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Úvodní sLovo

Milí spoluobčané, 
jsem ráda, že tu bydlím. Lysolaje jsou 
na dosah centra a nedaleko ruchu vel-
koměsta a přesto si ráno můžete vzít 
košík a ještě v pyžamu vyběhnout na 
houby. 10 minut na metro a když vyrá-
žíte do víru velkoměsta, musíte si dávat 
pozor na slepice, které se motají pod 
kola aut. Ráda tu chodím na procházky 
a teď je to o to lepší, že začínají být 
vidět pozitivní změny, které se udály 
se zelení a celkově s prostředím v naší 
městské části. Určitě jste si jich všimli, 
případně jste o nich četli ve Zpravoda-
ji, doufáme, že jste s nimi spokojeni a 
stejně jako nám i vám přinášejí radost. 

Z babího léta jsme přeskočili rovnou 
do plnokrevného podzimu, psí víno se 
převléklo do červeného kabátu a neje-

den okenní parapet zdobí zvířátka vy-
robená z kaštanů a špejlí. Přišla doba 
napjatého čekání na první ranní mrazí-
ky a v době, kdy čtete tento úvodník je 
již rozhodnuto o vítězích každovečerní 
tipovací soutěže na téma „uklidit či ne-
uklidit“. Doufejme, že vítězů bude více 
než poražených a včas uklizené rostli-
ny vás v příští sezóně odmění záplavou 
květů.

Jak bylo léto plné jásavých barev a 
omamných vůní exotických květin, je 
podzim plný vůně čerstvě rozorané 
země, plný všech odstínů červené, žlu-
té a oranžové. K zahradám se začínají 
stahovat přezimující ptáci a na para-
petech střídá muškáty vřes a baculaté 
dýně.

Podzim je obdobím, kdy sklízíme 
ty nejchutnější plody našeho snažení, 
doma se rozvoní mísy s natrhanými 

jablky, ve spížích zaplňujeme posled-
ní volná místa hruškovými kompoty a 
nejeden mlsný jazýček mi jistě dá za 
pravdu, že miska horké husté polévky, 
kořeněné vůní spadaného listí, chutná 
na podzim zkrátka nejlépe.

Chutě a vůně jsou naším spojením s 
minulostí, možná právě teď, v době blí-
žících se Dušiček, jsou tím pravým, co 
nám připomene ty, kteří už tu s námi 
nejsou. Až se zakousnete do jablka ze 
stromu, který sázel váš dědeček, až ote-
vřete ten hruškový kompot s jeřabina-
mi a kouskem skořice, který vás naučila 
babička, vzpomeňte si na ně a řekněte 
tiché „Díky“. 

Milí Lysolajští, vdechujte vůně podzi-
mu plnými doušky, kochejte se odstíny 
spadaného listí, další  příležitost bude 
zase až za rok!

Lucie Dolejší

 Foto: Michaela Císařová

LysoLajský  
zPravodaj
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První LysoLajská drakiáda 
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zPrávy z radniCE

Dne 12. 10. 2011 zasedalo zastupitelstvo 
Městské části Praha – Lysolaje. 

• Na 8. zasedání zastupitelstvo Městské 
části Praha – Lysolaje. schválilo nový sta-
tut  Sociálního fondu a Fondu rezerv a 
rozvoje.

• Městské části Praha – Lysolaje se poda-
řilo získat z Magistrátu hl. m. Prahy dotaci 
ve výši 4 miliony korun na stavební úpravy 
v základní škole. Jde především o zbudová-
ní tří tříd v podkroví školní budovy. Práce 
by měly proběhnout v příštím roce.

• Definitivně byl odsouhlasen prodej před-
zahrádek v ulici Dolina majitelům přileh-
lých nemovitostí a nyní dojde k podepsání 
kupních smluv s novými nabyvateli. Resti-
tuenti se vzdali restitučního nároku na po-
zemek 558/1 v ulici Dolina a nic tak již dále 
nebrání tomuto prodeji. Jsem velmi rád, že 
se nám podařilo napravit další vleklou zále-
žitost ku prospěchu občanů Lysolaj.

• Zastupitelstvo odsouhlasilo čtyřstrannou 
dohodu, týkající se pozemků okolo domů 
Bytového družstva 1 – Lysolaje. Tyto po-
zemky byly rozhodnutím pozemkového 
úřadu ze dne 30.5.2008 vydány v restituci. 
Magistrát hl. m. Prahy a bytové družstvo 
zpochybnily toto vydání a zažalovaly roz-

hodnutí Pozemkového úřadu u Obvodního 
soudu pro Prahu 6. Spor tedy trvá více než 
tři roky bez jakéhokoliv výsledku. V sou-
časnosti se nám podařilo sjednat dohodu 
všech zainteresovaných stran vytvořením 
návrhu tzv. Čtyřstranné dohody. Podsta-
tou dohody je potvrzení restituentů jako 
právoplatných majitelů těchto pozemků. 
Současně s tím restituenti darují městské 
části pozemek č. 503/15 o výměře 644 
m2, který je součástí nově vzniklého parku. 
Bytové družstvo získá od restituentů za 1 
Kč pozemky v okolí svých bytových domů. 
Pozemek č. 503/22 dále restituenti prodají 
společnosti, která zde postaví dva rodinné 
domy se souhlasem bytového družstva. 
Celá sporná věc bude tak vyřešena  ke vše-
obecné spokojenosti.

• Zastupitestvo odsouhlasilo rekultivaci 
bývalé Denkrovy pískovny. Půjde o dlou-
hodobější proces a nyní bude k rekultivaci 
vytvářena projektová dokumentace.

• Majiteli pozemků nad ulicí Květová byla 
definitivně zamítnuta žádost o sporný zá-
voz, který by značně narušil krajinný cha-
rakter Lysolaj a mohl by ohrozit I vodoteč 
Lysolajského potoka. V budoucnu by na 
části pozemku měl být vybudován  klášter 
sester Dominikánek.

• Byl proveden prořez stromů a křovin v 
ulici Poustka a podél horního koryta Lyso-
lajského potoka. Z části zahrady mateřské 

školy byly odstraněny keře a založením 
nového trávníku byla rozšířena hrací plo-
cha pro děti. Dřeviny byly přesazeny do 
blízkosti autobusové zastávky Lysolaje. 
Na křižovatce ulic Dolina a Štěpnice byla 
nově upravena a osázena přírodní skalka. 
Bohužel vám musím sdělit, že neuplynul 
ani týden od výsadby skalky, a již nám zde 
chybí deset rostlin. Kdo se může těšit z kra-
dených rostlin na vlastní zahrádce...

• Do mobiliáře naší městské části jsme za-
koupili deset odpadkových košů, díky nimž 
se, doufejme, podaří lépe  udržovat čistotu 
veřejných prostranství. Zároveň bude osa-
zeno třicet nových laviček. Některé z nich 
již mají své místo vybrané, např. v nově 
vzniklém parku “Na vinici” nebo podél na-
učné stezky v Houslích. 

• Příprava na zimu je již v plném proudu. 
Dokoupili jsme zásoby štěrku a soli, prů-
běžně hrabeme spadané listí, provádíme 
drobné i větší opravy. Opět chci důrazně 
upozornit a požádat všechny, kteří mají 
vývody okapů na chodníky či komunikace, 
aby je okamžitě odstranili, než přijdou prv-
ní mrazy. 

