
 Měsíčník MČ Praha – Lysolaje 8/2011

Úvodní sLovo

Vážení spoluobčané,
je tomu téměř na den 15 let, co jsme 
se z nedaleké Hanspaulky přestěho-
vali do Lysolaj a musím říci, že svého 
rozhodnutí jsem zatím nikdy nelitoval.  
15 let není nic, ale v životě lidském je to 
myslím pěkný časový úsek, již zapama-
tovatelný a zmapovatelný. Tehdy, v tom 
roce 1996, moje nejmladší dcera nastu-
povala do první třídy. To byl trošku šok. 
Neb Sušická škola v té době už byla vel-
mi pěkně poopravená, zatímco místní 
„základka“ toto všechno měla teprve 
před sebou. Ještě o prázdninách jsme 
šli Nikolu přihlásit, na schodech jsme 
potkali pana školníka Hrušku, který byl 
rád za každou novou duši. V první třídě 
v tom okamžiku rozmnožila počet žáků 

na číslo 8, což se nám v tomto přelidně-
ném světě jevilo jako něco neskutečné-
ho. Ale jak postupovala do vyšších tříd 
i počet žáků se zvyšoval a i to svědčilo  
o tom, že Lysolaje jsou dobré místo 
k žití i ke vzdělávání. Postupně jsem 
také své kamarády a přátele seznamo-
val s touto městskou částí Prahy, o jejíž 
existenci mnozí neměli ani ponětí. Ne 
že by nikdy neslyšeli pojem Lysolaje, 
ale neuměli ho přesně zasadit na mapu 
našeho hlavního města. To se za těch 
15 let naštěstí už podstatně změnilo, ale  
i to může být někdy na škodu, třeba 
když vidím to množství aut, které do-
vede projet naším údolím, aby si řidiči 
ušetřili čas třeba cestou na letiště. Stále 
je ale pro mě ten pocit, když projedu 
viadukty dole u Vltavy, magický, prostě 
najednou se dostávám do jiného svě-

ta a jsem rád, že mohu říkat – a tady 
jsem doma. Skoro pokaždé, když tudy 
projíždím, si vybavím, co se za ta léta 
událo. Nedá se nevzpomenout na to, 
že ty oblouky byly až po železniční ná-
sep zaplaveny vodou. To mně dodnes 
hlava nebere, to prostě nechápu, že  
v 21. století k něčemu takovému moh-
lo dojít. A ta spoušť za viadukty, když 
voda opadla. To se skutečně sevřelo 
srdce v hrudi nad tou zkázou, ale na 
druhou stranu zase hluboce smekám, 
jak se dovedli sousedé semknout a je-
den druhému pomoci. A že i ti z vršku, 
kterých se tato situace zdánlivě netý-
kala, uměli přiložit ruku k dílu. Když 
pak stojíte vedle někoho, koho jen pří-
ležitostně potkáváte, pak vedle něho 
třeba půl dne pracujete, vynášíte sutě  

   Foto: Ing. Petr Hlubuček

pokračování na str. 3

LysoLajský  
zPravodaj
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Letní LysoLaje

Péče o obecní zeleň. … a další neudržovaný kout mizí.

Rekonstrukce zapomenuté vodárny. Nově vzniklý park Na Vinici.

Na historii nezapomínáme. Rostou i u nás.

Dokončovací práce na našem novém hřišti. Lysolajské statky po sklizni.
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zPrÁvy z radnICe

Ve středu 10. 8. 2011 proběhlo zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha – Lysolaje.
• Zastupitelstvo se usneslo na prodeji 
obecního domu na adrese Lysolajské 
údolí 25 formou výběrového řízení, které 
by mělo být v nejbližší době vypsáno. 
• Byl schválen návrh kupní smlouvy na 
prodej pozemku č. 262/21, o jehož prode-
ji rozhodlo zastupitelstvo již 5. 5. 2011.
• Zastupitelstvem byl potvrzen záměr umís-
tit v ulici Lysolajské údolí dva informační 
radary, o jejichž instalaci jsme vás již infor-
movali v minulém vydání zpravodaje.
• Před vlastním jednáním zastupitelstva 
zasedal také finanční výbor a jeho místo-
předseda pan Miloš Šimon poté představil 
zastupitelstvu provedená rozpočtová opat-
ření, doporučil schválit další rozpočtová 
opatření související s dovybavením kuchy-
ně základní školy a využitím hospodář-
ského výsledku z minulých let a seznámil 
přítomné s plněním a čerpáním rozpočtu 
MČ Praha – Lysolaje za 1. pololetí 2011. 
Výdaje byly čerpány ve výši 49,6 % a pří-
jmy se podařilo naplnit ze 41,65 %, kdy 
tato nižší hodnota na straně příjmů byla 
způsobena pozdějším obdržením daně  
z nemovitosti ze státního rozpočtu. Poda-
řilo se nám tedy za prvních šest měsíců 
roku naplnit i čerpat rozpočet dle plánu.
• Škola požádala MČ Praha – Lysolaje 
jakožto svého zřizovatele o přerozdělení 
kladného hospodářského výsledku z roku 
2010, čemuž zastupitelstvo vyhovělo.
• Bylo rozhodnuto o investici 340 000 Kč 
na dovybavení školní kuchyně základní 
školy. K instalaci nového konvektomatu, 

