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V  ážení spoluobčané, z domácností i těch nej-
zatvrzelejších již zmizely vánoční stromečky, 

krabice ozdob se octly zastrčené někde na skříni 
a i náš krásný betlém již je do příštího adventu 
bezpečně uložen „na dobře utajeném místě“.
Školní děti se doma více či méně pochlubily vy-
svědčením, užily si k víkendu den volna navíc a 
vedle školních povinností druhého pololetí již tajně 
pomýšlejí na jarní prázdniny a vyzývají svatého 
Martina či nějaké sněžné božstvo, aby už konečně 
udělalo pořádek a nadělilo jim kopec prašanu.
Letopočet 2020 vypadá opticky velmi úhledně. 
Všichni jsme do něj vstoupili nejen s nějakým zá-
sadním předsevzetím co kde jak (ideálně na sobě) 
změnit k lepšímu a přesvědčením, že bude mnohem 
lepší než rok minulý. Jeden nemusí být numerolog, 
aby ho přinejmenším „nezamrazilo“ hned druhý 
únorový den. 02022020, to není jen tak. A to neřeším 
sekundy. Ať už věříme na tajemnou moc čísel nebo 
ne, nemůžeme si nepovšimnout událostí, které nás 
všechny nějakým způsobem zasáhly a dosud nás 
nenechávají v klidu. Hrůzu vzbuzující viry, rozpaky 
a nevoli vzbuzující ničivé rozmary počasí a výkyvy 
teplot. A to jsme v Lysolajích nebyli vystaveni vě-
tru v jeho plné síle, užili jsme si jen ukázky poryvů, 
mocného deště, sem tam nějakého krupobití, ale 
škod na zdraví a majetku jsme byli naštěstí ušetřeni. 
Přesto díky našim hasičům, kteří se postarali o prů-
jezdné silnice a naše bezpečí.  Jsou věci, které nemů-
žeme ovlivnit. Nebo jen okrajově, třeba svým zodpo-
vědným chováním. Radostným přístupem k životu.
Snad v každé domácnosti se najde nějaká příručka 

s přehlednou tabulkou „co právě kvete“. Letošní 
tak trochu výjimečný únor nám velí podívat se o 
pár týdnů dopředu. Velmi dobře si vedou vrby, ani 
sněženky neotálely a černá čemeřice, chlouba na-
šich zahrádek, krásně ladí s kvítky jasně žlutého 
zimního jasmínu. Málokterá matka po ránu uspěje 
s okřídlenou větou „a nezapomeň si čepici“. Jenže, 
kdo by se zdržoval s nějakým kulichem, když se 
teploty pohybují v jarním pásmu. Příroda a děti mají 
jasno. Leden bývá tradičně zasvěcen redukčním 
dietám, únor zamilovaným, významným březnovým 
datem je první jarní den, duben patří Velikonocům, 
následují květnová výročí, oslavy a majáles, červnem 
proběhneme, červencoví věrozvěsti Cyril a Metoděj 
nám spolu s Janem Husem přislíbí prodloužený ví-
kend, srpnová data ctíme všichni, září hurá do školy, 
svatý Václave, 28. říjen, 17. listopad, a jsou tu Vánoce. 
A nový rok. Ale nepředbíhejme, sotva jsme se, jak už 
je v Lysolajích (tedy pardon, v Suchdole), dobrým 
zvykem, „protančili“ do toho letošního. Kdo zaspal 
taneční kroky a ještě se po vzoru ledních medvědů 
do nového roku pořádně neprobral, může prohřát 
kosti v naší sauně, ledová voda na závěr ve schlazo-
vací tůni či bazéně ho nastartuje raz dva. A pokud 
není tato nabídka dostatečným hnacím motorem 
do dalších měsíců, přijďte si vzít příklad z našich 
fotbalistů. První výkop na novém hřišti TJ Sokol 
Lysolaje dne 29. března  od 15:00 hodin a verva, s 
jakou lysolajští fotbalisti pokřtí trávník vás „nakopne“ 
dokonale. Tak ať se vás v roce 2020 drží sportovní 
duch, jste veselí a spokojení, zkrátka ať se vám daří.

Marie Štědrá, místostarostka
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo městské části zasedalo v 
pátek 13. 12. 2019 a ve středu 12. 2. 2020.

Byl schválen rozpočet Městské části 
Praha-Lysolaje na rok 2020. Do roz-
počtu jsou zahrnuty také kapitá-
lové výdaje v celkové hodnotě té-
měř 27 500 000 Kč na probíhající 
nebo plánované investiční projekty. 
 
Zastupitelé schválili aktualizaci strate-
gického plánu městské části na rok 2020, 
která zahrnuje investiční akce, které jsou 
plánovány na tento rok. Kromě dokončo-
vaných akcí v podobě Revitalizace Den-
krovy pískovny a Výstavby fotbalového 
hřiště Štepnice se zázemím, je to také po-
kračování  přípravných prací na výstavbě 
nové lysolajské radnice, přestavbě obec-
ních garáží v ulici Květová a rozsáhlá vý-
stavba v rámci projektu Dolina - Město 
jinak, který jsme představili v minu-
lých číslech Lysolajského zpravodaje.

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.

Na základě analýzy koncepce dopravy 
v Lysolajích (veřejné jednání se usku-
tečnilo v září 2019 v sále hasičské zbroj-
nice) jsme společně s projektantem a 

odborem dopravy ÚMČ Praha 6  zahájili 
přípravu dopravně organizačních opat-
ření, která mají zlepšit dopravní obsluž-
nost Lysolaj. Začali jsme zatím úpravami 
dopravního značení v šesti lokalitách  

- v ulici Sportovců, v Poustce, v Čábe-
lecké, Na Cestě, Hluboké a na komuni-
kacích mezi zahrádkami Na Zavážkách. 
Dále se věnujeme problematickému 
řešení dopravy okolo základní a mateř-
ské školy – varianty jsou již zhruba při-
pravené; od poloviny února začínáme 
projednávat – se školami, odborem 
dopravy a pravděpodobně dojde i na 
nějakou formu veřejného projednání.

Na jaře bude pokračovat revitalizace 
Denkrovy pískovny pokládkou finálních 

vrstev umělého trávníku a dalších povr-
chů, včetně dovybavení minimálního 
sociálního zázemí pro návštěvníky, zá-
zemí pro správce a skladů pro sportovní 
potřeby a pro potřeby hasičského sportu. 
Slavnostní zahájení provozu se uskuteční 
30. 4. 2020 v rámci znovuobnovené tra-
dice lysolajských čarodějnic,kterou uspo-
řádá Sbor dobrovolných hasičů Lysolaje. 