Všem občanům děkuji za úklid i přípravu 
vlastních zahrádek a naší městské části na 
nadcházející zimní období.. Přeji vám co 
nejméně sychravých dnů a hodně podzim-
ního sluníčka.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

zPrávy zE škoLy  
a škoLky

Sotva jsme se stačili ve škole rozkoukat, 
čekala nás již tradiční zahradní party, při 
níž se učitelé neformálně setkávají se svými 
žáky a jejich rodiči. 15. září se otevřela v 
16 hodin pomyslná brána školy. Na školní 
zahradě již byla připravena stanoviště s růz-
nými soutěžemi pro děti, ale někdy též pro 
rodiče či učitele, s nimiž si rádi děti zasou-
těžily. To bylo nadšení, pokud se jim poda-
řilo zvítězit. Od 17.30 hod. se rozproudila 
volná zábava. Někteří z účastníků zamířili 
na školní hřiště, kde nejprve proběhla ukáz-
ka zumby a poté následovalo volejbalové 
utkání mezi rodiči a učiteli. Obě mužstva 
podávala skvělé výkony a všichni si souboj pokračování na str. 4

užili. Jiné zase přilákalo praskání ohně, 
na němž si opekli donesené buřtíky. Chví-
le strávené u ohníčku zpříjemnil hudební 
doprovod, kdo chtěl, mohl ho oživit svým 
pěveckým výkonem. Domníváme se, že se 
tato školní akce vydařila a všichni účastníci 
se dobře bavili. 

V tomto školním roce byla nově zavede-
na výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě. 
Obě třídy se učí podle učebnice Happy 

House 1 New Edition. Výuka cizího jazyka 
je u prvňáčků zaměřena na seznámení dětí 
s angličtinou, naposlouchání melodie této 
řeči a seznámení s jednoduchými frázemi. 
2. třída již využívá i pracovního sešitu, je-
hož součástí je tzv. MultiROM, tj. CD plné 
zábavných aktivit určených k domácí pří-
pravě. Děti se seznamují s jednoduchými 
instrukcemi, slovíčky, které poté využívají 
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Když jsme se byli podívat za našimi prv-
ňáčky, podivili jsme se nad jejich počtem, 
22 - to je úctyhodné číslo. Navštívili jsme 
je zrovna po angličtině, takže nám s ra-
dostí řekli, jaká slova se naučili, např. 
good (gud)- dobře, nebo stand up (stend 
ap). Poté jsme s nimi udělali krátký roz-
hovor.

Na naše otázky nám odpovídali: Eve-
lína, Evička, Anička, Áda, Nela, Andrej-
ka, Josefína, Katka, Viki, Marta, Anetka, 
Ema, Vavřinec, Honza, Áďa, Adam, Tobi-
áš, Matyáš, Alex, David, Matěj a Šimon.
Jak se vám líbí ve škole?
-„Jak si píšeme věci na tabuli.“
-„Jak se tady učíme.“
-„Líbí se mi tu matematika.“
Je to lepší než školka?                                            
-„Ne, protože je tu jenom učení 

a ve školce jsme si jen hráli.“
-Sborem: „Joooooo.“
Je na vás paní učitelka hodná?
-„Je moc hodná.“
-„Hrajeme s ní karty.“
Nevadí vám, že už nemůžete po obědě 
spát?
-„Nevadí.“ 
-„Néééé.“
Co se vám na škole nelíbí?
-„Jak hrajou s paní učitelkou karty.“

My jsme měli z prvňáčků radost, oceni-
li jsme, s jakým zaujetím se nám věnovali, 
když jim paní učitelka řekla, že pokud si s 
námi popovídají, budou slavní... 

Tomáš Kuboš,  
9. třída   

Dne 1.9. se znovu otevřely dveře Základ-
ní školy v Lysolajích. Otevřely se nejen 
dveře školy, ale také nový život prvňáků. 
Všichni žáci, rodiče, učitelé a přátelé 
školy se nejprve sešli v tělocvičně, kde 
měl proslov pan ředitel Hevák, poté si 
vzal slovo starosta Lysolaj pan Hlubu-
ček. Dále se ujala slova paní učitelka 
Mikolášová, která představila prvňáčky. 
Po ukončení slavnostního zahájení v 
tělocvičně se žáci seřadili u svých tříd-
ních učitelů a ti si je odvedli do svých 
tříd. Tam učitelé žákům přečetli školní 
řád a  žáci se pochlubili svými zážitky 
z prázdnin. 

Jana Hablová

v rozhovorech, hrách a písničkách. Cílem 
výuky je překonat u dětí obavy z používá-
ní angličtiny v běžném životě, zaměřuje se 
tedy především na rozvoj ústní komunika-
ce. Učitelům jsou v prosazení těchto cílů 
nápomocny různé obrázkové karty či lout-
ky, které se stávají pro děti velkým motivač-
ním prvkem.

Od 5. do 7. října proběhl zážitkový kurz 
6. třídy zaměřený na stmelení kolektivu. 
Žáci se vydali se svou třídní, paní učitelkou 
Sokolovou, a paní učitelkou Urbanovou do 
rekreačního střediska v Hřebečnících – Šlo-
vicích. Jejich pobyt přes den vyplnilo mno-
ho kontaktních her (např. cesta důvěry, 
ovce a vlk), při nichž se jeden člen skupiny 
musel spolehnout na druhého, a večery si 
zpříjemňovali hrami zaměřenými na dra-
matickou výchovu. Dále podnikli pěší výlet 
do Skryjí, nejznámějšího naleziště trilobi-
tů. Nejvíce však na děti zapůsobilo koupání 
v bazénu s termální vodou. Žákům se zde 
velmi líbilo, a proto litovali, když se kurz 
nachýlil ke svému konci.

Jana Plechingerová

zahájení školního 
roku

Ptali jsme se prvňáčků na jejich názory:

pokračování na str. 4

zprávy ze školy a školky

zprávy ze školky
Činnost školky je na začátku října již v 
plném proudu a dobře funguje i spolu-
práce s rodiči. Velice děkujeme za po-
skytnutí velkého množství výtvarného 
materiálu a také zajištění dostatečného 
množství dýní pro náš týden „Oslava 
podzimu“. Děti se už nemohou dočkat, 
až si vyrobí svá podzimní strašidýlka.

Počasí nám stále přeje, a tak s dětmi 
využíváme školní zahradu i v odpoled-
ních hodinách. Děti velmi rády pomá-

hají hrabat listí, a proto vypadá zahrada 
stále upraveně. Ve středu 12. října nás 
navštívila paní logopedka Mgr. Lukášo-
vá, aby zkontrolovala výslovnost dětí, a 
byla mile překvapena, jak jsou šikovní 
letošní předškoláci.

Od počátku října probíhají všechny 
kroužky kromě flétničky, o kterou byl v 
letošním roce malý zájem. Děti s velkým 
nadšením navštěvují také kroužek před-
školáků, který probíhá dvakrát týdně v 
dopoledních hodinách.

Danisa Vranová
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tiP na výLEt

roztoky
Obvyklou úvodní větu o původu jména 
si v případě Roztok můžeme tentokrát 
odpustit. Pokračujme první písemnou 
zmínkou – ta padla s rokem 1233.

