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Vážení spoluobčané, na zimě je nejlepší to, že 
netrvá věčně. Když už ale je, využijme dlou-

hých večerů ke všemu, co se nedá v létě, kdy nás 
Slunce zdržuje venku, zkrátka stihnout. A určitě 
nemám na mysli gruntování nebo přerovná-
vání haraburdí v nejvzdálenějším koutě půdy. 
Sluníčko je v letošní zimě zatím velmi řídký jev. Ná-
zor většiny. Důležitý je ovšem i postřeh každého 
jednotlivce. Že se odjakživa nejlépe sáňkovalo 
na Hliníku ví každé malé dítě. Přestože musíme 
udržovat silnice sjízdné, o chodnících to k velké 
nelibosti dětí neplatí a drobný štěrk zkrátka brzdí. 
Nabádám k opatrnosti i v Kaménce a v Houslích, 
kde byly, tedy podle vyjádření dětí,  v hlavních sáň-
kařských drahách a v dojezdové zóně, tedy v pro-
tisvahu, umístěny sochy či vysázeny třešně. Přesto 
i za dosud skromných sněhových podmínek malí 
sáňkaři a bobisté, dokonce i lyžníci s nosíky jako 
červené knoflíky drandí ostošest na zmrzlé trávě či 
hlíně a na zdržování nějakými bolístkami si nepotrpí. 
A, mohu potvrdit, dávají pozor, aby nic nerozbili.
Mimo hlavní koupací časy místních vyznavačů 
otužování (přidat se k nim můžete každou středu 
od 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 hodin pod do-
hledem zkušeného průkopníka ledových koupelí 

Miloše Šimona) lze u našeho biotopu spatřit i otu-
žilce samotáře, zkrátka potkat v lednu v Lysola-
jích někoho jen tak v županu už pomalu přestává 
být rarita. A četné zájemce o protipól otužování 
mohu uspokojit zásadní informací – sauna bude. 
Abychom měli všichni k sobě navzájem a z 
bodu A do bodu B blíž, hojně využíváme i no-
vých schodů u autobusové zastávky Žákovská. 
Protože počasí zatím předvádí nerozhodnost a tep-
loty se motají kolem nuly, vznikají místy delší či 
kratší klouzačky. Všichni máme ze zákona povinnost 
poradit si s dešťovou vodou na vlastním pozemku, 
a v zimě to platí dvojnásob. Chlapi z údržby se pilně 
starají o bezpečný pohyb chodců na našich chodní-
cích a riziková místa, kde někomu teče voda z okapu 
na chodník a komunikaci, kde později zmrzne, mají 
zmapována. Nenechte se prosím vyzývat k nápravě 
a odstraňte neprodleně nedostatky tohoto typu. 
Zatím co děti finišují ve škole k pololetí a 
prázdninám, dospělí se chystají na největší 
akci plesové sezóny, 7. ročník reprezentač-
ního plesu naší městské části a Suchdola. 
Nashledanou v sobotu 2. února ve-
čer na tanečním parketu hotelu Galaxie.    

MUDr. Marie Štědrá
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Zprávy z radnice

Zastupitelstvo městské části za-
sedalo ve středu 19. 12. 2018.

Byl schválen rozpočet Městské části 
Praha-Lysolaje na rok 2019. Do roz-
počtu jsou zahrnuty také kapitá-
lové výdaje v celkové hodnotě té-
měř 17 000 000 Kč na probíhající 
nebo plánované investiční projekty. 
 
Zastupitelé schválili aktualizaci strate-
gického plánu městské části na rok 2019, 
která zahrnuje investiční akce, které jsou 
plánovány na tento rok. Kromě velkých 
akcí v podobě Revitalizace Denkrovy 
pískovny a Výstavby fotbalového hřiště 
Štepnice se zázemím, je to také pokračo-
vání v přípravných pracích na výstavbě 
nové lysolajské radnice, přestavbě 
obecních garáží v ulici Květová a roz-
sáhlá výstavba v rámci projektu Dolina 
- Město jinak, který jsme představili v mi-
nulých číslech Lysolajského zpravodaje.

Společně se zahradními architekty z 
České zemědělské univerzity jsme ře-
šili návrhy budoucí zeleně v nově vzni-
kající čtvrti Dolina-Štěpnice. Ostatně v 

Lysolajích tradičně věnujeme velkou 
pozornost veřejné zeleni. Chceme, aby 
se v nové lokalitě určené k bydlení na-
cházela i patřičná občanské vybavenost, 
sportoviště a právě oddychové plochy 
parků a udržované veřejné zeleně. 
Zkrátka, aby se tu lidem, kteří se sem 
přestěhují od počátku dobře žilo.
Další veřejná zeleň bude vysázena 
kolem nově vznikajícího fotbalo-
vého hřiště. Některé úpravy a vý-
sadby začnou již letos na podzim.

Podpořili jsme finančně fungující 
spolky v naší městské části. Mateřské 
centrum Liška obdrželo dotaci 49 000 
Kč, TJ Sokol Lysolaje 20 000 Kč a Vodní 
záchranné službě - Bezpečná voda, 
která organizuje mladé lysolajské zá-
chranáře, bylo schváleno 49 000 Kč. 

Ve spolupráci s Pétanque club Lyso-
laje jsme požádali o grant na pořá-
dání letošního Lysolajského běhu  a 
ve spolupráci se společností 4Nature, 
a.s.  jsme vypracovali žádost o grant 
ve výši 450 000 Kč na nové výsadby 
a obnovu zeleně v naší městské části.

V rámci plánované výstavby nové lyso-
lajské radnice na místě současné samo-
obsluhy se uskutečnilo výběrové řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 
nabídka společnosti KNESL KYNČL archi-
tekti s.r.o., se kterou byla již také uzavřena 
smlouva o dílo, na jejímž základě by 
měla být dokončena dokumentace pro 
územní řízení do konce letošního roku 
a samotná stavba započata v roce 2020.

Dokončili jsme pro vás instalaci no-
vého železného schodiště k propojení 
ulice Lysolajské údolí z místa mezi 

zbrojnicí sboru dobrovolných hasičů a 
autobusovou zastávkou „Žákovská“ k 
zahrádkářské osadě Na Zavážkách. Pro-
dloužili jsme tak vycházkovou trasu 
přes Lysolaje, kdy se můžete projít ze 
Suchdola přes vyhlídkové místo osa-
zené sochou „Jaro“ k  páteřní komuni-
kaci Lysolajské údolí a poté pokračo-
vat novou stezkou podél Lysolajského 
potoka až do přírodní památky Housle. 
Současně s instalací schodiště 
byl zpevněn svah kamenivem.

Na konci loňského roku jsme zahájili 
práce na proměně dvou lysolajských 

„náměstíček“ – před současnou samoob-
sluhou a na otočce autobusu na Dolině.
Před samoobsluhou v rámci výstavby 
nové radnice bude zelení a několika 
lavičkami zpříjemněn vzhled par-
koviště. Na návrhu se ještě pracuje.
Prostor otočky autobusů v ulici Dolina 
bude přeměněn pro souběžné bez-
problémové otáčení autobusů i po-
bytové místo – opět zpříjemněné ze-
lení a několika lavičkami. Ke zlepšení 
jistě přispěje i přemístění sběrného 
místa tříděného odpadu pod zem. 

