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Vážení přátelé, dostává se vám do ruky 
první letošní vydání lysolajského zpra-

vodaje. I pro ty z vás, kteří nemíří na hory 
nebo se nechystají někam do tepla je po-
časí letošní zimy jistě příjemné. Podobně 
se na průběh zimních měsíců díváme i z 
pohledu městské části, kdy se nám daří še-
třit peníze za posypový materiál, sůl, práci 
i techniku. Díky příznivým teplotám může-
me i nadále pokračovat v rekonstrukci ko-
munikací a provádět další venkovní práce 
včetně prořezu stromů. Stále však nemáme  
schválený rozpočet na rok 2015 a jsme li-
mitováni pravidly rozpočtového provizoria. 
Čekáme na schválení rozpočtu hl. m. Prahy, 
ke kterému by mělo dojít 19. 2. Poté bude 
naše zastupitelstvo schvalovat rozpočet 
městské části. Z magistrátního návrhu do-
tačních vztahů ale musím bohužel již nyní 
konstatovat, že nadále trvá nespravedlivé 
financování velkých a malých městských 
částí, tak jako v minulých letech. Malé 
městské části jsou trvale podfinancovány a 
přehlíženy. Nová politická reprezentace hl. 
města přislíbila situaci napravit, z nedostat-
ku času na projednání změny financování 
městských částí se však slibovaná náprava 
odsouvá na rok 2016. Budeme tedy nejen 
doufat, ale intenzivně intervenovat a praco-
vat na tom, aby v roce 2016 dostaly malé 
městské části značně přidáno. V letoším 
roce nám tak opět ze sdílených daní zbý-

vá pouze na minimální údržbu a správu Ly-
solaj. Na nutné investice, jako je příprava 
projektu nástavby školy, seniorského domu, 
rekultivace pískovny, výsadby stromů a po-
dobně budou využity finance z hospodář-
ského výsledku minulých let nebo z darů a 
speciálních grantů a dotací. V letošním roce 
budeme muset také řešit výměnu dosluhu-
jícího vozidla Multicar za nový či repaso-
vaný dle našich finančních možností. Rádi 
bychom také nadále dávali přílěžitost neza-
městnaným při úklidu obce a údržbě zeleně 
a nabízeli možnost zaměstnání hrazeného 
z dotačních programů evropských fondů.  

Z lysolajského kulturního programu uvnitř 
zpravodaje je možno vidět, že i v tomto 
roce pro vás chystáme spoustu zábavy 
a příjemných setkání. Rád bych poděko-
val všem, kteří nám s jejich organizací 
pomáhají, ale i za dary a podporu. Máme 
za sebou lednový ples i první besedu Ly-
solajského fotoklubu. Obě tyto akce byly 
skvělé a kdo nepřišel může jen litovat, 
má však šanci zúčastnit se nějaké další.

Přál bych vám, aby celý rok 2015 byl pro 
vás prozářený sluncem, jako ten dneš-
ní den, kdy sedím v kanceláři, píši úvod-
ník a pozoruji, jak se ty teplé sluneční 
paprsky opírají do lysolajských strání.

Ing. Petr Hlubuček - starosta
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www.praha-lysolaje.cz



RepRezentační ples byl opět plný vášně... ...a taneční paRket neustále zaplněn

nás pětačtyřicet kašpaRů, MelichaRů a baltazaRů jde k váM!

tRadice je na světě - přípitek na „novoRočníM Mostku“

My se ohně nebojíMe - výRoční valná hRoMada sdh lysolaje

vánoční konceRt o zlatou neděli sledoval zcela zaplněný sál

lysolajské děti na staRoMěstskéM náMěstí posluchače nadchly

lysolajský betléM v zíMníM hávu

lysolajské zimní radovánky
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Dne 10. prosince 2014 zasedalo Za-
stupitelstvo městské části Praha- 
Lysolaje.

| Zastupitelstvo schválilo návrh smlou-
vy se společností PRE distribuce 
a.s. o zřízení služebnosti na poze-
mek parc. č. 558/1 v k.ú. Lysolaje. 
Jedná se o úplatné věcné břemeno 
za částku ve výši 2 405,- Kč zjiště-
nou znaleckým posudkem na umís-
tění kabelového vedení v ulici Dolina. 

| Došlo ke schválení koupě pozemku 
parc. č. 501/13 o výměře 24 m². Jedná 
se o pozemek v ZO ČZS Na Zavážkách, 
který není ve správě MČ Praha-Lyso-
laje, ale ve vlastnictví České republiky. 
MČ Praha-Lysolaje požádala vlastníka 
pozemku o bezplatný převod či odkup, 
vzhledem k tomu, že parcela je sou-
částí souboru pozemků zahrádkářské 
kolonie ZO ČZS Na Zavážkách, které 
městská část této organizaci prona-
jímá. Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, který se stará                                              
o majetek ve vlastnictví státu, však na-
vrhl odkup pozemku za podmínek, kte-
ré byly zjištěny zpracovaným znalec-
kým posudkem ve výši   12 540,- Kč.

| Pokračuje rekonstrukce místních ko-
munikací. Na komunikaci Poustka             
v úseku mezi ulicemi Sportovců a Sta-
rodvorská probíhají dokončovací práce. 
Na spojnici pro pěší od hasičské ná-
drže ke komunikaci Žákovská dochá-
zí              k betonovaní schodů a instalaci 
zábradlí.  V březnu začne rekonstrukce 
komunikace Sídlištní. Vzhledem k vy-
tíženosti této komunikace, rozsáhlým 
stavbám v lokalitě a výstavbě nových 
budov v ČZU dojde k omezení doprav-
ní obslužnosti. O průběhu rekonstrukce       
a případných omezeních vás budeme 
informovat na webových stránkách MČ. 

| Na webových stránkách (www.praha-

-lysolaje.cz) je možné vyplnit dotazník, 
zaměřený na další zkvalitnění před-
školní péče o vaše děti, který zpraco-
vala Městská část Praha-Lysolaje ve 
spolupráci s Mateřským centrem Liš-
ka a Mateřskou školou Pampeliška. 

| V současné době probíhá výstavba by-
tového domu na adrese Lysolajské údolí 
č. p. 25. Bývalá budova školní jídelny 
byla již zcela odstraněna a v nejbliž-
ší době dojde k zahájení stavby domu         
s 10 byty, která by měla být dokončena 
do konce roku 2015 a jejímž investo-
rem je společnost Rezidence Lysolaje.

 | V sále hasičské zbrojnice bylo in-
stalováno nové projekční plátno, kte-
ré bude využíváno při fotografických 
besedách,  přednáškách organizova-
ných MC Liška či školeních hasičů.

| Na konci komunikace Květová před 
obecními garážemi byla nově umístěna 
dopravní značka „Zákaz  stání“. Jedná 
se zde o manipulační plochu využívanou 
pracovníky a technikou udržby obecních 
komunikací a zeleně. Není zde proto mož-
né parkovat. Děkujeme za pochopení.