mycí linky a dalších zařízení by mělo do-
jít ještě do konce srpna tak, aby od 1. 9. 
2011 byl stravovací provoz plně připraven 
na nový školní rok. Zároveň zastupitelstvo 
rozhodlo o navýšení rejstříkové kapaci-
ty jídelny na počet 295 strávníků, což je 
právě počet jídel, který bude možné od 
1. 9. v kuchyni vařit díky stavebním úpra-
vám provedeným na konci minulého roku  
a současné instalaci nového technologic-
kého vybavení. Ve výhledu počítáme také 
s vybudováním samostatné kuchyně v ma-
teřské škole, kam jsou jídla nyní převáže-
na ze základní školy.
• Na podzim tohoto roku bude končit 
tříletý mandát školské radě v základní 
škole. Školská rada je nezávislým orgá-
nem umožňujícím rodičům, učitelům, 
občanům obce a dalším osobám podílet 
se na správě školy. V naší základní ško-
le byla školská rada zřízena v roce 2001  
a má 9 členů. Voleni jsou tři zástupci pe-
dagogů a tři členové z řad rodičů. Poslední 
tři zástupci jsou jmenováni zřizovatelem 
školy, čili městskou částí Praha – Lysolaje. 
Na nové funkční období 2011 – 2014 byli 
za městskou část jmenováni: paní Milada 
Komárková, pani Irena Skopcová a Ing. 
Miroslav Gulka. Zastupitelstvo na svém 
zasedání schválilo dosud neexistující sta-
tut a volební řád školské rady a doporu-
čilo nové školské radě na jejím prvním 
zasedání schválit návrh nového jednacího 
řádu.
• Jak jste si jistě povšimli, snažíme se  
v průběhu léta zvelebit některá zákoutí Ly-
solaj. Právě probíhají práce na opěrných 
zdech a chodnících v okolí hasičské zbroj-
nice. Doufáme, že po těchto úpravách, 
především pak díky instalaci odvodňova-
cích žlabů do chodníků, nebudeme muset 

opět v zimě klouzat na námraze a cesta 
na autobus nebo do obchodu se stane bez-
pečnější.
• Dále zvelebujeme původní studny a je-
jich okolí v ulici Na cestě. Probíhají práce 
na školní zahradě, vybíráme v Lysolajích 
další místa k vytvoření květinových zá-
honů a připravujeme se na podzimní vý-
sadbu stromů. Zde bych vás rád požádal  
o pomoc s vytipováním míst, kde byste 
rádi viděli vysázené nové stromy a další 
zeleň viz anketní otázka na tento měsíc.
• Rád bych vás všechny pozval na společ-
né rozloučení s létem o víkendu 3. a 4. 9., 
kdy jsme pro vás pod názvem LYSOLAJ-
SKÉ BABÍ LÉTO připravili sportovně-
kulturní program. V sobotu od 15:00 ho-
din proběhne slavnostní otevření nového 
hřiště u zázračné studánky se založením 
lysolajského pétanque klubu, do kterého 
jste všichni srdečně zváni a přihlásit se 
můžete s předstihem na úřadě městské 
části nebo 3. 9. přímo na hřišti.
• Neděle pak bude ve znamení pohád-
kového odpoledne pro děti a 1. soutěžní 
výstavy výpěstků lysolajských zahradníků. 
Soutěže se může zúčastnit každý z vás  
s jakoukoliv květinou, plodem či výrob-
kem z nich. Budeme rádi, pokud tuto akci 
podpoříte v co největším počtu a předve-
dete, jakými výpěstky se Lysolajští dokáží 
pochlubit.

Zároveň mi dovolte, abych se začátkem 
nového školního roku všem maminkám  
a tatínkům popřál spoustu trpělivosti  
a shovívavosti, pedagogickému sboru zví-
davé a pilné děti a dětem samotným na 
oplátku milé a spravedlivé paní učitelky, 
hodně elánu a studijních úspěchů.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

a jste špinavý až po uši, to pak s tím do-
tyčným navážete docela jiný kontakt  
a víte, že když bude nejhůř, můžete se na 
něho obrátit a on vás neodmítne. A právě 
ten pocit, že se může jeden spolehnout na 
druhého, je, myslím, ke každému oprav-
dovému žití tím podstatným a nezaměni-
telným. Lhostejnost by se v našich mys-
lích zabydlet rozhodně neměla. 

A také ne bezohlednost, ne vždy se 
mi to daří, ale snažím se projíždět třeba 
právě tím Lysolajským údolím pomalu, 
předpisově, neohrožovat druhé a také 
se kolem sebe rozhlédnout. Rozhodně 
je na co – míjíte při cestě vzhůru po 
levé straně klášter sester dominikánek, 
pak po pravé galerii kamaráda Ondře-
je Špačka, což je též bohulibý počin 
vybudovat stánek umění v Lysolajích, 
či dům olympijského vítěze Romana 
Šebrleho, kterého občas potkávám při 
svých letmých návštěvách dejvické Ju-

lisky, a vždy si zanotujeme, že je nám 
v Lysolajích dobře.

Podstatné pro soužití Lysolajských byl 
také fakt, že za starostování Milana Vá-
chy byly obnoveny Slavnosti květů. Stále 
mám před sebou ten okamžik, když jsem 
prvním ročníkem provázel a téměř niko-
ho neznal, a když jsem večer odcházel, 
už jsem se mohl pozdravit s celou řadou 
známých. Ne že bych před tím nezdravil, 
ale je něco docela jiného říci dobrý den 
někomu koho znáte jen z letmých setká-
ní, a někomu, koho už znáte jménem. Je 
moc dobře, že nezůstalo jen u jednoho 
ročníku, ale že se Lysolajští dovedou se-
tkat každý rok a přivítat společně jaro, 
které zvláště v Houslích a přilehlém oko-
lí je přímo poetické. Je docela škoda, že 
letos po tom kýženém jaru také nepřišlo 
léto – to myslím nejen do Lysolaj – a obe-
šlo nás velkým obloukem. Letos bych tedy 
majitelem plovárny být rozhodně nechtěl.  

O co se dalo méně poležet si na dece někde  
u vody, o to se zase dalo více projít 
přírodou. A tady, myslím, máme nad  
99 procenty všech Pražáků tu obrov-
skou výhodu, že hned za humny je krás-
ně, můžete se procházet celé hodiny  
a když máte štěstí, tak potkáte jen pár 
houbařů a nějakou tu babku kořenářku. 
A třeba i chvilku postát a zamyslet se 
u zajímavého křížku nad Lysolajemi, 
který letos pokřtil sám arcibiskup Do-
minik Duka.