Dovolte, abychom vás informovali o po-
krocích v projednávání zahájení provozu 
sauny. Stále jsme bohužel nebyli od disti-
butora připojeni na elektřinu. Na podzim 
proběhlo úspěšně  řízení o vyhlášení 
úpravy záplavového území. Máme kom-
pletní souhlasná stanoviska všech dotče-
ných orgánů státní správy a čekáme jíž 
pouze na poslední vyjádření od Povodí 
Vltavy, s.p. Doufáme tak, že na přelomu 
února a března bude sauna konečně na 
elektrickou energii napojena a spuštěna. 
Provozovatelem sauny bude Spolek otu-
žilců a zdravého saunování. Využívat ji bu-
dou moci pouze členové tohoto spolku.

Byly naplánovány termíny kulturních 
akcí v naší městské části na celý le-
tošní rok. Jejich kompletní seznam 
s termíny naleznete na straně 11.

Již 2. 2. 2019 zahajujeme Reprezentač-
ním plesem, který pořádáme společně 
s MČ Praha-Suchdol, a to již posedmé. 
Těším se na vás při tradičním uvítacím 
přípitku nebo poté na tanečním parketu.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Nově instalované schodiště Jednání se zahradními architekty Sauna čeká na spuštění
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ZŠ Járy Cimrmana

I v novém roce 2019 vás budeme pravi-
delně informovat o dění v naší škole a 
následující odstavce jsou ohlédnutím za 
uplynulými dvěma měsíci loňského roku.
V listopadu se  v naší škole usku-
tečnila řada zajímavých akcí, zmí-
nili bychom alespoň některé.
Začátkem listopadu vyrazila 8. a 9. 
třída na veletrh středních škol Schola 
Pragensis do kongresového paláce. 
Rozsáhlá prezentace středních škol 
a učilišť z celé republiky pomohla 
řadě žáků s rozhodováním v důle-
žité otázce: „Kam po základní škole?“
Dne 9. listopadu žáci od 7. do 9. roč-
níku navštívili filmové představení s ná-
zvem Jan Palach, které je seznámilo s 
pohnutým osudem známé osobnosti. Po 
skončení projekce následovala beseda 
s historikem, který na filmu spolupra-
coval, a naši žáci měli možnost položit 
dotazy k tématu. Bylo vidět, že je film 
velmi oslovil, a chtěli se dozvědět více.
Týž den absolvovala 6. třída zážitkový 
den, čtvrťáci přírodovědnou exkurzi v 
Ústavu chemických procesů AV a během 
dne do naší školy zavítala Česká televize, 
která s 2.B natočila díl do pořadu Šikulové.
V listopadu proběhlo na 2. stupni 
také několik zajímavých přednášek 

– přednáška o ekologii, čínské medi-
cíně, v rámci multikulturní výchovy 
beseda o Sýrii a na konci měsíce be-

seda s pamětníkem pochodu smrti.
Ze sportovních akcí můžeme 
zmínit přátelské utkání šesťáků 
ve fotbale s Riverside School.
Začátkem prosince se škola začala inten-
zivně připravovat na vánoční program a 
již v neděli 2. 12. školní pěvecký sbor spo-
lečně s Ukulele Bandem vystoupil v Lyso-
lajích při rozsvěcení vánočního stromu.
V pondělí 3. prosince měli vybraní žáci 2. 
stupně jedinečnou příležitost zúčastnit 
se jako diváci mistrovství světa ve flor-
balu. Všichni si tuto událost velmi užili.
Ve středu 5. 12. proběhla na 1. stupni 
oblíbená mikulášská nadílka, s níž po-
mohli žáci 9. třídy, kteří se přesvěd-
čivě ujali rolí Mikuláše, čerta a anděla.
V pátek 7. 12. již po několikáté vy-
stupoval školní pěvecký sbor s 
Ukulele Bandem v Písecké bráně.
Ve čtvrtek 13. 12. se v tělocvičně konala 
ekologická přednáška o ledovcích po-
řádaná organizací Green Life, kterou si 
poslechli žáci od 2. do 9. třídy. Kromě 
informací poskytl přednášející dětem 
i řadu podnětů k udržitelnému cho-
vání a žáci dostali tipy, jak oni sami 
mohou přispět k ochraně přírody.
Týž den večer zhlédli žáci 8. a 9. tříd v 
rámci Klubu mladého diváka divadelní 
představení ve Studiu 2 s názvem Vá-
noční příběh, který pojednával o nalezení 
štěstí a pravého smyslu života a svým vy-
zněním se hodil do předvánočního času.   
Během prosince se také konala školní 
kola olympiád z českého a anglického 

jazyka pro vybrané žáky 2. stupně.
Ve středu 19. prosince se v naší škole 
uskutečnilo tradiční vánoční setkání 
s bohatým programem. Návštěvníci, 
především z řad rodičů a bývalých 
žáků, si mohli nakoupit dětské vý-
robky, které si leckdy svým nápadem 
a zpracováním nezadaly s profesio-
nálními. Osmáci připravili výborné 
občerstvení, které se podávalo v pro-
storách výtvarného ateliéru, tentokrát 
proměněného ve filmovou kavárnu.
V některých třídách bylo možno zhléd-

nout promítání fotografií ze života školy a 
krátký film, ve kterém účinkovala 9. třída v 
rámci projektu výročí založení republiky.
Vystoupení školního sboru a Ukulele 
Bandu se opět konalo ve vestibulu 
školy a pásmo koled a vánočních 
písní potěšilo přítomné posluchače.
Závěrem večera vystoupilo v tělo-
cvičně divadlo Buchty a loutky, ten-
tokrát s představením Vánoční raketa.
Následující den proběhlo vyhlá-
šení bezplastového dne, soutěže, 
kterou připravili žáci 9. třídy pro 
své spolužáky z nižších ročníků.
Škola se rovněž rozhodla, že výtěžek 
z vánočních trhů i kavárny půjde v 
rámci podpory ekologického projektu 
na nákup tzv. oka tygra, monitorovací 
kamery chráněných území. Škola tak 
(kromě jiného) získá i film s nejlepšími 
záběry fotopastí umístěných po celém 
světě, který může využívat k výuce.
Pátek 21. prosince se nesl v uvolněné 
vánoční atmosféře. Žáci si v jednot-
livých třídách rozdávali dárky, hráli 
společenské hry, dívali se na filmy, 
těšili se na prázdniny a i přemítali o 
tom, co je v nadcházejícím roce čeká…
Přejeme všem čtenářům krásný, 
úspěšný a pozitivní nový rok.

Markéta Růžičková, učitelkaTradiční vánoční setkání s bohatým programem
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MŠ Pampeliška

Vážení čtenáři,
školní rok se nám přehoupl do druhé 
poloviny. Naši nejmenší si postupně 
zvykli ve školce a již jsou v ní jako doma. 
Předškoláky čeká zápis do základní školy 
a přípravy na další životní změnu. V této 
souvislosti se naše paní učitelky budou 
snažit předškoláky co nejdůsledněji při-
pravovat, aby přechod do školy proběhl 
pro všechny co nejklidněji. Jedním kro-

kem v přípravě je poobědní „kroužek“ 
předškoláků. Děti již nemusí odpočívat 
na lehátku, ale s paní učitelkou pracují 
u stolečku a pod vedením vypracovávají 
pracovní listy – zaměřené především na 
rozvoj grafomotoriky, uvolňování ruky, 

na rozvoj pozornosti a paměti.  Každý 
den s dětmi zpívají a učí se nové bás-
ničky.  Naší snahou je naučit děti sou-
středěně pracovat, dokončit úkol a zhod-
notit svou práci. V únoru před zápisy 
do školy bychom rádi uskutečnili kon-
zultaci pro rodiče předškoláků, na které 
bychom mohli promluvit o připravenosti 
dětí. V průběhu měsíce března bychom 
rádi pozvali zájemce o zápis do naší ma-
teřské školy na den otevřených dveří, 
kde bude možné „nahlédnout pod po-
kličku“ a seznámit se s paními učitelkami.

