cca do 20:00, zkrácení intervalů na 60 minut celoden-
ně, nasazení nízkopodlažních midibusů).

604  Noční linka je o víkendových nocích prodloužena o úsek 
Roztoky, Levý Hradec – Velké Přílepy – Tursko – Holubice.

615  Nová noční linka v trase Dejvická – Lysolaje – Horoměři-
ce – Statenice (v provozu vybraný spoj v noci z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli; zkušební provoz).

vybrANé NOvé AuTObuSOvé zASTávKy  
NA úzeMí PrAHy

Název Linky Charakter
K Drsnici 359 na znamení
K Horoměřicům 359 na znamení
Sídlištní 359 na znamení
Štěpnice 359 na znamení

váNOčNí A NOvOrOčNí PrOvOz PId 2011
Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních 
Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, 
a to následujícím způsobem:

Pátek 23. 12. 2011
Provoz dle jízdních řádů pro „pátek“ (prodloužený denní pro-
voz) s tím, že v provozu nebude linka 143, ani školní linky  
a školní spoje.

Štědrý den – sobota 24. 12. 2011
Provoz dle sobotních jízdních řádů cca do 18:00. Poté bude 
ukončen provoz denních linek tramvají a autobusů a bude na-
hrazen nočními linkami. Provoz metra bude ukončen cca v 1:00 
(včetně sobotního prodlouženého provozu), od 19:00 bude na 
všech linkách metra prodloužen interval na 15 minut. Noční 
tramvajové linky 52, 57 a 58 budou provozovány ve dvouvozo-
vých soupravách, souběžně s nočními autobusovými linkami 
budou také v provozu cca do ukončení provozu metra linky 
172 a 200. Vybrané příměstské autobusové linky pojedou podle 
zvláštních jízdních řádů. Provoz lanové dráhy na Petřín a přívo-
zů bude ukončen cca v 18:00.

Neděle 25. 12. 2011
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143 a 206 nejsou  
v provozu.

Pondělí 26. 12. 2011
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linka 143 není v provozu.

úterý 27. 12. 2011 – čtvrtek 29. 12. 2011
Provoz dle jízdních řádů pro „pondělí až čtvrtek – prázdniny“: 
omezení zejména v přepravních špičkách cca o 10–15%, u tram-
vajových linek bude celodenní interval 10 minut (u páteřních 
linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu nebudou školní 
linky a školní spoje a také linky 143, 182, 305, 343, 465).

Pátek 30. 12. 2011
Provoz dle jízdních řádů pro „pátek – prázdniny“ (prodloužený 
denní provoz): omezení zejména v přepravních špičkách cca  
o 10–15%, u tramvajových linek bude celodenní interval 10 mi-
nut (u páteřních linek 9, 17 a 22 interval 5 minut). V provozu 
nebudou školní linky a školní spoje a také linky 143, 182, 305, 
343, 465).

Silvestr – sobota 31. 12. 2011
Provoz dle sobotních jízdních řádů (včetně prodlouženého pro-
vozu metra a návazné povrchové dopravy). Část příměstských 
autobusových linek pojede podle zvláštních jízdních řádů.
Nočí tramvajové i autobusové linky pojedou v polovičním in-
tervalu, všechny noční tramvajové linky budou provozovány ve 
dvouvozových soupravách, na linky 504 a 510 budou nasazeny 
kloubové autobusy.

Neděle 1. 1. 2012
Provoz dle nedělních jízdních řádů. Linky 143 a 206 nejsou  
v provozu.

Pondělí 2. 1. 2012
Provoz dle jízdních řádů pro „pondělí – čtvrtek“ s tím, že  
v provozu nebudou školní linky a školní spoje.
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• Podchod pod tratí do Kladna na 
Hradčanské by měl být zbudován do 
září 2012. Budova stavebnin, kterou 
město vykoupilo za 16 a půl milionu 
korun od likvidátora firmy, bude v zimě 
demolována.