Myslím, že i to byl milý počin a že  
i tím nové vedení naší radnice naznači-
lo, že i duchovní rozměr patří k našemu 
životu. A protože jsem jeho součástí – 
coby zastupitel – pokusím se svou troš-
kou přispět. Stále je co zlepšovat, i když 
Lysolaje za těch 15 let co mám tu čest 
být zván vaším sousedem rázně z toho 
minulého vkročily do 21. století.

Alexander Hemala

Úvodní sLovo  pokračování ze str. 1
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tIP na výLet

tiché údolí – suchdol
Dnes se projdeme údolím podél Únětické-
ho potoka, Tichým údolím, chcete-li, jeho 
suchdolskou částí, roztockou si necháme 
na jindy. A začnu informací, kterou jsem 
se teprv nedávno dozvěděl z knihy Jana  
E. Svobody a Antonína Ederera Pražské 
procházky, že Únětický potok se dříve jme-
noval Slativnice a ještě dříve Stativnice, pod-
le stativů, trámů zpevňujících břeh, které tu 
byly už ve 12. století.

Ale začněme pěkně popořádku u Troja-
nova mlýna.

Ten vznikl při přemyslovské stezce z Pra-
hy na Levý Hradec asi v polovině 13. století, 
nelze ale ani vyloučit, že je jedním ze dvou 
mlýnů, které v letech 1125 – 40 založil úně-
tický kanovník Zbyhněv.

Koncem 17. století byl jednokolový mlýn 
rozšířen, roku 1706 tu mlel Jan Vodička; 
příznačné jméno. Mlel pouze pro potřeby 
suchdolského statku, 52 pytlů o váze 94 
kilo ročně. Za to si směl nechat odpad.  
A protože se také v suchdolském pivovaru 
připravoval slad, dostával z každé várky půl 
bečky piva. Nájem měl 52 zlatých, tolik 
stála kráva, taky měl pronajaty louky a pole  
a choval dobytek, za to odváděl do statku 
jednoho vepře. 

Rodině Trojanově patřil mlýn v letech 
1730 až 1857. Z rodu vyzdvihněme Jiřího 
Trojana, který možná postavil druhý, tzv. 
zadní (Tůmův) mlýn, Karla Trojana, který 
nechal opravit a znovu vystvětit kapli sv. 
Václava v Suchdole, kde byl rychtářem,  
a Jana Trojana, patrně posledního mlynáře 
Trojana zde, za kterého byl mlýn oceněn na 
3200 zlatých.

Roku 1857 byl mlýn prodán Karlu Hend-
lovi, ten prodal Janu Šubrtovi, ten Kateřině 
Glaubnerové – její sládek zřídil při mlýně 
pekárnu, která pekla až do světové války. 
Roku 1877 mlýn koupil Jindřich Taussig, 
dalšími majiteli byli Jan Dvořák a Ludvík 
Kopřiva, který vlastnil i Spálený mlýn, až 
nakonec k hospodářství přišel roku 1922 
hostinský Ladislav Bayerle. Ten tu otevřel 
hospodu U Trojanů a koupaliště. Později, 
za stavitele Šaška, byl mlýn zrušen, pone-
cháno na památku jen vodní kolo, a v roce 
1942 objekt přebudován na byty. Pak ještě 
nějaký čas tu byla výletní restaurace. Troja-
nův mlýn je slavný také tím, že tu počátkem  
70. let natáčel režisér Ján Roháč seriál Dva 
písaři, s Jiřím Sovákem a Miroslavem Hor-
níčkem v hlavní roli. Pana Horníčka ale po-
tkala v ten čas tragédie, když se při koupání 
v Únětickém rybníce utopil jeho syn, stižený 
epileptickým záchvatem.

A natáčel tu i Zdeněk Troška své oblíbené 
pohádky.

Druhým mlýnem v Tichém údolí je již 
zmíněný mlýn Tůmův. Dnes už můžeme 
pouze přes potok spatřit hromádku zarost-

lých kamenů. Jak jsem již uvedl, založila jej 
kolem roku 1730 rodina Trojanova, patrně 
Jan, vyloučit nelze ani Filipa Trojana, kte-
rý mlýn prokazatelně vlastnil v roce 1755. 
Mlýn to byl o jednom kole, s malou nádrží, 
napájenou vodou z horního mlýna. Mlela 
se tu zvlášť jemná krupičná mouka. Daně 
se z tohoto mlýna platilo 80 zlatých, ale 
nebyl tolik povinován prací pro suchdolský 
statek.

Když roku 1830 zemřel Karel Trojan, 
mlýn koupil Josef Tůma. V té době byl 
mlýn oceněn na 3900 zlatých, tedy na víc 
než mlýn Trojanův. Dále tu vládli František 
Tůma, jeho zeť Jiří Holub, ten mlýn r. 1872 
prodal Kateřině Glaunberové. Té přinesl 
mlýn smůlu, roku 1878 vyhořel, načež jej 
prodala Jindřichu Taussigovi, který mlýn 
přestavěl na tři malé byty. Dlohá léta tu byd-
lel pekař Macek, který pekl ve Spáleném 
a pak Trojanově mlýně. Roku 1938 objekt 
koupila Alice Ariesová; když se po nucené 
emigraci vrátila do vlasti, prodala dům obci. 
Ale byl tak zdevastovaný, že ta mu jen ne-
chala strhnout střechu a to byl rozsudek zá-
niku; ostatně na některých mapách je mlýn 
zván ne Tůmův, ale Zbořený.