Krom existence vodní tvrze z té doby 
byl tady doložen opatský dům s popluž-
ním dvorem, který vlastnil břevnovský 
klášter. Nemá smysl zabývat se všemi 
vlastníky Roztok, zmiňme proto jen 
Reinharda z Remeše, jednak proto, že 
roztockou tvrz zásadně přestavěl a také 
proto, že o ni v době husitských válek 
jako zarytý Zikmundovec přišel a pak 
zase nabyl, načež ji po jeho smrti jako 
královskou odúmrť získal Ladislav Po-
hrobek. Roku 1565 se v Roztokách 
usídlil David rytíř Boryně ze Lhoty, 
který tvrz opět přestavěl – na pohodlný 
dvoupatrový renesanční zámeček, který 
se komunistům nepodařilo zcela zničit 
a kde je od roku 1957 respektive 1961 
Středočeské muzeum.

Po bitvě na Bílé Hoře se Roztoky 
dostaly do rukou císařským Lichten-
steinům a rod si podržel toto panství 
plných 180 let. Byť jim účast na hrabivé 
konfiskaci majetku české šlechty mů-
žeme těžko odpustit, pravdou je, že na 
zámku aspoň zřídili pivovar, který vydr-
žel až téměř do roku 1890 – a nebyl to 
malý podnik, vařil 5 tisíc hektolitrů piva 
ročně.

Když se v půli 19. století prohnala 
obcí drážďanská dráha, staly se Roz-
toky rázem oblíbeným letoviskem a cí-
lem výletníků. Tak trochu za to mohl 
i Josef Leder, od roku 1839 majitel 
zámku i statku; zpřístupnil pozemky 
podél potoka a postavil tam zahradní 
restauraci Na Háji – škoda, že z ní už 
stojí jen dvou, třímetrové valy v kopci 
nad Bělinou.

Tak třeba tzv. Malý mlýn čp. 5 v roce 
1860 koupil František Augustin Brauner 
(zemřel 1880), významný politik, muž 
osmačtyřicátého roku, a tak se Roztoky 
staly jedním z důležitých středisek teh-
dejší české politiky. Jeho dcera Zdeňka 
byla zase známou malířkou (zemřela 
1934), tak tu politiky vystřídali umělci 
– Zeyer, Mrštík, Bílek, Zrzavý, Šalda, 
Chittussi, Jurkovič, Švabinský atd. atd.

Braunerové ateliér po krátkou dobu 
koncem 60. let vlastnil Jiří Trnka, dnes 
ho spravuje muzeum.

Vilu č. 99 (arch. Antonín Rosenberg, 
1874) zase v roce 1903 koupil národo-
hospodář a „ministr orby“ Albín Bráf, 
nepřímý příbuzný Palackého, který tu v 
létě 1912 zemřel. Architekt Rosebnerg 
v roce 1874 vystavěl i vedlejší vily č. 97 
a 98. Pozornost věnujme i osobnosti 
roztockého stavitele Františka Pavikov-

ského. Jeho vlastní vila v Bělině č. 103 
není zrovna vzhledná, ostatně právě 
prochází rekonstrukcí, lépe dopadly č. 
105, 106, 107 a vily č. 110 a 125 v neu-
zavřené zahradě vedle vinného sklípku, 
které patřily Sigmundům Haurowitzo-
vým, mladšímu a staršímu.

Zajímavý je také tzv. Zámeček čp. 10, 
vzniklý na místě Nového mlýna v roce 
1869, který ve 20. letech patřil Mořici a 
Marii Lobkovicovým – na ten jsem při 
minulé procházce Tichým údolím zapo-
mněl.

Pohleďme na další roztocké osobnos-
ti – třeba doktor Čeněk Rýzner (1845 
– 1923), archeolog, objevitel únětické 
a řivnáčské kultury, který svými nálezy 
inspiroval Alše, Brožíka nebo Kosárka. 
A připomeňme další – manžele Zaorál-
kovy, sochařku Hedviku a překladatele 
Jaroslava, nebo tvůrce animovaných fil-
mů Lubomíra Beneše.

A máme tu další oblíbené roztocké 
téma – penicilinka, vzniklá těsně po 2. 
světové válce, o jejíž vznik se významně 
zasadil roztocký občan, tehdejší ministr 
zdravotnictví Adolf Procházka, spolu s 
úředníkem ministerstva techniky Jaro-
slavem Cuhrou, snad nejdéle „slouží-
cím“ naším politickým vězněm (odseděl 
si přes 17 let).

Ale byly tu i jiné zajímavé fabriky, 
třeba roku 1870 tu Jan Felkl vybudoval 
továrnu na globusy, což byl v c.k. moc-
nářství podnik zcela ojedinělý.

A je třeba zmínit i horní Roztoky, 
kam se po roce 1887, kdy byla zpro-
vozněna známou serpeninou, výstavba 
přesunula. Tam třeba najdeme kostelík 
Narození sv. Jana Křtitele, pravda, ten 
je už z let 1865-7, nebo Husův sbor.

Přestože Roztoky byly na městys po-
výšeny už v březnu 1893, znak jim císař 
neudělil a získaly ho až v říjnu 1968. V 
jeho levé půli je plamenná přemyslovská 
orlice, v levé něžný květ třešně. 

fefík 
(zdroj Hana Hermanová)

Vila čp. 97 (arch. Antonín Rosenberg) Roztocký zámeček

Vila čp. 105 (stavitel František Pavikovský)

Vila čp. 125 (stavitel František Pavikovský)

Malý mlýn čp. 5

Čp. 99 (Bráfova vila)
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Lysolajský zpravodaj
vydává:  

Úřad městské části Praha – Lysolaje,
Kovárenská 8/5,  

165 00 Praha – Lysolaje
tel.: 220 921 959; fax: 233 920 297

e-mail: umc@praha-lysolaje. cz;
www. praha-lysolaje. cz

příště vychází:  
23. 11. 2011 v nákladu 650 ks

uzávěrka 16. 11. 2011

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 – Veleslavín
www.falon.cz 

Řádková inzerce

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

• Daruji čtyři dvouměsíční kuřátka kře-
pelky japonské, pravděpodobně kohout-
ky. Tel.: 739 632 483

• Prodám Samsung wave II 3,7 super 
clear LCD,5.0mpx, HD, video, WIFI, 
nepoužívaný, dotovaný, T-mobile, smlou-
vu 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

ankEta MěsíCE
Potěšil nás velký ohlas minulé anketní 
otázky. Ve shodě občanů se záměrem zá-
stupců městské části a názory odborníků 
již byla zahájena realizace výsadby. Výsle-
dek nás na jaře všechny potěší.

Anketní otázka na měsíc říjen:
Je libo se posadit?

Uvítáme vaše nápady, kde by mohly být 
nainstalovány nové lavičky. Ať už z hle-
diska funkčního a praktického, nebo jen 
tak pro radost z příjemného posezení.