V neděli 29. 3. 2020 dojde k prvnímu 
výkopu na novém fotbalovém hřišti 
Štěpnice. Odehraje se zde mistrovské 
utkání TJ Sokol Lysolaje. Pro fanoušky 
bude připraveno několik překvapení 
a ke koupi bude fotbalové občer-
stvení. Všichni jsou srdečně vítání.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Návrh dopravních opatření v Lysolajích
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formát: 

mapový podklad: IPR

zhotovitel: 

objednatel: 

Bruselská 266/14, Praha 2, 120 00, IČ: 085 31 731
Syrový - dopravní ateliér, s.r.o. 

tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

UL. NA CESTĚ
SITUACE - DÍL 2

zast. Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty
Městská část Praha - Lysolaje

Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje
obj. č. 200123-2

A3

Úpravy dopravního značení
MČ Praha - Lysolaje

odp. projektant: Ing. Květoslav Syrový 

TJ SOKOL LYSOLAJE - SPORTOVNÍ TÝM FJFI ČVUT
NEDĚLE 29. 3. 2020 OD 15:00 HODIN

Mistrovské utkání 3. třídy skupiny A

PRVNÍ VÝKOP NA NOVÉM 
FOTBALOVÉM HŘIŠTI ŠTĚPNICE

PŘEKVAPENÍ PRO FANOUŠKY

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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ZŠ Járy Cimrmana
I v novém roce vás budeme pravidelně 
informovat o dění v naší škole, o zají-
mavých akcích a o úspěších našich 
žáků. Následující odstavce jsou ohléd-
nutím za uplynulými dvěma měsíci.
Prosinec se nesl především ve znamení 
oslav Vánoc, které vyvrcholily 17. 12. 
tradičním vánočním setkáním. Kromě 
bohatých vánočních trhů s nápadi-
tými výrobky a chutným občerstvením 
připraveným našimi žáky se příchozí 
mohli těšit na pestrý program, který byl 
v mnoha ohledech jedinečný. Tentokrát 
se dění přeneslo do svátečně vyzdobené 
tělocvičny, kde návštěvníky čekalo vy-
stoupení pěveckého sboru Cantus pod 
vedením paní učitelky B. Krátké. Násle-
dovalo pásmo písní v podání Ukulele 
bandu pod taktovkou paní učitelky J. 
Tomajkové. Vánoční atmosféru podpo-
řil i sbor učitelů písní Alleluia. Zlatým 
hřebem večera se stala divadelně váž-
ně-nevážně pojatá Pastýřská hra, kte-
rou zahrál a zazpíval učitelský sbor, a 
která se setkala s velkými ovacemi.   
Sváteční týden zakončily vánoční be-
sídky v jednotlivých třídách, některé třídy 
v předvánočním čase vyjely za vánoční 
atmosférou do Prahy, třídy 5. B a 3. B 
nocovaly ve škole. (Děti povečeřely, hrály 
hry a následující den zahájily společnou 
snídaní. Celou akci si náramně užily.)
Z dalších prosincových akcí musíme pře-
devším zmínit úspěch žáků 5. A, kteří 

znovu pod vedením paní učitelky třídní 
R. Tkaczykové uspěli v projektu Čtenář 
na jevišti. V tomto projektu je ústřední  
aktivitou čtení nahlas v podobě scénic-
kého čtení, které vede děti za pomoci 
technik dramatické výchovy k rozvoji 
čtenářské gramotnosti. Umožňuje dě-
tem s knížkou pobýt déle, probádat ji do 
hloubky, zamyslet se nad jejím obsahem, 
smyslem a „zažít ji  na vlastní kůži“. Páťáci 
pracovali s  knihou Prašina V. Matochy a 
byli vybráni mezi pět nejinspirativněj-
ších dětských čtenářsko-divadelních 
souborů z celé republiky. Celý projekt 
byl završen 17. 12. divadelní přehlídkou 
ve Švandově divadle. Děti z 5. A byly z 
této akce nadšené a jejich rodiče, kteří 
měli možnost vystoupení vidět, byli 
na své potomky hrdí a někteří i dojatí. 
Těsně před vánočními prázdninami 
zorganizovali žáci 9. ročníku pro své 
spolužáky z ostatních tříd ekologický 

„Bezplastový den“. Děti na 1. i 2. stupni 
si v tento den přinesly svačiny zabalené 
do znovupoužitelných obalů a nápoje 
ve vlastních lahvích. Žáci 9. třídy v každé 
třídě zkontrolovali, kdo tento úkol do-
kázal splnit, zároveň také počítali, kolik 
dětí ve třídě ekologicky balenou svačinu 
přineslo. Všechny děti, které bezplastové 
podmínky splnily, dostaly od deváťáků 
vlastnoručně vyrobený certifikát, který 
pak o přestávce mohly v improvizova-
ném stánku vyměnit za malý vánoční dá-
reček. Tento den měl letos odezvu i mezi 
žáky ve školním parlamentu - byl vzne-
sen návrh, aby se příště konal „Bezplas-

tový týden“, protože jeden den je málo!
Během listopadu a prosince měli žáci 
2. stupně (přidaly se k nim ještě 3. a 4. 
třídy 1. stupně) možnost pracovat na 
jedinečném projektu. Na hodinách vý-
tvarné výchovy pod vedením paní uči-
telek M. Růžičkové (2. stupeň) a A. Zava-
dilové a D. Lukášové (1. stupeň) kreslili a 
malovali návrhy k realizaci pro pražský 
novoroční videomapping. Vybrané dět-
ské práce byly následně digitalizovány 
a některé i animovány a promítány v 
části „Praha očima dětí“ na fasádu bu-
dovy Národního muzea 1. ledna 2020. 
Pro naše žáky to byla nejen zajímavá 
zkušenost, ale i příležitost ukázat své 
výtvarné dovednosti široké veřejnosti.
Po zasloužených vánočních prázdni-
nách se přiblížilo pololetí (čas zkou-
šení, testů), ale i v poměrně hektickém 
lednu se našel prostor pro různé akce. 
V úterý 7.1. zavítaly do naší školy dvě od-
bornice na vzdělávání dětí se sluchovým 
postižením. Jejich návštěva byla sou-
částí projektu Zážitkem k porozumění, 
do které je zapojena 1. třída, 5. A a 5. B.
Sue Archbold byla učitelkou prvního 
dítěte s kochleárním implantátem 
ve Velké Británii. Na vzdělávání dětí s 
kochleárním implantátem napsala svou 
disertaci. Dnes je uznávanou odbornicí.
Ingela Holmström je ze Švédska, před-
náší na Stockholmské univerzitě. Je-
jím zájmem je také vzdělávání dětí 
se sluchovým postižením. V našem 
projektu zaujímá místo oponentky. 
Ingela přijela s tlumočnicí ze švédského 
znakového jazyka do angličtiny, pro 
Sue byla zajištěna tlumočnice z ang-
ličtiny do češtiny, takže během celého 
dopoledne  nevznikla jazyková bariéra.
Setkání proběhlo ve velmi přátelském 
duchu a obě odbornice odjížděly z naší 
školy nadšené. Pro všechny byla tato 
zahraniční návštěva skvělou zkušeností.
V prvním lednovém týdnu se uskutečnila 
v rámci dopravní výchovy zimní příprava 
na průkaz cyklisty. 4. třída navštívila do-
pravní hřiště Na Vypichu v Praze 6. Děti 
si připomněly dopravní značky, zopa-
kovaly si, jak má mít cyklista vybavené 
kolo, a procvičily si zajímavou formou 
různé případy situací na křižovatkách.