Třetí mlýn, nejníž položený, postavil  
v letech 1786-87 hostinský z Chumberka 
Jan Burda. Využil nového mlynářského 
zákona, kdy mlynář nebyl nucen mlýt pro 
vrchnost, koupil od Emauzského kláštera 
pozemky a sám se svým synem a pomocní-
ky postavil malý mlýn o jednom kole. Byl v 
provozu jen pár měsíců, načež vyhořel. Tak 
se tu začlo říkat Shořelý mlýn, později Spá-
lený mlýn, Spáleník nebo také Černý. Hos-
tinský zůstal bez prostředků, mlýn zůstával 
spáleništěm. Až po smrti Burdy jeho dcera 
Anna uvedla roku 1813 mlýn znovu do pro-
vozu. Po dvou letech jej prodala. Podnik byl 
na nevýhodném místě, dobře se tu nikomu 
nevedlo a tak často střídal majitele. V roce 
1849 jej koupil Jan Romanovský a prona-
jal jej Karlu Grillovi. Ten postavil ve dvoře 
za mlýnem továrnu na mýdlo a svíčky. Ta 
pochopitelně roku 1880, snad aby dostála 
jménu, vyhořela. Obnovena již být nesměla, 
dřív se z ní šířil zápach a nečistota do poto-
ka. Mlýn ale fungoval dál. Jeden z dalších 
mlynářů, jistý Možný, komín továrny využil 
pro zřízení pekárny. Roku 1904 blesk mlýn 
zapálil a ten již nebyl obnoven, zrušena byla 
i pekárna. Následovaly pokusy zřídit tu sa-
natorium, pak hotel, který r. 1918 koupil 
známý řezník a restauratér Ludvík Kopřiva, 
ale i ten raději přestěhoval svoji aktivitu na 
Budovec. Ze Spáleníku se nakonec staly 
byty, dnes je pustý.

Dodejme, že časté požáry mlýnů byly 
způsobovány výbušností jemného moučné-
ho prachu ve vzduchu, stačí mu jen malá 
jiskra a…

fefík
(zdroj Vladimír Lašťovka:  

Kapitoly z dějin Suchdola a Sedlce)

Trojanův mlýn.

Tůmův mlýn dnes.

Spálený mlýn.

Dobová kresba Tůmova mlýna. 
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LYSOLAJSKÉ BABÍ LÉTO 
Sousedské setkání 

Neděle 4. září 2011  
od 14 hodin v Houslích a okolí 

Přijďte se s námi pobavit, projít  
pohádkovou krajinou Lysolaj a odměnit 

nejúspěšnější letošní zahradníky 

Program:
14:00  Vyhlášení nejlepšího lysolajského  

zahradníka 2011
14:30  Pohádkové představení Romaneto –  

O pejskovi a kočičce
15:30  Pohádkový pochod zakončený opékáním 

buřtů v Houslích

K tanci a poslechu hraje skupina DOcenTi

Ukázka dřevěných pohádkových loutek  
ŠárKy VácHoVé

Občerstvení zajištěno.

TěŠíme se Na Vás!

ZUMBA ATOMIC PRO DĚTI
ZAČÍNÁME 14. září, každou středu v Lysolajích  

16:30 – 17:10 (pro děti 5 až 7 let)  17:15 – 18:00 (pro děti 8 až 12 let)   
Hip-hop, reggeaton, salsa, pop, hry a zábava. Cena jedné lekce 60 Kč.

maTeřsKé ceNTrUm  
LišKA

Pokračujeme již 5. září 2011 pravidelnou činností  
v pondělí a ve středu. Kromě výtvarných a sportov-
ních aktivit připravujeme ve spolupráci s lektorkou 
Mgr. Muškovou otevření kurzu Hudební školy Yama-
ha pro nejmenší „Robátka“ (pro děti od 4 měsíců do  
1,5 roku). V případě zájmu můžeme rozšířit nabídku  
i o program „První krůčky k hudbě“ (pro děti ve věku 
od 1,5 roku do 4 let). Kurz bude probíhat ve středu 
dopoledne v rámci programu MC. Čas a ostatní infor-
mace upřesníme.

LeTNí foTosoUTěž - LéTo jaK má býT
Vyhlašujeme novou fotosoutěž 
o nejpěknější prázdninovou 
fotku. Pokud se vám podařila 
pěkná fotka z prázdnin, po-
šlete ji k nám do Fotosoutěže  
na www.mc-liska.cz a popište 
nám váš prázdninový příběh. 

Budeme také na Prvním vyhození a loučení  
s létem, které pořádá MČ Lysolaje. 3. a 4. září 2011. 
Přijďte se o víkendu pobavit při petangu, kuličkách. 
Vydejte se s námi  na cestu pohádkovou krajinou. 

Těšíme se na vás. 
Marcela, Jana a Milena z Lišky
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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. 09. 2011 v nákladu 650 ks

uzávěrka 14. 09. 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

• Koupím byt v Lysolajích a okolí. Tel.: 
604 930 227

• Truhláři pozor, odvezu hobliny. Na po-
destýlku králíkovi. Nabídněte. Tel.: 733 
649 186

• Koupím vjezdová vrata, cca 350 x 170 
cm, dvou i jednokřídlá, levně a 2 sudy 
na dešťovou vodu (kovové či plastové),  
i jednotlivě. Do 100 Kč/kus. Tel.: 604 
949 529

• Prodám šicí stroj Singer, lodní kufr, 
nutné vidět, fota zašlu e-mailem: hortim-
bor@seznam.cz. Tel.: 604 930 227

• Prodám plastovou nádrž 1000 l za  
1500 Kč. Tel.: 777 855 465

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

Pozor! rozdáváme Lišáky!
Viděli jste ve svém okolí něco, co stojí za 
povšimnutí? Něco, co vás mile překvapi-
lo či naopak znechutilo? Nebo něco, co 
je “jenom zvláštní” a nevíte, co si máte 
myslet? Vyfoťte to či jinak zdokumentuj-
te a dodejte na úřad městské části. 

Nebuďme lhostejní ani k sobě samým, 
ani k životnímu prostředí, ani k tradič-
ním hodnotám. Udělejme všechno pro 
pohodové bydlení v Lysolajích. 

