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Úvodní sLovo

Vážení lysolajští spoluobčané, 
začátek září se nám letos velmi vydařil. 
Nejen tím, že začalo krásné slunečné  
a teplé babí léto, ale i nám se podařilo 
připravit pestrý víkend jak pro dospěláky, 
tak pro naše nejmenší.

O prvním zářijovém víkendu proběhly 
dvě akce. V sobotu jsme slavnostně ote-
vřeli sportoviště u Zázračné studánky. 
Úderem 15. hodiny se již začali scházet 
první návštěvníci a domnívám se, že se 
hřiště upřímně líbí. V horní části bude 
cvičiště pro psy, dále zde máme posilo-
vací stroje pro sportovce i nesportovce  
a pingpongový stůl a naší hlavní chlou-
bou je petangové hřiště, na které jsme 
pozvali i odborníka ze svazu petangistů, 
který nám pomohl se slavnostním otevře-
ním. Úvodem řekl pár slov pan starosta 
o hřišti, potom pan Fuksa (dlouhole-
tý sekretář České asociace pétanque)  
o hře samotné, byla slavnostně přestři-
žena páska a vyhozen první „košonek“, 
zvaný též „prasátko“ nebo „Jack“ a hra 
mohla odstartovat. Vytvořila se většinou 
rodinná družstva a příjemné odpoledne 
na novém hřišti mohlo začít… A kolikrát 
to byly nelehké boje… Ale jak bylo vidět, 
počasí, které nám tak přálo a sousedská 
atmosféra na kolbišti nebo na přilehlých 
lavičkách či na posilovacích strojích, 
které si vyzkoušel snad každý, rych-
le plynula a sudy, dodané sponzorem 
akce, Únětickým pivovarem, brzy duněly 
prázdnotou. Nastal čas na vyhlášení těch 
nejlepších hráčů a doufám, že i nových 
zakládajících členů petanqového klubu  
v Lysolajích. Symbolické ceny byly rozdány  
a hezké sobotní odpoledne plné nových 
zážitků ze zajímavé atrakce v Lysolajích 
bylo u konce.

A když pestrý víkend, pokračovali 
jsme v neděli v Houslích – prvním roč-
níkem Lysolajského babího léta. Již od 
rána jsme vyhlíželi lysolajské zahradníky, 
kteří přinášeli plody své práce a zahrá-
dek. Tříčlenná porota zodpovědně vy-
hodnotila vítěze první soutěžní výstavy. 
Zahradníkem roku 2011 se stal pan Jaro-
slav Sterec ze Sídlištní ulice a vítězným 
exponátem zeleninový koš plný dýní, 

paprik, mangoldu a jiné zeleniny. Poro-
ta dále kromě jiného ocenila zavařované 
okurky pana Ctibora, švestkové chutney 
paní Šťastnové, výborný třešňový koláč 
paní Reichlové, domácí víno manželů 
Majerových a další. Doufáme, že se au-
toři jednotlivých receptů nenechají prosit  
a podělí se s námi o svá výrobní tajemství 
v našich Dobrotách na měsíc... Všichni 
ocenění si odnášeli, v případě celko-
vého vítěze spíše odváželi, věcné ceny  
a čestná uznání. O květinovou výzdobu 
se postarali zahrádkáři z osady Zavážky, 
k příjemné náladě bohatě přispívala sku-
pina Docenti (zde bychom rádi popřáli 
jednomu z jejích členů, ten den v pub-
liku, brzké uzdravení). Pro děti byla na 
programu pohádka o Pejskovi a Kočičce 
v podání divadélka Romaneto. Pak se 
naši nejmenší, někdy i v doprovodu ro-
dičů, vydali na cestu plnou zážitků. Vše 
začalo již v Houslích, kde si děti vyrobily 
loutku z papíru, a tím si zasloužily vstu-
penku na trať… prolezením pavoučí sítě 
se dostaly do pohádkové říše. Na trati 
byla čtyři zastavení a úkoly ke splnění. 
Asi nejdobrodružnější zastávkou byla 
ta poslední, kde se děti musely na člunu 
dostat na druhou stranu rybníka, aby za-
chránily dušičku z hrnečku. Ve vodě však 
na ně číhal sám vodník… V Houslích na 

děti čekalo také moc hezké překvapení, 
a to stánek s překrásnými loutkami Šár-
ky Váchové, které jsou opravdu obdivu-
hodné. Po celou dobu bylo pro všechny 
návštěvníky akce Lysolajské babí léto 
zajištěno osvěžující občerstvení. Děti si 
nakonec mohly opéct buřty a ochutnat 
výtečné pohádkové perníčky z obrovské 
bezedné krabice, umístěné na jednom ze 
soutěžních stanovišť. Inu, už víme, proč 
to Jeníček s Mařenkou neměli jednodu-
ché. Ježibaba prostě peče skvěle. 

Oba dva dny se moc vyvedly, i když to 
bylo dost náročné. Díky všem jak za po-
stavení hřiště, tak za veškerou pomoc při 
přípravách těchto akcí, spoluobčanům, 
hasičům, MC Liška, zaměstnancům úřa-
du a členům zastupitelstva. A vím jedno, 
že lidé by měli držet za jeden provaz, tak 
proč bychom si to v Lysolajích měli kazit.

Doufám, že naše nové hřiště budete rádi 
využívat a starat se o ně jako o vlastní, aby 
nám tady vydrželo dlouhá léta. Jde o dob-
rou příležitost k setkávání všech věkových 
skupin. 

Hřiště je otevřené každý den a sportov-
ní náčiní si můžete zapůjčit na úřadě naší 
městské části. 

Krásné babí léto vám všem a sportem 
ku zdraví….

Michaela Císařová 

 Foto Michaela Zdražilová

LysoLajský  
zPravodaj
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sPortovně–kuLturní víkend LysoLajské babí Léto 2011
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zPrÁvy z radnICe

Vážení spoluobčané, 
doufám, že jste si všichni užili čas prázd-
nin a dovolených, především pak tedy 
závěr léta, kdy se nám konečně vyčasilo 
a mohli jsme se věnovat těm pravým let-
ním aktivitám. 