| Od 1. 3. 2015 bude v provozu nové 
stanoviště tříděného odpadu v lokali-
tě „Žebrák“ na křižovatce ulic K Vinici                  
a Kamýcká, které se podařilo na zákla-
dě žádostí místních občanů ve spolu-
práci s Magistrátem hl. m. Prahy zřídit.

| Úřad městské části oznamuje, že není 
dovoleno zanechávat kontejnery na od-
pad (popelnice) na veřejných prostran-
ství (chodník, silnice) před domem. 
Takto umístěné nádoby budou tolerová-
ny pouze ve dnech svozu a jeho před-
večer (čtvrtek večer a pátek přes den).               
V ostatních dnech bude toto nepovolené 
umístění nádob považováno za zábor 
veřejného prostranství a budou za něj 
účtovány poplatky dle platné legislativy.

ing. petR hlubuček

zprávy z radnice

RekonstRukce pRopojky u nádRže

RekonstRukce koMunikace poustka

dopRavní značka v ulici květová

odstRaňování stavby bývalé jídelny



tip na výlet

vojenský HŘBitov na HládkovĚ

V roce 1786 vyšlo nařízení císaře Jo-
sefa II., že padlí vojáci se musí pohřbí-
vat za branami města. Na levém břehu 
Vltavy byl založen, či spíše obnoven, 
vojenský hřbitov na rozhraní Hradčan 
a Střešovic, těsně pod hradbami barok-
ního opevnění u desátého bastionu sv. 
Františka Borgii. (Dostat se k němu lze 
dopravními prostředky ze stanic Střešo-
vická vozovna nebo Hládkov). Sloužil 
převážně pro posádku pražského dě-
lostřeleckého pluku. Byl zrušen podob-
ně jako hřbitov karlínský v roce 1906. 

Ve třicátých letech 20. století byla prove-
dena parková úprava se sportovním vy-
užitím (například střelnice). Prostory bý-
valého glacis pod úrovní okolního terénu 
se potupně zanášely spadaným listím a 
splavovanou zeminou z okolních sva-
hů. Smrtelnou ránu hřbitovu ale zasa-
dili až pilní zahrádkáři, kteří svoji kolonii 
záhonů stále více posunovali pod sa-
motné pevnostní zdi. 1. ledna 1987 byl 
vojenský hřbitov prohlášen památkou.

Dnes tu najdeme spíše jen trosky po-
mníků osazených těsně u hradeb a 
desky vložené do zdí, ale i ty jsou po-
ničeny vandaly, kteří na nich dávají 
průchod své inteligenci. Neušetřili ani 
náhrobní desku Josefa Jüttnera (1775 
Bernartice – 1848 Praha). Tento pů-
vodem slezský Němec působil od roku 
1801 jako učitel na matematické škole I. 
dělostřeleckého pluku v Praze, od roku 
1808 byl jejím ředitelem. Roku 1842 se 
stal velitelem  bombardérského sboru a 
nedlouho před svou smrtí byl povýšen 
na generálmajora. Ale to podstatné o 
Jüttnerovi – v letech 1813 až 1820 vy-
tvářel z podnětu nejvyššího purkrabí 
Františka Antonína Kolowrata – Lib-
štejnského (kterému to nakázal přímo 
císař František I.) přesný plán Prahy. I 
když musel svou práci na čas přerušit a 
nastoupit do služby v armádě (1814-15 
působil jako geometr v Ženevě a v Mo-
huči), byl jeho plán vydán v precizním 
grafickém provedení. Bohužel v malém 
nákladu asi jednoho tisíce výtisků, což 
nepochybně zavinil příliš velký rozměr 
(měřítko 1:4320). Čilá konkurence tento 
nedostatek rychle napravila přetiskem 
ve zmenšeném měřítku pro praktické 

použití návštěvníků města. Jüttnerova 
mapa byla po několik desítiletí podkla-

dem pro další kartografická vydání. Po-
užíval ji také Antonín Langweil při tvorbě 
svého modelu Prahy. Pro zajímavost, 
městské opevnění bylo na plánu někde 
znázorněno úmyslně chybně. Dále jsou 
zde pohřbeni i generálové ze sedmile-
té války. Nejzajímavější historii má hrob 
generálmajora Wenzela Schipky (Václa-
va Šipky) z Blumenfeldu, který zahynul 
27. února 1832, dvaapadesátiletý. Ten-
to hrob je cenný především proto, že v 
něm za 2. světové války zřídil štábní ka-
pitán Václav Morávek (jeden ze Tří krá-
lů Mašín – Balabán – Morávek) mrtvou 
schránku, přes kterou byl ve spojení se 
svým zpravodajským kontaktem, Pau-
lem Thümmelem, agentem čs. vojenské 
zpravodajské služby A-54. Ten bydlel 
nedaleko odtud, v ulici Na třetí baterii, 
a mohl ji tedy nenápadně navštěvovat.

Dodnes patrná, i když jen v zákla-
dech, je kamenná hvězdice, společný 

hrob 28 pruských granátníků zabitých 
při náhodném výbuchu střeliva 25. 
srpna 1866, v době okupace Prahy 
po prohrané bitvě u Hradce Králové.

V opevnění jsou patrny vstupy do hradeb, 
jedná se o zazděné protiletecké kryty z 
2. světové války. Hradbami protéká po-
tok Brusnice (pramenící v Břevnovském 
klášteře), na kterém byly v době aktivní-
ho obranného systému Mariánských hra-
deb stavědla. Ta regulovala vodní příkop 
u Písecké brány, kdy se v době nebez-
pečí otevřela a zatopila obranný příkop. 

V příštím vydání Lysolajské zpravo-
daje nás čeká výlet na Pohořelec.

fefík                                                         
(s využitíM textů květy závoRkové                      

a iva šťastného)

vojenský hřbitov hládkov

jedna z Mnoha náhRobních desek fotogRafie hRobu z Roku 1905
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zprávy ze školy
| Podzim na obrázcích Josefa Lady je 
nejčastěji spojen s pasáčky kolem ohýn-
ku chystajícími lahůdku tehdejším dě-
tem – pečené brambory. I děti ze 3. B si 
vlastnoručně zasázené i sklizené bram-
bory upekly ve spolupráci s občanským 
sdružením Ábel a druháci, čtvrťáci, pá-
ťáci a šesťáci si upekli chleba. Nepek-
li však ve školní kuchyňce v elektrické 

troubě, ale z obilí vlastnoručně zaseté-
ho (péči o políčko a sklizeň obilí děti ne-
chaly odborníkům), vymláceného cepy 
a umletého na mlýnku či drceného po 
starodávném způsobu kamenem. Chle-
ba byl pečen v pícce postavené podle 
principu pecí ze 14. století. Tyto aktivi-
ty proběhly v rámci projektu „Od zrna k 
chlebu“ ve skanzenu Archaia v Liboci.

| Výběr žáků 8. a 9. třídy sbíral zkuše-
nosti ve florbalovém turnaji. Kluci zápo-
lili v hale v Nebušicích. Soupeři z Prahy 
6 byli silní. I prohrané zápasy však mo-

tivují. 