Pozitivní počin po zásluze odměníme 
Lišákem. A Antilišáka by asi nikdo z nás 
nechtěl...

První Lišák udělen – pozoruhodný artefakt na 
Výhledech.

I takto se staví v Lysolajském údolí a dochází 
ke znečišťování veřejné komunikace. A první 
Antilišák je tu.

Poznejte Pilates
Toto cvičení vyvinul Joseph Hu-

bertus Pilates před více než 100 lety. 
Inspiroval se ve starých kulturách. Cí-
lem je propojení a vědomá souhra těla  
a mysli.

Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovno-
váhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává 
zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako 
základ správného držení těla.

Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé 
svaly. S důrazem na správné dýchání 
okysličuje svaly a podporuje cirkulaci 
krve.

Pohybové sekvence jsou v každém pro-
gramu promyšleně vypracovány tak, aby 
odbouraly špatné návyky a nenásilnou 
formou posílily celé tělo a jeho držení.
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anketa MěsíCe

Těší nás zájem malých i velkých ces-
tovatelů po pohádkové říši. Co dítě, 
to jiný oblíbený pohádkový hrdina. 
Podstatný je ale společný jmenovatel 
těch “nejžádanějších”, nejpopulárněj-
ších bytostí. Všechny jsou ze světa 
dobra. I ti, kdo si přáli potkat na po-
hádkové cestě čarodějnici, toužili po 
té hodné, co hladí kočku a vaří lek-
tvar, který chudému chasníku k uro-
zené princezně dopomůže. Můžeme 
mít z našich malých radost, třeba už 
skutečně odzvonilo počítačovým su-
perhrdinům a můžeme společně sla-
vit návrat tradičních hodnot. Tak se 
nechte překvapit, koho na pohádko-
vém putování potkáte. Přijďte všich-
ni, v neděli 4. září do Houslí. Začíná-
me ve 14:00 hodin. 

Anketní otázka na srpen:
Staňte se patrony lysolajských stromů!
Ačkoliv si všichni uvědomujeme, jak 
krásnou máme v naší obci přírodu, ně-
která zákoutí by přece jen zasloužila 
jiný druh zeleně, nějaký ten zkrášlující 
prvek, nový strom či nějakou dřevinu.

Vytipujte s námi v Lysolajích místa 
k osázení novými stromy a staňte se 
jejich patrony. Každý může mít „svůj“, 
držet nad ním do budoucna ochrannou 
ruku a zanechat tak po sobě něco pěk-
ného a zároveň užitečného pro budoucí 
generace. 

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

za HUMny

• Archeologové na stavbě tunelu Blan-
ka našli u křižovatky třídy Milady Ho-
rákové a Svatovítské 77 kostrových 
hrobů z doby Přemyslovců, konkrétně 
ze sklonku 9. až 1. poloviny 10. století. 
Vedoucí výzkumu Kateřina Tomková 
ovšem vyloučila, že by šlo o vládnoucí 
přemyslovskou elitu. 
• Čističku na Císařském ostrově v Bu-
benči nejspíš přestaví sdružení firem 
ÚČOV Praha, ve kterém jsou společ-
nosti SMP CZ, Hochtief CZ, Degra-
mont a WTE Wassertechnik. Vítěze, 
který nabídl cenu 6,22 miliardy korun 
(bez DPH), doporučila magistrátní ko-
mise, v září by ho měli schválit pražští 
radní. Celkové náklady na přestavbu 
čističky by měly dostáhnou výše 10  
a půl miliardy korun.
• Výstavbu severozápadní části Praž-
ského okruhu, stejně jako další staveb-
ní projekty důležité pro hlavní město 
zasáhnou škrty v rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. V úva-
hu ale podle ministra dopravy Pavla 
Dobeše přichází možnost tyto stavby 
financovat prostřednictvím soukromé-
ho kapitálu – tzv. PPP projektů.

• Na rohu Kladenské a Veleslavínské 
ulice se buduje stanice metra. U neda-
leké teplárny měl vyrůst park, radnice 

doBrota na srPen

dort raz, dva, tři, pět hotovo
Známe to všechny dobře. Prázdniny se 
chýlí ke konci, uštvaná matka už dávno 
zapomněla že měla nějakou dovolenou 
a děti stále vodí domů nějaké kamarády, 
kteří atakují ledničku. Poslední den před 
začátkem školního roku by mohl být ne-
jen smutný, ale i tak trochu slavnostní. 
Zapomeňte na věčné obložené chleby 
pro hladové nájezdníky, vykouzlete la-
hodný dort. 

Základem je asi litrová nádoba s víč-
kem. Pak vařečka a něco, čím lze roztírat 
hmotu na piškotový korpus. A ten kor-
pus (zdatnější matky pečou, ale dnes by 
nás to zbytečně zdržovalo, koupíme za 

pár korun a máme při ruce ve špajzu).  
A jedna plechovka kompotu. A jeden va-
nilkový pudink bez vaření. A jedna sme-
tana ke šlehání. 

Do nádoby vyklopíme kompotované 
ovoce i se šťávou (u nás jdou nejvíc na 
odbyt jahody či mandarinky), zalijeme 
jedním kelímkem šlehačky a zasypeme 
pudinkovým práškem. Uzavřeme víč-
kem. Důkladně zatřepeme. Sundáme 
víčko. Natřeme na korpus. Chceme-li si 
vysloužit titul dokonalá hostitelka, nane-
seme želatinu a ozdobíme šlehačkou. Za 
pět minut hotovo. 

Za další minutu snědeno. Vyplácí se 
“péct” dva dorty najednou. Ani tak na 
snídani nezbyde.