• Město Praha zvažuje půjčku 11 mi-
liard od Evropské investiční banky (na 
dvouprocentní úrok), které chce použít 
na výstavbu metra do Motola. Pokud 
by totiž magistrát stavbu prodloužení 
„Áčka“ nyní kvůli úsporám zastavil, 
přišel by o evropskou dotaci 7,3 miliar-
dy korun. Plánovaná výstavba trasy D 
se tak odkládá.

eKOPOrAdNA PrAHA: OdPAdNí vOdy
znečištěná voda je také odpad
Zodpovědné nakládání s odpadem, třídění různých druhů odpa-
du a snaha o omezování jeho produkce se v posledních letech 
staly běžnou součástí našeho života. Ale málokdo si uvědomu-
je, že i znečištěná voda je odpadem, a téměř nikdo asi netuší, 
jak velké množství odpadu v tekuté podobě vlastně produkuje-
me. Zatímco tuhých odpadů různého druhu vznikne v Praze 
ročně okolo 6 milionů tun, odpadní vody je přibližně 20x více. 
Jen ústřední čistírnou jí ročně proteče více než 125 milionů tun  
a pobočnými čistírnami dalších 10 milionů tun.

Co bychom měli o pražských odpadních vodách a kanalizaci 
vědět?

historie odstraňování odpadních vod na území hlavního 
města Prahy
Počátky snahy o zavedení systému odvedení a čištění odpadních 
vod v Praze se datují  do druhé poloviny devatenáctého století, 
kdy se Praha začala měnit v moderní velkoměsto a otázka od-
vedení odpadních vod se stala velmi aktuální. První komplexní 
projekt, který založil stávající stokový systém byl Praze předán  
v roce 1893. Součástí  projektu byla i mechanická čistírna odpad-
ních vod s kapacitou 160 tisíc tun odpadní vody denně. Stavba této 
čistírny započala v roce 1901 a 27. června 1906 byl zahájen její 
zkušební provoz.

Vznik „Velké Prahy“ v roce 1920 přinesl nové požadavky na bu-
dování nových stokových sítí. V této době byl vypracován první 

• Plzeňský Prazdroj představil v dejvic-
ké restauraci Pod Juliskou nový koncept 
podniků s Gambrinusem. Pivovar plá-
nuje otevírat takových hostinců deset až 
patnáct ročně, prozatím jen v Čechách. 

• Praha 6 dražila v Písecké bráně deset 
vánočních stromů, které ozdobily různé 
osobnosti, mimo jiné třeba herci Dejvic-
kého divadla. Pátý ročník aukce vynesl 
rekordních 606 tisíc korun. Peníze míří do 
Domova sv. Rodiny v Liboci a sv. Karla Bo-
romejského.

• Průměrná hrubá mzda v Praze vzrostla 
na 30 641 korun, takže celorepublikový 
průměr převyšuje o 6 552 korun.

• V Lidické galerii se 21. ledna usku-
teční šachový turnaj hráčů do 18 let. 
Ti se utkají na dvaceti šachovnicích 
v simultánce s mezinárodním vel-
mistrem Janem Smejkalem. Očeká-
vá se, že si do Lidic přijede zahrát  
i světově proslulý šachista Anatolij 
Karpov.

• Své fotografie vystavuje v Kavárně 
Dejvického divadla inženýr Jaroslav 
Kordas (1961). Tématem jeho snímků 
je Amerika a její přírodní krásy. 

1. část – pokračování v příštím vydání

generel – koncepční dokument o odvodnění hlavního města. Řada 
opatření navržených v tomto generelu (mimo jiné vybudování dvou 
nových čistíren) zůstala nerealizována a byla pouze zvětšována ka-
pacita stávající čistírny.

Kapacita původní čistírny přestala stačit na počátku 50. let 20. 
století, kdy  byly na stokovou síť připojovány domy z nové bytové 
výstavby. Část odpadních vod proto odtékala do Vltavy bez jakého-
koli čištění. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě zcela nové čistírny, 
která byla budována v letech 1959-1965 a plnohodnotně zprovoz-
něna v roce 1967. V této čistírně proběhlo několik intenzifikací. 

způsob odvádění a likvidace odpadních vod v Praze
Na systém kanalizace je v hlavním městě napojeno více než 99 % 
obyvatel. Kanalizační síť v Praze byla budována jako jednotná, to 
znamená, že odvádí současně dešťové a splaškové vody. Okrajo-
vé části Prahy mají kanalizaci oddílnou, která dešťové a splaškové 
vody odvádí oddělenými soustavami. Základ kanalizační sítě tvoří 
síť sedmi kmenových stok označených A-F a K. 

Celková délka stokové sítě v Praze je necelých  4000 km,  je na 
ní umístěno téměř 115 tisíc kanalizačních přípojek a 285 čerpacích 
stanic, které přečerpávají splaškové vody. Odpadní vody jsou čiš-
těny v ústřední čistírně odpadních vod a v dalších 21 pobočných 
čistírnách, v nichž jsou čištěny odpadní vody v okrajových částech 
Prahy. 