| Žáci deváté třídy zaměřují svůj zájem 
nejen na sport, ale především na mož-
nosti dalšího studia. Bývalý žák naší 
školy Martin Kounovský prezentoval 
SPŠ stavební J. Gočára. V rámci fi-
nančního vzdělávání proběhl  již tradiční 
„Běh bankou“. Naši žáci se, opět úspěš-
ně, zapojili. Soutěžili ve 2 dvoučlenných 
týmech. Felix Briceňo Scott a Petr Šin-
dílek se umístili na 2. místě. Tým „Petr 
Vondrák a Tomáš Blažek“ nasbíral nej-
více bodů ve vědomostní části. Deváťá-
ci se zúčastnili prezentace SŠ elektro-
technické v Úžlabině. Pro rodiče žáků, 
kteří pomýšlejí na studium na víceletém 
gymnáziu, proběhla ve škole informativ-
ní schůzka.

| Žáci sedmé třídy navštívili výstavu 
„Pod hladinou Vltavy“. Pro někoho bylo 
velmi překvapující, jak je ve vodě rušno.

| Ve škole proběhla i přednáška v ang-
ličtině o Brazílii. Přednášku s prezentací 
pronesla brazilská studentka Giovanna 
Perez. Účastnili se jí zájemci z druhého 
stupně. 

| Žáci a žákyně pátých tříd spojili síly a 
vyrazili na turnaj v miniházené, která se 
stala oblíbenou hrou v tělesné výchově. 
S prozatím malými zkušenostmi se  po-
dařilo našemu týmu obsadit předposled-
ní místo z celkem deseti týmů z Prahy 6. 
Holky i kluci do toho dali všechno. Nej-
lepším útočníkem našeho týmu s osob-
ním skore 24 gólů se stal Adam Šnajdr a 

za nejlepšího obránce byl týmem zvolen 
Tomáš Mikšovský.

| Třešničkou na dortu celého podzimu 
bylo rozsvícení vánočního stromu v Ly-
solajích. Atmosféru vytvářel i školní sbor 
s učitelkami Tomajkovou a Korcovou.

|  Žáci naší školy si mohli dát v tělocvič-
ně do těla s mistrem světa Martinem 
Koukalem. Odpoledne odpovídal býva-
lý reprezentant v běhu na lyžích, mistr 
světa 2003 a bronzový medailista ZOH 
2010 na zvědavé dotazy dětí a učitelů 
při besedě v tělocvičně.

| Čtvrťáci navštívili představení „Líná ba-
bička“ v Divadle v Dlouhé. Užili si veselé 
představení s písničkami. Hra pobavila 
a byla i námětem k přemýšlení o splně-
ných a nesplněných přáních, o předsud-
cích spojených s věkem a umění život si 
užít. Ve škole se žáci 7. – 9. třídy poučili 
o škodlivosti alkoholu při interaktivním 
programu pořádaném v rámci protidro-
gové prevence.

| Vánoční atmosféru pomáhal vytvářet 
pěvecký sbor naší školy nejen v Lysola-
jích, ale i na Staroměstském náměstí v 
téměř dvouhodinovém bloku vánočních 
písní a koled doprovázených kytarou 
Jarky Tomajkové a houslemi Hanky Kor-
cové.

| Vánoce jsme letos ve škole očekávali 
trochu komorněji. Čtvrťáci přichystali při 
hodině anglického jazyka zdravé ovoc-
né pohoštění podle zaručeně anglických 
receptů. Vánoční zpívání si všichni ve 
škole užili a v pátek 19. 12. se už nikdo 
nemohl dočkat vánočních prázdnin. Při 
třídních besídkách probíhala generálka 
na Štědrý večer. 

| V lednu, stejně jako ve všech školách, 
probíhá zápis do první třídy. 

| Jsme velmi potěšeni, že můžeme dě-
tem nabídnout jedinečnou možnost 
praktického využití anglického jazyka-
.a zároveň  příležitost k rozvoji v rám-
ci multikulturní výchovy. První týden v 
únoru bude probíhat na naší škole pro-
jekt EDISON. Vysokoškolští studenti ze 
zahraničí budou v naší škole prezento-
vat svou zemi a vyučovat v anglickém 
jazyce.  

Podrobnější informace o lednových a 
únorových akcích přineseme v příštím 
čísle Zpravodaje.

jaRoslava Mikolášovávánoční atMosféRa v základní škole jáRy ciMRMana lysolaje
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od zRna k chlebu v podání 4. třídy 





Klášter mnišek Kazatelského řádu
Pozvání na bohoslužby
Čtyřicet dní po slavnosti Narození Páně, 
v pondělí dne 2. února 2015 oslavíme 
svátek Uvedení Páně do chrámu, zná-
mý u nás pod jménem Hromnice. Přijďte 
oslavit tento svátek s námi. Bohoslužba 
začne v 17 hodin. Také zveme všechny 
na bohoslužbu, kterou letos zahájíme 
dobu postní. Popeleční středa připadá v 
tomto roce na 18. února. I v tento den 
zveme na mši svatou do naší kaple na 
17 hodin odpoledne.

Blahopřání
Pravidelným návštěvníkům není jistě 
třeba představovat muže malého po-
stavou, ale velkého duchem, horlivého 
dominikána a kněze, otce Jordána Vin-
klárka. Dne 25. ledna se náš bratr Jor-
dán dožil požehnaných devadesáti let. 
Gratulujeme a vyprošujeme mu Boží 
požehnání a sílu do dalších let.

sestRy doMinikánky

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali ly-
solajskému Sboru dobrovolných hasičů 
za záchranu našich psů. 
Dne 1. 1. 2015 nám utekli z oplocené 
zahrady, zřejmě v reakci na novoroční 
ohňostroje, a namířili si to do kaskády 
Lysolajského potoka, vedoucí pod ulicí 
Lysolajské údolí, kde zůstali uvězně-
ni po následujících 22 hodin. Po mno-
ha hodinách hledání v okolí Lysolaj a 
Suchdola, následném upozornění sou-
sedy - jimž tímto taktéž děkujeme - a 
několika neúspěšných pokusech o jejich 
vysvobození jsme se odpoledne 2. 1. 
2015 obrátili na SDH Lysolaje o pomoc. 
Velmi si vážíme profesionality, ochoty a 
obětavosti našich hasičů, kteří neváhali 
i v mrazivém počasí brodit se po pás ve 
studené vodě, aby naše psy zachránili. 
Za poskytnutou pomoc jsme opravdu 
velice vděční. Pevně doufáme, že po-
dobných situací budeme nadále ušetře-
ni, nicméně je dobré vědět, že v případě 
nouze je na koho se obrátit. 
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího 
do roku 2015 

RadiM huleja a petRa zajícová

Zprávičky ze školky
5. ledna jsme s dětmi nazdobili králov-
ské koruny a druhý den jsme se vydali 
na náš tradiční tříkrálový průvod Lyso-
lajemi. V letošním roce bylo našich ma-
lých králů 45. Počasí nám přálo a děti 
v barevných korunách vypadaly vesele 
a velmi jarně. Na radnici děti zazpívaly 
koledu My tři králové jdeme k vám a za 
odměnu, jako každý rok, dostaly od paní 
Komárkové domácí perník. Pan starosta 
si půjčil také jednu korunu a vyfotil se s 

námi.
denisa vRanová
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Kvóta a přistavování kontejnerů
ÚMČ Praha-Lysolaje dostává každým 
rokem od Magistrátu hl. m. Prahy při-
dělenou kvótu velkoobjemových kontej-
nerů a kontejnerů na bioodpad. Využití 
kontejnerů je určeno pouze pro občany 
trvale hlášené v Praze. Po celou dobu 
odborná obsluha monitoruje správné 
naplňování jednotlivých kontejnerů.