V dalším lednovém týdnu pro-
běhly hned tři školní akce. 
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MŠ Pampeliška
Co nového ve školce 
aneb “nezimní dovádění“
Jak už je z názvu patrné, letošní zima 
nám nenadělila ani den, při kterém by-
chom mohli s dětmi vesele dovádět ve 
sněhu, bobovat, koulovat se. Ovšem ani 
počasí nás neodradí od radostí zimy. Le-
tošní průvod Tříkrálový jsme absolvovali 
za deště, ale nejsme z cukru, a tak se nám 
rozpustily pouze korunky, ale to nás ne-
odradilo zazpívat koledu u naší kapličky 
a také krásný nový rok vinšovat na lyso-
lajském úřadu, kde jsme vykoledovali 
výbornou bábovku a pro některé děti 
bezlepkovou buchtu. Děti byly nadšené 
a už teď se těšíme na další lidové zvyky 
a blížící se Masopust. Moc bych si přála, 
abychom uspořádali masopustní prů-
vod s vyrobenými maskami, písničkami 
a veselým dováděním. Navštívili jsme 
Čechovu stodolu, ve které nás pan Krko-
vička poučil o významu tradic spojených 
s Masopustem. Do historie jsme se vrátili 
i ve Středočeském Muzeu v Roztokách, 
kde děti mohly obdivovat park, sochy či 
400 let starý zvon a také kouzelný svět 

pokojíčků našich babiček. Tamtéž na vý-
stavě s názvem Zachuchleno si děti vy-
zkoušely, jak vzniká animovaný film. Vý-
let do roztockého muzea plynule navázal 

na pásmo animovaných pohádek, které 
pro nás v půli ledna nachystalo Kino Mat. 
Vzhledem k teplému počasí letošní zimy 
vyrážíme více do okolí a poznáváme kul-
turně-historické bohatství naší městské 
části Praha-Lysolaje. V nedávné době 
jsme si vyšlápli až k božím mukám, kde 

jsme obdivovali dílo Štěpána Rattaye, ale 
také krásný výhled na kostelík sv. Matěje 
a věže Chrámu sv. Víta. Na informativní 
tabuli jsme dětem na fotce ukázali na-

šeho pana starostu, který má velký po-
díl na tom, že se nám nejen ve školce, 
ale i v celých Lysolajích tak dobře daří a 
můžeme naše děti vést k lásce k rodišti.

Za tým učitelek MŠ Pampeliška 
Lenka Lhotková

Obě osmé třídy navštívily 14. 1. v rámci 
předmětu Finance expozici ČNB, která je 
umístěna v prostorách bývalého trezoru. 
Žáci měli možnost potěžkat si zlatou 
cihlu v hodnotě 13 miliónů Kč a prohléd-
nout si největší minci v ČR v hodnotě 
100 miliónů Kč. Součástí exkurze byla 
také projekce dvou filmů o historii ČNB.
Naše škola je účastníkem projektu „Leti-
ště je náš soused“ o ochraně životního 
prostředí. Ve středu 15. 1. se konala pro 
4. a 5. ročníky další z interaktivních před-
nášek, tentokrát na téma Čistota ovzduší.
Žáky také zaujal preventivní program 
pořádaný policií ČR. Podle věku dětí 
byla vybrána témata. Na 1. stupni to byly 
zásady osobního bezpečí (i ve virtuál-
ním světě), mezilidské vztahy a šikana, 
základy trestní odpovědnosti, nebez-
pečné nálezy. Přednášky pro 2. stupeň 
byly zaměřené především na šikanu, 
kyberšikanu a odpovědnost mladistvých.
Dne 24. 1. měla naše škola neobvyklou 
návštěvu. Zavítala k nám skupina 13 
uživatelů z Domova Pod Skalami spolu 

se svými ošetřovatelkami. V listopadu 
navštívila 9. třída jejich zařízení v loka-
litě Českého Ráje, kde deváťáci pobyli 
dva dny, a učili se především toleranci 
a sociálnímu cítění. Tentokrát si žáci 9. 
třídy pro své hosty připravili výtvarné 
dílničky, pečení perníčků a zazpívali jim s 
klavírním doprovodem v prostorách dru-
žiny. Krásným zpestřením bylo divadelní 
představení, které si naopak klienti do-
mova připravili pro naše žáky. Deváťáci 
spolu s paní učitelkami G. Hallet a O. 
Springorumovou také předali Domovu 
věcné dary – nářadí pro jejich chráněné 
dílny a počítač k potřebám Domova. 
Dar byl zakoupen z výtěžků z vánočních 
trhů. Akce prohloubila pozitivní přístup 
našich žáků a nastartovala dlouhodo-
bou spolupráci s Domovem, který nás v 
červnu pozval na svůj „Festival bez plotů“.
V posledním lednovém týdnu vyrazili 
prvňáčci za kulturou do Divadla Spejbla 
a Hurvínka na představení Pohádky pro 
Hurvínka. Představení odkazovalo ke 
klasickým pohádkám, mělo napínavý 

a dobrodružný děj, který děti ocenily.
Tentýž den (28.1.) se uskutečnil pro zá-
jemce 6.-9. tříd parkourový worshop 
v parkourové tělocvičně Akademie In 
motion v Praze, kde si děti pod vede-
ním tří mladých, ale zkušených parkou-
rových trenérů vyzkoušely na vlastní 
kůži nejrůznější parkourové disciplíny 
a techniky, jako například tzv. precision 
jump nebo různé druhy přeskoků přes 
překážky. Došlo také na skoky do moli-
tanové jámy či chůzi a pohyb ve větších 
výškách. Tříhodinový blok byl tak plný 
poutavých, ale technicky náročnějších 
pohybů, kterým byly děti nuceny vě-
novat svou plnou pozornost a zájem. 
Nálada mezi dětmi v tělocvičně byla 
velmi příjemná a většina dětí se domů 
vracela nadšená z nové zkušenosti.
Ve čtvrtek 30. 1. se předávala polo-
letní vysvědčení a žákům 1. stupně 
opět na netradičních místech - v Mu-
zeu strašidel a pověstí, v chrámu sv. 
Víta a na bruslích na stadionu Hvězda. 

Markéta Růžičková
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Tip na výlet              
Řeporyje se teď skloňují ve všech pá-
dech. Co o nich víte, a co ne?   

Městská část Praha - Řeporyje se na-
chází na jihozápadním okraji hlav-
ního města, na samém počátku 
Dalejského údolí, které se odtud 
rozkládá podél Dalejského potoka.
 
První písemnou zmínkou o Řeporyjích, 
obydlených už před několika tisíci lety, 
je zpráva o navrácení Řeporyj plas-
kému klášteru, kterému byly králem 
Přemyslem Otakarem II. za trest odňaty, 
takzvaná Plaská listina z roku 1277.
Podle některých historiků v Řepo-
ryjích poblíž kostela stával ženský 
klášter řádu cisterciáků, který byl za 
husitských válek vypleněn a zbo-
řen a jeho abatyše na útěku ubita.
Co se ale určitě dochovalo, to je ro-
mánský kostel, stavba je z 12. sto-
letí, patřící mezi nejstarší v Čechách.
Kostel nechali pozdější vlastníci - jezuit-
ský řád - v roce 1772 přestavět Antoní-
nem Schmiedem, z původní stavby se 
dochovala jen západní apsida s román-
skou věží. V interiéru svatyně, konkrétně 
pod kruchtou je umístěn románský sloup.
Vnitřní zařízení kostela je rokokové. Na 
hlavním oltáři je obraz patronů kostela 
sv. Petra a Pavla od Josefa Kramolína, 

na bočních oltářích obrazy Nejsvětější 
trojice a sv. Ignáce od Viléma Kandlera.
V letech 1900 – 1901 byl kostel opraven 
Františkem Machem do nynější podoby, 
po opravě byla odstraněna omítka zdiva 
věže, takže se objevilo zdivo z opuko-
vých kvádrů, v bocích věže prolomena 
původní podvojná, sloupkem dělená 
románská okna. Místo barokní střechy 
věže byla dána na věž střecha jehlanová.
V letech 1909 – 1919 byl farářem v Oře-
chu a Řeporyjích Jindřich Šimon Baar, 
mezi lidmi velmi oblíbený pro svá ká-
zání, my ho však známe jako spisovatele.