Plánů máme ještě více, například od 
února začneme s dětmi jezdit pla-
vat do bazénu AXA. V březnu pak na 
týdenní zimní pobyt s lyžařským vý-
cvikem, na který se moc těšíme. V 
červnu plánujeme i školku v přírodě.

 Abych však nepředbíhala (a nevyčer-
pávala témata do dalších zpravodajů), 
bylo by vhodné poohlédnout se ještě 
za tím, co jsme v adventním čase pro-
žili. Na začátku prosince nás navštívila 
nebeská dvojice s čertem, naštěstí bez 
následků. Pod nazdobené stromečky ve 
třídách nám Ježíšek nadělil překvapení. 
A abychom se nenechávali obdarovat 
jen my, připravili jsme - ve spolupráci s 
rodiči - pochoutky pro zvířátka. V pátek 
21.12. jsme si vyšli k místnímu krmelci 
a připravili  jim tam královskou hostinu. 
Když vzpomínám, co jsme vlastně zažili, 
je toho tolik, že bude lepší, když navští-
víte www.ms-lysolaje.cz a podíváte se 
do naší galerie. Velmi milé bylo setkání 
s rodiči na adventních dílnách s vese-
lým vystoupením dětí. Rodiče jsme za-
pojili do výtvarných aktivit a doufám, 
že hvězdy, které maminky a tatínkové 
vyráběli, zdobily okna pro potěchu 
ostatních. Děkujeme rodičům za účast 
a budeme se těšit na další společné „tvo-
řivé“ setkání na jarní Velikonoční dílně.
Závěrem bych ráda jménem zaměstnanců 
MŠ Pampeliška všem popřála zdraví, ra-
dost a mnoho úsměvů po celý rok 2019.  

Radka Zachová,
ředitelka
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Tip na výlet

Sedlec
Nejsevernější obcí připojenou v roce 
1922 ku Praze na levém břehu Vltavy 
byl Sedlec, mnohými Pražany i míst-
ními často nazývaný také Selc. To je 
označení, které bylo dlouho přípustné 
i oficiálně. Jméno v sobě neskrývá nic 
neobvyklého. Má svůj původ v obec-
ném označení sídla, obvykle země-
dělského. Staroslovanský tvar tako-
vého slova byl selo, ve staročeštině se 
užívaly tvary sedlo nebo také sedliště. 
První písemnou zmínku o Sedlci na-
jdeme na listině Přemysla Otakara 
II. z 5. února 1257. Ve 14. století část 
zdejších pozemků patřila proboštství 
Pražského hradu, od roku 1320 nejvyš-
šímu purkrabství. Druhou část Sedlce 
vlastnil Strahovský klášter. Během hu-
sitských válek zabrali Sedlec Pražané 
a Staré Město ves postoupilo záduší 
kostela Panny Marie za Louží, které ji 
dál pronajímalo. V roce 1786 bylo zá-
duší zrušeno a tato část Sedlce přešla 
do správy Týnského kostela. Menší díl 
dál vlastnilo nejvyšší purkrabství. Když 
vznikaly podle obecního zákona z roku 
1849 obce jakožto základní územní sa-
mosprávné jednotky, byl Sedlec shle-
dán jako příliš malý na to, aby byl samo-
statný. Žilo zde jen 188 obyvatel, a proto 
se vesnice stala součástí obce Lysolaje. 
Sedlec byl katastrálním územím (katas-
trální obcí, jak se tehdy říkalo), k němuž 
kromě vlastního Sedlce patřila také část 
osady Podbaba. Vyhláškou c. k. místo-
držitelství z 18. února 1909 byla obec 
Lysolaje „rozloučena“ a Sedlec, včetně 
části Podbaby, se stal samostatnou 
obcí. Katastrální hranice byly vedeny 
tak, že k Sedlci patřil i protější, bohnický 
břeh Vltavy, i když šlo o úzký nepatrný 
pruh území. Po připojení ku Praze Se-
dlec vytvořil s Dejvicemi, Bubenčem, 
Vokovicemi a Veleslavínem část města 
označovanou jako Praha XIX. Pro svůj 
stavební rozvoj Sedlec neměl nejide-
álnější předpoklady. Z jedné strany byl 
sevřen strmým svahem, z druhé strany 
řekou, a tak jen na nejzápadnějším okraji 
katastrálního území bylo vhodné místo 
pro omezenou zástavbu. První domy v 
tzv. Horním či Novém Sedlci byly do-
končeny v roce 1929. Zdejší kolonie ro-

dinných domků urbanisticky splynula 
se zástavbou suchdolské čtvrti Budovec. 
V roce 1949 se Sedlec při reorganizaci 
správy města stal součástí městského 
obvodu Praha 6 a to se nezměnilo ani 
po další reorganizaci v roce 1960. V 
březnu 1990 schválila rada ONV Prahy 
6 žádost sedleckých obyvatel o při-
pojení katastrálního území Sedlec k 
Suchdolu, který byl tehdy spravován 
vlastním místním národním výborem. 
Jedinou významnější stavební památ-
kou je barokní kaple Nejsvětější Trojice. 
Dříve však v obci existovala ještě jedna 
unikátní stavba, která Sedlec proslavila 
široko daleko. Měla podobu obrovského 
slona nesoucího na hřbetě sudy. Uvnitř 
slona, postaveného původně jako re-
klama Pražského měšťanského pivovaru 
na Výstavišti v roce 1908 při příležitosti 
výstavy obchodní a živnostenské ko-
mory, byla významná výletní restaurace. 
Po skončení výstavy slona koupil sed-
lecký hostinský Šenk a přestěhoval ho 
do své obce, kde se stal vyhledávanou 
raritou. Unikátní objekt začal po druhé 
světové válce bohužel chátrat, ale ještě 
v šedesátých letech ho rádi vyhlíželi 
lidé cestující železnicí. Zbytky slona 
byly zlikvidovány teprve v roce 1974. 
Důležitou pracovní příležitost pro 
obec znamenaly ve 20. století pře-
devším sedlecké cihelny. V čer-
venci 1953 zde zahájila činnost 
první část areálu známých Mrazíren. 
Vltava představovala pro sedlecké 
obyvatelstvo dlouho především ko-

munikační překážku. Důležitou roli zde 
proto hrály přívozy. Dva z nich bývaly v 
Podbabě – jeden vedl na Císařský ost-
rov, druhý do Podhoří. Další přívoz byl v 
Sedlci poblíž školy a sloužil především 
obyvatelům Podhoří, kde nebyla škola. 
Nejvýznamnější ze zdejších přívozů spo-
joval Sedlec s bohnickou osadou Zámky 
(u Tříkrálky). Je pravděpodobné, že vznikl 
kolem roku 1738, kdy se Sedlec dostal 
pod duchovní správu bohnické fary. V 
roce 1897 vlastnila příslušné vodoprávní 
povolení obec Bohnice, od roku 1907 
Zemský výbor pro Království české, který 
získal povolení k rozšíření dosavadního 
loďkového přívozu o prám k přepravě 
povozů i automobilů. Ještě v roce 1987 
fungoval jako jeden z posledních praž-
ských vltavských přívozů. Měl motorový 
pohon a provozovaly ho Pražské lázně. 
Jízdné bylo 1,- Kčs. Zanikl na počátku 
90. let. Nejvýznamnější roli v dopravním 
spojení Sedlce s Prahou hrála vždy pře-
devším železnice. Vlaky Severní státní 
dráhy jezdily vltavským údolím přes Se-
dlec sice už od 1. června 1850 (dvouko-
lejně od roku 1867), ale teprve 15. května 
1879 zde byla zřízena zastávka. Původně 
byla pojmenována Selc, od roku 1924 
Sedlec u Prahy. V Podbabě, s ohledem 
na výlety Pražanů do Šáreckého údolí, 
byla zřízena zastávka o něco dříve, už 
20. srpna 1867, a užívala se až do roku 
1949. Jízda vlakem ze Sedlce na Masa-
rykovo nádraží, tedy do centra města, 
trvala v roce 1924 pouhých 25 minut. 
     f .