Velkoobjemové kontejnery jsou při-
stavovány v úterý od 14:00 hodin do 
18:00 hodin a kontejnery na bioodpad 
v sobotu od 9:00 hodin do 12:00 ho-
din či od 13:00 hodin do 16:00 hodin. 

V prvním pololetí roku 2015 nám bylo 
přiděleno 5 velkoobjemových kon-
tejnerů a 4 kontejnery na bioodpad. 
Na základě přidělené kvóty se ná-
sledně vytvoří harmonogram přista-
vení, který naleznete na této stránce. 

Co do velkoobjemového kontejneru 
patří?

Starý nábytek, pohovky, gauče, kober-
ce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní, au-
tosklo a kovové předměty (např. staré 
bojlery).
        
Co do velkoobjemového kontejneru  
nepatří?
Živnostenský odpad, nebezpečný od-
pad (např. autobaterie, zářivky, barvy, 
rozpouštědla, motorové oleje a obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, 
dále pak pneumatiky, výrobky podléha-
jící zpětnému odběru (např. vyřazené 
elektrozařízení, TV a PC monitory, po-
čítače, lednice, mrazáky).

Co patří do kontejneru na bioodpad?
Komunální bioodpad (především ze 
zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná 
zemina, příp. kuchyňský bioodpad rost-
linného původu).

ÚMč pRaha-lysolaje

Velkoobjemové kontejnery v MČ  

17. 3. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Sídlištní (u psího výběhu)

21. 4. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

26. 5. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská
ul. Sídlištní (u psího výběhu)
  
23. 6. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Dolina, otáčka MHD 

VOK Kontejnery

 

4. 4. 2015 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115/33 
  
11. 4. 2015 od 13:00 do 16:00 hodin
areál Housle – prostranství u bazény 

18. 4. 2015 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Květová – ZO Laťka 
 
25. 4. 2015 od 09:00 do 12:00 hodin
ul. Štěpnice - Zavážka 

BIO Kontejnery

Nový rok 2015 sotva začal a již 
se zase objevují krádeže v chat-
kách, okapů či krádež plyno-
vých bomb u samoobsluhy. A jako 
vždy, nikdo nic neviděl a neslyšel.

Přitom recept je jednoduchý: zavolat 
na linky 156, 158. Tyto telefonní linky 
jsou bezplatné a anonymní. Není nut-
no se představovat, pouze důkladně 
vysvětlit operátorovi co vidíte, slyšíte, 
kde atd. Policejní auto s hlídkou bude 
do několika minut na uvedeném místě.

V měsíci lednu opět pokračují kontro-
ly okolí Lysolaj jízdními hlídkami MP. 
Byla provedena jedna noční preven-
tivně bezpečnostní akce MP, PČR a 
psovodů MP v katastru Lysolaj, která 
byla zaměřena na kontrolu nočního 
klidu, zvláště pak na pohyb osob po 
obci v nočních hodinách. Tyto akce 
se budou opět provádět pravidelně 
dvakrát za měsíc a snad přispějí k 
odstranění výše uvedených událostí.

ing. vít buMbálek  

Policejní okénko Zahrádkář radí
Přeroubování ovocných dřevin
Přeroubování řeší zpravidla nevhodnou 
odrůdu ovocného stromu, která nesplňu-
je vaše požadavky na ovocný strom. Pře-
roubování pomáhá i v případech pokud 
se odrůda ukáže jako málo odolná vůči 
mrazům nebo škůdcům a také je-li ná-
chylná k nemocem. Tímto způsobem se 
dá ale vyřešit i problém vhodných opy-
lovačů pro ovocné stromy na zahradě, 
kdy na novou odrůdou stačí přiroubovat 
jen několik větví vhodného opylovače. U 
přestárlých stromů bez nových přírůstků 
se již přeroubování nevyplatí. Neobyčej-
ně bujně rostoucí mladý strom dobré od-
růdy můžeme k plodnosti přimět: ome-
zením dávek dusíku, přerytím kořenů po 
obvodu koruny, vynecháním řezu nebo 
vytvořením umělých plodných oblouků 
na výhonech koncem července. Plodnost 
se dostaví zpravidla po dvou letech, za-
tímco po přeroubování nejdříve po třech. 
Podle vývoje a za příznivého po-
časí již koncem února, a hlavně v 
březnu, můžete dokončit přeroubo-
vání starších peckovin. U peckovin za-

číná proudit míza dříve než u jádrovin. 
Za bezmrazých dnů na přelomu února/
března můžete začít připravovat stro-
my ořezáním větví. Korunu seřízneme 
velmi hluboko - u hrušní a peckovin ve 
vrcholovém úhlu 80-90°, u jabloní od 
100 do 120°. Vrchol úhlu vedeného ko-
runou umístíme na hlavní středové (ter-
minální) větvi tak, aby koruna stromu 
byla co nejmenší. Pokud neroubujeme 
okamžitě, musíme počítat se zaříznutím 
před vlastním roubováním o 5-10 cm, 
aby řez na podnoži byl čerstvý. Řezná 
plocha musí být vedena kolmo k větvi 
a na jejich okrajích nesmí být rozvětve-
ní. Korunu dále dostatečně prosvětlíme 
- větve nesmějí být příliš těsně vedle 
sebe a nesmějí se překrývat. Mimoto 
ještě ponecháme pod nejníže polože-
nou roubovanou podnoží několik slab-
ších větví a výhonů jako tzv. tažně pro 
lepší cirkulaci mízy na počátku rašení.
    

zdRoj: 
web českého zahRádkářského svazu, z.s
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Čištění okapů ve školce 

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas, 
kdy bylo třeba před nadcházející zimou 
vyčistit okapy v naší školce. Jelikož tuto 
činnost vykonáváme pravidelně, šla 
nám práce pěkně od ruky.