Dobrou chuť přeje Jitka

se nechala slyšet, že druhá Stromovka.  
Z toho sešlo a budou se tam stavět 
domy. Na obrázku je možná podoba 
vstupu do metra a autobusového ná-
draží. V budově má být až 600 parko-
vacích míst a je konstruována tak, aby 
se na ni dala nastavět další patra. 
• Tiskem proběla zpráva, že opravy 
Šlechtovy restaurace ve Stromovce 
mají začít už letos – pokolikáté už?! 
Faktem je, že Šlechtovka je oděna do 
potěmkinovského hávu, enkláva je za-
vřena, hudební altán odstraněn a na 
rohu ohrady vzniklo provizorní ob-
čerstvení. Rekonstrukce je plánována 
na dva roky a stát by měla 251 milión 
korun. V budově by kromě restaurace 
měl být opraven i ústřední sál, kde by 
se mohly pořádat například plesy…

• Dejvické divadlo se počátkem srpna 
účastnilo 43. divadelního festivalu ve fin-
ském Tampere. Uvedlo se představením 
Muže bez minulosti s Davidem Novot-
ným a Táňou Vilhelmovou v hlavních 
rolích.                                               fefík

Možná podoba okolí zastávky metra Veleslavín.

Dávno minulá, nebo budoucí podoba Šlechtovky.

Provizorní letní provoz.

Táňa Vilhelmová.
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srPnové PranostIky

•  Teplý a suchý srpen přivádí za se-
bou mírný podzimek, tuhou zimu 
a nejlepší víno

•  Šedá mlha v srpnu nezdravá

•  Ať si kdo chce co chce říká, v srp-
nu ještě do rybníka

•  Moc hub srpnových, moc závějí 
sněhových

•  Vavřincův déšť, myší úroda

•  Srpen k zimě hledí a rád vodu 
cedí

•  Jsou-li v srpnu hory kalný, budou  
v zimě mrazy valný

•  Když v srpnu moc hřímá, bude na 
sníh bohatá zima

•  Když srpen z počátku hřeje, ledový 
vítr v zimě dlouho věje

•  Bartoloměj svatý odpoledne krátí

•  O svatém Augustinu léto opouští 
krajinu

•  Prší-li na den stětí svatého Jana 
Křtitele, zkazí se ořechy

MÁTE ZÁjEM O ZAřAZENÍ NAšÍ MĚSTSKé 
ČÁSTI MEZI ZASTÁVKy BIBLIOBUSU?

I v dnešní době, kdy je v Praze cestování jednoduché a tím všechno téměř 
„nadosah“, najdou se stále místa, kde není žádná knihovna, a lidé, kteří 
do kamenné pobočky nedojedou. Městská knihovna v Praze provozuje,  
v rámci svých doplňkových služeb, pojízdnou knihovnu (bibliobus), která 
plní roli malé pobočky. Do bibliobusu se vejde maximálně 3 tisíce knih, 
které se průběžně obměňují. Má stálou osádku – knihovníka a řidiče. Pro-
stor bibliobusu je menší, pět čtenářů ho již dokáže zaplnit. 

Při dostatečném zájmu občanů by bibliobus mohl zajíždět i k nám. Byla 
by škoda nevyužít této příležitosti. Čtenáři, přihlaste se na úřadě naší 
městské části!

V květnu tohoto roku byl jmenován 
nový kronikář. Stal se jím p. Milan 
Podobský, spisovatel a novinář, ne-
nápadný člověk, pohybující se tiše po 
Lysolajích a jejich okolí již léta. Proto-
že citově spjat s naší lokalitou a navíc 
podobného naturelu jako bývalá kro-
nikářka paní Šárka Váchová, pustil se 
bez velkých obtíží do mravenčí práce 
v místním i jiných archivech. Doku-
mentuje, fotí, píše. Až se mu podaří 
dohledat a zaznamenat již pomalu za-
pomenuté, přineseme ukázky jeho prá-

ce. A doufáme, že nám odpoví i na pár 
osobních otázek. Je dobré znát svého 
kronikáře.

Lysolaje mají čtyři kroniky
První kniha byla pořízena v roce 1911, 
se zápisy bylo však započato až v roce 
1922. V úvodním zápisu je popis obce 
a počátků spolkové činnosti a dělnické-
ho hnutí v letech 1890 až do začátku  
1. světové války. První kniha končí rokem 
1938. Ve funkci kronikáře se vystřídali 
Tomáš Toman (1922 – 27), v l. 1928 – 31 

Tomáš Toman Rudolf Bernášek

Lysolaje mají nového kronikáře

Hugo Schmidt a do roku 1938 pak kroni-
ku psal Bohumil Dajčman. Kronika byla 
za okupace a po osvobození až do roku 
1951 ukryta, zápisy prováděny nebyly.  
V únoru 1952 byl kronikářem obce usta-
noven Rudolf Bernášek. Ten do druhé 
knihy kroniky dodatečně dopsal zázna-
my z období let 1938 až 1951. Svazek 
končí zápisem za rok 1962.

Třetí díl kroniky, který rovněž psal 
Rudolf Bernášek, zahrnuje období do 
roku 1980. Významnou změnou bylo  
v té době připojení Lysolaj k hlavnímu 
městu a začlenění do městského obvo-
du Prahy 6 k prvnímu dni roku 1968.

Čtvrtý díl kroniky popisuje období 
let 1981 až 1991; zápisy dělal opět Ru-
dolf Bernášek. 

V jeho práci poté pokračovala Šárka 
Váchová, jíž se rovněž z historických 
pramenů podařilo uspořádat v roce 
2002 výstavu k 775. výročí založení Ly-
solaj a vydat při této příležitosti publi-
kaci Lysolaje 1227 – 2002. Publikace 
jsou stále k zakoupení na úřadu měst-
ské části.

Paní Šárce Váchové, která opustila 
pozici lysolajské kronikářky nikoliv  
z nezájmu, ale z přemíry svých umělec-
kých povinností, za dlouholetou mra-
venčí práci děkujeme. 

Čtyři díly Lysolajské kroniky mají  
k dnešnímu dni celkem 1475 stran. Nový 
kronikář pilně pracuje na dalších.