Vlastníkem kanalizační infrastruktury v Praze je hlavní město 
Praha, provozovatelem kanalizace v hlavním městě je akciová spo-
lečnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. – člen skupiny Veolia. 
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velKOObjeMOvé KONTejNery

28. 12. 2011 stanoviště: ul. Dolina, otáčka MHD 
  ul. Hřebenová u čp. 181

Od prosince je v ulici Starodvorská umís-
těn červený stacionární kontejner určený 
pro sběr drobných vysloužilých elektro-
spotřebičů a červených baterií. Ke žlu-
tému, modrému a zelenému kontejneru 
tak nyní přibyla nová nádoba na tříděný 
odpad. Červený kontejner byl v Lysola-
jích instalován díky spolupráci Magis-
trátu hlavního města Prahy a neziskové 
společnosti ASEKOL, zabývající se zpět-
ným odběrem elektrozařízení. V Praze je 
celkem 122 kontejnerů, po celé republice 
téměř 1 500.

Drobné elektrospotřebiče bohužel stá-
le často končí ve směsném odpadu a na 
skládkách, kde z nich unikají nebezpečné 
látky jako olovo nebo rtuť. I proto ASE-
KOL inicioval myšlenku vytvořit červené 
kontejnery. Díky nim se k recyklaci do-
stane více elektra a budou tak ušetřeny 
druhotné suroviny, které z nich lze zís-
kat. Kromě plastů je to např. měď, zlato, 
stříbro či platina. „Věříme, že červené 
kontejnery občanům usnadní a zpříjem-
ní třídění elektrospotřebičů, které jsou 
běžnou součástí našeho života. Zároveň 
kontejnery mohou přivést k třídění ještě 
mnohem více lidí, což je naším cílem,“ 
uvedla Hana Ansorgová, manažerka ko-
munikace společnosti ASEKOL.   

Do kontejnerů patří baterie a drobná 
elektrozařízení jako například kalkulač-
ky, rádia, drobné počítačové vybavení, 
discmany, telefony a elektronické hračky. 
Naopak není určen pro sběr televizorů, 
počítačových monitorů, zářivek, úspor-
ných žárovek a velkých domácích spo-
třebičů,jako jsou třeba ledničky, pračky  
a chladničky. Tato větší zařízení se vybíra-
jí ve sběrném dvoře, při mobilním svozu, 
případně je možné je odevzdat v prodej-
nách nebo opravnách elektrospotřebičů.

Soutěž JuniorErb je určena mladým li-
dem do 18 let, kteří vytvářejí vlastní we-
bové stránky a internetové projekty pro 
města, obce, regiony, turistická místa, 
školy, veřejnou správu a subjekty podílejí-
cí se na společenském životě samospráv, 
případně pro školní týmy, které již zmí-
něné projekty tvoří v rámci školní práce. 
Přihlášeny mohou být i projekty, které 
mají určitý vztah k webovým stránkám 
úřadů měst, obcí či krajů a mohou rozší-
řit jejich funkčnost či spektrum služeb. 

Cílem této soutěže je tedy podpořit 
nadšení mladých lidí, kteří se zajímají  
o IT technologie a pokusit se využít jejich 
potenciál ve prospěch školy či místní sa-
mosprávy. 

Nejlepší projekty budou v krajském 
kole oceněny věcnou cenou a postoupí 
do celostátního kola.

Porota bude hodnotit nápad, celkový 
dojem a úroveň zpracování,  jasné za-
cílení, originalitu,  užitečnost, grafické 
zpracování (příjemnost a soulad designu 

s účelem stránky), technické zpracování 
(technickou náročnost, funkčnost, navi-
gaci a přehlednost, užití moderní techno-
logie), případně potenciál pro komerční 
využití. Oceněny budou projekty, které 
jsou v určitém aspektu (nebo více z nich) 
výjimečné a převyšují ostatní.

Vítězné projekty soutěže Junior Erb 
2012 za kraj Hl. m. Praha budou předsta-
veny společně s finalisty soutěže Zlatý erb 
2012 v polovině  března příštího roku na 
pražské radnici a na konferenci Juni-
or Internet, ten nejlepší z nich se bude 
moci zúčastnit celostátní konference 
Internet ve státní správě a samosprávě 
(ISSS) / Visegrad Four for Developing 
Information Society V4DIS), která se 
koná 2.–3. dubna 2012 v Hradci Králové, 
kde bude mít příležitost porovnat své kva-
lity s ostatními studenty i na mezinárodní 
úrovni.