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

Podzimní aktivity našeho sboru:
- 10.9.- zúčastnili jsme se stejně jako mi-
nulý rok Šáreckého okruhu, kde jsme pro 
děti a rodiče měli připravené stanoviště 
společně s děvčaty z řad pořadatelů.
- 17.9.- tuto sobotu se nám sešly hned 
dvě akce dohromady, první z nich byly 
závody v požárním sportu konané v Li-
bčicích - Memoriál Josefa Pospíšila, kde 
naše ženy obsadily krásné první místo a 
muži vybojovali místo páté. Druhou akcí 
byla požární asistence na Vypichu, kde se 
konala rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře, 
které se již tradičně zúčastňujeme.
- 30.9.- navštívili jsme ZŠ na Bělohorské 
ulici, kde jsme pro děti připravili ukázku 
naší techniky a výstroje a též doprovodný 
program s názornými ukázkami.
- 1.10.- na tento den nám opět připadly 
dvě akce, a to dopolední účast na osla-
vách 130. výročí založení SDH Roztoky, 
kde jsme zastupovali náš sbor se Scanií a 
ve večerních hodinách Memoriál Františ-
ka Malého v Suchdole, jehož se zúčastni-
lo družstvo našich žen, které vybojovaly 
celkové třinácté místo a ve své kategorii 
skončily na místě třetím.
- 2.10.- krátce po návratu ze závodů v Su-
chdole byla naše jednotka vyslána k po-
žáru plotu a kůlny v Kovárenské ulici.
- 8.10.- již po několikáté jsme se zúčast-
nili každoročních závodů „O pohár sta-
rostky“, které se konají v Řeži u Prahy. 
Navzdory nepřízni počasí a našim orga-
nizačním potížím se muži umístili jako 
osmí a ženy získaly hezké třetí místo.

Pyrocar 2011- ohlédnutí za létem
Celorepublikové setkání hasičů Pyrocar 
2011 proběhlo na konci prázdnin v Při-
byslavi. Akce se konala od pátku 26. do 

neděle 28. srpna na ploše letiště místního 
aeroklubu za účasti 250 sborů a vystavo-
vatelů. K vidění bylo přes 300 hasičských 
vozidel, stříkaček a další pro hasiče ne-
zbytné techniky od nejstarší, poháněné 
lidskou silou až po nejmodernější, včetně 
vozidel, hasičských speciálů a vybavení. 
Na tuto akci jsme vyrazili společně se 
suchdolskými kolegy. Odjezd byl naplá-
nován na pátek ráno. Cesta proběhla bez 
problémů a do Přibyslavi jsme dorazili, 
jako jedni z prvních, krátce před poled-
nem. Po příjezdu nás pořadatelé navi-
govali na určené místo. Naše stanoviště 
bylo, mimo dalších, spolu s SDH Suchdol 
a SDH Horní Měcholupy, součástí expo-
zice firmy Vesta Auto, která pro pražské 
dobrovolné sbory prováděla přestavbu 
dopravních automobilů Ford Transit. Po 
zaparkování jsme za vozidly vybudovali 
technické a osobní zázemí. Poté přišlo 
na řadu zavěšení našeho loga na přední 
část SCANIE a loga Suchdolských na 
jejich cisternu abychom byli dobře roze-
znatelní. Tato loga pro nás vyrobil, jako 
velmi příjemné překvapení, člen našeho 
týmu Robert Brejník, za což má náš vel-
ký dík. Zbývalo už jen narazit přivezený 
sud s pivem, postavit gril s kýtou a zapá-
lit pod ní oheň, což vskutku nebyl úkol 
z nejjednodušších, jelikož i přes krásné 
a slunečné počasí foukal dost silný vítr. 
Do pozdních nočních hodin jsme se pak 
už jen v klidu a pohodě věnovali prohlíd-
ce další přijíždějící techniky.  Hlavním 
dnem setkání byla sobota, kdy na ploše 
již byla seřazena a připravena veškerá 
hasičská technika, kterou přítomné sbo-
ry vystavovaly a mohly se jí pochlubit. 
Probíhaly prezentace firem zabývajících 
se výrobou a propagací veškerého hasič-

ského vybavení a ukázky práce hasičů za 
použití nejmodernější techniky. Pro hasi-
če a všechny ostatní návštěvníky byla při-
pravena i spousta další zajímavé zábavy 
ve formě soutěží a hudebních produkcí. 
Jednou z velmi atraktivních forem zába-
vy byly i vyhlídkové lety pořádané míst-
ním aeroklubem.  Počasí přálo akci až do 
odpoledních hodin, kdy se přihnal silný 
vítr a vydatný déšť, který přinesl citelné 
ochlazení. Díky nastalé nepřízni počasí 
se valná část vystavovatelů a hasičských 
sborů rozhodla během večera a noci 
odjet. V důsledku rozmočené letištní 
plochy a pohybu těžké techniky se z vý-
stavního prostoru stal bahnitý polygon, 
ve kterém uvízlo nejedno vozidlo. Vypro-
šťovací technika zde přímo v praxi našla 
své uplatnění. V pozdních  večerních 
hodinách, když déšť začal ustávat, přišla 
řada na plánovaný ohňostroj, ve který 
již nikdo nedoufal. Poté ještě vystoupilo 
několik kapel a byla zapálena  připrave-
ná hranice. Zábava volně pokračovala v 
závislosti na výdrži účastníků až do pozd-
ních nočních, či spíše brzkých ranních 
hodin.  Neděle, jako závěrečný den, byla 
ve znamení balení, úklidu a pozvolného 
odjezdu všech zbylých účastníků domů. 
Tato víkendová akce byla nesporně pří-
nosná, ať už z hlediska seznámení se s 
technikou a vybavením ostatních sborů, 
s novými výrobky a pomůckami z obo-
ru, z hlediska navázání nových kontaktů 
a výměny zkušeností, ale i z důvodu pří-
ležitosti si jen tak popovídat s  hasiči z 
celé republiky. Doufám, že tento ročník 
Pyrocaru nebyl poslední a my budeme 
mít možnost se opět zúčastnit.

Pavel Peprníček
velitel SDH Lysolaje

sbor dobrovolných hasičů 



• Výstavu Dárek z pouti, která předsta-
vuje poutní a pouťové umění, je k vidění 
v galerii roztockého muzea, a to až do 
půle ledna (v pondělí a úterý je zavře-
no). Na expozici se podílelo i Národní 
muzeum a Etnologický ústav AV ČR.

• Koncept nového územního plánu Pra-
hy budí značný odpor občanů. Velkou 
nevoli budí plán nového sídliště v Such-
dole, stavět by se mělo i ve Veleslavíně 
a Vokovicích. Přes pět tisíc lidí odmítá 
stavbu Galerie Stromovka na místě ně-
kdejší radnice Prahy 7. Stavět by se ale 
mělo i v Libni, Karlíně, nový kabát by 
měl dostat třeba nuselský pivovar nebo 
vršovická radnice. Veškeré navrhované 
změny lze nalézt na www.praha.eu . 

• Funkci tiskového mluvčí radnice Pra-
hy 6 opustil po jedenácti letech Martin 
Šalek, nahradil jej Jakub Hoffmann, do-
savadní mluvčí nemocnice Na Bulovce.

• Od minulého měsíce je v Bubenči 
nová cyklostezka. Spojuje ulici Za Cí-
sařským mlýnem s Papírenskou ulicí. Je 
dlouhá 850 metrů a vyšla na 800 tisíc. 
Její povrch tvoří zhutnělé drobné kame-

nivo, tudíž není vhodná pro bruslaře.