• Prvního září proběhlo ve škole slav-
nostní zahájení nového školního roku, 
spojené s přivítáním a šerpováním prv-
ňáčků. Pan ředitel představil pedago-
gický sbor, který se letos opět rozrostl  
o nové posily. V tento den zároveň dětem 
paní kuchařky uvařily oběd v nově vyba-
vené kuchyni, a děti tak zároveň s uspo-
kojením ochutnaly pokrmy připravené 
novými technologiemi, kterými jsme  
v průběhu léta dovybavili stávající záze-
mí školní kuchyně. 

• Se začátkem školního roku byly v ulici 
Lysolajské údolí instatovány dva infor-
mační radary, které zaznamenávají rych-

lost jednotlivých projíždějících aut a data 
jsou přenášena do počítače úřadu. Údaje 
jsou dále vyhodnocovány. Ulicí Lysolaj-
ské údolí ve všední den projede oběma 
směry téměř 3500 automobilů, za týden 
pak 23 000 vozidel a přibližně 70 % řidi-
čů překračuje povolenou rychlost 30 km/
hod. Za první týden měření jsme zazna-
menali ve čtyřech případech také rych-
lost 120 km/hod., což svědčí o naprosté 
ignoraci jakýchkoliv pravidel u mnohých 
řidičů. Na straně 4 nalezlete podrobnou 
tabulku s počty vozidel při jednotlivých 
rychlostech. Měření rychlosti jistě při-
spěje ke zvýšení bezpečnosti na místní 
komunikaci. Pro zvýšení ochrany dětí, 
které docházejí do školy, je v ranních ho-
dinách také opět přítomen městský stráž-
ník na přechodu u zastávky Žákovská. 

• První zářijový víkend byl ve znamení 
sportu a kultury. V sobotu 3. září jsme 
slavnostně otevřeli nové lysolajské „spor-
toviště pro všechny generace“. Všichni 
příchozí si mohli zacvičit na nově insta-

lovaných posilovacích strojích, k nimž 
pro velký zájem zanedlouho přibudou 
další. Rovněž pingpongový stůl byl v neu-
stálém obležení dětí i dospělých a zájem 
o odborný výklad a názornou ukázku 
na petangovém hřišti předčil očekávání. 
Lysolajský petang klub má již 28 členů. 
Všichni příznivci petangu se budou schá-
zet pravidelně pod vedením zkušeného 
trenéra, v měsíci září každý pátek od 
18:00 hodin.

• V neděli 4. září jsme odstartovali první 
ročník akce „Lysolajské babí léto“, jehož 
součástí bylo i vyhlášení lysolajského 
„Zahradníka roku 2011“.

Děkuji všem, kteří se spolupodíleli na 
organizaci prvního ročníku Lysolajského 
babího léta i všem, kteří se aktivně zú-
častnili. Ačkoliv jsme se loučili s létem, 
s tím oficiálním, kalendářním, věřím, že 
nás všechny čeká vlahý a slunečný pod-
zim, že přijde to opravdové „babí léto“. 

Ing. Petr Hlubuček, starosta

zPrÁvy ze škoLy  
a škoLky

základní škola
Letošní školní rok jsme zahájili již tra-
dičně všichni společně v tělocvičně ško-
ly, kde jsme mezi námi přivítali našich 
22 nových prvňáčků. Opět se nám tím 
zvýšil celkový počet žáků školy, kterých 
máme v tuto chvíli 262. Z tohoto počtu 
je 77 žáků zahraničních škol, zejména 
Riverside School v Sedlci a ISP v Nebu-
šicích, kteří si na naší škole doplňují čes-
ké devítileté vzdělání. Výuka bude stejně 
jako vloni probíhat v deseti kmenových 
třídách, vždy po jedné třídě v ročníku  
a dvěma druhými třídami. 

Nejdůležitější změnou uskutečněnou 
během prázdnin bylo vybavení školní 
kuchyně konvektomatem a dalším gas-
tronomickým vybavením, což spolu  
s technologickými a stavebními úpravami 
umožnilo výrazně navýšit již nedostateč-
nou kapacitu kuchyně. Tohoto zlepšení 
bylo dosaženo díky finančnímu zajištění 
ze strany ÚMČ Lysolaje. Podařilo se také 
opravit vadné parapety oken v suterénu 
školy. Díky další obecní dotaci je vý-

razným pokrokem pro tento školní rok 
zahájení výuky angličtiny jako povinné-
ho předmětu již od první třídy a dělení 
výuky angličtiny do menších skupin dle 
výkonnosti.

Pedagogický sbor se nám opět téměř 
nezměnil a zůstává pevným stavebním 
kamenem dobrého jména naší školy, 
které se nám v posledních letech daří 
budovat.

V současné době se po úvodních 
dnech věnovaných třídnickým pracím 
zvolna rozjíždí výuka jednotlivých před-
mětů podle pravidelného rozvrhu. Od říj-
na plánujeme zahájení zájmové činnosti  
v odpoledních kroužcích, s jejichž nabíd-
kou a ostatními důležitými informacemi 
se můžete seznámit na webových strán-
kách školy: www.zs–lysolaje.net.

Ve čtvrtek 15. září od 16 hodin pro-
běhla za krásného slunečného počasí  
v pořadí již čtvrtá zahradní party na za-
hradě naší školy. Pro děti i dospělé byl při-
praven soutěžní a sportovní program.Toto 
neformální setkání s možností konzultací 
s učiteli, lekcí Zumby, volejbalovým klá-
ním a závěrečným táborákem s buřtíky  
a kytarou se mimořádně vydařilo a všich-
ni se dobře bavili. 

Následující čtvrtek 22. září od 18 ho-
din proběhnou úvodní třídní schůzky 
rodičů.

Ve vzdálenějším výhledu i letos plá-
nujeme osvědčené akce jako zážitkový 
kurz 6. třídy, vánoční program, lyžařský 
kurz, účast na Slavnosti květů a Lysolaj-
ském běhu. Zvažujeme také zopakování 
předloňského úspěšného jazykového 
výjezdu do Velké Británie. Doufáme, že 
ve spolupráci se zřizovatelem školy se  

v letošním školním roce zdaří zahájení 
další etapy rozšíření a přístavby školy, 
která by opět zlepšila podmínky vzdělá-
vání v naší obci.

Přejeme všem úspěšný školní rok 
2011/2012.