Podmínky účasti v soutěži jsou detail-
něji popsány na http://www.juniorerb.cz, 
uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2012. 

kolik spotřebujeme?
Údaje o průměrné denní spotřebě vody  
v domácnosti na osobu žijící v České repub-
lice se liší. Odhady se pohybují v rozmezí od 
100 do 200 litrů vody na osobu a den. Přitom  
z toho „pouhých“ 5–10 litrů vody denně je ur-
čeno pro naše přežití – tedy pro zajištění pití  
a jídla. Nejvíce vody je spotřebováno na mytí. 
Osobní hygiena představuje až 50 % celkové 
denní spotřeby. Počítáme–li např. denní dáv-
ku vody přibližně 150 litrů na osobu, 75 litrů 
pak padne na osobní hygienu. Když k mytí 
a splachování WC přidáme i praní, připadne 
pak na spotřebu v koupelně až 70 % celkové 
spotřeby.

jak ušetřit?
Zde jsou některá doporučení na úspory vody 
v koupelně a kuchyni. Místo koupání ve vaně 
se raději sprchujte. Stačí 5minutová sprcha. 
Ta oproti plné vaně představuje úsporu až 
100 litrů vody. Můžete ušetřit ještě dalších 
30 procent vody používáním úsporné hlavice 
(oproti plné dvousetlitrové vaně úspora 130 
litrů). Při mytí rukou, čištění zubů nebo ho-
lení nenechávejte vodu téct zbytečně a zaví-
rejte ji. Do WC je dobré koupit si nádržku, 
která využívá dvojité, nebo dokonce trojité 
splachování (2/5/10 litrů). Ušetřit až 45 litrů 
vody lze na jednom cyklu praní také koupí 
moderní pračky.  

Na druhém místě ve spotřebě vody v do-
mácnosti je zaručeně mytí nádobí. Jedno 
mytí nádobí pod plným proudem vody vyjde 
za 10 minut až na 200 litrů, což se rovná spo-
třebě na naplnění velké vany. Nejúspornější 
je používání myčky, ušetříte nejen vodu, ale 
i energii na ohřev. Nejmodernější myčky tří-
dy A+ mají spotřebu i 10 litrů na cyklus, což 
představuje 1/4 objemu plného dřezu a 1/20 
objemu mytí pod tekoucí vodou. 

Další voda v domácnosti je spotřebová-
vána na úklid, na mytí auta, zalévání rostlin  
a zahrady. Při úklidu je lepší napustit si vodu 
do kýblu, nemáchat hadr pod tekoucí vodou. 
Auto je lepší umýt v myčce, kde je použitá 
voda recyklována. Pro zalévání zahrady vyu-
žívejte vodu dešťovou, stačí na vhodné místo 
umístit dostatečně velký sud. 

spotřeba vody v domácnosti
Činnost Spotřeba v litrech (odhad)
Spláchnutí toalety 2 – 10
Koupel ve vaně 100 – 200
Sprchování (5 minut) 50 – 100
Mytí nádobí v myčce 10 – 30
Mytí nádobí v dřezu 15 – 40
Mytí nádobí pod tekoucí vodou 50 – 200
Praní v pračce 40 – 90
Mytí rukou 3 – 15
Pití 1 – 3
Vaření 5 – 10
Mytí auta   200

spotřeba vody  
v domácnosti a její úspory

soutěž junior erb

nová barva v třídění odpadů je červená
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dobrota na Prosinec

silvestrovské roládky s olivami
Po Vánocích něco sladkého? Ani vidět. 
My voláme po dietě, naše chuťové buňky 
jsou lačné nějaké změny. Dopřejme jim 
něco slaného, pikantního a tuze chutné-
ho. Přiměřeně kalorického. Novoroční 
předsevzetí platí přece až od prvního.

Potřebujeme balíček listového těsta, olivový 
olej, menší cibuli, česnek, olivy, mírně pro-
rostlou anglickou slaninu, bazalku, sušená 
nakládaná rajčata, pepř, sůl a všeliké jiné 
koření podle chuti.