Mikuláš  

Paní učitelky spolu s dětmi z lysolajské 
školky uspořádaly každoroční setkání s 
Mikulášem a jeho družinou. Za zazpíva-
né písničky a odříkanou básničku rozdal 

Mikuláš dětem chutné dárkové balíčky. 
Čerti zkontrolovali v pekelné knize se-
znam dětských hříchů a konstatovali, že 
zatím žádné dítko není zralé na peklo. 
Večer pak Mikuláš navštívil obydlí něko-
lika rodin a také místní restauraci, aby 
namátkově zkontroloval výskyt hříšníků 
v Lysolajích. Ani zde nikdo peklu nepro-
padl, a tak čerti letos odešli s nepoříze-
nou a budou muset hříšníky dále sledo-
vat. V sobotu 6. prosince 2014 pak přijali 
do společenského sálu naší hasičské 
zbrojnice pozvání Mikuláš, anděl a dva 
čerti. Postupně přicházející děti si če-
kání na vzácnou návštěvu mohly krátit 
připraveným zábavným programem a 
sledováním kouzelnického představení. 
Když Mikuláš a jeho doprovod konečně 
dorazili, čekalo už v sále několik desítek 
natěšených dětí. Všem hodným či na-
praveným dětem rozdal Mikuláš ve spo-
lupráci s andělem balíčky s laskominami 
a na závěr se všichni společně vyfotili.

Silvestr

Příchod nového roku jsme oslavili již tra-
dičně v naší klubovně v hasičské zbroj-
nici, která se letos pyšnila dodělaným 
odvětráním a krásnou výzdobou. Někte-
ří členové našeho sboru se slavnostní 
atmosférou nechali strhnout natolik, že 

se dokonce i tančilo. Po půlnočním pří-
pitku jsme se odebrali před hasičárnu a 
připojili se k pyrotechnickému novoroč-
nímu reji.

Záchrana psů

Nový rok jsme zahájili dobrým skutkem. 
2. 1. 2015 jsme vyjeli v počtu 1+4 s naší 
Scanií na pomoc dvěma psům, kteří o 
silvestrovské noci v panice zalezli do 
potrubí místního potoka a nemohli se 
dostat ven. Po příjezdu na místo jsme 
zjistili, že bude potřeba odřezat mříž kry-
jící vstupní otvor do potrubí. Poté se dva 
zasahující členové oblečeni do speciál-
ních obleků proti vodě spustili do vstup-
ní šachty a prolezli potrubím až k psům. 
Psi byli po dvoudenním pobytu v ledové 
vodě zcela vyčerpaní a promočení, a 
tak se ani záchraně nebránili. Následně 
jsme mříž opět navařili na původní mís-
to. Oba psy jsme předali šťastné majitel-
ce. Na závěr musíme dodat, že se jed-
nalo o technicky velice náročný zásah, 
který jsme zvládli na jedničku.

Požár kanceláří mrazíren 10. 1. 2015

K požáru kanceláře v administrativní 
budově mrazíren v Sedlci jsme vyjeli s 
Tatrou 815 CAS 32, a to v počtu 1+1. 
Jednalo se o požár kanceláře ve 2. NP, 
který se rozšířil na i na střechu. Na mís-
tě jsme zasahovali spolu s jednotkami 
HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 2, 3, 5, 

7 a 9 a jednotkami sboru dobrovolných 
hasičů ze Suchdola, Nebušic a HZS Do-
pravního podniku hl. m. Prahy. Požár se 
podařilo lokalizovat po téměř třech ho-
dinách, využita byla i výšková technika.

Výroční valná hromada

Dne 17. 1. 2015 se v sálu hasičské 
zbrojnice uskutečnila v pořadí již 123. 
výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů v Lysolajích za účasti 
převážné většiny členů SDH. Jako ka-
ždoročně nás přišli podpořit kolegové z 
okolních sborů a spřátelených organi-
zací. Mezi vzácnými hosty jsme přivítali 
našeho pana starostu Ing. Petra Hlu-
bučka. Valnou hromadu oficiálně zahájil 
starosta SDH Lysolaje Zdeněk Sedlá-
ček,  poté následovalo čtení výročních 
zpráv o činnostech jednotlivých složek 
naší organizace. Důležitým bodem naší 
schůze byly též volby starosty a členů 
výboru SDH, které se periodicky opakují 
každých pět let. Do čela naší organizace 
byl opět jednohlasně zvolen pan Zdeněk 
Sedláček, kterému tímto gratulujeme a 
přejeme mnoho úspěchů v jeho činnosti. 
V závěru shromáždění byli oceněni za-
sloužilí členové sboru a po krátké dis-
kuzi následovalo přátelské posezení s 
hudbou a tancem.  Je již tradicí, že se 
zábava protáhne do brzkých ranních ho-
din a ani letos tomu nebylo jinak.

lukáš zapletal

Sbor dobrovolných hasičů - zimní období

požáR kanceláři v sedlci

Mikuláš v lysolajích
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mateŘské centrum liška
Rok 2014 je už minulostí, ale sluší se 
ještě udělat za ním tečku, trochu bilan-
covat a hlavně poděkovat. Minulý rok 
znamenal pro Lišku 380 dětí, které s 
námi tvořily na kreativních pondělcích, 
přes padesát dětí ze středečních heren. 
Osmkrát jsme se sešli na Šikovné liščí 
tlapce spolu se 168 dětmi a 106 dospě-
lými. Osvědčil se kroužek cvičení pro 
děti z MŠ i ekologický kroužek Lišák, se 
kterým nám pomáhá sdružení Ábel z.s. 
Sedmkrát jsme se vzdělávali na před-
náškách Liščí univerzity. Rovněž jsme 
zahájili pravidelné cvičení jógy a pilates.
Tradiční Černá hodinka znamenala zá-
bavu pro 66 dítek a 48 rodičů. Připravili 
jsme dílnu pro Slavnost květů, pomáhali 
na Dětském dni a na Babím létě s pro-
gramovou náplní pro děti. Tyto aktivity 
představují více než 300 hodin dobrovol-
nické práce. Za dobrovolnickou činnost 
jsme také získali dvě ocenění. První od 
obce v hodnotě 3000 Kč, které bylo pře-
dáno na Slavnosti květů. Další v anketě 
Dobrovolník roku společnosti T-Mobile, 
a to díky Lišce Míle Burešové, která se 
stala finalistkou a získala pro nás dotaci 
ve výši 5000 Kč. Děkujeme všem, kte-
ří nám pomohli toho všeho dosáhnout. 
Děkujeme za podporu panu starostovi, 
zastupitelům a také pracovníkům obec-
ního úřadu. Děkujeme panu Pánkovi, 
který nám obětavě topí, aby nám bylo s 
dětmi hezky teplo. Děkujeme všem liš-
čím dobrovolníkům za jejich nadšení a 
všem sousedům, kteří s námi trávili čas 
a tvořili naši rozrůstající se pospolitost. A 
těšíme se, že si spolu v Lysolajích udě-

láme krásný rok 2015!