Mateřská škola
Prvního září jsme se všichni setkali po 
dvou měsících prázdnin odpočinutí  
a plni elánu. Nové děti si pomalu zvy-
kají na nové prostředí, kamarády a paní 
učitelky. Změnili jsme názvy oddělení 
na Medvíďata a Berušky a stejně jako 
v loňském roce máme ve třídách 28 
dětí, z toho 14 těch nejmenších a 27 
budoucích školáčků. V každém oddě-
lení máme jednu novou paní učitelku 
– Markétu Hamplovou a Jiřinu Ayesta-
ran. Nová je také paní uklizečka Dita 
Kalinová.

Pro děti jsou objednána různá divadel-
ní představení, naplánovány rozmanité 
akce a výlety a od října budou mít děti 
možnost navštěvovat kroužky tanečně–
pohybový, flétničku, keramiku, anglič-
tinu nebo zpívánky. Od února budeme 
jezdit do bazénu na plavání a máme ob-
jednanou i školu v přírodě.

Pro předškoláky začne letošní příprava 
na školu již 4. října, kdy zahájíme krou-
žek Těšíme se do školy.

Děti se v letošním roce dozví spoustu 
nového, naučí se samostatnosti, užijí si 
spoustu her, legrace a zábavy.

Doufejme, že celý rok bude stejně pří-
jemný jako ten loňský.

Za MŠ a ZŠ  
Denisa Vranová, Dana Lukášová  

a Michal Hevák
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v týdnu od 29. 8. do 4. 9. 2011 projelo Lysolajským údolím 22 698 vozidel. jejich rychlost vidíte sami.

Měření ryChLostI vozIdeL ProjíždějíCíCh  
LysoLajskýM ÚdoLíM

Věříme, že každý lysolajský řidič ví, kde je v grafu jeho místo...

Graf měření radaru v dolní části Lysolajského údolí ukazuje vozidla přijíždějící z centra.

Graf měření radaru v horní části Lysolajského údolí ukazuje vozidla přijíždějící od Horoměřic. 
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tIP na výLet

tiché údolí II. – suchdol
Minule jsme opustili Tiché údolí v jeho 
suchdolské části, dnes se podíváme do té 
roztocké.

A začneme pochopitelně na Maxmili-
ánce, kdysi oblíbeném cíli výletníků.

Kdy se sem začli trousit se můžeme 
jen dohadovat, uvážíme–li, že jméno 
nese po mladším bratru Franze Josefa, 
mexickém císaři Maxmiliánovi Habs-
burském, kterého Juárezovi povstalci 
popravili v roce 1867.

Na rozdíl od císařství se nám „docho-
val“ dřevěný pavilon v rakouském (švý-
carském) stylu, jehož vznik můžeme po-
ložit někam k rokům 1897–98.

V té době zde byl pánem J. Grim, pře-
lom století zde slavil Leo Gauss, roku 
1903 Maxmiliánku získal Karel Šindelář, 
osoba či spíše osobnost v hostinském 
světě velmi oblíbená. Šindelářovi podnik 
prodali roku 1923 a hned následujícího 
roku tu vyrostl – podle projektu Antoní-
na Landy – dvoupatrový hotel s restaura-
cí, velkým sálem a terasou. Po dvanácti 
letech přibylo koupaliště. 

Provoz Maxmiliánky ještě pamatuju, 
oblíbená byla i nedaleká koliba.

Pak zde začalo hořet, tu to, tu ono, 
nebude asi náhoda, že mne kolega upo-
zornil, že zde má být vystavěno několik 
viladomů. 

Smutek z takových věcí můžete roze-
hnat v občerstvení U zvířátek. Zřídil ji 
tu z garáže před šesti lety Martin Kodl, 
kterého podbabští pamatují jako strůjce 
vinárny proti „Lomonosovově“ hotelu. 
Vlajkovou lodí Zvířátek je gril, na kterém 
vám ugrilují prakticky všechno, a pivo  
z Černé Hory (tím nemyslím tu jihoslo-
vanskou).

Škoda, že další osvěžovna ve 300 let sta-
rém vinném sklepě, který vlastnila rodina 
Šlancarova, je zavřena. Proto se vpravo 
věnujme romantické vile č. 79 Mie (dříve 
Lauře), kam jezdil na letní byt Bedřich 
Smetana. A trochu z jiné doby – krátce 
se tu údajně ukrýval i generál Pika.

Také vila Alice č. 192 stojí za povšim-
nutí, navrhl ji roku 1914 Petschkův dvor-
ní architekt Max Spielamann pro velko-
obchníka chmelem Julia Sonnenscheina, 
tedy vlastně pro jeho paní, že. 

A pak už nám zbývá věnovat se Hotelu 
Sakura, který tu vyrostl v roce 1928 (arch. 
František Illich) a svému jménu dělal čest 
– personál nosil japonské úbory, pořáda-
ly se tu třešňové slavnosti, natáčela se tu 
část slavného Burianova filmu Valentin 
Dobrotivý. Budovu pak zabral Hitlerju-
gend a dnes je tu nemocnice… ovšem  
z romantické podoby nezůstalo takřka 
nic.Vedle je Malá Sakura, starší dům, kte-
rý v roce 1924 nechal přestavět japanista 

Koliba

Maxmiliánka 

Maxmiliánka – restaurace s koupalištěm

Sklípek

Vila Mia

Malá SakuraMaxmiliánka – dobová pohlednice

Maxmiliánka dnes Velká Sakura

a spisovatel Joe Hloucha – a jeho nástup-
ce tu otevřel japonskou čajovnu. 

A nám nezbývá než vydat se k nádraží, 
kde rovněž bývala známá výletní restau-
race, Ptákova. Roku 1879 nechal majitel 
panství i hostince Josef Leder přistavět  
u nádražní restaurace letní verandu a pře-
vzal ji hostinský František Pták. A vedly 
ji pak ještě dvě generace – s prominutím 
– Ptáků. A jejich hlavní specialitou bylo 
– jak jinak – smažené kuře.

No, jak praví klasik, i tady máme po 
ptákách.