Bývalá zahradní restaurace U Slona
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SDH Lysolaje

Listopad a prosinec roku 2018 pro nás po-
kračovaly v duchu předchozích měsíců. 

Dne 9. 11. jsme zasahovali u požáru 
haly v ulici Kolbenova, kde jsme se 
podíleli na hašení bývalého trampolí-
nového centra. V tomto období jsme 
byli přivoláni také k několika technic-
kým zásahům nebo pohotovostem 
na hasičské zbrojnici při jiných vel-
kých požárech na území města Prahy. 
Sbor dobrovolných hasičů ve spo-
lupráci s Úřadem městské části Pra-
ha-Lysolaje již tradičně uspořádal v 
sále hasičské zbrojnice mikulášskou 
besídku, která se jako vždy velice vy-
dařila. Mikuláš dětem, po zhlédnutí 
divadélka, nadělil štědrou nadílku.

Kroužek Mladý hasič záchranář 
20. 12. úspěšně završil celý rok vá-
noční besídkou, kde si děti rozdaly 
drobné vánoční dárky. Příští rok ha-
siči junioři naváží na vědomosti a 
dovednosti, které získali doposud. 

Rok 2018 byl pro nás velice náročným. 
Lysolajští hasiči byli v loňském roce cel-
kem 53x požádáni o pomoc. Z toho 19x 
byli vysláni krajským operačním stře-
diskem, z toho k šesti požárům, což je 

oproti minulým letům nárůst.  Zbytek 
událostí tvořily technické zásahy (např. 
spadlé stromy, bodavý hmyz nebo 

únik látek). Dále jsme pomáhali s čiš-
těním Lysolajského potoka a biotopu, 
s přípravou Slavnosti květů nebo také 
akcí Zahradník roku a jinými kultur-
ními událostmi, nejen na území Lysolaj. 

Do nového roku 2019 bych chtěl všem 
popřát hlavně zdraví, mnoho úspě-
chů a spokojenosti. Děkuji také všem 
členům a příznivcům lysolajských ha-
sičů za podporu a doufám, že v no-
vém roce se nám bude dařit ještě lépe. 

Václav  Vojtěch
zástupce velitele JSDH

Čištění přírodního biotopu

 

 

 

 

 

  

  

 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby 
jejich miminko narozené v roce 2018 
bylo přivítáno v naší městské části, 
obraťte se na ÚMČ Praha-Lysolaje 

do 18. 2. 2019. 
Děkujeme. 

 
Samotné vítání občánků se uskuteční 

v neděli 24. 3. 2019. 
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Za humny

Po roce od pádu betonové lávky v pro-
sinci 2017 byl předložen projekt lávky 
nové. Investorem je Odbor strategic-
kých investic MHMP, projekt vypraco-
val autorský tým Libor Kábrt, Lukáš 
Vráblík, Gabriela Elichová a Martin Elich.
Nová lávka bude dlouhá čtvrt kilome-
tru – 256,5 metrů, šířka bude 4 a půl 
metru, průchozí profil 4 metry. Bude 
mít 6 nestejně dlouhých polí, největší 
rozpon bude 55 metrů. Dva z pěti pi-
lířů budou stát v korytě řeky, na krajích 
bude lávka částečně využívat původní 
opěry, neboť je situována přesně v místě 
dřívějšího propojení. Lávka je celá umís-
těna nad hladinou dvacetileté vody.
Pro lepší odolnost vůči povodním 
bude v krajních polích sklopné zábradlí.
Mostovka je navržena dřevěná, z fošen 
tlustých 40 mm, kovové zábradlí bude 
mít výšku 1,3 metru, v madle zábradlí 
bude umístěno LED osvětlení. Pilíře bu-
dou ve spodní části betonové, výše oce-
lové, eliptického průřezu, v hydraulicky 
výhodném tvaru pro obtékání vodou. 
Nosnost lávky odpovídá zatížení chodci 
a cyklisty a umožňuje průjezd vozidla 
záchranného systému do hmotnosti 3 a 
půl tuny. Výstavba se předpokládá ve sta-
vební sezóně 2019, náklady do 80 mili-
onů korun, vše za předpokladu hladkého 
průběhu stavebního a výběrového řízení.

Naše zem je nádherná. Její kouzlo je 
po staletí opěvováno spisovateli, bás-
níky i malíři. Planetárium přispělo 
k oslavám 100 let vzniku republiky 
zvukově-vizuální show, kombinující 
výjimečné hudební dílo s velkoploš-
nou projekcí na kopuli planetária.
U příležitosti výročí vzniku Českoslo-

venska a vzniku platformy Planetum, 
jež zastřešuje tři pražské astronomické 
instituce, připravilo Planetárium Praha 
jedinečný program s názvem Má vlast.
Reprodukovaná symfonická hudba 
Bedřicha Smetany v podání České 
filharmonie, vedené legendárním di-
rigentem Václavem Neumannem, je 
doprovázena unikátní celooblohovou 
projekcí výjimečných scenerií natoče-
ných speciální technikou v české krajině.
V představení rovněž uslyšíte výňatky 
z děl předních českých básníků v inter-
pretaci Josefa Somra a chybět nebude 
ani komentovaná prohlídka noční ob-
lohy, která je promítána na největší 
projekční plochu v České republice.
Pořad Má vlast je vhodný pro širokou 
veřejnost, jeho délka je asi 55 minut.

Po obdržení dvou cen v národní soutěži 
Stavba roku 2018 se rekonstrukce Vo-
dárenské věže na Letné dočkala dvou 
dalších prestižních nominací. Tento-
krát dokonce mezinárodních. Nomi-
nována byla na Cenu Evropské unie 
za současnou architekturu  Mies van 
der Rohe Award a cenu za kvalitní ev-
ropskou architekturu Piranesi Award.
Rekonstrukci Vodárenské věže v ulici Na 
Výšinách realizovala Praha 7 od listo-
padu 2016. Kompletní obnovy se do-
čkal celý památkově chráněný objekt 
z roku 1888, včetně vnitřních prostor, 
přístavby a přilehlého areálu. Opra-
vená Vodárenská věž byla otevřena v 
loni v květnu u příležitosti jejího 130. 
výročí. Od září již vodárenská věž 
opět slouží dětem a mládeži z Prahy 7.
Letenská vodárna je 26 metrů vysoká, 
pětipodlažní stavba postavená v no-
vorenesančním slohu, která se nachází 
v bubenečské části Letné. Stavba po-
chází z roku 1887 až 1888 a byla vy-

budována podle návrhu architekta 
Jindřicha Fialky, stavěli ji stavitelé Fran-
tišek Schlaffer a Karel Hübschmann.
Stanová střecha oplývá vikýři, na špičce 
střechy je v nástavbě umístěn hodinový 
stroj. V posledním patře se nachází 
vnější ochoz umístěný na krakorcích.
Věž s přilehlou vodárnou stávala pů-
vodně na území Holešovic – tedy 
sedmé části královského města Prahy 
(k Bubenči bylo toto území přiřazeno v 
roce 1945 nebo krátce poté). Nezásobo-
vala tedy Bubeneč, ten byl zásobován 
vodou z čerpací stanice v Roosevel-
tově ulici (na místě dnešní vily Charles).
Svému účelu přestala letenská vo-
dárna sloužit již v roce 1913, kdy byla 
do Prahy přivedena voda z Káraného.