Na rozdíl od jiných „pražských ves-
nic“ měly Řeporyje štěstí a prak-
ticky celé historické jádro se i přes 
pozdější přestavby některých 
domů udrželo do dnešních dnů.
Řeporyjím pomohlo zavedení železnice 
ke konci 19. století (trať Pražsko-duchcov-
ské dráhy vedená Prokopským údolím 
přes Řeporyje do severních Čech a poz-
ději postavená odbočka do Berouna).
V návaznosti na železniční trať za-
čaly v okolí vznikat nové vápencové 
lomy, vápenky, cihelny a další menší 
průmyslové podniky, jejichž zaměst-
nanci se začali v Řeporyjích usazovat.
Příliv dělníků do obce vedl k vybudování 
nové infrastruktury a rozšiřování obce, 
která byla roku 1919 povýšena na městys 

– tehdy v 567 domech žilo 3 300 obyvatel.
V severozápadní části území Řeporyj je 
bývalý skanzen Řepora, dnes sloužící jako 
hojně využívané filmové ateliéry. Vloni 10. 
prosince tu ale tři domy shořely. Náhoda?
Řeporyje, jejichž jméno bývá nejčastěji 
odvozováno od léčivé rostliny řepíku 
lékařského, jsou od roku 1974 katastrál-
ním územím Prahy, obec byla připojena 
v rámci velkého rozšiřování metropole 
hlavně jižním a východním směrem. De-
set let předtím byly k Řeporyjím připojeny
obce Zadní Kopanina a Zmrzlík.
V Řeporyjích je evidováno 74 ulic a 787 
adres, kde žijí asi čtyři a půl tisíce obyvatel.

f.Řeporyjský pivovar

Kostel sv. Petra a Pavla
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SDH Lysolaje
Výroční valná hromada
Dne 18. 1. 2020 se v sálu hasičské 
zbrojnice uskutečnila v pořadí již 128. 
Výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů v Lysolajích za účasti 
převážné většiny členů SDH. Jako 
každoročně nás přišli podpořit kole-
gové z okolních sborů a spřátelených 
organizací. Mezi vzácnými hosty jsme 
též přivítali místostarostku ÚMČ Pra-
ha-Lysolaje paní Danu Malečkovou.
Valnou hromadu oficiálně zahájil sta-
rosta SDH Lysolaje Zdeněk Sedláček,  
poté následovalo čtení výročních zpráv 
o činnostech jednotlivých složek naší or-
ganizace. Důležitým bodem naší schůze 
byly též volby starosty a členů výboru 
SDH, které se periodicky opakují kaž-
dých pět let. Do čela naší organizace byl 
opět jednohlasně zvolen pan Zdeněk 
Sedláček, kterému tímto gratulujeme 
a přejeme mnoho úspěchů v jeho čin-
nosti. V závěru shromáždění byli oce-
něni zasloužilí členové sboru a po krátké 
diskuzi následovalo přátelské posezení 
s hudbou a tancem. Je již tradicí, že se 
zábava protáhne do brzkých ranních 
hodin a ani letošní rok nebyl výjimkou.

Mikulášská nadílka
Dne 7.12.1019  uspřádal náš lysolaj-
ský hasičský sbor ve spolupráci s ÚMČ 
Praha - Lysolaje tradiční Mikulášskou 
nadílku. Postupně přicházející děti si 
čekání na vzácnou návštěvu mohly krá-
tit připraveným zábavným programem 
a sledováním divadelního představení.
Když Mikuláš a jeho doprovod konečně 
dorazili, čekalo už v sále několik desítek 
natěšených dětí.  Všem hodným či napra-
veným dětem rozdal Mikuláš ve spolu-
práci s andělem balíčky s laskominami a 
na závěr se všichni na památku společně 
vyfotili. Zvláštní poděkování patří Míše 
Císařové za perfektní organizaci nadílky.

Mladý záchranář
Dětský kroužek Mladý hasič záchra-
nář při SDH Lysolaje funguje již třetím 
rokem. Naše činnost je trošku odlišná 
od ostatních kroužků tohoto typu.
Zaměření kroužku mají děti ve znaku 
oddílu. Hlavní činností je samo sebou 

hasičina. Dále je ve znaku modrá hvězda 
života, která znázorňuje první pomoc. 
Záchranný kruh značí záchranu u vody 
a lezec záchranu v nepřístupném terénu. 
Prostě vše co správný hasič musí ovládat.
Díky podpoře ze strany vedení MČ 
můžeme pořádat víkendové akce ne-
jenom v prostorách hasičárny, mů-
žeme koupit základní vybavení pro 
činnost, zaplatit bazén, kde se děti učí 
záchranu u vody, ale i základům potá-
pění a používání pomůcek při výuce VZS.
Kroužek je zpestřen akcemi o víkendech 
v běžném roce nebo soustředěním o 
prázdninách. Soustředění v Oknech je 
zaměřeno na horolezeckou techniku 
a první pomoc v horském terénu, jez-
díme pravidelně na paintball, na koně, 
učíme děti přežití na akci pod názvem 
VANDR v Českém Ráji. V létě jezdíme 
na vodu, kde si děti vyzkouší práci s 
motorovým člunem a záchranu ze 
člunu. Pravidelně pořádáme soutěže 
o „Putovní pohár“ a sportovní soutěže.
Po dokončení hřiště, kde máme přislíbe-
nou dráhu, chceme s dětmi začít cvičit 
útoky, což doposud nebylo možné a 
následně se účastnit i menších závodů.

Činnost naší hasičské jednotky
Měsíc prosinec patřil mezi klidnější 
měsíce. Naše jednotka vyjela k jedné 
mimořádné události. Dne 2. prosince v 
04:29 jsme byli operačním střediskem 
HZS Praha vysláni k požáru chaty v ulici 

Starodvorská. Jednotka vyjela v počtu 
1+5 s technikou Scania CAS 24. Na místo 
události jsme dorazili jako první a díky 
rychlému zásahu bylo zabráněno vět-
ším škodám. Dále kluci z jednotky v 
prosinci odpracovali mnoho hodin při 
předvánočním úklidu hasičské zdrojnice, 
rekonstrukci šatny a údržbě techniky.
Závěrem přejeme všem občanům Lyso-
laj mnoho zdraví a štěstí v novém roce.

Václav Vojtěch
velitel JSDH Lysolaje

Výroční valná hromada

ŠTĚPKOVÁNÍ 

Obecní štěpkovač mohou v sou-
časné době občané využívat k li-
kvidaci odpadu a vzniklou štěpku 
si mohou v případě zájmu odebírat 
(vhodné do kompostu, k mulčová-
ní záhonů a podobně). Štěpkování 
probíhá vždy ve čtvrtek od 09:00 do 
11:00 hodin na základě telefonické 
domluvy. Místo štěpkování taktéž 
dle dohody. V případě velkého 
počtu zájemců rozhoduje dřívější 
objednání. Bližší informace a rezer-
vaci štěpkování je možné zajistit na 
ÚMČ Praha-Lysolaje, e-mail: umc@
praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.
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8. Reprezentační ples

Suchdolský hotel Galaxie v plném lesku, 
krásné dámy a šarmantní pánové, 1. 
únor 2020, 20. hodina večerní - 8. re-
prezentační ples je slavnostně zahájen.   
Všech 310 vstupenek bylo dlouho 
dopředu vyprodáno. Největší spole-
čenskou událost v blízkém i vzdále-
ném okolí navštívilo přes 300 lidí, ať 
už místních, či z řad zvaných hostí.
Přivítání všech účastníků se jako vždy 
ujali sami starostové pořádajících měst-
ských částí a symbolicky si s každým ve 
foyeru připili jiskřivým  šampaňským s 
jahodou. Moderátorem slavnostního 
večera byl Zdeněk Vesecký, který po 
dvouleté pauze opět vystřídal Miloše Ši-
mona a své role se ujal, jak jinak,  skvěle.
Taneční hudbu obstarala tra-
dičně kapela Caroline Band 
a na parketu „nebylo k hnutí“.
Ceny v tradiční tombole byly jako vždy 
kvalitní, a opět některé z nich symbo-
licky vyjadřovaly příslušnost k pořáda-
jící městské části. Například velmi origi-
nální cenou byl dar MČ Praha-Lysolaje, 
která z radosti nad novým fotbalovým 
hřištěm a tak zachráněnou či znovuob-
novenou tradicí věnovala kopací míč 
v klubových barvách a permanentku 
na domácí utkání TJ Sokol Lysolaje a 
pivo, které k fotbalu jednoznačně patří. 