(Zdroj: Tomáš Dvořák)
fefík
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řádková inzerce

• Daruji pejska – jezevčíka do dobrých 
rukou. Zemřela mu panička. Milého, 
bezproblémového. Krmení + veterinu 
mohu hradit. Tel.: 602 133 068

• Samsung wave II 3,7 super clear LCD, 
5.0mpx, HD, video, WIFI, týden použí-
vaný, dotovaný, smlouvu převedu. Cena 
dohodou. Tel.: 604 949 529 
• Prodám šicí stroj Singer, lodní kufr, 
nutné vidět, fota zašlu e-mailem: hortim-
bor@seznam.cz. Tel.: 604 930 227
• Věnuji hliníkovou konstrukci skleníku. 
Tel.: 220 921 945

Vážení spoluobčané,
léto nám již končí a s ohlédnutím za 
uplynulými prázdninami musím říci, že 
oproti minulým rokům to byl čas nezvyk-
lého klidu bez výjezdů a zásahů, ať už jde 
o požáry, likvidace bodavého hmyzu či 
výjezdy na čerpání vody po přívalových 
deštích, které se i letos přes naši republi-
ku přehnaly, avšak Praze se až na drobné 
výjimky vyhnuly.

Existují však i jiné aktivity, jež nejsou 
povinností, nýbrž radostí.

 V sobotu 3 září se v Nebušicích konala 
oslava 130 let od založení tamního sbo-
ru dobrovolných hasičů, na níž jsme byli 
pozváni a s radostí jsme naše nebušické 
kolegy přijeli podpořit. Na tuto akci jsme 
se vypravili krátce po poledni se Scanií. 
Oslava výročí probíhala v areálu místní 
základní školy a na přilehlé komunikaci, 
která byla pro tento účel uzavřena pro 
dopravu. Počasí se vydařilo, a tak byl 
předpoklad, že nás čeká příjemně pro-
žité  odpoledne, což se také potvrdilo. 
Musím říci, že si naši kolegové z Nebu-
šic dali na přípravě skutečně záležet a za 
přispění  okolních sborů  dobrovolných 
i profesionálních hasičů, policie státní  
i městské a dalších záchranných složek  
a sponzorů připravili pro návštěvníky 
hezký program. K vidění zde tak byla 
spousta techniky, ukázky práce červe-
ného kříže, zásahové vozidlo policie  
a velkou atrakcí se stal pro všechny děti 
skákací hrad městské policie, která se též 
pochlubila svou hlídkovou mototříkol-
kou. Svůj stánek zde měl i jeden ze spon-
zorů zabývající se prodejem vybavení pro 
hasiče, firma PHT. Na oslavu přijel samo-

toho byly některé disciplíny zcela zruše-
ny a většina přesunuta na jiné termíny. 
Jak jsme se mohli dozvědět od redaktorů 
webu Požáry.cz, kteří byli na hrách pří-
tomni, nedělal problémy jen hurikán, ale 
i velmi špatná organizace.  Tomáš nebyl 
samozřejmě jediným Čechem zastupu-
jícím na hrách české hasiče, ale zcela 
jistě byl jediným hasičem SDH Lysolaje, 
který se těchto her účastnil. Jeho am-
bice týkající se umístění na hrách byly 
jednoznačné: „na bednu!“...a jak jsme  
u Tomáše zvyklí, povedlo se. Přes veškeré 
komplikace a zmatky na hrách vybojoval 
Tomáš zlato ve veslování na trenažéru na 
2000 m s časem 6:29 a v následujících 
dnech se umístil na sedmém místě v TFA 
jednotlivců. TOMÁŠI GRATULUJEME 

Pavel Peprníček
velitel SDH Lysolaje

zřejmě i starosta městského sdružení ha-
sičů pan Jindřich Riesner, z jehož rukou 
převzali někteří místní hasiči ocenění za 
vzornou práci. Potom proběhlo několik 
ukázek požárního sportu a vylosování 
hasičské tomboly. Celým odpolednem 
provázel a komentoval známý redaktor 
pořadu 112 Miroslav Vaňura.

Víkend 3. a 4. září byl pro nás skuteč-
ně naplněný akcemi. Po sobotní návštěvě 
oslav v Nebušicích a slavnostním otevře-
ní nového hřiště pro volný čas u Zázračné 
studánky v Lysolajích jsme se zúčastnili 
1. ročníku Lysolajského babího léta, kte-
ré se konalo v Houslích a okolí a jehož 
součástí byl pohádkový pochod. Při něm 
děti procházely okolo požární nádrže, 
obývané vodníkem z našich řad, který 
jim pomáhal překonat vodní plochu ve 
člunu a my ostatní jsme dávali pozor, aby 
si nerozšířil sbírku dušiček.

světové policejní  
a hasičské dny
Návštěva New Yorku, zní to krásně, že? 
Nelekejte se, opravdu nejsme tak bohatí, 
abychom tam vyrazili všichni, tuto cestu 
absolvoval náš železný hasič Tomáš Ze-
man. V letošním roce je tomu již deset 
let, co byl spáchán útok na Světové Ob-
chodní Centrum (WTC) v New Yorku, 
kde zahynulo přes 300 zasahujících ha-
sičů, proto se zde letos konaly Světové 
policejní a hasičské hry. Tyto hry probí-
haly od 26. srpna do 5. září a jak jistě 
všichni víte, byly silně ovlivněny huriká-
nem Irene, který v této oblasti působil 
značné škody a komplikace. V důsledku 

sbor dobrovolných hasičů

anketa MěsíCe
Těší nás, že většině našich spolu-
občanů není lhostejné jejich okolí. 
Nejen to nejbližší, protože valná 
část místních zahrádek a dvorků 
září čistotou a pestrými barvami 
nadcházejícího podzimu. Ale ani to 
vzdálenější, dokonce to „obecní“, 
společné. Sešlo se mnoho zájemců 
o patronát nad tou společnou zele-
ní, inspirativních nápadů, kde všude 
by mohly být stromy či jiné dřeviny 
vysázeny. Všechny podněty pečlivě 
zvážíme a patrony včas vyrozumí-
me. Podzimní lysolajské motto tedy 
zní – „strom do každé rodiny“. 

Anketní otázka na měsíc září:
Která anonymní, opuštěná zákoutí Ly-
solaj byste rádi zvelebili?