V pátek 1. 2. 2019 zahájí provoz v restau-
raci Na Břetislavce re.fresh FOOD POINT, 
který se zaměřuje na čerstvé pochutiny 
bez použití polotovarů, chemických 
konzervantů, barviv a dochucovadel. 
Součástí provozovny bude také kavá-
renský koutek s dětským koutkem, kde 
si budete moci kávové speciality vychut-
nat také ve veganské verzi s rostlinným 
mlékem či v bezkofeinové variantě, a 
to v podobě nápoje připravovaného z 
NEKÁVY, 100 % BIO praženého ječmene.

Zřícená lávka v Troji

Vizuální show Má vlast
Vodárenská věž na Letné

Dětský koutek v restauraci Břetislavka
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Přestavba usedlosti Šatovka v Praze 6 
na centrum pro seniory by mohla za-
čít v roce 2020, o dva roky později má 
být zahájen provoz. Na podzim měst-
ská část vybrala architektonický návrh, 
který počítá s byty pro seniory, komu-
nitními prostorami pro veřejnost nebo 
bufetem. Předběžné náklady na re-
konstrukci usedlosti v Šáreckém údolí 
se pohybují kolem 150 milionů korun. 
Sdělil to mluvčí radnice Ondřej Šrámek.
Kolem usedlosti vzniknou čtyři domy s 
malometrážními byty. Centrum bude 
určeno pro seniory, kteří se ocitli v tí-
živé situaci a jsou v dobrém zdravotním 
stavu, který nevyžaduje komplexní péči. 
Historická budova Šatovky bude sloužit 
pro administrativní prostory, technické 
zázemí, komunitní prostory a vzniknout 
by v ní měl i bufet nebo kavárna. Od 
prostor pro veřejnost si radnice slibuje 
zvýšení zájmu o toto místo v Šárec-
kém údolí ze strany lidí žijících v okolí. 

V Praze 6 zanikla další zajímavá bu-
dova – někdejší viniční usedlost Ra-
kařka v Šáreckém údolí. Domek vybu-
doval v roce 1883 dejvický stavitel a 
starosta František Henner přestavbou 
staršího stavení, vzniklého patrně z vi-
ničního lisu vinice Maxmiliánky. V roce 
1936 tu bylo zbudováno koupaliště.

Městská část Praha 6 pořádá slavnostní 
vernisáž a výstavu fotografií Jiřího 
Chocholáče „Jan Palach“. Jiří Chocholáč 
pracoval od roku 1965 jako reportér ma-
gazínu Zápisník. Několikrát se zúčastnil 
také World Press Photo, kde r. 1969 získal 
čestné uznání, žije na Petřinách. Výstava 
je k vidění od 17. ledna do 17. února 2019
v Galerii Skleňák (nám. Svobody 
728/1, Praha 6). Slavnostní verni-
sáž proběhla ve čtvrtek 17. ledna.

Lapiny, tupely, magnólie, ořechovce, 
tisovce, břestovce či duby – to je jen 
krátký výčet ze seznamu druhů více než 
140 dřevin, které do konce letošního jara 
naleznou nový domov v pražské Stro-
movce. „První část výsadeb jsme dokon-
čili na podzim loňského roku, během níž 
do největšího pražského parku zamířilo 
105 nových stromů. Dalších 37 dřevin 
přibude letos během jarních měsíců v 
druhé etapě výsadeb. Mezi dřevinami 
jsou běžné, méně běžné i vzácné druhy, 

které obohatí současnou sbírku Králov-
ské obory,“ stojí ve vyjádření Lesů hl. 
m. Prahy. Nové dřeviny vytvoří celistvá 
stromová společenstva lemující okraj 
dna bývalého Rudolfova rybníka. Ně-
které z nich jsou vysazeny coby náhradní 
stromy za dožívající kosterní dřeviny 
nebo za ty, které po povodních v roce 
2013 podlehly houbovým chorobám a 
které se musely z parku odstranit. Část 
stromů byla vysazena i ve Starém parku, 
kde rozšíří sbírku domácích i exotických 
dřevin. V plánu výsadeb jsou se svými 
14 druhy nejpočetněji zastoupeny 
duby. Kromě tradičního dubu zimního 
můžeme jmenovat například dub bílý, 
kaštanolistý, velkoplodý, černý, bahenní 
či mexický. Výsadby doplní i vzácnější 
druhy jako například tupela lesní, oře-
chovec vejčitý, česnekovník čínský či 
tisovec dvouřadý. Náklady na výsadbu 
stromů hradí hlavní město Praha z 
prostředků odboru ochrany prostředí.

Na nádvoří v Karolinu má přímo pod 
sochou Jana Husa nově svoji pamětní 
desku Jan Palach. Karlova Univerzita 
ji ve středu 16. ledna, v den 50. výročí 
sebeupálení Jana Palacha, odhalila 
na jeho počest. Jsou na ní zobrazené 
symboly mučednictví i vítězství, sym-
bolické jsou i její rozměry a hmotnost. 
Dlaždice má míry 69 na 69 centimetrů, 
jež upomínají na rok 1969. Symbolická 
je i její hmotnost - váží 89 kilogramů, 

čímž připomíná rok 1989  Autorem bron-
zové dlaždice je umělec Jakub Vlček. 

Akce v okolí:

Únětický masopust
Sobota 16. 2. 2019 od 14 hodin
Roztocko-Únětický Masopust je obno-
vená tradice s přehlídkou tradičních, až 
tři metry vysokých masek.

Muzem MHD Praha 6
Novinka pro sezónu 2019 – otevřeno 
také v zimě. Od 5. ledna do 31. března 
otevřeno každou sobotu a neděli od 9 
do 17 hodin.

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Džungle, která nespí
Termín výstavy  18. 1. 2019 - 31. 3. 2019
leden – pátky od 18 hodin
únor – pátky a soboty od 18 hodin
březen – pátky a soboty od 18:50 hodin
Navštívit tropický deštný prales v noci, to 
se podaří opravdu jen málokomu. Ve skle-
níku Fata Morgana tuto možnost máte. 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Počínaje lednovými sobotami jste až do 
jara každou sobotu zváni do pavilonů 
na program s názvem Ohřejte se v zoo. 
Začíná se v Africkém domě, v únoru se 
přesuneme do Pavilonu goril a v březnu 
do Indonéské džungle. Setkání probíhají 
v sobotu vždy od 10 hodin.                          f.