Stálou knihovnu nemáme... Občasnou mít můžeme.
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klášter mnišek kazatelského řádu

Představujeme patrony projektu 
stavby nového kláštera

Ing. arch. josef Hyzler
Patronem našeho projektu se stal také 
ing. arch. Josef Hyzler. Tento nenápad-
ný starý pán, který léta bydlel v dom-
ku na Klárově, v ulici lidově nazývané 
„Myší díra“, měl mnoho zkušeností se 
sakrálními stavbami.

Narodil se v roce 1923 v Mukařově 
a nejprve vystudoval střední odbornou 
školu stavební v Mladé Boleslavi. Po ma-

turitě pokračoval ve studiu na fakultě ar-
chitektury ČVUT v Praze. Po ukončení 
studia pracoval v ateliéru prof. Richtra  
a Stefana a v letech 1960 – 1993 v Ústa-
vu památkové péče v SÚRPMO v Praze. 

Věnoval se rekonstrukcím historic-
kých staveb, velká část z nich byly stavby 
sakrální. Podílel se také na rekonstrukci 
areálu Anežského kláštera v Praze. Ve 
volném čase se věnoval také malování 
a jeho akvarely jsou mnohdy posledním 
dochovaným svědectvím o tom, jak pů-
vodně vypadala některá zákoutí české-
ho venkova.

Pan architekt Hyzler byl také členem 
Klubu za starou Prahu a po sedm let byl  
i jeho předsedou. Předsedal i Kruhu 
přátel česko-německého porozumění  
a byl čestným občanem několika měst, 
krátce před smrtí se stal čestným obča-
nem Prahy 1.

Pár měsíců poté, co přijal patronát 
nad naším projektem, byl povolán na 
věčnost (31. 7. 2010). Přesto nám však 
stihl tlumočit jednu zkušenost ze své 
práce na sakrálních stavbách:

„Nejdůležitější je jednoduchá prosto-
ta, a ne okázalá chudoba.“

oslava svátku svatého dominika
Osmý srpen je podle církevního kalen-
dáře dnem svátku – podle liturgické 
terminologie je to pro náš řád dokonce 
slavnost – našeho zakladatele svatého 
Dominika. Už po několik let máme tu 
čest, že k nám do kláštera přichází otec 
Dominik Duka, nynější pražský arcibis-
kup, který kromě slavnosti celořádové 
slaví také své jmeniny.

Letos připadl osmý srpen na pondělí 
– pro ty, kdo chodí do práce den ne pří-
liš vhodný. Otec arcibiskup k nám mohl 
přijít na osmou hodinu ranní – pro ty, 
kdo mají prázdniny hodina příliš brz-
ká. Ale přesto se nás sešlo docela dost.  
V kapli sice zůstalo několik míst vol-
ných (protože jsme donesly více židlí), 
ale při pohoštění byla i naše největší 
místnost plná. Ale dobrých lidí se vejde 
všude hodně.

Naše pozvání na oslavu přijal také 
další z našich „patronů“ – profesor Kar-
lovy Univerzity Jiří Kuthan, přišel i náš 
lysolajský starosta Ing. Petr Hlubuček, 
naši přátelé z Lysolaj, Šárky, Suchdola, 
Dejvic, ale přišli i další z větší dálky. 
Byly zastoupeny všechny generace. Za 
nejmladší generaci se liturgické služby 
aktivně zúčastnil Filip z Lysolaj a Jose-
fínka ze Šárky. (A protože děti musí být 
tak trochu šibalové, Filip vzal s sebou  
i dvě ze svých mnoha opiček, zlobily je-
nom trošku…)

V promluvě během bohoslužby se 
pan arcibiskup zamýšlel nad tím, co 
může dnešnímu člověku říct španělský 
světec Dominik ze 13. století. V čem 
se naše doba podobá době tehdejší –  
a čím se v „temném středověku“ můžeme 
inspirovat. Zajímavé může být srovnání 
tehdejších a dnešních veřejných diskusí 
(tehdy disputací), jejich úrovně, toho, 
že tehdejším univerzitním mistrům a ka-
zatelům šlo o vyjasnění podstaty problé-
mu, a toho, čeho býváme svědky dnes – 
snahy o zesměšnění protivníka. A to se 
může týkat i našich vzájemných vztahů  
a rozhovorů v malém i větším, soukro-
mém i veřejném. Jak je u našeho otce 
Dominika zvykem, bylo potřeba se 
soustředit, aby posluchačům neunikla 
spojitost mezi jednotlivými body, ale na 
tvářích přítomných bylo vidět, že je ká-
zání nenudí.

Letošní oslava nebyla první, a dou-
fejme, že ani poslední. Znovu chceme 
připomenout – ve dnech všedních i svá-
tečních, ti, kdo jsou věřící, i ti, kteří svou 
víru nemohou zařadit do předem daných 
škatulek, všichni ti, kdo se chtějí na chví-
li ztišit a naslouchat našim modlitbám 
a zpěvům, které přinášíme za celý svět, 
všichni jsou vždy srdečně zváni.

sestra Diana

Ing. arch. Josef Hyzler

Mons. Dominik Duka
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sousedské portréty
Petr Šabach, spisovatel
anna Šabachová, lékařka

Manželé Šabachovi před nedávnem oženi-
li mladšího syna Petra; s manželkou Bárou 
čekají dvojčata. A aby oslav nebylo dost, 
Petr Šabach starší se dožil šedesátky.

Jaký vám manželka dala dárek?
Koupila mně a dalším letošním šedesátní-
kům Jendovi Babkovi a Jirkovi Seydlerovi 
zájezd do Londýna, abychom se vyfotili 
na Abbey Road jako kdysi Beatles.