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

Tomáš Zeman
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dobrota na zÁří

bezinkový likér 

Suroviny:
0,5 l černé kávy, 1 l vody, 2 balíčky vanil-
kového cukru, 0,5 l rumu, 2,5 l bezinek,  
1 kg krystalového cukru

Zralé černé kuličky bezinek opláchne-
me pod tekoucí vodou, dokonale zbaví-
me stopek a povaříme asi čtvrt hodiny  
v 1 litru vody. Přecedíme přes jemné 
síto. Do scezené štávy přidáme krystalo-
vý a vanilkový cukr. A znovu asi 10 mi-
nut povaříme. Necháme vychladnout.

Do studeného základu přidáme silnou 
černou kávu, rum a důkladně promíchá-
me. Vzniklý bezinkový likér nalejeme do 
lahví a uchováváme v chladu a temnu.

Dobrou chuť 

• Bývalá Vorlíčkova zahradní restaura-
ce „Pod skálou“ na Jenerálce, jejíž tros-
ky byly delší dobu na prodej, je dnes již 
prakticky stržena. Nyní je na prodej po-
zemek.

• Radnice Prahy 6 odstoupila od projek-
tu postavit společně s PPF na bývalém 
tržišti a dnes parkovišti na Kulaťáku 
multifunkční budovu. Má vyjít skoro 
na miliardu a na to městská část nemá. 
Ponechala si však pozemek, který bude 

majitelům nového objektu (většinový 
vlastník PPF) pronajímat za 9 milionů 
korun ročně. Nu, investice je za padesát 
let doma!

• Městská nemocnice v Neratovicích má 
nový babybox. Je to v České republice 
už čtyřicá pátá schránka na „nechtěné“ 
děti, kterým by jinak hrozilo, že je matky 
z nejrůznějších důvodů odloží.

• Irena Kraftová vystavuje ve vinárně  
U hrušky na Vítězném náměstí své ko-
láže. 

• Dejvické divadlo vstoupilo do nové, už 
dvacáté sezóny. 

Kavárna Dejvického divadla při té pří-
ležitosti připravila výstavu fotografií Ale-
še Výborného, na kterých poznáte tváře 
hvězd naší přední scény.

za huMny

Lenka Krobotová, Klára Melíšková, Jana 
Holcová a Eva Suková

Ivan Trojan

• V Písecké bráně je možno si prohléd-
nout fotografie z aparátu zpěvačky Evy 
Pilarové. Výstava je otevřena denně od 
jedné do sedmi až do 2. října.
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velkoobjemové kontejnery na bioodpad
Kontejnery budou přistaveny v následujících termínech:

24. 9. 2011 – ul. Štěpnice – Zavážka – 9–12 hod. 
24. 9. 2011 – ul. Podholí – 9–12 hod. (přistavení bude upřesněno)
24. 9. 2011 – ZO V Háji – ul. Poustka 13–16 hod. 
1. 10. 2011 – ul. Sídlištní – 13–16 hod.
1. 10. 2011 – ul. Květová – ZO Sadová – 9–12 hod. (přistavení bude upřesněno)

Mysleme ekologicky
V průběhu října bude na stanovišti kon-
tejnerů na separovaný odpad v ulici Žá-
kovská instalován nový kontejner na sběr 
drobných elektrozařízení a baterií. Mys-
leme ekologicky...

Úspěšná letošní premiérová série Far-
mářských slavností míří do metropole. 
Po šesti rodinných farmách po celé Čes-
ké republice otevře v polovině října své 
brány návštěvníkům také Národní země-
dělské muzeum. Rodiny s dětmi a zájem-
ci o přírodu a kvalitní potraviny přímo ze 
dvora se mají opravdu na co těšit. Nebu-
dou chybět tvůrčí dílny, farmářská stezka 
ani loutkové divadlo či zumba. Celoden-
ní akci provoní speciality farmářů.

Premiérová sezóna Farmářských slav-
ností vyvrcholí v Národním zemědělském 
muzeu v sobotu 15. října. Celodenní akce 
se uskuteční ve vnitřních prostorách mu-
zea i na zahradě a potrvá od 10 do 16 
hodin. Návštěvníky čeká pestrý program 
a řada doprovodných akcí. Všechny ak-
tivity jsou spjaty přímo s přírodou a far-
mařením. „Snažíme se program celého 
dne připravit tak, aby se bavili dospělí 
i děti. Měli by společně zažít příjemný 

den v netradičním prostředí, pobavit se 
a něco nového se také dozvědět,“ uvedla 
Helena Neumannová z pořádající společ-
nosti Park Tři Věže a dodala: „Formou 
hry si děti vyzkouší znalosti na farmář-
ské stezce, prohlédnou si archeologickou 
vesničku s životem prvních zemědělců  
v Čechách nebo si vyrobí spoustu hez-
kých věcí během tvůrčích dílen.“ Nebude 
chybět ani oblíbené malování na obličej 
a široké spektrum hraček pro nejmenší. 
Celá rodina si pak může zabubnovat se 
šamanem, zatančit zumbu, zhlédnout 
představení loutkového divadla nebo si 
prohlédnout stálou expozici muzea „Jede 
traktor“ a zdejší venkovní farmu. Na své 
si přijdou i příznivci dobrého jídla a pití. 
Prostřednictvím stánků budou totiž moci 
ochutnat spoustu domácích specialit pří-
mo od farmářů.

Premiérový cyklus Farmářských slav-
ností má za sebou již šest akcí po celé 

Farmářské slavnosti vyvrcholí v Praze

Při rekonstrukci budovy Místního ná-
rodního výboru v Lysolajích v srpnu 
1981 byla objevena zazděná schránka 
o rozměrech 20x25x50 cm. Při otvírá-
ní schránky byli ing. František Zeman, 
František Kryštof, Antonín Císař a Jan 
Bouberle. Ve schránce byl uložen pamět-
ní list (tři stránky), datovaný 4. 8. 1904, 
dvoje noviny „Národní Politika“ z 2. a 3. 
srpna t.r. a obrázkový časopis Zpravodaj 
z bojiště č.10/1904 se zprávami z rusko 

– japonské války. Obecní strážník, zřej-
mě bez vědomí starosty, napsal pamětní 
list, v něž uvedl zprávy o přestavbě domu  
a informace o stavu obce. Strážník Kr-
ňanský, zedník Antonín Čadský, pomoc-
ník Josef Klaus a tesař Josef Zápotocký 
tajně zazdili pamětní list včetně příloh.