Na pánvi na olivovém oleji zpěníme 
jemně pokrájenou cibulku, nasekaný čes-
nek, anglickou slaninu, na drobno nase-
kané olivy, okořeníme a trošku všechno 
osmahneme. Touto směsí potřeme roz-
válené listové těsto a zabalíme roládu. 
Tu nakrájíme na asi dvoucentimetrové 
proužky, „na placičku“ naklademe na 
pečicí papír a potíráme rozšlehaným va-
jíčkem. 

Příprava včetně pečení (při 200 stup-
ních Celsia) nepřesáhne půl hodiny.

Dobrou chuť.

INZERCE

Bolí vás záda? Často hlava?
Chcete přirozeným způsobem zvýšit svou imunitu  

a cítit se celkově lépe?

MasáŽE
Dolina 68/17, Praha 6 – Lysolaje 

PEdIKÚRa
zdaRMa docházka za klienty v Lysolajích, Horoměřicích, Suchdole, Šárce 

Jitka Bartošová, dolina 68/17, Praha 6 – lysolaje
IČO: 71958991, tel.: 605 827 522

PrONájeM
Městská část Praha – Lysola-
je nabízí k pronájmu prázdnou  
samostatně stojící budovu o výměře  
30 m2 na adrese Lysolajské údo-
lí 19 (bývalá prodejna potravin  
u zastávky Žákovská).
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ProsincovÉ  PranostikY

•  Je–li prosinec deštivý, mírný a pro-
měnlivý, není třeba se báti kruté 
zimy.

•  Hřmění v prosinci zvěstuje silné 
větry.

•  Je–li prosinec blátivý, celý rok bude 
deštivý.

•  Když prosinec bystří, po Vánocích 
jiskří.

•  Pošmourný prosinec dobré je zna-
mení pro sady, lučiny i všechno 
osení.

•  Prosinec–li mírný je, zima pak  
v lednu kraluje.

•  Přichází–li zajíc již v prosinci do za-
hrady, nastane tuhá zima všady.

•  Mléčná dráha v prosinci jasná, bude 
v příštím roce úroda krásná.

•  Když Kateřina po ledě chodívá, Eva 
potom blátem oplývá.

•  Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepi-
ce nanesou hodně vajíček.

•  Je–li na Štědrý den východ slunce 
jasný, urodí se jarní obilí.

•  Na Štědrý den před večeří se dává 
za okno miska s vodou. Zmrzne–li 
voda do rána a roztrhne–li mráz 
misku, ztratí se toho roku voda ve 
studni.

•  Mráz na Boží narození – zima se 
udrží bez proměny.

•  Vánoce bez sněhu přinášejí velikou 
noc sněžnou.

•  Svítí–li slunce na vánoční jíní, bude 
rok bohatý na med.

•  Když Svatý Štěpán vyfouká bláto, 
bude pěkné jaro nato.

Když se sestry přestěhovaly z Újezda 
na Staré Město, čekala je kromě stav-
by nového kostela také úprava klášter-
ní budovy. Původní budova přiléhala 

Mateřské centrum Liška
Přejeme krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v novém roce a těšíme se na vás opět ve 
středu 4. ledna 2012. 

Lišky Marcela, Jana a Milena

Odpočinek mezi svátky využijeme k vy-
mýšlení nových nápadů na další rok. 
Můžete se těšit na Bubnování a připra-
vujeme pro Vás seminář první pomoci 
zážitkovou metodou pro rodiče s dětmi. 
Hudební středy Yamahy budou dále po-
kračovat, zájemci se stále mohou hlásit, 
ještě máme volná 4 místa. Také budeme 
maloval, lepit, vyrábět loutky, zpívat  
a cvičit. Více informací o programu na-
jdete na www.mc–liska.cz. Děkujeme za 
vaši přízeń a podporu naší činnosti.