• Zúžení ulice Jugoslávských partyzánů 
na jeden jízdní pruh v místě připojení 
na kruhový objezd na Vítězném náměs-
tí způsobuje značné kolony aut, leckdy 
řidiči autobusů „vypouštějí“ cestující, 
protože cesta je rychlejší pěšky. Zúžení 
způsobila nešťastná novela zákona, pod-
le které nesignalizovaný přechod nesmí 
být širší než jeden jízdní pruh. Přechod, 
jeden z nejvyužívanějších, radnice Prahy 
6 zrušit nechce, uvažuje ale o ukončení 
některých autobusových linek v nové 
tramvajové smyčce v Podbabě a posílení 
tramvajových spojů. K částečnému od-
lehčení by mělo dojít i po znovuotevření 
Terronské ulice.

• Nadace pro rozvoj architektury a stavi-
telství vyhlásila výsledky soutěže Stavba 
roku 2011. Získala ji mimo jiné i jiho-
západní část Pražského okruhu. Cenu 
pražského primátora získala nová budo-
va ČVUT v Praze – Dejvicích.
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• Rada Prahy 6 souhlasí s výstavbou 
budovy na Malovance vedle hotelu Py-
ramida. Ta má sloužit jako kancelářská 
budova TSK. Jenže lidé tu chtějí zeleň. 
Happening, který nedávno proběhl, měl 
ministru a exstarostovi Chalupovi při-
pomenout jeho slib – na Malovance má 
vyrůst obří mimoúrovňová křižovatka, 
kterou má jezdit 125 tisíc aut denně a ta 
měla být zastřešena a na její střeše měl 
růst park. Sdružení pro podporu zeleně a 
ovzduší v Praze 6 nashromáždilo na šest 
stovek podpisů občanů proti stavbě nové 
budovy.

• Sdružení dobrovolných hasičů v Roz-
tokách slavilo 130 let trvání. První říj-
nový den proběhla na Tyršově náměstí 
show, při které předvedli hasiči slaňová-
ní, vyprošťování osob z auta, předvedli se 
i dřevorubci.

• Na místě bývalých mrazíren v Sedlci 
má vyrůst sídliště, což se nelíbí místním 
obyvatelům, kteří tu chtějí zachovat stá-
vající zeleň. Autor Petice za přiměřené 
využití Prahy 6 – Sedlec Pavel Divíšek 
kritizuje především husotu zástavby a 
výšku budov – až šest pater. Také chtějí, 
aby tam byla postavena kupříkladu škol-
ka. Jako předimenzovaný jej vidí i zá-
stupci sdružení Arnika. Projekt sídliště, 
které má vystavět metrostav, je k vidění 
na adrese www.vhe.cz/node/60 .

• Každý pátek od osmi ráno do šesti ve-
čer se konají farmářské trhy také v Roz-
tokách na Tyršově náměstí, a to až do 
konce listopadu.

• Celková cena tunelu Blanka by měla 
být 30,1 miliardy korun (včetně DPH). 
V částce je zahrnuta stavební i technolo-
gická část, projekt, dozor stavby, geolo-
gické a archeologické výzkumy i výkup 
pozemků. Je to o 8 miliard méně, než 
předpokládal magistrát na jaře. Tunel má 
být hotov v první polovině roku 2014. V 
případě, že se bude kutat déle, cena bude 
pochopitelně vyšší.

Nová podoba „Malovanky“?

Vizualizace galerie Stromovka

Nová budova Fakulty architektury ČVUT
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ochrana ježků
Kromě vlastní práce na zahradě bychom 
na podzim neměli zapomínat ani na zvíře-
cí spojence – ježky. Pokud se vám některý 
rozhodne přezimovat na zahradě, nechte 
ho, počkejte s úklidem hromady listí, on se 
vám na jaře odvděčí. Pokud však v tomto 
období naleznete ježka viditelně zesláblé-
ho, menšího než 600 gramů, případně na 
ježka narazíte v době, kdy již mrzne, nevá-
hejte s pomocí. Stačí ježka chytit třeba do 
krabice od bot a zavolat na Zvířecí záchran-
nou linku Českého svazu ochránců přírody  
- 774 155 155. Na tomto telefonním čísle 
vám poradí co a jak, případně si pro jež-
ka přijedou – a nejen pro ježka, najdete-li 
jakékoliv zraněné zvíře, můžete se na výše 
uvedenou na linku obrátit. Příroda vám 
bude vděčná.

Letní čas zájezdů, pobytů na chatách 
a chalupách je dávno pryč. Nicméně 
je mezi námi mnoho těch, kteří chtějí 
ještě před zimou načerpat energii po-
bytem venku a vyrážejí na procházky 
a výlety po Praze a jejím nejbližším 
okolí, a díky tomu se ale i setkávají 
s různými nepořádky (skládkami, za-
nedbanou zelení, polámanými lavič-
kami, znečištěnou studánkou nebo 
uhynulým zvířetem). Kam se obrátit? 
Když ani nevím, ke které městské čás-
ti tento nepořádek patří, nebo kdo ho 
má na starosti? Magistrát, městská 
část, Pražské služby nebo TSK? Vět-
šinou to nevíme, ale nevadí. Takové a 
podobné nešvary je možné předat na 
bezplatnou Zelenou linku HMP tel.: 
800 100 000 nebo na email: katerina.
zemanova@cityofprague.cz, kde už ve 
spolupráci s vámi bude problém správ-
ně lokalizován a dle lokality správně 
předán příslušnému správci, správcům 
nebo vlastníkovi.

Primárním úkolem zelené linky je:

1. příjem podnětů od občanů a 
návštěvníků Prahy ohledně životního 
prostředí (různé nepořádky, skládky, 
neudržovaná zeleň,  díry v komunika-
cích apod.) bez ohlednu na příslušné-
ho správce či vlastníka na území hl. 
m. Prahy a to telefonickou cestou pro-
střednictvím bezplatné tel. linky 800 
100 000 či e-mailem na adresu kateri-
na.zemanova@cityofprague.cz

2. správná lokalizace podnětu a 
shromáždění dat popř. fotografického 
materiálu ve spolupráci s občanem

3. správné určení příslušného 
správce a předání podnětu na kompe-
tentní místo (TSK HMP, ÚMČ, Do-
pravní podnik hl. m. Prahy, ČD a.s., 
SŽDC s.o., Povodí Vltavy s.p., PVK 
a.s., MHMP, MP HMP, ELTODO EG, 
a.s. aj.)

Tuto bezplatnou linku mají občané 
k dispozici již několik let, nicméně od 
března roku 2011 pod novým názvem 
Zelená linka hl. m. Prahy. Zelená linka 
je v provozu 24 hodin denně, v pracov-
ní dobu je na pracovišti přítomna refe-
rentka informací, mimo pracovní dobu 
a v případě obsazení linky je k dispozi-

ci záznamník.

Podněty, přicházející na zelenou lin-
ku, mají dlouhodobě shodnou struktu-
ru četností jednotlivých typů podnětů:

1. opakovaně převažují kumu-
lované podněty s tématem životního 
prostředí (např. na dlouhodobě méně 
intenzivně ošetřovaném místě jsou čas-
to i nevyvážené koše i nesekaná zeleň i 
odpadky, popř. skládky) Takovýto pod-
nět je velmi často předáván několika 
příslušným správcům.