Kronikář obce Rudolf Bernášek do-
poručil MNV, aby tajná schránka byla 
zachována a byl do ní vložen nový pa-
mětní list.

České republice. „Hostitelské farmy, na 
kterých se slavnosti postupně uskutečni-
ly, jsme vybírali na základě jejich umís-
tění v soutěži Farma roku. Návštěvníci 
zavítali na kozí farmu, na statek zaměře-
ný na chov skotu Angus, farmu s jeleny 
nebo například do stájí s téměř stovkou 
sportovních koní. Věřím, že Národní 
zemědělské muzeum bude důstojným 
místem pro završení letošní premiérové 
sezóny,“ uzavřel Josef Stehlík, předseda 
Asociace soukromého zemědělství ČR.

Farmářské slavnosti pořádá společnost 
Park Tři Věže ve spolupráci s Asociací 
soukromého zemědělství ČR a s podpo-
rou Ministerstva zemědělství ČR. Záštitu 
nad projektem převzal ministr zeměděl-
ství Ivan Fuksa.

Více na www.farmarskeslavnosti.cz.

tajná schránka na radnici

sraz hráčů petaque každý pátek  
od 18:00 hodin.
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Zahájili jsme opět po prázdninách, v pon-
dělí 5. září. Popovídali jsme si o prázdni-
nových zážitcích, děti si krásně pohrály  
s hračkami, které dlouho neviděly. Ve středu  
7. září jsme vyráběli papírové masky zví-
řátek, vyzkoušeli jsme si novou techniku 
prostříhávání papíru s názvem Kirigami. 
Kočičky, lebkouni, čerti a vodníci se prohá-
něli v sále hasičárny. Venku pršelo, tak jsme 
si hráli s menšími dětmi Kolo kolo mlýnský, 
opakovali písničky a říkadla a nakonec jsme 
se po svačince vypravili na hřiště Lištička. 
Ve středu 14.9. zahájila 1. lekcí hudební ško-
la Yamaha, už je přihlášeno 8 dětí a můžete 
se také těšit na Podzimní bazar v Lišce, kte-
rý proběhne 22. září. Podrobnosti najdete  
v Kalendáři na www.mc-liska.

První vyhození, Lysolajské babí léto  
a Liška
Lysolajští sousedé, kteří zavítali na slavnost 
Lysolajské babí léto, určitě nelitovali. Tento 

víkend opravdu přálo počasí, sluníčko nás 
provázelo po oba dny. Na připravovaný 
sportovně–kulturní víkend v Lysolajích 
jsem se těšila, Liška pomáhala s přípra-
vami, a tak jsem byla zvědavá, jak vše do-
padne. Příjemně mě překvapila účast na 
petangovém turnaji „První vyhození“, do 
petangu jsem se zamilovala na první pokus 
a určitě budeme hrát každý pátek od 18 
hodin, kdy se bude scházet Petanque club 
Lysolaje. Také nedělní program s pohád-
kou od Divadélka Romaneto byl povedený  
a přilákal hodně sousedů. Soutěž o Nejlep-
šího lysolajského zahradníka se také velmi 
povedla. Vystavené květiny, napečené ko-
láče, zavařeniny, kyselé okurky, Lysolajské 
víno. Stůl byl bohatý a vše vypadalo velmi 
lákavě a pěkně a také tak chutnalo.

Naše mateřské centrum Liška připravilo 
výtvarnou dílnu, kde si mohly děti vyrobit 
loutku princezny nebo prince a také vy-
zkoušet na Kočičce s pejskem kouzelné 

V sobotu 10. září odpoledne se na společ-
né parcele v osadě Zavážka II sešlo téměř 
90 zahrádkářů, členů základní organiza-
ce Českého zahrádkářského svazu, aby 
za účasti starosty MČ Praha – Lysolaje 
p. Ing. Hlubučka, předsedy Územního 
sdružení ČZS Praha město přítele Jaro-
slava Bumana a člena Republikové rady 
ČZS a velikého znalce zahrádkářské  
a pěstební problematiky dr. Stanislava 

zahrádkáři sněmovali na zavážkách 

Mateřské centrum Liška v Lysolajích

Pelešky zhodnotili svoji činnost v roce 
2010 a stanovili si úkoly pro nastávající 
zimní období. A protože nejen schůzová-
ní spojuje zahrádkáře do jednoho kolek-
tivu, rozproudila se potom beseda a vol-
ná zábava u táboráku spojená s dobrým 
mokem a opékáním klobás.

Ale vraťme se k tématu schůze: výbor 
velmi kladně zhodnotil spolupráci s no-
vým vedením obce a poděkoval panu 
starostovi a všem zastupitelům za jejich 
přístup k zahrádkářům. Zároveň jménem 
všech zahrádkářů slíbil, že i oni najdou  
k obci jako majiteli největší části pozem-
ku takový přístup, jaký zde již v minulos-
ti existoval a že se budou chovat jako ob-
čané Lysolaj. Jednou z prvních akcí byla  
i účast na Lysolajském babím létu a v sou-
těži o nejlepší výpěstek – Zahradník roku 
2011. Další z úkolů byly zapracovány do 
usnesení. Jedná se o stavební úpravy 
jen se souhlasem MČ Praha – Lysolaje  
a o povinnost odvážet v době od 1. listo-
padu do 31. března vlastní komunální od-
pad do místa bydliště. Za plnění tohoto 
úkolu se výbor zaručil. 