Plánovaná přestavba usedlosti Šatovka
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé,
přeji všem hodně štěstí a radosti v no-
vém roce, a také lásky a spokojenosti. 
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se 
starají o to, aby Liška běžela, už začí-
náme osmý rok a pro mě osobně je to 
hodně zážitků a skvělých vzpomínek. 
Jsem opravdu ráda a s vděčností mys-
lím na všechny, kteří pomáhají a které 
jsem díky Lišce měla tu čest potkat.
Děkuji Ašce a Lence za péči o liščí pon-
dělky, Andrejce za cvičení s Liškou ve 
školce, Kamilovi za vedení kroužku 
Lišák ve škole, Soně za vedení lekcí 
jógy pro dospělé a Martině za kru-
hový trénink, který nás každý čtvrtek 
posiluje. Všem, kteří nám pomáhají při 
jednorázových akcích, posílám také 
velké poděkování. Jen vaší zásluhou 
se dějí v Lysolajích tak skvělé akce.
A nakonec velké díky za to, že Míla, 
Jana a Jitka se věnují činnostem, které 
třeba nejsou tolik vidět, ale pro chod 
spolku jsou nezbytné. Doufám, že ko-
munitní výlet do Drážďan před vánoč-
ními svátky potěšil a posloužil jako malé 
poděkování za vše, co se během roku 
stalo. V novém roce se můžete těšit na 
další akce, průběžně budeme infor-
movat na Facebooku nebo webu Lišky.

Výtvarné pondělky v Lišce
Scházíme se každé pondělí od 9:30 h 

až 11:30 h v hasičárně a hrajeme si a 
zpíváme. Program zajišťují dobrovolníci. 
Kontakt na Ašku je poreba.joanna@ya-
hoo.com. Pokud chcete dostávat pra-
videlné  informace o programu v Lišce, 
pošlete zprávu na marcela@panoch.net.

Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Čtvrtek 19:30 h – 20:30 h v ZŠ Járy Cimr-
mana Lysolaje
Scházíme se každý čtvrtek večer od 
19:30 h do 20:30 h. Kruhové cvičení 
je určené pro ženy i muže. Jedná se o 
kombinaci aerobních a anaerobních 
aktivit, které posilují svaly, zpevňují 
tělo, zrychlují metabolismus a spalují 
tuky. Kruhové cvičení vede k pevnému 
a zdravému tělu. Cvičení je vhodné jak 
pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Cena 
100 Kč/osobu v případě jednorázové 
platby. Cvičení vede Martina Průšová.
  
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro 
děti od 4 do 7 let
Čtvrtek 15:45 h – 17:00 h v tělocvičně ZŠ

Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují 
princezny. Hrajeme si na zvířátka, závo-
díme a rozvíjíme dětskou fantazii. Při-
hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.
L e k t o r k y  M a r c e l a  B l a ž -
k o v á  a  A n d r e a  Ž i t k o v á .

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 12 let
Čtvrtek 14:00  h – 15:30  h v ZŠ Járy Ci-
mrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé 
děti od 6 do 12 let, které mají rády pří-
rodu, zvířata a rády chodí do přírody. 
Součástí kroužku je péče o ovce. Program 
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk. Při-
hlášku vyplňujte prosím na webu Lišky.

Jemná jóga se Soňou pro dospělé
Úterý 19:30 h – 20:30 h  
Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání 
nové energie a harmonizaci těla i duše. 
Hodiny jsou vedeny jemnou a citlivou 
formou, cvičíme  jednoduše a klidně. 
Zpestřením jsou prvky her, které do-
dávají dynamiku a probouzejí spon-
tánnost. Lekce jsou otevřené všem a 
jsou vhodné i pro úplné začátečníky. 
Sledujte kalendář, případné změny 
v termínech budou oznamovány na 
https://jogahrou.cz/ v Aktualitách.    

Marcela Blažková
www.mc-liska.cz 

Spolek otužilců
Vánoční období v Lysolajích začalo 
na první adventní neděli rozsvícením 
betlému a vánočního stromu, čemuž 
předcházelo pásmo písní v podání 
souboru dětí ZŠ a MŠ. Počasí nebylo 
zrovna vánoční, bylo trochu deštivo, 
a tak trpěly jak hudební nástroje dětí, 
tak i aparatura na ozvučení celého pro-
storu. Pak už každý víkend následoval 
tradiční každoroční program – hasičská 
mikulášská besídka, adventní petanqu-
ový turnaj, koncert kvarteta ARCHI DI 
PRAGA, setkání v ZŠ s vánočním pro-
gramem a vyvrcholením bylo hojně 
navštívené půlnoční setkání u kapličky 

Panny Marie Sedmibolestné, kde si 
účastníci zazpívali i pár českých koled.
V průběhu prosince byl doplněn betlém 
o kozu, a tak už má celkem 17 postav.
Po mnoha letech se podařilo opravit 
zvonici na kapličce na návsi a „roze-
zvonit“ ji, a to při rozsvícení betlému a 

vánočního stromu. Od té doby se pra-
videlně zvoní každou neděli v poledne.
Na Nový rok i přes nepříznivé počasí se 
18 účastníků 5. ročníku „Novoroční sou-
sedské vycházky“ sešlo na Novoroční 
lávce v parku Kaménka a po vzájemném 
popřání úspěšného roku 2019 a přípitku 
vyšlo kolem lysolajských božích muk 
na louku s výhledem na Šárecké údolí. 

Je milé konstatovat, že naše „bazéna“ má 
celoroční využití a i v zimních měsících se 
najde pár jedinců, kteří se sžili s otužilec-
kým plaváním. Jen pro informaci  – v tyto 
dny se teplota vody pohybuje kolem 1 °C. 

Miloš Šimon
předseda spolku
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Kulturní program 2019 
Středa 13. 2. 2019, 19:00  Beseda s Radkem Brunnerem, 

ultramaraton 
 
Neděle 24. 2. 2019, 14:00   Dětský karneval 
 
Neděle 24. 3. 2019, 14:00   Vítání občánků 
 
Sobota 13. 4. 2019, 14:00   Velikonoční výtvarná dílna 
 
Neděle 14. 4. 2019, 14:00   Aprílový turnaj v pétanque 
 
Sobota 18. 5. 2019, 14:00   Slavnost květů 
 
Pátek 31. 5. 2019, 15:00 Dětský den 
 
Červen – září  Provoz letního kina 
 
Čtvrtek 13. 6. 2019, 18:00 Lysolajský běh  
 
Sobota 7. 9. 2019, 14:00  Zahradník roku + turnaj v pétanque  
 
Neděle 15. 9. 2019, 14:00 Mariánská pouť 
 
Neděle 13. 10. 2019, 14:00  Lysolajská drakiáda 
 
Sobota 30. 11. 2019, 14:00  Vánoční výtvarná dílna 
 
Neděle 1. 12. 2019, 16:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu 
 
Sobota 7. 12. 2019, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 
 
Sobota 14. 12. 2019, 13:00  Vánoční turnaj v pétanque 
 
Neděle 15. 12. 2019, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby 

 

Všichni jsou srdečně zváni! 
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Zahrádkář radí