A jak to dopadlo?
No vyfotili jsme se ale… představte si tři 
infantilní frajery, který maj zpoždění čty-
řicet let, který si nic nepamatujou a blbě 
viděj, v tom infantilním bordelu tam…

Každý rok se u vás na zahradě pořádá sou-
těž ve vaření gulášů. A letos nic!
Byly jisté změny. Guláše se dělaly u Bena 
Andersona na zahradě v Úněticích.  
A předsedou poroty nebyl jako obvykle 
Pepa Charvát, kterej v prosinci bohužel 
umřel.

Tak veseleji. Kdy jste se vy dva seznámili?
V květnu 70, jak už to tak bejvá v restau-
raci U Svatýho. Přišla s nějakým kamará-
dem a někdo říká – támhle sedí brácha 
Míši Šabacha a protože je o chlup starší, 
tak znala mýho bráchu, do kterýho byla 
kdysi platonicky zamilovaná...
A: Celej gympl.
... a dokonce věděla, kde bydlim, protože 
tam tajně procházela a šmírovala a mys-
lela si na něj. Já nevím, proč to tenkrát 
nevyšlo.
A: On to nikdy nevěděl. Až když jsme 
spolu chodili a ty ses vrátil z vojny, tak 
jsem mu to vyprávěla. A on říkal – žes nic 
neřekla!

Já byl v Dejvicích vždycky ve stínu svý-
ho bráchy. Já jsem mladej Šabach. Mě je 
šedesát, ale pořád jsem mladej Šabach, 
malej Péťa.

Říká se, že to byl velice vtipnej člověk.
Narozdíl ode mne. S použitím mála slov 
byl mimořádně vtipnej, což se mi vždyc-
ky líbilo. On věci glosoval, měl smysl pro 
zkratku a absolutní humor. Já jsem se u 
něj vyučil.
A: On byl takovej mohutnej. Takovej 
smutnej mamut.
Moje máma třeba nikdy nepochopila jeho 
smutek, později, když už začal chodit po 
hospody, když chodil domů prdlej, tak 
máma říkala, že Míša přišel smutnej.

A jako ilustrační příhodu uvedu, že 
moje máma mu každej den psala takovej 
lísteček: Míšo, večeři máš v troubě a napiš 

mi kdy chceš ráno budit. A on jí tam léta 
den co den psal: Nikdy.

Po kom jste ten smysl pro legraci zdědili?
Otec nebyl žádnej srandymistr, to byl 
takovej důstojník, spíš vážnej a přísnej.  
A my jsme byli nedávno na návštěvě  
u tety a teta se smála a bavila a říkala: to je 
neskutečný, s tebou je skoro taková sran-
da jako s tvým tátou! Já na ni zůstal kou-
kat jako blázen, to jsem fakt netušil, nikdy. 
Takže třeba jsme to nějak s bráchou dosta-
li geneticky... nevím, záhada.

V čem ses od dob svého mládí nezměnil?
Ve vztahu k Rolling Stones.

Jakýma jsi prošel povoláníma?
Povolání já žádný neměl. Ale nejdál jsem 
to dotáh v Galerii hlavního města Prahy, 

kde jsem byl v galerii U Zvonu vedoucí 
odborný referent, předtím jsem byl samo-
statný odborný referent. Bylo to detašova-
ný pracoviště se všema půvabama detašo-
vanejch pracovišť.

Asi šest let jsem dělal nočního hlídače, 
taky jsem byl inventurník ve Středočes-
kým nakladatelství, to bylo bezva obdo-
bí, z tý doby mi zbyla spousta kamarádů, 
třeba lidi kolem Paseky, Ládi Horáčka,  
a kde jsem byl jako vopravdu nešťastnej... 
A: Ale vždyť tys byl všude šťastnej.
Asi jo.

Jednou jsi mi říkal, žes taky jezdil se sa-
nitkou?
No jo, ale to byla spíš taková brigáda, užili 
jsme si tam spoustu legrace, vozili pos... 
prádlo pacientů a destilovanou vodu po 
lekárnách.
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Tento záběr pořídil Jiří Karvánek v Pro-
vence. Gratulaci posíláme do Lysolajské-
ho údolí. (Tohle se u nás jen tak nevidí. 
I když, jižní svahy máme. Tak třeba na-
přesrok...).

Fotografická soutěž

Těší nás i zájem mladých o tuto soutěž. 
Tento obrázek pochází z nádherné pláže 
Golden Beach na Maltě. Inu jiný kraj, 
jiná flóra. Snímek je z fotoaparátu Matě-
je Štědrého. Gratulujeme.

Téma na měsíc září: 
Pěstitelské úspěchy.

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

Životní jubilea  
srpen 2011

paní Věra Trnková, 
nar. 17. 8. 1920 – 91 let

jubilantce upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší  

a hodně zdraví do dalších let.

Taky jsme s Jendou Babkou dělali  
u geodézie a zahodili jsme olovnici, pro-
tože byla těžká... 
S psaním jsi začal kdy?
(Mlčí.)
A: Když jsem ho poznala tak psal bás-
ničky.
To není pravda!
A: Já ji mám schovanou!

Hele slyšels to?! Psál básničky! Já ji mám 
schovanou!

Ty teďka žiješ střídavě v Dejvicích a v Lyso-
lajích...
No jo, Lysolaje! To už je takový – na starý 
kolena.

A proč zrovna Lysolaje?
Protože otec tam koupil – vono je to třicet 
let – zahrádku s boudičkou a my jsme to 
zdědili.

To je ta, ve které bydlel hrdina tvý knížky 
Ramón?
Jo, tam bydlel Indián Ramón.
A: On to tam začal kultivovat... udělal 
lino...
                                                  Ptal se fefík

Anna Šabachová.

Spisovatel žení syna.

Šabach v budce.

Pozn. red.: Petr Šabach napsal celou řadu knih. 
Všichni známe tituly jako Hovno hoří nebo Opi-
lé banány. A všichni jsme viděli kultovní filmy 
Šakalí léta, Pupendo, Pelíšky nebo nejnovější 
Občanský průkaz, natočené podle jeho knih či 
povídek.
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