dominikánské mnišky v Praze –  
klášter, který přežil husitské války

ke kostelu ze severní strany (do ulice 
Anenské) a dodnes se zde zachovaly 
zbytky ambitu. Co se týče materiální-
ho zázemí, byly počátky kláštera dost 
skromné. Postupem času ale vzrůstala 
podpora místní nobility ve formě zbož-
ných nadací. Komunitu tvořily sestry 
ze šlechtických i měšťanských rodin 
a v době předhusitské jich bylo okolo 
třiceti. Duchovní péči jim poskytovali 
bratři od sv. Klimenta. Období rozkvě-
tu ukončily husitské války. Sestry byly 
donuceny přidat se ke čtyřem artiku-
lům pražským, aby si zachránily život  
a mohly zůstat pohromadě v klášteře. 
K nim pak byly přestěhovány řeholnice 
z jiných klášterů, jako např. benedik-
tinky od sv. Jiří. Prameny uvádějí, že 
jich tehdy bylo dohromady přes 300. 
Podle legend byl klášter ušetřen proto, 
že jedna ze sester byla příbuzná Jana 
Žižky z Trocnova. Komunita přežila 
husitské války. Sestry, stejně jako všich-
ni obyvatelé země, ale nesly tíhu jejich 
následků.

sestra Marie

Dne 19. prosince 2011 jsme společně  
s manželkou zasadili tento strom v Lysola-
jích. Tato městská část Prahy se stala naším 
bydlištěm v červnu 2000, kdy jsme se na-
stěhovali do nově postaveného domu v uli-
ci Starodvorská č.p. 116/13. Bydlí se nám 
tu velmi dobře, vnímáme pozitivně své oko-
lí, sousedy a přírodu. Příroda a okolí obce 
jsou velmi krásné, jsme pyšní na to, že jsme 
v této oblasti našli svůj nový domov. Snaží-
me se mít k této nádherné přírodě pozitiv-
ní a šetrný přístup a jako poděkování jsme 
přijali návrh pana starosty Ing. Hlubučka 
a dnešního dne jsme zasadili „náš strom“. 
Přejeme mu (a nejen jemu, ale všem stro-
mům, keřům, kytkám, zvířátkům, ptákům  
i hmyzu), aby se jim na tomto území dařilo, 
protože pak se bude dařit i nám žít zde ži-
vot plný pohody, zdraví a spokojenosti.

Jiří Cvrček a Věra Cvrčková

vzkaz v lahvi

Profesionální práce lysolajských amatérských 
aranžérů.

Manželé Cvrčkovi – patroni.

PůLnoČní setkÁní

Všichni jste srdečně zváni na 
sklonku Štědrého dne ke spo-
lečnému setkání u kapličky 
Panny Marie Sedmibolestné  
v Houslích.
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Fotografická soutěž

vánoční bohoslužby

24. 12. 2011 –  „půlnoční“ mše sv. ze 
slavnosti Narození Páně 
ve 22:00, o půlnoci tra-
diční setkání s modlit-
bou a zpěvy u kapličky 
Panny Marie Sedmibo-
lestné v Houslích

25. 12. 2011 –  slavnost Narození Páně, 
mše sv. v 8:00

26. 12. 2011 –  svátek sv. Štěpána, mše 
sv. v 8:00

27. 12. 2011 –  svátek sv. Jana evangelis-
ty, mše sv. v 8:00

28. 12. 2011 –  svátek sv. Mláďátek mše 
sv. v 8:00

29. 12. 2011 – mše sv. v 8:00
30. 12. 2011 –  svátek Svaté Rodiny, 

mše sv. v 8:00
31. 12. 2011 –  poděkování a prosba  

o Boží pomoc do nové-
ho roku, mše sv. v 8:00

1. 1. 2012 –  slavnost Matky Boží, 
Panny Marie, mše sv.  
v 8:00

6. 1. 2012 –  slavnost Zjevení Páně, 
mše sv. v 17:00

8. 1. 2012 – svátek Křtu Páně mše sv. v 8:00

Srdečně zveme všechny naše sousedy na 
bohoslužby v čase vánočním. „Půlnoč-
ní“ mši svatou v deset hodin večer bude 
sloužit dominikánský novokněz, bratr 
Ludvík, který se pak vydá i na půlnoční 
setkání ke kapličce. Je mladý, horlivý  
a má smysl pro humor, proto se můžeme 
těšit na důstojnou oslavu s promluvou, 
která určitě nebude nudná. Bohoslužby 
během celého vánočního týdne budou 
vždy v osm hodin ráno. Do okruhu 
Vánoc spadá i oslava Tří králů neboli 
Zjevení Páně. Připomínáme si, že Ježíš 
se nejen narodil, ale dal o sobě vědět 
celému světu, který tehdy reprezentova-
li mudrci z dalekých krajů. Přišel i pro 
nás. Poselství jeho lásky je platné všude 
a pro všechny. Podobné poselství nese 
i svátek, který dobu vánoční uzavírá, 
Křest Páně. Ježíš už není malým dítě-
tem, začíná své veřejné působení, dává 
se poznat svému okolí, začíná hlásat 
blízkost Boží.