Výzdoba hotelu byla jako vždy doko-
nalá, elegantně střízlivá, tulipány již 
jasně ladily s jarním počasím. Ener-
getický výdej na parketu kompen-
zovaly vkusně naaranžované chutné 
jednohubky a chlebíčky, rozlévalo se 
červené i bílé. V průběhu večera do-
šlo k tanečnímu vystoupení v duchu 
latinské ameriky, které nenechalo 
sedět ani zapřísáhlé odpůrce rytmu.
Fotografie z 8. ročníku reprezentač-
ního plesu již jsou uloženy v rodin-
ných albech a dámy se pomalu za-
čínají těšit nejen na ročník 9., ale už 
teď přemýšlejí, jakou si pořídí róbu. 
Protože, pánové potvrdí, bylo co ob-
divovat. Závěrečný tanec okolo 3. ho-
diny ranní, a pak se již páry a skupinky 
začaly pomalu odebírat k domovům 
Poděkování za příjemně strávený ve-
čer patří obou zúčastněným měst-
ským částem, všem tančícím i ne-
tančícím hostům a hotelu Galaxie.

ÚMČ Praha-Lysolaje

O reprezentační ples je každým rokem velký zájem
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Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby 
jejich miminko narozené v roce 2019 
bylo přivítáno v naší městské části, 
obraťte se na ÚMČ Praha-Lysolaje 

do 6. 3. 2020. 
Děkujeme. 

 
Samotné vítání občánků se uskuteční 

v neděli 22. 3. 2020. 
 

 

Zahrádkář radí
Nyní je vhodné období pro přesazo-
vání pokojových květin
Od února - krátce před novým růstem 
je nejvhodnější období pro přesazování 
pokojových květin. S prodlužujícím se 
dnem se začínají připravovat na novou 
vegetaci. Rostlinu, kterou chceme pře-
sadit vyklepneme z květináče a jedná-li 
se o květinu delší dobu nepřesazovanou 
se zplstnatělou vrstvou kořenů, je dobré 
tuto vrstvu narušit, případně i mírně 
odstranit pro lepší regeneraci kořenů.
Přesazujeme do květináče o 2-3 cm 
většího průměru než byl původní - při 
větším může brzy vlivem neprokoře-
nění a tím neodebírání vláhy, dojít ke 
zkysnutí substrátu. Na dno nového-
větináče počítejte asi s 2 cm drenážní 
vrstvy z hrubšího písku, menších oblázků 
nebo drcených střepů starých květi-
náčů. Substrát volíme podle nároků 
rostliny - doporučované je navíc jeho 
vylehčení agroperlitem v množství asi 
1/5 objemu. Rostlinu přesadíme při-
bližně stejně hluboko, mírně přitlačíme 
a zalijeme. Po přesazení nikdy nepřih-
nojujte, počkejte minimálně dva týdny.

Důležité drobnosti v ovocné i okrasné 
zahradě
V ovocné i okrasné zahradě překon-

trolujte kůly a úvazky, v případě po-
třeby je obnovte. Pamatujte na to, že 
obecně vhodnějším dřevem do zahrady 
na všechna prkna, fošny, tyčky, latě a 
kůly je dřevo borové než smrkové. Je 
více pryskyřičné a tedy i trvanlivější.
Klejotok, zejména na kmenech pec-
kovin - třešní, meruněk apod., vzniká 
občas i na odřeninách, které může 
způsobit tvrdý vázací materiál nebo 
uvolněné drátěné pletivo chránící 

kmen před okusem. Pokud ve druhé 
polovině února při několikadenním 
bezmrazém počasí tato místa s klejo-
tokem hluboko vyříznete a zatřete je, 
můžete počítat s dobrým zahojením ran.
Pokud se na vašich jabloních objevila ra-
kovina, je toto období také vhodné pro 
ošetření s dobrou vyhlídkou na uzdravení. 

Převzato z webu: www.zahradkari.cz/
odborne/index.php?str=55

 
 
 
 
 
 
 
 

Účetnictví Daniela s. r. o. Vám nově nabízí tyto služby od roku 2020: 
 

* Poskytujete ubytovací služby přes Airbnb či Booking.com? 
  Pomůžeme Vám s registrací na ŽÚ a FÚ k těmto daním 
  (z příjmů fyzických osob, k přidané hodnoty neboli DPH a k registraci EET). 
  Každý měsíc za vás vyhotovíme příslušné výkazy pro finanční úřad. 

 
* Poradenství ohledně EET včetně výběru vhodné registrační pokladny 

 
* Pomoc při registraci k EET včetně zastupování na příslušném finančním 
úřadě 

 
* Zpracování přiznání z příjmů fyzických osob i pro občany Slovenské 
republiky podle slovenských zákonů. 

 
Dále Vám zpracujeme: 

 
* přiznání k daním fyzických osob za rok 2019 
* přehledy zdravotního a sociálního pojištění za rok 2019  

 
Kontakt: 
GSM: +420 728 795 790 
E-mail: ucetnictvi-daniela@seznam.cz 
www.ucetnictvi-daniela.cz 
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
v našem doupěti je pěkně teploučko a 
Aška s Lenkou připravují pro všechny 
rodiče s dětmi dopolední tvoření v pon-
dělí v naší útulné herně. Sportovní hry ve 
školce pokračují s Marcelou a Andrejkou 

každý čtvrtek od 16 hodin. Kruháč pro 
dospělé se od 12. února přesouvá na 
středu ze studijních důvodů cvičitelky. 

Každou středu od 19:30 h v tělocvičně 
posilujeme a hubneme při aktivním tré-
ninku s Martinou. Skupina se domlouvá 
na WhatsApp - Kruhac s Martinou.

Výtvarné pondělky v Lišce
Každé pondělí od 9:30 h až 11:30 h v 
hasičárně si hrajeme a zpíváme s Aš-
kou a Lenkou, přijďte se podívat, po-
sedět, popovídat. Vybavená dětská 
herna, výtvarná dílna pro nejmenší. 
Není třeba se předem hlásit na pro-
gram, hernu zajišťuje Aška - poreba.
joanna@yahoo.com. Případné změny 
avizujeme na Facebook stránce Lišky. 

Kruhový trénink s Martinou
Změna programu - STŘEDA 19:30 h až 
20:30 h v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana
Kruhové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerob-
ních a anaerobních aktivit, které po-
silují svaly, zpevňují tělo, zrychlují 
metabolismus a spalují tuky. Kruhové 

cvičení vede k pevnému a zdravému 
tělu. Cvičení je vhodné jak pro začá-
tečníky, 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 od 16:00 h
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. Děti 
vyzvedáváme ve školce, cvičení probíhá 
v tělocvičně. Přihlašovat děti na krou-
žek můžete i v průběhu roku. Lektorky 
Marcela Blažková a Andrea Žitková.