Kreativní pondělky v Lišce
pondělí 9:00 – 11:30, 
v lednu začínáme 5. 1. 2015
Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností, zpívání s klavírem, kytarou 
nebo s Orfovými nástroji. Pracujeme 
s barvami, lepidly, křídami, voskovka-
mi, papírem, textilem a jinými materi-
ály, které někdy barví a lepí a ne vždy 
jdou jednoduše vyprat. Plnému krea-
tivnímu vyžití napomůže oblečení, kte-
ré se může umazat. Více zde: http://
www.mc-liska.cz/vytvarne-pondeli/

PILATES PRO DOSPĚLÉ S NICOLE 
LUKÁŠKOVOU
pondělí 19:00 – 20:00
Večerní cvičení pro formování posta-
vy. Fyzicky náročnější cvičení pro ty, 
kteří na sobě chtějí zapracovat. Cvi-
čení vede Nicole Lukášková. Cvičí-
me bez obuvi, s sebou podložku na 
cvičení a větší šátek nebo ručník. 

Aktivní středa v Lišce 
středa 9:00 – 10:30
Dopoledne určené těm, dětem i ro-
dičům, kteří se potřebují vyřádit. Za-
čínáme volnou hernou, po níž ná-
sledují pohybové hrátky pro děti od 
1,5 roku do 4 let za účasti rodičů.

PILATES S HLÍDÁNÍM DĚTÍ S MÍŠOU 
POSPÍŠILOVOU
středa 10:30 – 11:30 
Cvičení pro maminky zaměřené na 
nejčastější problémy jako je povolené 
bříško a ztráta paměti břišních svalů či 

porodem oslabené pánevní dno. Navíc 
pomůže s protažením zkrácených a posí-
lením oslabených svalů nebo při zmírně-
ní bolesti zad. Pro začátečníky i pokroči-
lé. Míša svým kamarádským a osobním 
přístupem “rozcvičí” i největší stydlivky.
Hlídání je třeba domluvit předem na 777 
625 878 nebo na hlidanimcliska@se-
znam.cz

Čtvrteční podvečer v Lišce
LEKCE JEMNÉ JÓGY PRO DOSPĚLÉ 
SE SOŇOU ZEMANOVOU
čtvrtek 19:00 – 20:30 
Přijďte načerpat novou energii a citli-
vě si protáhnout tělo. Těšit se můžete 
na sestavu jemně a citlivě protahující 
a posilňující tělo, relaxační a meditač-
ní techniky, práci s dechem, harmo-
nizační cvičení na závěr dne. Lekce 
jsou otevřené všem a jsou vhodné i 
pro úplné začátečníky. První lekce pro 
každého zdarma. Více na http://www.
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/

PŘIPRAVUJEME NA ZIMNÍ MĚSÍCE
Liščí univerzita aneb workshop Rodi-
če a předškoláci – 14. 1. od 16:00 v 
hasičárně 
Zápisy do základní školy proběhnou 
už koncem ledna. Víte, co by vaše dítě 
mělo zvládat? Jak vypadají testy zralos-
ti? Na našem workshopu Vám pomů-
žeme nejen s teorií, ale i s praxí. Před-
školáci si vyzkouší samostatnou práci, 
rodiče upozorníme na to, co je důležité.
Vstupné 50 Kč, hlídání dětí je tře-
ba objednat do 12.1. na 603503186 
nebo na hlidanimcliska@seznam.cz 

Jógové hrátky pro rodiče s dětmi – 
24. 1. od 10:30 v hasičárně 
Dětmi oblíbené pohádkové cvičení 
Soni Zemanové tentokrát pro rodiče s 
dětmi od 3 do 7 let. Přijďte si společ-
ně s dětmi užít jógové hrátky, vydejme 
se společně do pohádky, protáhnout 
si tělo, nacvičit správný dech, relaxo-
vat, zahrát si a nemít žádný spěch. 
Z důvodu omezené kapacity je nut-
ná rezervace na mailu s-zemanova@
seznam.cz, nebo na 608 00 32 11.

Šikovná liščí tlapka aneb ponožkoví 
mazlíci – 27. 1. od 16:00 v hasičárně 
Lednová tlapka nabízí možnost vy-
tvořit si vlastnoručního mazlíčka v 
milé společnosti Liščí pospolitosti. 

Aktuální informace najdete na webu 
www.mc-liska.cz

šáRka gabRiel
aktivní středy v MateřskéM centRu liška
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3. Společný reprezentační ples městských částí 
Lysolaje a Suchdol
V sobobu 24. 1. 2015 se uskutečnil v 
Hotelu Galaxie již 3. ročník Společné-
ho reprezentačního plesu městských 
částí Praha-Lysolaje a Praha-Suchdol, 
kterého se kromě lysolajských a such-
dolských občanů zúčastnili také vzácní 
hosté z řad starostů pražských měst-
ských částí, radních a náměstků hlav-
ního města Prahy a sousední Prahy 6. 

Po příchodu do místa konání si moh-
li návštěvníci, kteří přišli včas, připít se 
starosty pořádajících městských částí 
Ing. Petrem Hlubučkem a Ing. Petrem 
Hejlem a prohodit s nimi pár slov. Po 
20. hodině oficiálně ples zahájil mode-
rátor Zdeněk Vesecký, který následně 
společně se jmenovanými starosty vylo-
soval první výherce tomboly, která číta-
la přes 100 cen. Tombola byla tradičně 
bohatá a mezi cenami se i letos objevily 
výhry, které nepostrádaly nápad a vtip. 
Jako první se losovaly speciální ceny, 

které věnovaly pořádající městské části. 
Naše městská část věnovala unikátního 
1. lysolajského sněhuláka, ročník 2015, 
ze kterého za poslední teplé dny zbyla 
jen voda, mrkev a uhlíky. Šťastná výher-
kyně přebrala cenu z rukou starosty Ing. 
Petra Hlubučka a uvedla, že si sněhu-

láka ve skupenství kapalném vystaví u 
sebe doma na dobře viditelném místě.

Poté následovala ukázka tří latinsko-
amerických tanců v provedení profesi-
onálních tanečníků Kláry Novákové a 
Jana Lípy, jejichž kreace budily obdiv 
přihlížejících diváků, a pak už všech-
ny pohltila ta pravá plesová atmosfé-
ra, kterou spoluvytvářela po celý ve-
čer skvělá kapela Caroline Band, díky 
níž praskal taneční parket ve švech. 

V průběhu reprezentačního plesu ne-
byla nouze ani o překvapení. K vidění 
například byla módní přehlídka spo-
lečenských šatů agentury Talia, dám-
ské osazenstvo si přišlo na své při 
jedinečné show, během níž vykouzli-
la kadeřnice ze studia CelebrityHairs 
přímo před zraky návštěvníků účes 
na jedné z modelek a krev v žilách di-
váků rozproudilo taneční showdance 
představení šestinásobných mistrů ČR 
Kateřiny Hrstkové a Lukáše Bartůňka. 

Během večera byly rozdány veškeré 
ceny z tomboly jejich právoplatným vý-
hercům, ale i poté pokračovala zábava 
na parketu, u baru i u stolů. Poslední 
návštěvníci opouštěli v dobré náladě 
Hotel Galaxii až v ranních hodinách. 