V lednu a únoru je na zahradě mini-
mum práce. Nejdůležitější činností je 
ochránit rostliny před mrazem a sně-
hem. Důležité je chránit hlavně tr-
valky, stále zelené rostliny a zeleninu, 
která zůstala na záhonech. Pokud na-
padne více sněhu, hlavně toho mok-
rého, setřeste ho z větví stromů a keřů. 
V lednu můžete vyzkoušet klíčivost 
semen z minulého roku. Pokud si ne-
jste jisti, nakupte nová semena. Zkon-
trolujte také stav hlíz. V únoru, pokud 
nejsou velké mrazy, nastává čas na 
prořezávání ovocných stromů a prová-
dění postřiků. Postřik je důležitý v pří-
padě, že jste v předchozí sezóně měli 
problém s nepříjemnými škůdci, kteří 
napadli vaše stromy. V případě teplé 
zimy můžeme v únoru začít připravo-
vat záhony pro zeleninu, hlavně koře-
novou, cibuli apod. Ke konci února lze 
pod fólii zasít cibuli, ředkvičku, mrkev. 
Předpěstovat můžete papriku, rajčata, 
petržel, brokolici, lilek, celer či raný salát. 
Mohlo by se zdát, že v lednu je na před-
pěstování za oknem nebo pod zářivkou 

ještě brzy. Ale pokud máme k dispozici 
skleník nebo pařeniště, časně napěs-
tované sazeničky se vyplatí. A papriky, 
peruánské mochyně či petúnie si dávají 
na čas, takže nemusíme otálet, ani po-
kud je pěstujeme venku – vykvetou a 
zaplodí dříve. Pozor však na nedostatek 
světla, bez něj budou rostlinky vytáhlé 
a neduživé. V prvních dnech při klíčení 
ho nepotřebují, později však musí stát 
těsně u jižně či východně orientovaného, 
čistého okna bez záclony. Pokud máme 
sazenic více, vyplatí se přisvítit zářivkou 
s denním spektrem. Substrát pro výsevy 
by měl být jemný, lehký, bez nadbytku 
živin. Drobná semínka jen přitlačíme 
do substrátu a zavlažíme postřikova-
čem na květiny. Větší lehce zasypeme.

Předpěstovávání za oknem
Papriky 
Předpěstovat si můžeme především skle-
níkové odrůdy. Polní takto časně jen v 
případě, že máme dostatek prostoru 
(nejlépe ve skleníku) pro odrůstající sa-
zenice. Papriky, klíčí nejlépe při teplotě 
nad 25 °C. Pokud nemáme v pokoji stále 
tak vysokou teplotu, můžeme využít 
například elektrickou vyhřívací dečku 

– teplo od kořínků klíčícím rostlinkám a 
sazeničkám svědčí. Poté může teplota 
klesnout, ale měla by se i nadále pohybo-
vat nad 20°C. Podobně teplotu vyžadují 
méně známé, jedlé peruánské mochyně. 
I ty si můžete předpěstovat již nyní.

.
Salát  
Rané odrůdy, které budeme později 
rychlit v pařeništi, ve skleníku a teplej-
ších oblastech i na záhoně pod netkanou 
textilií, si předpěstujeme doma. Do ně-
kolika dnů vyklíčí při teplotě 25 °C (tuto 
hranici však nesmíme překročit, pak klí-
čivost naopak klesá). Poté by sazeničky 
měly růst v chladu, při 10-15 °C. Pokud 
na saláty nespěcháme, vyklíčí i při 5 °C, 
jen jim to bude trvat mnohonásobně 
déle. 
Abyste tedy snížili rozdíl mezi denními 
teplotami, kdy se do rostlin opírá slunce a 
ohřívá je, a nočními teplotami padajícími 
hluboko pod nulu, keře i kmeny stromů 
přikryjte. Stejně tak pučící vrcholy trva-
lek či dřevitých pivoněk, mráz by je spálil. 
Stačí přihrnout sníh či mulčovací kůru..

Jana Bucharová 
převzato z www.ireceptar.cz

Praktické informace
Praktické informace pro občany:

Městská policie:
Lysolajský strážník - Vilém Petrů
Tel. 220 920 740,  724 508 694

Městská policie Prahy 6
Tel. 974 856 748
Bezplatné telefonní linky - 156, 158

Hasiči:
Bezplatná telefonní linka - 150
Hasiči Lysolaje - 602 952 833

Praktičtí lékaři
MUDr. Pavel Lindovský
Kamýcká 1077, Suchdol
Tel. 224 383 422

MUDr. Jiřina Majerová
Suchdolské náměstí 734/3, Suchdol
Tel. 220 920 481

MUDr. Jozef Čupka a MUDr. Pavel Šnajdr
Suchdolské náměstí 7, Suchdol
Tel. 220 920 416, 739 016 305

Lékařská pohotovost
Ústřední vojenská nemocnice 
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 
Budova CH
Po-Pá: 19.00 - 7.00,
So, Ne, svátek: nepřetržitě
Tel. 973 203 777

Stomatologická pohotovost
Městská poliklinika Praha
Spálená 12, Praha 1
Po-Čt: 19.00 - 6.00, Pá. 16.00 - 6.00
So, Ne, svátek: nepřetržitě
Tel. 222 924 211, 222 924 268

Dětská pohotovost Motol
Po-Pá 17.00-7.00, So, Ne nepřetržitě
Telefon: 224 433 653, 224 433 652

Nejbližší lékárny
Lékárna Na Suchdole

Suchdolské náměstí 734/3
Tel. 220 920 135

Lamia Praha S.r.o. - Horoměřice
Spojovací 34, Horoměřice
Tel. 220 971 460

Nejbližší veterinární kliniky
Veterinární klinika Suchdol
Suchdolské náměstí 1249/8, Suchdol
Tel. 220 920 117, Mobil: 774 113 553

Veterina do domu
K háji 886/24, Suchdol
Tel. 776 320 847 - pohotovost nonstop

Veterinární klinika Horoměřice
Velvarská 24, Horoměřice
Tel. 736 678 818

Veterinární klinika Jaggy Praha
Reinerova 9, Řepy (za Hornbachem)
Tel. 725 887 107 - pohotovost nonstop

ÚMČ Praha-Lysolaje
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ZVEME VÁS 
 

besedu  
s Radkem Brunnerem 

„Spartathlon až na kost“ 
 

Spartathlon je historický ultramaraton vedoucí po stopách bájného 
z Řeckých Atén do Sparty. Závod měří 246 km a běží se přes 

vinice a olivové háje, ale taky po rušných silnicích za plného provozu, 
většinou ve 30stupňovém vedru. Časový limit na zdolání trati je 36 
hodin a ti nejlepší ho běží okolo 24 hodin. Radkův osobní rekord je 22 
hodin a 49 minut. Rychleji to v minulosti zvládli jen 4 lidé.

Na co při takovém závodě Radek myslí? Jak se vyrovnává s bolestí a 
únavou? Kolik času tráví přípravou? Jak vypadá jeho předstartovní 
rituál? Kolik osob tvoří jeho support team? Co jí před závodem, na co 
běží a co mu v cíli udělá největší radost? To vše a ještě více na vás čeká. 
 
 

Středa 13. 2. 2019 od 19:00 hodin  

v sále hasičské zbrojnice.  

Vstup zdarma. Všichni jste vítáni. 
 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
ZDARMA

Na Úřadu městské části Praha-Ly-
solaje je možné si zdarma vy-
zvednout tašky na tříděný odpad, 
které byly pořízeny z dotačních 
prostředků s cílem podpořit zájem 
občanů o třídění odpadu a zvý-
šení množství a kvality sebrané-
ho separovaného odpadu v Praze.

Tašky jsou k dispozici občanům MČ 
Praha-Lysolaje oproti předložení 
občanského průkazu a podepsání 
převzetí. Tašky je možné vyzved-
nout kdykoli v úředních hodinách.                    