Připravila: Marcela Blažková
www.mc-liska.cz 

Partnerem Spolku Liška Lysolaje je Měst-
ská část Praha-Lysolaje

Provoz lysolajské sauny
Vize
Lysolajská sauna by měla sloužit k 
podpoře spolkové činnosti v Lysola-
jích. Nebude tedy provozována jako 
komerční služba, ale jako komunitní 
služba členům spolku Otužilců a zdra-
vého saunování (potažmo jejich hos-
tům) a místnímu sboru dobrovolných 
hasičů. Z toho vyplývá, že se všichni 
uživatelé budou podílet na chodu a 
udržování sauny a budou se podílet na 
odpovědnosti za její řádné používání.
Členem Spolku se mohou stát obyvatelé 
Lysolaj, nebo aktivní otužilci v Lysolajské 
bazéně. V případě zájmu o členství ve 
spolku je třeba kontaktovat předsedu 
spolku (Miloš Šimon), následně výbor 
spolku členství schválí, nebo zamítne.

Praktické informace
Saunu bude možné využívat od pá-
tečního odpoledne (16:00 h -22:00 h) 
a o víkendech od 9:00 h do 22:00 h po 
předchozí rezervaci (podle ohlasů a 
požadavků uživatelů předpokládáme 
případnou úpravu provozních hodin).
Osobám mladším 15 let je přístup 

do sauny povolen pouze v dopro-
vodu plnoleté, zodpovědné osoby.

Každý uživatel si přinese do sauny vlastní 
prostěradlo, ručník a přezůvky. V sauně 
nebude možné si nic z toho vypůjčit, 
pokud uživatel dorazí bez potřebných 
věcí, nebude mu saunování umožněno.
Je důležité si uvědomit, že v sauně 
není ani sprcha, ani WC. Před použitím 
sauny je třeba se doma osprchovat. 

Minimální počet osob ve sku-
pině jsou 2 a maximální 8. Do-
poručený počet je 2-6 osob.

Rezervace
Rezervace sauny členy spolku bude 
probíhat e-mailem/telefonem u Lucie 
Zapletalové (Spolek) a Lukáše Zapletala 
(hasiči). Na základě dostupnosti klíč-
níků (členové výboru Spolku – Miloš 
Šimon, Lucie Zapletalová, Vojta Brettl 
a Honza Kozák, nebo Lukáš Zapletal) 
se domluví předání klíčů a sauny. Za-
psané časy rezervací včetně jména 
odpovědné osoby budou členům vý-
boru k dispozici ve sdílené tabulce.
Kontakt na rezervaci sauny se bude pře-
dávat členům spolku při přijetí, nebude 

viset veřejně, abychom se vyhnuli tomu, 
že budou volat přespolní/nečlenové.
Předpokládaná doba saunování 
včetně převlečení a úklidu je 2 hodiny.

Proces půjčení sauny
Převzetím klíčů a vstupní instruktáže 
přebírá člen spolku odpovědnost za 
saunu. Především musí zkontrolovat:

• Před nastavením teploty na-
hřátí vlastní kabiny sauny zkont-
rolovat, že těleso kamen není pře-
kryté (např. ručníkem...). Z potoka 
(z pramene) si v konvi přinést vodu.

• Všichni členové saunovací skupiny 
mají své prostěradlo, ručník a pře-
zůvky. V sauně sedí výhradně na 
svých textiliích, včetně opěrky zad.

•  Voda na kameny se smí nalévat 
jen přiloženou naběračkou, na ka-
meny se nesmí lít voda proudem.

•  Po ukončení saunování je třeba 
saunu vypnout a vše uklidit (od-
nést všechny vlastní věci, důkladně 
vytřít podlahu, zvednout rošty v 
sauně, vyklepat rohožku, zhasnout).
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•  Saunu řádně zamknout a klíče ode-
vzdat zpět klíčníkovi. U několika prvních 
půjčení sauny dané osobě přijde vždy 
někdo z výboru v průběhu saunování 
zkontrolovat, že vše probíhá jak má.  
V případě, že má přijít další sku-
pina a nedorazí včas, stávající 
skupina vypíná, uklidí, zamkne.
Pokud se stane, že člen spolku, který 
si saunu vypůjčil, zanechá saunu v 
neuspokojivém stavu, bude v závis-
losti na vážnosti porušení pravidel 
buď požádán o nápravu a varován, 
nebo mu bude odepřena možnost si 
saunu vypůjčit (bude moci chodit jen 
jako host někoho jiného, kdo ponese 
za správné užívání odpovědnost).

Návštěvy „přespolních“
Členové klubu si mohou do sauny 
pozvat přátele či hosty. Jejich pří-
tomnost je třeba nahlásit správci 
sauny a zaplatit za hosty jednorázové 
saunovné (částka bude upřesněna).

Jak se saunovat a povinnosti 
uživatelů sauny
• Do sauny je možné cho-
dit pouze zcela zdraví, bez zná-
mek jakéhokoli  onemocnění. 

• Do sauny nechodíme s pl-
ným žaludkem, ale ani hladoví.

• V sauně není ani sprcha, ani WC, 

před využitím sauny se každý účast-
ník doma osprchuje a umyje mýdlem!

• Každý uživatel si přinese do sauny 
vlastní prostěradlo, ručník a přezůvky. V 
sauně nebude možné si nic z toho vypůj-
čit, pokud uživatel dorazí bez potřebných 
věcí, nebude mu saunování umožněno.

•  V sauně sedíme na svém prostěradle, ne 
přímo na dřevě. To se týká i opěrky zad.

•  Do vlastní kabiny sauny vstupujeme nazí. 
Zkontrolujte si, že jste si sundali i šperky, 
hodinky, brýle apod., ať se nespálíte.

• V sauně se pohodlně posaďte nebo si 
ideálně lehněte na prostěradlo – na roz-
díl od sezení na lavici poloha vleže zajistí 
rovnoměrnou teplotu po celém těle.

• Délka pobytu v prohřívárně je 
individuální, obecně je doporu-
čeno 10-20 minut – zůstáváme zde 
pouze dokud je nám teplo příjemné.

• Během fáze pocení je vhodné masí-
rovat si kůži kartáčem nebo jinými 
vhodnými pomůckami, což pomáhá 
otevírat póry a vyplavovat nečistoty.
• Kamna poléváme jen malým množ-
stvím vody pomocí naběračky (za-
lití kamen proudem vody ze džberu 
nevratně poškodí topné těleso!)

• Po prohřátí je důležité ochlazení těla 
– buď na čerstvém vzduchu nebo vo-
dou. Krátkodobé ochlazení posiluje 
stabilizující vlastnost povrchové termo-
regulační vrstvy, která zabraňuje pře-
hřátí tělesného jádra. Po saunování je 
v našem případě možné zchlazení ve 
vodě buď v tůni přímo u sauny nebo 
v koupacím biotopu,  a to v plav-
kách – jedná se o veřejné prostranství.

• Nezapomeňte dodržovat pitný režim. 
Do vody vstupujte pomalu, neskákejte. 

• Po prohřátí a zchlazení si můžete dopřát 
odpočinek (15-20 minut) nebo opakovat 
proceduru teplo – chlad hned po sobě. 
Po posledním opakování by měl násle-
dovat delší odpočinek (ideálně nad 30 
minut) v odpočívárně s doplněním ztra-
cených tekutin a lehkým občerstvením.

• Proces prohřátí a zchlazení je 
vhodné opakovat dvakrát až třikrát.

• Pro příjemný pobyt v sauně a udr-
žitelný provoz je nutné, aby všichni 
uživatelé dbali na čistotu a pořádek. 
V rámci ukončení saunování  po sobě 
návštěvníci důkladně vytřou mok-
rou podlahu, zvednou dřevěné rošty 
v prohřívárně, zkontrolují pořádek 
a následně vrátí klíče správci sauny.

• Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení 
sauny a hradit škody nebo ztráty, které 
byly jejich vinou způsobeny, jak na zaří-
zení sauny, tak na majetku ostatních osob.

• Vstup do sauny je zakázán pod-
napilým osobám a osobám 
pod vlivem omamných látek.