V současné době, po uzavření nové-
ho dodatku k nájemní smlouvě dochází  
k větší výměně členů ČZS a podnájemců 
jednotlivých zahrádek. Od členské schů-
ze v září 2009 došlo již k 15 změnám  
v podnájmu zahrádek. Nové členy a pod-
nájemce je nutné vést k tomu, aby se rych-
le sžili s ostatními zahrádkáři a hlavně, 
aby pomáhali upevňovat sounáležitost  
s Lysolajemi a aktivně se účastnili dění  
v městské části. Zahrádkáři Na zavážkách 

fixy Blendypens od Agentury Abelo. Dě-
kuji Radce, Šárce a Lence, které se staraly 
o děti v Houslích, zájem o dílnu byl velký. 
U dílny byl první startovní úkol Pexeso se 
Slepičkou, děti dostaly kartičku na Pohád-
kovou cestu, kterou připravila Míša Císařo-
vá. Na procházce pohádkovou krajinou Ly-
solaj děti prolezly pavoučí sítí, vyzkoušely 
svoji šikovnost při plnění úkolů, u Prince  
a princezny dostaly meče, s Kočičkou 
pověsily prádlo, u Pejska pytlovaly přes 
kameny, Vodník v nádrži je svezl člunem 
ke svým hrnečkům a potom hasily požár 
hadicí. Procházka končila v Houslích, kaž-
dé dítě za kartu plnou razítek dostalo malý 
dárek. Pak se zpívalo, šermovalo, pekly 
se buřty, povídalo se. Povedený program  
v neděli doprovázeli celé odpoledne skvě-
lou muzikou Docenti. Odcházeli jsme una-
vení, ale spokojení, už se těšíme na další 
petangový turnaj na novém hřišti a na chys-
tanou podzimní Drakiádu. Sledujte náš ka-
lendář, určitě se u dalších lysolajských akcí 
zase ukážeme.

Zdraví Liška Marcela

Vítězný exponát prvního ročníku soutěže Lyso-
lajský zahradník roku.

mají také nový osadní řád. Je to právní 
norma, která upravuje vztahy mezi za-
hrádkáři navzájem a mezi zahrádkářem 
jako jednotlivcem a základní organizací, 
které je členem.

V osadách je jak osobní, tak i společ-
ný majetek. Je povinností každého člena 
se o tyto majetky starat a chránit je před 
zloději a vandaly. Máme v Lysolajích 
nového městského strážníka, který má 
od vchodových vrat do obou osad klíč  
a který je ochoten zahrádkářům v chrá-
nění majetku pomáhat.

Zahrádkové osady Na zavážkách mají 
před sebou perspektivu dlouhé existence. 
Záleží jen na zahrádkářích, jak s touto 
perspektivou budou zacházet a jak s ní 
naloží. 

Tak to byly ty hlavní myšlenky z jed-
nání zahrádkářů. V rámci debaty pak 
vystoupil i pan starosta MČ Praha – 
Lysolaje ing. Petr Hlubuček, poděkoval 
zahrádkářům za jejich práci a vyslovil 
přání, aby se zahrádkáři stali opravdovou 
součástí Lysolaj a nacházeli k nim ten 
nejlepší vztah. 

Všichni zahrádkáři znají Stanislava 
Pelešku z jeho vystupování v Českém 
rozhlase a v České televizi jako člově-
ka, který zná odpověď na každou jejich 
otázku. Proto se po členské schůzi roz-
vinula široká zahrádkářská debata, v níž 
všechny otázky nacházely u dr. Pelešky 
tu správnou odezvu. 

Tak skončilo podzimní zahrádkářské 
sněmování, s jehož průběhem mohli být 
(a jistě i byli) všichni účastníci spoko-
jeni. 

Ing. Karel Ctibor 

 předseda ZO ČZS Zavážky 
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Nedaleko kostela sv. Jiljí, mezi ulicemi 
Liliovou a Anenskou a s hlavním průče-
lím do Anenského náměstí, stojí rozlehlý 
komplex budov přiléhající ke gotickému 
kostelu, původní klášter dominikánek  
u sv. Anny. Vlastně by bylo vhodněj-
ší říci: původně templářská komenda  
s kostelíkem sv. Vavřince... Místo má 
tedy dlouhou klášterní minulost, ale při 
hledání počátků svatoanenské komunity 
je třeba se „přeplavit“ na druhý břeh Vl-
tavy, na malostranský Újezd. Pod vrchem 
Petřínem, v místech, kde později vyrostl 
michnovský palác (dnešní Tyršův dům), 
stál dvůr patřící chotěšovským premon-
strátkám. Ten získal v roce 1293 darem 
královský kancléř a probošt vyšehradské 
kapituly Jan (jeho jméno se objevuje také 
v souvislosti se založením konventu domi-
nikánů v Šumperku), který sem v letech 
1294–96 uvedl dominikánky z Olomouc-

kého kláštera sv. Kateřiny. Papežskou 
ochrannou listinu získal újezdský klášter 
v roce 1298. Sestry zde pak sídlily téměř 
20 let, než v roce 1313 zakoupily bývalou 
templářskou komendu na Starém Městě, 
v blízkosti tehdejšího konventu domini-
kánů u sv. Klimenta.

sestra Marie

Panna Maria Lysolajská
Před několika dny jsme opět putovali ke 
kapličce Panny Marie. Můžete se ptát, 
proč „naše“ Panna Maria nemá v náru-
čí Ježíška – to je nejznámější a nejčas-
tější vyobrazení Ježíšovy matky Marie. 
„Naše“ Panna Maria má místo toho  
v srdci zabodnutých sedm mečů. Proč? Co 
se jí stalo? Tyto meče znázorňují skuteč-
nost, že ani ona neměla život úplně lehký.  
V evangeliu čteme slova proroctví, kte-
ré Panně Marii oznámil stařec Simeon, 

Znělkou s cinkotem kravských zvonců  
a bučením ohlašují svůj příjezd do měst  
a obcí originální mlékárenská auta z projek-
tu Mléko z farmy sedláků Stanislava Něm-
ce a Jana Millera. Veselí mlékaři prodávají 
přímo z chladícího vozu selské mléko, sýry, 
jogurty, tvaroh a jogurtové nápoje. Zájemci 
o nefalšované farmářské pochoutky z mlé-
ka se mohou o jízdním řádu a zastávkách 
netradičních dodávek informovat na inter-
netové adrese www.mlekozfarmy.cz.

„Pokud lidé v blízkosti svého bydliště 
prodejní místo nenajdou. Mohou nám bez 
obav napsat a pokusíme se jim vyhovět. 
Často nás s žádostí, abychom si je přida-
li na rozvozové trasy, kontaktují městské  
a obecní úřady,“ informoval majitel Něm-
covy selské mlékárny Radonice a spolu-
autor projektu Mléko z farmy Stanislav 

Němec. Právě z mlékárny v Radonicích vy-
ráží od pondělí do soboty každý den sedm 
bučících aut. Při jedné jízdě prodá řidič vý-
robky zhotovené přibližně z osmi set litrů 
mléka. Největší oblibě se těší Selské mléko 
balené do ekologických PET lahví. „Jeho 
popularitu však rychle dohání i poslední 
novinka – jogurtový nápoj Jonáš, který se 
vyrábí přírodní nebo s ovocnou příchutí. 
Zejména děti si potom rády pochutnávají 
na tvarohovém krému nazvaném Radoňá-
ček,“ doplnil Stanislav Němec. 