2. druhá nejobsáhlejší skupina 
podnětů jsou nevyvážené nebo nedosta-
tečně často vyvážené koše nebo sběrné 
kontejnery  a nepořádek kolem nich

3. dále podněty na opravu a čiš-
tění chodníků a dalších místně obsluž-
ných komunikací, obvykle v kat. 4

4. velká část podnětů se snaží 
upozornit na dlouhodobě nebo i mo-
mentálně nevyhovující stav ošetření 
zeleně, nejen travnatých ploch, ale i 
keřových a stromových porostů nebo 
solitér

5. další část podnětů je obecné-
ho charakteru

Nadchází období vegetačního klidu, stro-
my se zvolna zbavují listí  a vytvářejí nám 
na trávnících pestrobarevné koberce. 
Rádi se tou nádherou brouzdáme, dokud 
nezačneme přemýšlet, jak s tím vším na-
ložíme. A pokud máme na zahradě ně-
jakou soušku, i o ni se musíme postarat. 
Vždy bychom měli jednat v souladu s pří-
rodou a dle zákona. Zde je několik rad, v 
podzimním čase aktuálních.

Kácení stromů bez nutnosti povolení 
MČ - kmen má ve výšce 130 cm obvod 
menší než 80 cm. Kácíme pouze v obdo-
bí vegetačního klidu – tj. od listopadu do 
března.

Mýcení křovin bez nutnosti povolení – 
méně než 5 m2 – pozor dávejte např. při vy-
sekávání strání, rušení živých plotů apod.

Pálení listí – listí je považováno za od-
pad! Pálení jakéhokoliv odpadu je ZAKÁ-
ZÁNO. Viz zákon o odpadech (zákon č. 
185/2001 Sb.) a obecně závazná vyhláška 
hl.m. Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP). 
Listí jako bioodpad se přednostně kompos-
tuje. Pokud nevlastníte kompostér či ne-
máte místo na založení kompostu, můžete 
bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného 
dvora. Pálit je možné například čisté a su-
ché dřevo, které se použije jako palivo (v 
kamnech, v ohništi). 

Kdo pálí listí, kromě porušení zákona 
připravuje zahradu o cenné výživné látky, 
které potom musí dodávat pomocí hnojiv 
a přitom by stačilo na jaře jen přihodit pod 
rostliny kompost… Kromě užitku z kompos-
tu již hotového, bychom neměli zapomínat 
ani na to, že vysoké teploty při komposto-
vání vznikající (až 70st.) zahubí například 
klíněnku jírovcovou (pokud kompostujete 
listí jírovce - kaštanu, nezapomeňte nad ně 
nahrnout minimálně 10cm dalšího biood-
padu) a co zahradníky potěší nejvíce, vyso-
ké teploty zahubí i vajíčka slimáků. 

zelená linka 

informace o provozu „zelené linky“ hl. m. Prahy

kácení stromů Zeptali jsme se referentky informací ze 
„Zelené linky“:
Jakým způsobem přijímáte podněty a 
čeho se nejčastěji týkají?
Podněty, přicházející na zelenou linku 
buď telefonicky nebo e-mailem, mají 
dlouhodobě shodnou strukturu četnos-
tí jednotlivých typů podnětů. Opako-
vaně převažují kumulované podněty s 
tématem životního prostředí (např. na 
dlouhodobě méně intenzivně ošetřova-
ném místě jsou často i nevyvážené koše 
i nesekaná zeleň i odpadky, popřípadě 
skládky. Druhá nejobsáhlejší skupina 
podnětů jsou nevyvážené nebo málo čas-
to vyvážené koše nebo sběrné kontejnery 
a nepořádek kolem nich. V četnosti třetí 
skupina jsou podněty na opravy a čištění 
chodníků a dalších místně obslužných 
komunikací, obvykle v kat. 4. Velká část 
podnětů se snaží upozornit na dlouhodo-
bě nebo i momentálně nevyhovující stav 
ošetření zeleně, nejen travnatých ploch, 
ale i keřových a stromových porostů nebo 
solitér. Zbylá část podnětů je obecného 
charakteru. Jedná se například o dotazy 
jak správně recyklovat, na koho se mám 
obrátit v řešení, kde najdu sběrný dvůr, 
piknikové místo apod.
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Lysolajské rodinné centrum pro volný 
čas dětí a rodičů

Každé pondělí a středu od 9:30 do 
11:30 hodin v hasičárně i venku

V září jsme připravili otevření hu-
dební školy Yamaha v Lysolajích, 
ukázková hodina v září pro Robátka i 
pro První krůčky v hudbě se velmi vy-
dařila, přihlásilo se 8 dětí, a tak jsme 
mohli 5. října zahájit první hodinu 
První krůčky k hudbě pro děti od 1,5 
roku do 4 let. Houpání a zpívání, hra-
ní na ozvučná dřívka a jiné rytmické 
nástroje, poslech hudby při malování 
a odpočinku děti velmi baví. Rádi by-
chom otevřeli i Robátka pro děti od 4 
měsíců do 1,5 roku, zájemci neváhej-

te, přihlašte se, mohli bychom začít od 
ledna příštího roku. 

Podařilo se nám také uspořádat první 
podzimní bazar v Lišce, účast prodejců 
byla velmi dobrá, nabídka oblečení a 
věcí pro děti široká. V této tradici bu-
deme dále pokračovat, zájemci o pro-
dej posílejte, prosím, na sebe kontakty, 
abychom vás mohli před dalším baza-
rem oslovit přímo.

Babí léto, které nám donedávna přá-
lo, si užíváme v Lišce společně s dětmi 
při venkovních hrách na novém hřišti 
při tvoření venku a sportování. Vykra-
jovali a pekli jsme zvířátka z modelitu. 
Na hřišti jsme si malovali sypané obráz-
ky z barevných potravin a vytvářeli si 

doBrota na ŘíjEn

krémová dýňová polévka
1 dýně Hokkaidó (oloupaná, nakrájená na 
menší kostičky), kousek másla, 1 cibule, 2 
stroužky česnek, 1 litr vývaru (zeleninové-
ho či drůběžího), bobkový list, muškátový 
oříšek, citrónová šťáva, sůl, pepř, smetana 
sladká i zakysaná

Jemně nasekanou cibuli s drceným 
česnekem zesklovatíme na másle, přidá-
me nakrájenou dýni a chvilku smažíme. 
Zalijeme horkým vývarem, zakápneme 
citronovou ťávou a přidáme koření – bo-
bek, muškát, sůl a pepř. Pod pokličkou 
vaříme asi půl hodiny, dokud dužina dýně 
nezměkne. Odstavíme, rozmixujeme 
(pozor – před mixováním nutno vyndat 
bobkový list), přidáme sladkou smetanu 
a prohřejeme. Přímo v talíři zdobíme o 
dochucujeme lžící zakysané smetany. 

Dobrou chuť.