Podle ohlasů přítomných se třetí roč-
ník tohoto již, dá se říci tradičního, 

plesu vydařil. A nezbývá nic jiného 
než věřit, že i ten příští, čtvrtý ročník, 

bude minimálně tak povedený jako 
ten letošní. Za pořadatele můžeme 
již nyní slíbit, že se máte na co těšit. 

Takže za rok na viděnou na ta-
nečním parketu v hotelu Galaxie. 

ÚMč pRaha-lysolaje

výhěRkyně lysolajského sněhuláka kadeřnická show v příMéM přenosu

zástupci pořádajících Městských částí

taneční paRket byl neustále zaplněn kapela caRoline band v akci



za Humny

|  Po dlouhém vyjednávání TOP 09 se 
konečně ustavila koalice pro vedení 
Prahy 6. Dohodu podepsala TOP 09 s 
ANO, Zelenými, Starosty a lidovci. Tak-
to má koalice 32 hlasů v 45členném 
zastupitelstvu. Starostenský post obsa-
dí Ondřej Kolář. Jeho náměstky budou 
Jan Lacina (STAN), Petra Kolínská (SZ), 
Eva Smutná (TOP 09) a Martin Polách 
(ANO) . Radními budou Antonín Ne-
chvátal (SZ), Jaromír Vaculík (TOP 09), 
Milena Hanušová (TOP 09) a Roman 
Mejstřík (ANO). Uvolněným členem za-
stupitelstva pro zdravotní a sociální poli-
tiku s právem účastnit se zasedání rady 
s hlasem poradním bude lidovec Marián 
Hošek.

|  Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se naro-
dil roku 1984 v Praze, od roku 1986 byd-
lí v této mětské části. Navštěvoval nejpr-
ve základní školu Hviezdoslavova (dnes 

Komenského), později Pod Marjánkou. 
Od svých osmi let střídavě pobýval s 
rodiči v zahraničí (jeho otec je diplomat 
Petr Kolář) – nejprve v Norsku, poté 
ve Švédsku a v Irsku, kde po ukončení 
střední školy nastoupil na Trinity College 
v Dublinu. Po návratu do Prahy absolvo-
val mediální studia na Fakultě sociálních 
věd UK, současně vystudoval práva na 
plzeňské právnické fakultě. V roce 2008 
absolvoval na Americké universitě ve 
Washingtonu program se specializací 
na mezinárodní právo a právo duševní-
ho vlastnictví. Pracoval nejprve na New 
York University in Prague, poté krátce 
ve společnosti ČEZ, od roku 2007 pak v 
advokátní kanceláři. V roce 2011 dostal 
nabídku dělat tajemníka Karlu Schwar-
zenbergovi. V současnosti působí i jako 
poradce předsedy Zahraničního výboru 

parlamentu ČR. Ovládá tři jazyky. Spo-
lečně s partnerkou vychovává jednoho 
syna. Dvanáct let se na vrcholové úrovni 
věnoval veslování.

|  ČVUT poklepalo na základní kámen 
Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky. Centrum za 1,38 miliar-
dy korun vyroste při ulici Jugoslávských 
partyzánů namísto technického inkubá-
toru, nad bývalou Billou vedle menzy. 
Stavba bude trvat čtrnáct měsíců. Jedna 
její část má mít deset pater nahoru a tři 
dolů. Dodavatelem stavby jsou Hoch-
tief CZ a VCES. Škola chtěla výstavbu 
zaplatit penězi z Bruselu, jelikož je ale 
z EU nezískala, nakonec ji – alespoň 

zčásti – zaplatí stát. Obestavěná bu-
dova menzy ČVUT je dílem architektů 
Františka Čermáka a Gustava Paula, 

známých stavitelů zdejšího areálu vyso-
kých škol, z roku 1967.

|  Výstavbu 50 rodinných domů plánuje 
společnost KKCG na Jenerálce v areálu 
někdejší cihelny (té u Dubového mlýna, 
poblíž zastávky autobusu „Korek“). Výše 
je vizualizace. Projektantem Top rezi-
dencí je studio Šafer – Hájek. Původně 
zde měl stát velký bytový dům irské spo-
lečnosti Avestus, loni ale Karel Komárek 
projekt koupil a zásadně změnil. Výstav-
ba domů má miliardáře přijít na 600 mi-
lionů korun, ceny pro zájemce o bydlení 
budou začínat na 12 milionech.

|  Městská část Praha 6 se neúčastní 
veřejné dražby ideální poloviny více než 
11 tisíc metrů čtverečních pozemků a 
dvou staveb Strnadova zahradnictví ve 
Veleslavíně. „Existuje riziko, že pozem-
ky nebude možné fakticky využít. Spolu-
vlastník by mohl svoji polovinu bez do-
hody s Prahou 6 zcizit nebo prodat,“ řekl 
radní Jaromír Vaculík. Zastupitelstvo 
totiž musí veřejně odsouhlasit maximál-
ní částku, kterou může obec do dražby 
dát, což ji prakticky staví mimo hru.

|  Radnice Prahy 6 kvůli velkému zá-
jmu prodloužila až do čtvrtka 28. ledna 
sbírku pro potravinovou banku. Pražská 
potravinová banka zajišťuje pomoc pro 
více než 90 organizací, které poskytu-
jí potraviny přibližně deseti tisícům lidí. 
Funguje od roku 2009, Praha 6 je vůbec 
první radnicí v republice, která se podílí 
na podobném projektu.

vizualizace výstavby 50 Rodinných doMů na jeneRálce

vizualizace vzhledu českého institutu 
infoRMatiky, Robotiky a kybeRnetiky

staRosta pRahy 6 ondřej kolář
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|  Radnice se hodlá podívat na revitaliza-
ci parku proti škole na Interbrigádě. Před 
půlrokem vznikla proti projektu petice, 
podepsaná 1 200 lidmi. Těm se nelíbilo 
kácení stromů ani stavba „brouzdaliště“ 
s nedostatečnou výměnou vody. Stará 
radnice své plány proinvestovat přes 20 
milionů zveřejnila na poslední chvíli. Od-
bor územního rozvoje bude projednávat 
s veřejností koncepci úprav parku a také 
další zeleně, slíbil radní Nechvátal.

|  Praze 6 i 7 se nelíbí záměr vybudo-
vat kancelářský a obchodní komplex na 
místě tréninkového hřiště Sparty. Daniel 
Křetinský chce zbourat tribunu stadionu, 
zmenšit ho. V navrhovaném centru má 
být multikino a fitko, byty pro zaměst-
nance Sparty a samozřejmě kanceláře. 
Šestka protestuje proti zhuštění provo-
zu, vlivu na ovzduší a vzhled památko-
vé zóny, sedmičce, na jejímž území má 
monstrum vyrůst, vadí objem a výška, 
pro danou oblast plánovali bytovou vý-
stavbu.

|  Vedle Diplomatu vyrostla nová budova 
– Blox. 16 tisíc metrů převážně kance-
láří. Dvě patra již zabral Amazon, další 
dvě patra IT firma. Vstupní hala je prý 
pojatá velkoryse, zabírá téměř půl patra. 
Směrem k parku... parčíku je kavárna s 
restaurací. V Bloxu je navíc 1 100 metrů 
maloobchodních prostor. 