ÚMČ Praha-LysolajeInteriér lysolajské sauny
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Za humny

Budoucnost veleslavínského nádraží se 
začíná rýsovat. Vlastně už narýsovaná je. 
Z dvaceti dvou návrhů, jak by mělo 
vypadat veleslavínské nádraží, vy-
brala porota vítěze - projekt Dali-
bora Hlaváčka a Zuzany Kučerové 
z pražského studia idhea architekti.
Nádraží Veleslavín je důležitý dopravní 
uzel pro mimoměstskou i lokální 
dopravu a díky napojení na letiště 
se stává bránou do hlavního města.
Zahloubením drážního tělesa vznikne 
10 km dlouhý zelený koridor – lineární 
park – pro pěší i cyklisty. Budova nádraží 
se nachází v klíčovém bodě tohoto ko-
ridoru. Stěžejním konceptem návrhu 
je integrovat zelený pás s budovou ná-
draží a umožnit tak jeho plynulé pokra-
čování. Pro návrh nádraží je prioritou 
snadná orientace, čitelnost prostoru 
a plynulost pohybu. Součástí návrhu 
je nové centrum Veleslavína včetně 
náměstí a komplexu budov s obchod-
ním parterem, administrativní a byto-
vou funkcí a podzemním parkováním.

Rekord zvířecí záchranky. V Praze není 
vysoká jen koncentrace lidí. Svůj domov 
tu našlo i velké množství volně žijících 
živočichů, kteří se tu dokázali přizpů-
sobit. Kromě výhod, jako je dostupnost 
potravy, je však ve městě i řada nástrah, 
které jim mohou způsobit poranění a 
zdravotní problémy. Takové živočichy 
přijímá do péče Záchranná stanice hl. 
m. Prahy pro volně žijící živočichy. V 
loňském roce stanicí prošlo rekordních 
5 368 živočichů 138 různých druhů.
To číslo je o 656 živočichů vyšší než v 
roce 2018. Dvě třetiny zraněných a ji-
nak handicapovaných zvířat tvořili 
ptáci a zhruba třetina připadla savcům.
Nejpočetnější skupinou přijatých ži-
vočichů byli ti, kteří si způsobili různá 
zranění – nejčastěji kvůli nárazům do 
překážek, jako jsou například skleněné 
plochy nebo trolejové vedení. Těch bylo 
669, pokousání a poškození jiným živo-
čichem tvořilo 527 případů, zlomenin 
335, střetů s dopravními prostředky 293.

Stálo za to ji zachránit a vdechnout ji 
nový život. Starou nebušickou vodárnu  

V září 2019 byla dokončena rekon-
strukce Staré nebušické vodárny. 
Vlastní stavbu, zahájenou na jaře 
2018, berme jako stavbu malého roz-
měru, ale v mnoha směrech se jedná 
o stavbu neobyčejnou, jak svým 
vývojem, architekturou i polohou.
Její umístění na jižní straně údolí, neda-
leko centra Nebušic, při cestě od kostela 
ke hřbitovu je pohledově exponované 
a vůbec výjimečné. Tím, že ke Staré vo-
dárně přiléhá zahrada s rybníčkem a po-
tokem, nabízí příjemné klima a pestré 
využití pro všechny obyvatele Nebušic. 
Záchrana Staré vodárny – místa s pra-
menem pro veřejné využití – může mít 
dnes symbolický i strategický význam.
Na financování rekonstrukce bu-
dovy dostaly Nebušice od ma-
gistrátu 12 milionů jako dotaci, 5 
milionů jako půjčku a zhruba 2,5 mi-
lionu zainvestoval nebušický úřad.

Hlavní město Praha zahájilo koncem 
roku 2019 další etapu rekonstrukce Le-
tenských sadů, od ulice Milady Horákové 
k Ministerstvu vnitra. Jedná se o obnovu 
asfaltových, mlatových a dlážděných 
parkových cest, doplnění fitness prvků, 
mobiliáře a obnovu veřejného osvětlení.
Rekonstrukce naváže na v minulých letech 
dokončenou realizaci bruslařského oválu.
Termín dokončení je jaro 2020.
Návrh obnovy řešeného prostoru spo-

čívá v rekonstrukci povrchů parkových 
cest a v usměrnění některých stávajících 
komunikací. Nové cesty se proti původ-
ním liší především ve vedení tras tak, aby 
lépe navazovaly na sousední směry a 
vstupy. Co se týče zvoleného typu po-
vrchu, je použit probarvený červeno-
hnědý litý asfalt, mlat a kamenná žulová 
dlažba, čímž se naváže na okolní již zre-
alizované komunikace a bruslařský ovál.
I mobiliář a veřejné osvětlení jsou v 
rámci dodržení konceptu totožné s 
prvky z předchozích etap. Obnova 

je nutná z důvodu zastaralého a ne-
vyhovujícího stavu současných par-
kových cest, jejich nevhodného 
trasování a absence mobiliáře. Projek-
tantem rekonstrukce je karlínská spo-
lečnost Šmídová Landscape Architects.

Pokračování na následující straně.

Budoucí vzhled veleslavínského nádraží

Rekonstrukce Letenských sadů
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Praha 6 se chce zasadit o zpřístupnění 
parku u zámku Veleslavín veřejnosti. 
Zastupitelé městské části na prosinco-
vém jednání podpořili návrh předsedy 
opozičního klubu Zelených Petra Píši a z 
rozpočtové rezervy na tento účel vyčle-
nili 500 000 korun v případě, že to bude 
metodicky možné. Barokní zámek byl 
naposledy rekonstruován v roce 1986. 
ÚZSVM ho převzal v roce 2015 od minis-
terstva práce a sociálních věcí. Areál měl 
být loni nabídnut k odkupu v dražbě za 
382 milionů korun. Ministerstvo kultury 
ale prodej kvůli nesouhlasu veřejnosti 
i některých politiků zastavilo. Podle 
spolku Hradní potok by měl zámek s 
parkem sloužit veřejnému zájmu. Mohl 
by tu podle jeho zástupců vzniknout 
třeba kulturní prostor. Praha 6 dříve 
uvedla, že by sem chtěla přestěhovat 
základní uměleckou školu. Zájem zís-
kat areál do svého majetku má podle 
dřívějších informací také magistrát.

Akce v okolí:

Zoologická zahrada
Workshop zaměřený na výrobu en-
richmentu z proutí - 14. 3. 2020
Představíme vám koncept en-
richmentu a společně vytvořený výro-
bek pak předáme chovateli, který jej 
předá svému svěřenci. Na workshop 

je nutné se předem přihlásit na: la-
vicka@zoopraha.cz. Workshop za-
číná v 9.15 ve Vzdělávacím centru.

Slavnostní zahájení sezóny s otevře-
ním nové expozice australské fauny 

- 28. 3. 2020
Slavnostní zahájení nové sezóny s celo-
denním programem a vzácnými hosty.
Otevření nové expozice Darwi-
nův kráter: Tasmánie a Austrálie.

Botanická zahrada
Džungle, která nespí
Víte, jak vypadá prales, když se setmí? 
Zažijte tropický skleník Fata Morgana 
jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džun-
gle, která nikdy nespí. Naši průvodci pro 
vás připravili zajímavé putování horami 
i nížinami, při kterém se vám bude tajit 
dech. Některé druhy rostlin rozkvétají 
v noci a omamně voní. Magicky na-
svícený vodopád šumí a skleníkem se 
nese koncertování tropických žabek.
Netradiční večerní prohlídky začínají 10. 
ledna a potrvají do 28. března. Každá 
prohlídka trvá přibližně jednu hodinu. 
Cena:

– vstupné pro dospělé: 200 Kč/osoba
– vstupné pro děti do 15 let a stu-
denty do 26 let po předložení stu-
dentského průkazu: 100 Kč/osoba

– vstupné pro děti 3–5 let: 50 Kč/osoba

– děti do 2 let mají vstup zdarma
Večerní provázení sk leníkem 
Fata Morgana je třeba rezervo-
vat dopředu pomocí formuláře 
na stránkách www.botanicka.cz.