Sdružení na ochranu zvířat 
v krajní nouzi

Na pláni 31, Praha 5, tel.: 603 225 948, 246 024 181  
e-mail: sdruzeni@kocici-utulek.cz 

Vás zve na

13. umísťovací 
výstavu koček  
bez domova 

která se koná  

v neděli 13. 11. 2011 
od 10.00 do 17.00

Mateřské centrum Liška o.s.

pana Bramboru z podzimních materiá-
lů. Vymysleli jsme hopíkový pingpong, 
vystřihovali masky technikou kirigami. 
Ukázky z některých aktivit najdete v 
sekci Video s Liškou na našem webu.

Na čtvrtek 3. listopadu od 16 hodin 
chystáme Černou hodinku v Lišce s vý-
robou světelných dekorací a stínovým 
divadlem pro děti, pokud bude počasí 
přát, projdeme se do Houslí s vyrobe-
nými lampiony. Na začátku prosince 
připravíme  Vypečený advent pro ro-
diče s dětmi. Předvánoční čas budeme 
prožívat společně tvořením, hraním a 
zpíváním. 

Více informací k programu a akcím 
vždy najdete v Kalendáři na www.mc-
liska.cz

Liška Marcela
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Říjnové Pranostiky

Drží-li se v říjnu pevně na stromech 
listí, bude tuhá zima

Z rána svatá Hedvika chladem se za-
lyká

V říjnu blýskanice – v zimě plískanice

Na Šimona a Judy zima spadne z 
půdy, až po svatém Vojtěchu zase 
bude ejchuchu

Svatý František – ani léto, ani kožíšek

Je-li v říjnu mnoho vos a sršáňů, přijde 
studená a dlouhá zima

Svatý Havel velí, můžeš pást třeba ve 
farářově zelí

Po svaté Tereza mráz za nehty zaleze

Je-li říjen hodně zelený, bude leden 
velmi studený

Na Šimona, Judy kočka leze z půdy.

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá 
a nevylézá, není daleko do sněhu.

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, 
bude tuhá zima.

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého 
deště, po tolik dnů bude i v zimě pr-
šeti.

dominikánské mnišky v Praze  
– pokračování
Na místě dnešního komplexu budov bý-
valého kláštera sv. Anny na Starém Měs-
tě stál původně románský dvorec z 12. 
století. K němu patřila rovněž románská 
rotunda sv. Vavřince, podobná nedaleké 
dodnes existující rotundě sv. Kříže. Za 
vlády krále Václava I. byl do Čech uveden 
rytířský řád templářů, kteří kolem r. 1230 
získali do vlastnictví zmíněný dvorec. 
Tento řád byl založen v r. 1118 v Jeruzalé-
mě a hlavní sídlo měl původně nedaleko 
Šalomounova chrámu. Proto se jeho čle-
nové nazývali právě templáři. Jejich pů-
vodním úkolem byla tehdy ochrana pout-
níků ke sv. Hrobu a boj proti saracénům. 

Tito noví obyvatelé dvorce pochopitelně 
provedli různé stavební úpravy stávající-
ho objektu. Nejvýraznější byla přestavba 
rotundy sv. Vavřince, k níž dostavěli loď, 
a původní rotunda se stala presbyteriem. 
Templáři se však v Praze příliš dlouho 
„neohřáli“, protože už v r. 1312 byl řád 
zrušen a jeho majetek přešel na johanity. 
Od těch pak v r. 1313 staroměstskou ko-
mendu koupily sestry z kláštera sv. Anny 
na Újezdě. Kdy přesně se přestěhovaly 
na Staré Město, není doloženo. Prameny 
ovšem uvádějí, že v r. 1316 tam již určitě 
sídlily. Kostel sv. Vavřince byl zbořen a 
nahrazen gotickou jednolodní stavbou 
kostela sv. Anny. Sestry si tedy ponechaly 
původní patrocinium, ale klášter se zpo-

V minulém čísle jsem se s vámi podělil 
o cyklistický okruh do Kralup a zpět, 
teď si dovolte mi ukázat moji oblíbe-
nou běžeckou, potažmo pěší trasu. Ta 
vede z Lysolajského údolí přes Suchdol 
Roztockým hájem a přes Tiché údolí 
zpět. Můžete tuto trasu běhat v rámci 
tréninku na Lysolajský běh či si udělat 
nedělní výlet. Celkovou její délku od-
haduji na deset- dvanáct km, pokud je 
uběhnete pod hodinu, jste dobří

Začínáme u hasičárny, poté malý 
kopec Hlubokou ulicí a dále Sídlištní 
na zastávku Kamýcká. Zde se nachází 
jedinný přechod rušnější silnic, zbytek 
trasy vede převážně lesem. Za Kamýc-
kou pokračujte rovně kolem sběrny su-
rovin k lesu nad Sedlcem. V tomto lese 
nejsou žádné cesty značené, ale dosta-
tek vyšlapaných stezek vás dovede k vy-
hlídce na Vltavské údolí. Zde si můžete 
vychutnat příjemný pohled na Prahu a 
vltavské skály. Také si můžete na Vy-
hlídce prohlédnout informační ceduli 
naučné stezky, které se trasa drží po 
několik kilometrů. Dále je možno jít či 
běžet málo známou cestičkou nad Vlta-
vou. K cestičce se dostanete, když pů-
jdete od vyhlídky malou loučkou rovně 
podél plotu. Cestička není v nejlepším 
stavu, ale naskytnou se vám nádherné 
výhledy. Až dorazíte na místo s další 
vyhlídkou, pokračujte stále rovně. Ces-
tička končí  na místě budoucího Praž-
ského okruhu, proto přeběhněte louku 
a u jakéhosi plotu na konci Suchdola 
se napojte na žlutou turistickou značku 
vedoucí do Roztok. Tady je asi nejob-
tížnější navigace, ale po východu z ces-
tičky stačí jít rovně a mírně nahoru a u 
zmíněného plotu na značku natrefíte.

 Další etapu já považuji za nejkrásněj-
ší- vede krásným listnatým Roztockým 
hájem. V kteroukoli roční dobu je toto 

místo úchvatné, asi jako většina lesů. 
Na levé straně stále může mezi stromy 
problesknout Vltava. Skrz Háj půjde-
te asi dva kilometry, poté na štěrkové 
cestě odbočíte doprava směrem dolů 
a po chvíli se dostanete do Roztok. 
Zde trasa opouští žlutou turistickou 
značku a napojuje se na značku mod-
rou, vedoucí podél Unětického potoka. 
Z Roztok toho mnoho neuvidíte, ale 
pokud nespěcháte, můžete se podívat 
např. do Středočeského muzea v Roz-
tocké tvrzi. 

Podél Unětického potoka vede tra-
sa cca tři kilometry až k Spálenému 
mlýnu. Nejprve se jde po cestě na pra-
vém břehu, poté po břehu levém. Jestli 
chcete vyměnit přírodní prostředí za 
příjemné občerstvení, tak se můžete  
nasytit v příjemné zahradní restaura-
ci Černá hora v ulici Tiché údolí.  Za 
mlýnem na konci Roztok se obě vari-
anty cesty sjedou. Pokud běžíte, moc 
cestu po ulici nedoporučuji, po terénu 
se běží mnohem lépe. 