Kéž se i v každém z nás o Vánocích 
narodí alespoň kousek dobra, a kéž si 
ho umíme uchovat, nechat ho růst a dá-
vat ho dál.

sestra Diana

antilišák

Některé věci jsou prostě nepochopitel-
né. Proč někdo vynakládá tolik nener-
gie, aby prošel okolo své popelnice, oko-
lo několika odpadkových košů, vlekl se  
s nákladem až do křoví a tam teprve zane-
chal svoji vizitku? Asi se chtěl zviditelnit,  
a to se mu tedy povedlo. Autorovi černé 
skládky v ulici Sportovců gratulujeme  
a posíláme Antilišáka. 

klášter mnišek kazatelského řádu

V prvním lednovém týdnu zasedne 
porota, složená z členů redakční rady 
Lysolajského zpravodaje, aby poctivě 
vybrala ten úplně nejzdařilejší snímek. 
Nebude to vůbec snadné, soutěžních 
fotografií je mnoho a jejich úroveň je 
v podstatě srovnatelná. Hodnotit se 
bude především nápaditost vzhledem  
k danému tématu a atmosféra fotogra-
fie, kompozice, až na posledním místě 
pak technické provedení. Nikdo z vás 
se nechtěl tvářit jako profesionální fo-
tograf, naopak, některé snímky byly 
pořízeny i jen obyčejným mobilem  
a přesto mají své kouzlo. Jsme rádi, že 
jste se všichni bavili a hráli si, a už ten-
to samotný fakt si v dnešní uspěchané  
a náročné době zaslouží pochvalu.

Jména vítězů (vzhledem k množství zú-
častněných jsme se rozhodli udělit nejen ti-
tul nejvyšší, ale i druhé a třetí místo) budou 
zveřejněna v lednovém vydání Lysolajské-
ho zpravodaje. Autoři nejlepších snímků se 
mohou těšit na věcné ceny.

A první téma druhého ročníku? Vánoce, 
Vánoce...

Fotografujte a své snímky přineste nebo  
pošlete na úřad naší městské části. 

rozloučení
Karel Skopec, Lysolajské údolí 79/3, 
nar. 21. 5. 1950, zesnul 4. 12. 2011

Josef Navrátil, Dolina 198/27,  
nar. 10. 12. 1939, zesnul 10. 12. 2011

„Malebné zátiší“ v ulici Sportovců

Finále prvního ročníku amatérské  
fotografické soutěže
Uběhlo dvanáct měsíců a naše fotografic-
ká soutěž dospěla do finále. 

Vítězný snímek na téma „Jak se peče 
u...“ pořídil Ing. Petr Nosek. A co se pek-
lo? Linečtí delfíni. Gratulaci posíláme do 
Lysolajského údolí 62.
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Za přívětivého „neprosincového“ poča-
sí se v neděli 11. 12. na hřišti u Zázrač-
né studánky sešli skalní příznivci hry 
petanque, aby založili tradici advent-
ních turnajů v této báječné hře. Hrálo 
se systémem „kdo poprvé prohraje, ješ-

tě neztrácí naději“ – ve finále se pak na 
jednom hřišti mezi sebou utkala druž-
stva v prvním kole vítězná, na druhém 
pak soupeřili v tzv. finále B propadlíci.

Ačkoliv členem jednoho (nakonec ni-
jak překvapivě vítězného) družstva byl 

adventní turnaj ve hře petanque dlouholetý sekretář české asociace pe-
tanque a trenér našeho petanque klubu 
pan Fuksa a návštěvou a pedagogickým 
dozorem nás poctil pan Karel Dohnal, 
člen Výkonného výboru FIPJP, nikdo 
se nestyděl, všichni hráli s maximálním 
nasazením. V mezičase ochutnávali 
vánoční cukroví a během pár minut 
vyprázdnili talíř s chuťově vytříbený-
mi „šneky“ z kuchyně paní doktorky 
Bajerové. Pro zahřátí se lehce popíjelo 
svařené červené a všichni se výborně 
bavili. Tradice byla založena. A to i za 
účasti dvou přespolních hráček ze Su-
chdola.

Vítězná družstva si odnesla trofeje  
a něco dobrého a poražení si slíbili, že 
„nám to napřesrok natřou“.

INZERCE