Policejní okénko

Vážení občané,
v dnešní době, kdy se změnil přístup k 
životu a celkový životní styl, dochází i k 
jistému posunu v mezilidských vztazích. 
To, co bylo zcela normální a běžné, napří-
klad popovídání si se sousedy, návštěvy 
nejen mezi příbuznými a podobně po-
někud mizí. Většina lidí se po práci a po 
svých povinnostech uzavírá doma a jako 
by se izolovala od okolí. Samozřejmě to 
neplatí univerzálně, ale tento způsob 
života, zdá se mi, je hodně rozšířen. Mno-
hým z nás však jistá komunikace chybí a 
stále více lidí má potřebu mít doma na 

zahradě či u sebe v obýváku nějaké živé 
strvoření. Volba je většinou jasná, pejsek.
V této souvislosti bych chtěl ozřejmit 
některé skutečnosti týkající se chovu 
psů. V posledním měsíci jsem viděl 
několik psů bez vodítka. V Lysolajích 
jsou dvě místa určená pro volný pohyb 
psů, a to u pétanque hřiště a v horní 
části Na vinici. Za svého pejska plně 
odpovídá majitel a volně  pobíhající 
pes se řeší jako přestupek, a to podle 
zákona Na ochranu zvířat proti týrání 
č. 246/1992 Sb. Dle § 27/2f jako „únik 
ze zájmového chovu“. Pokud se majitel 
nezjistí, pes po odchycení je převážen 
do útulku pro opuštěná zvířata. Chtěl 
bych tímto upozornit majitele, aby jim 
nevznikly zbytečné náklady při vyzved-
nutí psa z útulku a při placení pokuty.
Váš pes vám vaši pozornost, kte-
rou mu budete věnovat při ven-
čení, vrátí již samotnou přítomností.

Závěrem, pes již dávno není posuzován 
jako věc, ale jako živý tvor vybavený smysly.

Váš strážník Vilém Petrů
služební mobil č. 724 508 694
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Plesová sezóna začíná, 

jež dorazily do redakce Lysolajského zpravo-

daje, odbornou porotu naší fotosoutěže nej-

více zaujal energický snímek z „půlnočního 

překvapení“ paní Martiny Matajové. Gratu-

lujeme k vítězství. Cena od partnera fotosou-

těže Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 

Kč na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Naši nejmenší

Vítězní fotografové se mohou těšit 

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

PETANQUE CLUB LYSOLAJE 

Členové lysolajského pétanquového 
klubu hrají od listopadu již 8. ročník 
zimní UBUligy v Úněticích, jehož 
se účastní celkem 32 týmů. Ve své 
skupině B obsadil nakonec PC Ly-
solaje s bilancí 7 výher a 7 proher 5. 
příčku z 8 účastníků. Toto umístě-
ní je místenkou do boje o celkové 
13. - 24. místo. Souboje mezi jed-
notlivý celky ve skupině o umístě-
ní se uskuteční v sobotu 2. 3. 2019. 

V zimním období se také konají každé 
úterý a pátek od 18:00 hodin tréninky 
na Ubulodromu v Úněticích. Všichni  

zájemci jsou vítáni. Na jaře pak 
začneme hrát na hřišti v Lysola-
jích „U zázračné studánky“. Pří-
padným zájemcům o tréninky a 
následnou hru je klub stále ote-
vřen.                          Ivana Majerová

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 4. 3. 2019 

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 11. 3. 2019 

Lysolajské údolí, prostranství u biotopu

Pondělí 18. 3. 2019 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115   

Pondělí 25. 3. 2019 

ul. Podholí

Pondělí 1. 4. 2019 

ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 8. 4. 2019 

křižovatka Žákovská x Mateřská

Pondělí 15. 4. 2019 

ZO V Háji

Pondělí 29. 4. 2019 

ZO Zavážky, prostřední ulice

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

VO KONTEJNERY 

Úterý 12. 3. 2019

Starodvorská x Žákovská

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 23. 3. 2019 
ZO Zavážky, horní ulice

Sobota 30. 3. 2019 
ZO V Háji, ul. Poustka

Přistavení vždy od 13:00 do 16:00 hod.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Čtvrtek 7. 3. 2019 

18:00 - 18:20                                                                           

ul. Hřebenová u č. p. 16

 18:40 - 19:00 

křižovatka Žákovská x Starodvorská



15Lysolajský zpravodaj 1 / 2

VIZITKY, LETÁKY
PLAKÁTY, BANNERY
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 

920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 1. 4. 2019 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 10. 3. 2019

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ROZLOUČENÍ

Paní Marie Šenová zesnula 

dne 2. 1. 2019 ve věku 74 let.

Žila tady s námi. 

Uctěme její památku.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Jaroslav Galanda - 70 let

Paní Eva Sazimová - 85 let

Paní Jiřina Miňovská - 75 let 

Paní Jana Pánková - 85 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

Místní knihovna                

Vážení čtenáři,
jistě mi dáte všichni za pravdu, že 
k dlouhým zimním večerům pa-
tří dobrá kniha. Jenže současný 
knižní trh je obrovský a není v si-
lách jednotlivce obsáhnout všechno. 
Dobrá kniha jednadvacátého století však 
již není titul, který by šel po známosti 
z ruky do ruky, ale několik „megabajtů“ 
v udělátku za pár korun, které se po-
hodlně vejde do kabelky či větší kapsy 
a obsahuje tolik písmen, že by vydala 
na několik románů o tisíci stranách. 
Praktické, pohodlné, levné, moderní. Ne-
osobní. Kdysi si byly, a mnohdy ještě jsou,  
knihovny v domácnostech dnes věkem 
pokročilých podobné jako vejce vejci. Ka-
ždý čtvrtek novou knihu, dlouhé fronty a 
jeden kousek na osobu už dávno neplatí. 
Obrovský výběr není čtenář schopen 
obsáhnout a bez internetu se při vy-
bírání neobejde. Přesto nic nenahradí 
osobní návštěvu knihkupectví nebo 
knihovny, protože zkrátka stále mají 
nenapodobitelnou sílu, vůni, atmosféru... 
A nákup knihy, po důkladném roz-
boru díla se sečtělým „prodavačem“ 
je pro mnohé z nás stále ještě zážitek. 
A některé knihy by měl člověk ne-
jen přečíst, ale držet v ruce, navázat 
s nimi vztah, přemýšlet, porozumět, 
a poučit se.  A tohle je jedna z nich:

Napsala ji Eli H. Radingerová a vyšla v 
nakladatelství Mladá fronta s názvem 
Moudrost vlků a podtitulem Jak myslí, 
jak vnímají a pečují o sebe. Knihu ani 
nemusíte číst celou. Postačí pokud si 
vyberete velkou vlčí moudrost. Potom 
z ní můžete čerpat donekonečna.
 

 „Vlčí moudrost:
Miluj svou rodinu, 

starej se o ty, kdo ti jsou svěřeni,
nikdy se nevzdávej,

nikdy si nepřestávej hrát.“

Otevírací doba knihovny:
Pondělí: 15:00 - 18:00
Úterý: 12:30 - 14:30
Středa: 15:00 - 18:00
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  Příliš dobré
výsledky na to, aby 
    nebyly sdíleny

D5600 + 18—140 mm VR
+ fotokurz (490 Kč) + poukázka na fotoslužby (300 Kč)

Fotoaparát D5600 vybavený velkým obrazovým snímačem formátu DX 
s 24,2 milionu pixelů je schopen ostře zachycovat jemné struktury a pro-
dukovat snímky s perfektně brilantními detaily.