Pokračujeme stále podél potoka po 
zpevněné cestě. Opět nádherná pří-
roda, skály nad potokem, malebné 
ostrůvky uprostřed potoka atd... Jen 
pozor na cyklisty jdete po cyklotrase 
8100, „Pražské kolo“. Buďte k cyklis-
tům tolerantní ( já tam často jezdím) 
a oni snad budou dávat pozor. U Spá-
leného mlýna můžete buď pokračovat 
podél potoka do Unětic a před Kozí 
hřbety a Výhledy se vrátit, nebo vystou-
pat nahoru do Suchdola a vrátit se přes 
Budovec. 

Snad se vám tento tip na výlet líbil a 
těším se, až vás na kolečku Roztockým 
hájem potkám.

Tomáš Zavadil

čátku nazýval klášterem sv. Vavřince a sv. 
Anny, později už pouze sv. Anny, jak jej 
známe dnes. Sestry nyní sídlily v blízkos-
ti kláštera bratří a zároveň i na bezpeč-
nějším místě. Tuto hypotézu podporuje 
skutečnost, že za husitských válek byl 
znovuosídlený újezdský klášter zničen 
mezi prvními, aby se nemohl stát základ-
nou pro hradní posádku.

sestra Marie

klášter mnišek kazatelského řádu

okruh roztockým hájem
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Fotografická soutěž

Životní jubilea  
září 2011

pan Vlastislav Vinař,  
nar. 1.10.1931 – 80 let

paní Jindřiška Šťastná,  
nar. 31.10.1941 – 70 let

Vítězná fotografie na téma: Babí léto s 
podtitulkem Hřejivé paprsky vybízejí k 
posezení. Gratulaci posíláme do Lysolaj-
ského údolí. 
Téma na měsíc listopad: Všechny barvy 
podzimu

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

Když se ve dvě hodiny po poledni strhl vel-
ký liják, začali lidé  minimálně na dvou mís-
tech letošní Mariánské pouti pochybovat. 
Jednak pochybovali ti, kteří se shromáždili 
u kostela svatého Matěje, zda má vůbec 
smysl se na cestu k lysolajské kapličce vy-
dat a důkladně promoknout. Pochybovali 
také muzikanti, kteří už byli tou dobou v 
Houslích, zda mají vytáhnout svoje nástroje 
a riskovat jejiich zničení deštěm, bičujícím 
plachtu provizorně napjatou mezi stromy, 
která jim sloužila za střechu bahnitého pó-
dia. Pochybovala i Kateřina Táborská, jestli 
má vybalovat své vyřezávané marionety a 
hrát pohádku o rytíři Juráškovi, když tře-
ba stejně nebude mít diváky a loutky déšť 
nepřežijí. Nezávisle na sobě všichni své po-
chyby odhodili, poutníci se vydali na cestu, 
muzikanti vytáhli nástroje a paní Táborská 
loutky a všichni udělali dobře. 

Co je tedy ten důvod, který táhne lidi, 
aby se vydávali do sloty, do níž by člověk 

rozloučení
Dne 12. 10. zesnula paní Božena Gun-
therová z Lysolajského údolí ve věku 
nedožitých 74 let.

daLší antiLišák UděLEn!

Nelze nezmínit situaci, ke které došlo po 
realizaci výsadby na výběžku mezi silnicí 
na Horoměřice a konečnou autobusu č. 
160. Z místa byly vymýceny nálety akátu 
a jasanu a protože jde o místo celodenně 
vystavené slunci, vznikla zde velká pří-
rodní skalka. Smutným faktem je to, že 
se během prvních několika dnů našli ne-
nechavci, kteří místo považují za zahrad-
nickou samoobsluhu. Doufáme jen, že se 
nejedná o někoho, kdo bydlí mezi námi… 
Snad bude hlupáků tohoto typu ubývat 
a nebudou nám ostatním kazit radost z 
hezky upraveného místa.

Lucie Dolejší

Mariánská pouť 2011

vyhnal maximálně cizího psa? Krásně o 
tom mluví Mons. Jiří Reinsberg v jedné 
ze svých promluv: 

"Když nás rozbolí břicho, začneme řvát 
maminko! A když rozbolí lidi břicho du-
chovně, tak začnou křičet Maminko! V 
běžném lidském dění, pokud nenarážíme 
na nějaké bolestné výjimky, je spolehli-
vým duševním prostorem prostor okolo 
matky. Proto v Čechách vznikla obrovská 
spousta poutních míst. Co to je totiž puto-
vat? Znamená to vycházet ze svého svra-
bu a ještě ho táhnout kus cesty s sebou. A 
nakonec, když se dospěje na určité místo, 
tam ho složit. Složit, předat a svěřit něko-
mu asi tak, jak jsme byli od svého malé-
ho dětství zvyklí. Když jsme si namlátili 
nohy, přiběhli jsme k mamince do náru-
če, když jsme si pořezali ruce, přiběhli 
jsme k mamince do náruče, když jsme se 
o něco spálili nebo někde zklamali nebo 
něco ztratili, tak jsme přiběhli mamince k 
náruči. A je pochopitelné, že v těch všech 
údobích, ve kterých náš národ prožíval 
tvrdé okamžiky, se nakonec musel obrátit 
k Matce. (…) Panna Maria nevítězí s me-
čem v ruce, ale s mečem v srdci."

Můžeme si tedy přát, aby těch sedm 
mečů, zobrazených na obraze Panny Ma-
rie v Houslích znamenalo i pro nás vítěz-
ství nejen nad počasím. 

První úspěch
Na turnaji v pe-
tanque dne 25. 9. 
2011 v Letenském 
zámečku v Praze 7 
hráči z Lysolaj vy-
bojovali 10 místo. 
Z šestadvaceti klu-
bů je to od lysolaj-

ského “nováčka” zřetelehodný úspěch. 
Hanka Bayerová, Milan Bayer a Tom 
Čížek si za reprezentaci našeho klubu 
zaslouží uznání. A příště třeba přivezou 
příčku devátou, osmou... Gratulujeme.

Lysolajský petanque club navíc zís-
kává, i přes aktuální nepřízeň počasí, 
stále více příznivců. Ti zimomřivější 
se nemusejí obávat – v rukavicích se 
hrát nejspíš nebude. S prvními mrazy 
se tréninky přesunou do uzavřených, 
temperovaných prostor. Zatím ale stále 
pokračujeme venku – kadý pátek od 17 
hodin.

vELkooBjEMové kontEjnEry
1. 11. Lysolajské údolí 18/35
1. 11. křižovatka ulic Žákovská–Starod-
vorská
29. 11. Hřebenová 181
29. 11. křižovatka ulic Žákovská–Kvě-
tová

Úspěšní reprezentanti Lysolajského petanque 
clubu



INZERCE

Pohár lysolajského starosty
Tradiční sportovní klání o pohár lysolajského starosty letos 
proběhlo dne 17. 9. na sportovišti ČZU.  Dvanáct sportovních 
dvojic (Věra Pfeiferová a 23 mužů!) se utkalo ve čtyřboji – vo-
lejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis. Celý den se nesl v čestném 
sportovním duchu. Cenu nejvyšší (a jedinou) si odnesl tendem 

Macháček – Vomlel. Vítězové byli odměněni již tradičně v re-
stauraci U Valentů. Slavilo se a slavilo, inu, posuďte sami. 
P.S. Dámy, nenechme se zahanbit. Příští rok nashledanou na 
startu!