Všechny mléčné dobroty jsou vyrobeny 
bez chemických látek a konzervantů. Hlav-
ním dodavatelem mléka pro jejich přípravu 
je druhý autor projektu Mléko z farmy Jan 
Miller.

„Výhodou našich mlékárenských pro-
duktů je, že se nemusí nikam daleko převá-

VII. SuChDoLSKé  
(P)oSVíCení
sobota 24. září

Letošní posvícení se bude 
konat v rámci oslav 80 let 

základní školy v jejím areálu  
a nejbližším okolí

Program na www.praha–suchdol.cz
a před akcí na nástěnkách městské části

Přijíždí k nám bučící dodávky plné 
čerstvých mléčných výrobků 

klášter mnišek kazatelského řádu
historické okénko – dominikánské mnišky v Praze

když přinesla své dítě představit do chrá-
mu: „I tvou vlastní duší pronikne meč“ 
(Lk 2, 35). Tradice vypočítává sedm nej-
větších bolestí, které Maria ve svém živo-
tě zažila. Sedmička je symbolické číslo, 
které znamená plnost. To znamená, že 
Maria si zakusila plně, co to znamená 
trpět. A všechny její bolesti byly spojeny 
s úkolem, pro který ji uctívají katoličtí  
a pravoslavní křesťané na celém svě-
tě – být matkou Ježíše Krista, Božího 
Syna. Proto k ní přicházejí matky, které 
mají problémy se svými dětmi, prosí ji  
o pomoc, nacházejí u ní útěchu. „Naše“ 
Panna Maria se přes všechnu tu bolest 
usmívá. I když je život bolestný, vždy je 
tu také radost, možná skrytá, tichá, ale je 
tu. Snažme se na ni nezapomínat, snaž-
me se ji objevit i v době velkého utrpení. 
Až půjdete příště na pouť, nebo jen pro 
vodu nebo na procházku, zastavte se na 
chvíli a zahleďte se do tváře matky, která 
stejně jako my všichni trpí, ale přesto se 
usmívá.

sestra Diana

žet, a tak není nutné je chemicky ošetřovat. 
Selské mléko navíc neprochází odstřeďová-
ním, což je další důvod, proč si na rozdíl 
třeba od trvanlivého mléka uchovává chuť, 
vůni, přirozený obsah smetany a vitamínů 
rozpustných v tucích. Mléko pouze šetrně 
pasterujeme, aby jej nebylo nutné před kon-
zumací převářet,“ uvedl Jan Miller. Více 
než stovka dojných krav má na Milerově 
farmě ve Svrkyni svobodu pohybu. Jsou 
takzvaně volně ustájeny, a pokud zrovna 
velmi nemrzne, samy si určují, zda budou 
nocovat venku ve výběhu a do stáje se bu-
dou vracet jen k dojení. Výrobky z projektu 
Mléko z farmy pochází z našeho blízkého 
okolí a jsou tedy možností, jak pořídit eko-
logický a zdravý výrobek známého původu 
a podpořit místní zemědělce.

Podrobnosti o projektu Mléko z farmy 
naleznete na internetové adrese http://
www.mlekozfarmy.cz/ Farmáře je možné 
kontaktovat e-mailem na adresu trasy@
mlekozfarmy.cz, nebo telefonicky od Po – 
So 10:00 – 14:00 na číslech 739 086 372 
(Sudé rozvozové trasy) 608 747 929 (Liché 
rozvozové trasy).
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Fotografická soutěž

životní jubilea  
září 2011

pan František Zeman 
nar. 1. 9. 1929 – 85 let 

pan Pavel Vlasák 
nar. 4. 9. 1941 – 70 let 
pan František Stehlík 
nar. 8. 9. 1936 – 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší  

a hodně zdraví do dalších let.

rozloučení
Dne 25.8. zemřel pan Martin Černý  
z Čábelecké ulice ve věku 59 let.

zÁřIjové PranostIky
•  Na den Jiljí hromy, blesky – čtyři 

týdny mokré stezky
•  Narození Panny Marie – co má stu-

denou krev, do země se zaryje
•  Na Ludmily světice obouvej stře-

více
•  Po svatém Matúši čepici na uši
•  Divoké husy na odletu – konec  

i babímu létu

Dýně monstrózních rozměrů – kterou 
majitel dosud ponechal na záhonku  
a těší se z dalších hmotnostních přírůst-
ků – byla po zásluze vyhodnocena jako 
snímek měsíce. Gratulaci posíláme do 
Lysolajského údolí.

Téma na měsíc říjen:
Babí léto v Lysolajích

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

1. LysoL a jská soU TĚŽNÍ dr aki áda

v neděli 9.10. od 14.00 na poli nad novým sportovištěm  
u Zázračné studánky

Své umění předvede pan Jiří Kalina – pětinásobný mistr světa  
v leteckém modelářství a výrobce populárního draka  

Stratosférický vichr.

Všechny děti  
i S rodiči Vítány! 

setkání starostů
V úterý 13. 9. proběhlo na novém spor-
tovišti u Zázračné studánky setkání 
starostů a dalších členů státní správy  
a samosprávy, na které byli pozváni zá-
stupci radnic regionu Praha – severozá-
pad. Tato setkání jsou důležitá pro utu-
žování vzájemné spolupráce a výměnu 
zkušeností v našem regionu.

Všichni se dobře bavili a ve společném 
petangovém turnaji nakonec zvítězili zá-
stupci Únětic.

Naši sousedé ze SuchdolaFinalisté turnaje

Čtenáři pozor  –  přijede 
k nám bibliobus
Na žádost velkého množství zájemců 
z řad našich občanů se Lysolaje stanou 
pravidelnou zastávkou na trase pojízdné 
knihovny. 

První bibliobus by měl do naší měst-
ské části přijet počátkem roku 2012  
a přivézt čtenářům ke třem tisícovkám 
titulů všech žánrů.

DraCI K ZaKOuPENí PříMO Na aKCI!



INZERCE