MČ Praha 6
26. Břevnovský masopust
25. 2. od 16:00 hodin
Sraz masek je v 15:45. V 16 hodin bude 
uděleno masopustní právo zástupcem 
MČ Praha 6 a průvod se vydá za náleži-
tého veselí masek i ostatních občanů na 
svoji cestu po Bělohorské až ke KC Kaštan, 
kde bude pochována basa. Průvod 
doprovodí bubeníci a další hudebníci. 
Dorazí i kejklíř Vítek se svojí družinou a 
dlouhorukými Chudadly a další maškary.

Únětice
21. 3. od 20:00 hodin Keltský telegraf
Holý vrch
Vždy večer v první jarní sobotu se 
vydáváme na vrcholy významných 
kopců a navzájem se spojujeme po-
mocí světelného signálu, který se vy-
sílá z jednoho stanoviště na druhé po 
dohodnutých trasách napříč krajinou. 
Dochází k mystickému propojení všech 
účastníků i k napojení přesahujícímu 
běžný myšlenkový prostor dnešních lidí.

f.

Policejní okénko
Je to již řádka let, když jsem pracoval 
v gastronomii a postupně se dostával 
do blízkosti opravdu důležitých lidí z 
politického života. Vzpomínám si na 
dvě významné události, které sledoval 
celý svět. Jednalo se o události, které 
potvrdily naše místo v Evropě. Meziná-

rodní měnový fond v roce 2000 a su-
mmit Severoatlantické aliance v roce 
2002. Neskutečně precizní přípravy obou 
událostí byly náročné. Pozadí však bylo 
pro televizní diváky utajeno. Probíhaly 
nekonečné kontroly agentů všech pro-
stor, které sloužily jako odpočinkové 
zóny. Do zázemí měli přístup pouze 
osoby s bezpečnostní prověrkou od 
NBÚ. Dostal jsem se do bezprostřední 
blízkosti vládních delegací, předsedů a 
prezidentů. Vzpomínám si jak všechny 
zúčastněné delegace byly přátelské a 
opravdu příjemné. Nechala by se ovšem 
čekat jistá nadřazenost, ale ta opravdu 
nebyla nikde znát. Obě akce proběhly 
zdárně a Česká republika získala vysoký 
kredit v podobě mezinárodního uznání. 
Nyní popíši opačnou zkušenost. Před 
pár měsíci jsem v Praze 6 řešil přestupek 
neoprávněné stání vozidlem na vyhraze-

ném parkovišti pro osoby s omezenou 
pohyblivostí a orientací (korektní po-
pis). Je všem známo, že tato místa jsou 
zřízena pro osoby, které v životě tolik 
štěstí neměly. Dotyčný přestupce začal 
sebevědomě argumentovat tím, že zná 
starostu Prahy 6 velmi důvěrně, a tím 
chtěl své parkování odůvodnit. Pokuta 
v podobě vypsaného bloku ho samo-
zřejmě neminula. Nebrat na někoho 
ohled, když jezdí v X5 mu připadalo 
normální. Vůbec mu nevadilo, že zabírá 
místo člověku, který je odkázaný na po-
moc a dobro celé společnosti. Vzpomněl 
jsem si na pokoru skutečných vládců 
světa a téhle „bramborové honorace“. 
Dobro vítězí v pohádkach, ale v reál-
ném životě mu musíme trochu pomoci, 
třeba proto, aby tady s námi bylo i zítra. 

Vilém Petrů
strážník okrskář MP
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Novoroční, jež dora-

zily do redakce Lysolajského zpravodaje, 

odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce 

zaujal snímek silvestrovsky rozzářených 

Lysolaj pana Dana Rajmana. Gratulujeme 

k vítězství. Věcná cena od Městské části 

Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

První vlaštovka jaro nedělá

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. 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Čtvrtek 5. 3. 2020

18:00 - 18:20 hodin 

ul. Hřebenová (u č. 16)

Čtvrtek 5. 3. 2020 

18:40 - 19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská

ROZLOUČENÍ

Pan Ladislav Fojtík zesnul 

dne 5. 2. 2020 ve věku 90 let.

Žil tady s námi.  Uctěme jeho památku.

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 2. 3. 2020 
ul. Květová

Pondělí 9. 3. 2020 
ZO V Háji

Pondělí 16. 3. 2020

ul. Hřebenová u č. p. 181 

Pondělí 23. 3. 2020

Lysolajské údolí, prostranství u biotopu 

Pondělí 30. 3. 2020 
křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 6. 4. 2020 
ZO Zavážky, dolní ulice

Úterý 14. 4. 2020 
křižovatka Žákovská x Mateřská

Pondělí 20. 4. 2020 
ZO Zavážky, horní ulice

Pondělí 27. 4. 2020 
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115   

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

 BIO KONTEJNERY MHMP

Neděle 15. 3. 2020

13:00 - 16:00 hodin 

ZO Zavážky

Sobota 28. 3. 2020

09:00 - 12:00 hodin 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115   

Sobota 4. 4. 2020

09:00 -12:00 hodin

ul. Podholí 

Sobota 18. 4. 2020

09:00 - 12:00 hodin

ul. Květová

VO KONTEJNERY 

Úterý 24. 3. 2020

Starodvorská x Žákovská

Úterý 14. 4. 2020

Sídlištní 245/18a

Úterý 12. 5. 2020

Lysolajské údolí 115/33

Přistavení vždy od 14:00 do 18:00 hod.
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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: 8. 4. 2020 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 22. 3.  2020

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Milan Vácha - 75 let

Paní Jarmila Neumannová - 80 let

Paní Hana Benešová - 85 let

Pan Josef Macháček - 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

FOTOKNIHY A KALENDÁŘE
z vašich fotek

Připravené šablony,
jednoduchý editor. 

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.              



 

Kulturní program 2020 
 
Neděle 22. 3. 2020, 14:00   Vítání občánků 
 
Neděle 29. 3. 2020, 15:00  První výkop na fotbalovém hřišti při 

utkání Sokol Lysolaje – ST FJFI ČVUT  
 
Sobota 4. 4. 2020, 14:00    Velikonoční výtvarná dílna 
 
Neděle 5. 4. 2020, 14:00    Aprílový turnaj v pétanque 
 
Čtvrtek 30. 4. 2020, 17:00   Lysolajské čarodějnice v pískovně 
 
Sobota 16. 5. 2020, 14:00   Slavnost květů 
 
Pátek 29. 5. 2020, 15:00 Dětský den 
 
Čtvrtek 25. 6. 2020, 21:00  Zahájení provozu letního kina 
 
Čtvrtek 11. 6. 2020, 18:00 Lysolajský běh  
 
Sobota 5. 9. 2020, 14:00  Zahradník roku + turnaj v pétanque  
 
Neděle 11. 10. 2020, 14:00  Lysolajská drakiáda 
 
Sobota 28. 11. 2020, 14:00  Vánoční výtvarná dílna 
 
Neděle 29. 11. 2020, 16:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu 
 
Sobota 5. 12. 2020, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 
 
Neděle 13. 12. 2020, 13:00  Vánoční turnaj v pétanque 
 
Neděle 20. 12. 2020, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby 

 
Všichni jsou srdečně zváni! 