|  V kavárně Dejvického divadla jsou k 
vidění fotografie Hynka Glose. S Dejvic-
kým divadlem spolupracuje už od roku 

2003. V posledních letech je vlastně 
jeho výhradním fotografem. Přede dvě-
ma lety měl s Martinem Pinkasem v ka-
várně DD výstavu rentgenových portrétů 
handicapovaných sportovců. A teď je v 
Anti.kvariátě (prostor je součástí kavár-

ny) další výstava Generace – 45. Název 
symbolizuje dobu narození portrétova-
ných. Jsou to významní čeští výtvarníci, 
narození do roku 1945. Stanislav Kolí-
bal, Pavel Malich, Jiří Šalamoun, Pavel 
Sukdolák, ale i známější tváře, Kurt Ge-
bauer, Theodor Pištěk a další. 

|  První výstavní projekt Švábení, kterým 
se uvedla Villa Pellé v nové podobě, 
skončil. Ve středu 28. ledna je veřejnost 
zvána na zahájení výstavy obrazů Iva-
ny Lomové. Malířka představuje obrazy, 
které „pocházejí“ z její ložnice. „Tvorbu 
autorky, která se na umělecké scéně 

pohybuje od 90. let, definuje nikoli onen 
fotografický „magický realismus“, díky 
němuž na jejích obrazech přesně roz-
poznáváme situaci, ve které se zobra-
zené postavy nacházejí, a kdy podléhá-
me jejímu emocionálnímu vyznění, ale 
spíše schopnost vytěžit z konkrétního 
prostředí maximum významu. Její díla 
jsou vždy nějak lokalizována: do kavár-
ny, do městského prostoru, na pláž, na 
pěšinu, do pokoje. Tentokrát je to ložni-
ce jako synonymum intimity, důvěrnosti, 
ostychu, traumat i útěchy. Radostí. Od-
počinku. Stínů i rozbřesku. Ono „zaká-
zané území“, prostor, kde se sobě oteví-
ráme – a kde se zavíráme před okolním 
světem,“ uvedla k Lomové Šestka, jistě 
to z něčeho opsali (to chápu, dělám to 
taky). Součástí výstavy jsou komentova-
né prohlídky (19. 2., 19. 3. od 17 hod.) 
i tvůrčí dílny pro veřejnost (7. 2., 21. 2., 
14. 3. od 16 hod.).

|  Novou členkou souboru DD se stala 
Veronika Kubařová, která zkušenosti 
sbírala už v divadle v Mladé Boleslavi a 
v Městských divadel pražských. Sedm-
advacetiletá herečka v DD už hostova-
la v Rackovi v roli Niny, účinkuje také v 
nové inscenaci Kakadu, počítá se s ní i 

v nové hře, kterou začíná zkoušet Ivan 
Trojan coby debutující režisér. Za roli 
ve filmu Juraje Herze Dívka a kouzelník 
byla oceněna coby Televizní objev roku, 
mohli jsme ji vidět i ve filmech Rafťáci, 
Lidice, Ženy v pokušení a Můj vysvleče-
nej deník.

|  Od 17. 1. 2015 se koná Na Dionys-
ce 14 výstava italské umělkyně Silvie 
Vezzuto. Zakoupením vystavených děl 
podpoříte činnost sdružení na podporu 
onkologicky nemocných Gaudia.

fefík

vizualizace koMeRčního centRa spaRta

fotogRaf hynek glos veRonika kubařová s ivaneM tRojaneM
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Fotosoutěž

Vítěz třetho ročníku amatér-
ské fotografické soutěže je znám.

Ocenění „Foto 2014“ získala foto-
grafie s názvem „Slunce nad al-
tánem“. Do redakce Lysolajského 
zpravodaje srdečně zveme Ondřeje 
Štědrého, který z rukou šéfredaktora 
Lysolajského zpravodaje převezme 
knihu s autogramem od místního pa-
triota a spisovatele Petra Šabacha.  

Gratulujeme k vítězství!

Od letošního roku převezme zá-
štitu nad soutěží Lysolajský foto-
klub. Více informací na straně 16.

Fotosoutěž

KURZY PRO PÁRY V LYSOLAJÍCH

Přijďte si zatančit s mistry!

Petra Kostovčíková - Mistryně ČR v 
latinskoamerických tancích

Petr Čadek - Profesionální mistr ČR v 
latinskoamerických tancích

Taneční kurzy pro mírně pokročilé jsou 
určeny všem, kteří mají chuť se naučit, 
případně se zdokonalit v tancích jako 
jsou waltz, chacha, jive, foxtrot, samba 
atd. Vzhledem k maximálnímu počtu 
účastníků je zajištěn, na rozdíl od kla-
sických tanečních, individuální přístup 
a příjemná atmosféra. Kurz se skládá 
z 10 lekcí o 90 minutách.

KDY:  každou středu -  začínáme 4. 2. 

V KOLIK:  18:30 -20:00

KDE: Sál hasičské zbrojnice - Lysolaje

CENA: 2.500,- /osoba

Max. počet je 12 párů! 

Dotazy a přihlášky na email: 
pkostovcikova@gmai l .com 

nebo na tel. 608 956 703.

Taneční kurzy

Životní jubilea

Hana Benešová

narozena 13. 12. 1934 - 80 let 

Jarmila neumannová

narozena 10. 12. 1939 - 75 let

Josef Macháček

narozen 14. 12. 1944 - 70 let

václav novotný

narozen 23. 12. 1934 - 80 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 
dalších let.

Nikdo, kdo ze skalních příznivců, kteří 
se zúčastnili předchozích ročníků vá-
nočního petanqueového turnaje, jistě 
nelitovali. I když počasí nevypadalo, 
že nám bude přát, přeci jenom jsme 
si mohli užít stříbrnou neděli a zápasy 
dokončit při rozsvíceném vánočním 
stromu, svařeném víně a cukroví. 

Všem přejeme do nového roku hodně 
zdraví, pohody a těšíme se, že i nadá-
le se budeme scházet při pétanque.                                                                                                             

Petanque club Lysolaje

Petanque club přijímá stále nové 
členy bez nutnosti předchozí  zku-
šenosti. V případě zájmu pište na 
email ivana.majerova@seznam.cz

 

Našel se cenný, ale zdeformovaný prstýnek. Pravý majitel si jej může 
přijít vyzvednout. Kontakt: 222362821 nebo 220923159 (s. Pavla).

Hledám celoroční pronájem zahrádky s chatičkou. Kontakt: 604930227.

Inzerce

 

Připomínáme, že termín platby po-
platků za psy vyprší dne 31. 3. 2015. 
Nečekejte na poslední chvíli a přijď-
te na ÚMČ dát své věci do pořádku.

Děkujeme.

Poplatky za psy

 

Upozorňujeme na blížící se termín 
platby za pronájem obecních pozem-
ků. Platby proveďte do 31. 3. 2015.

Děkujeme.

Pronájem pozemků

Petanque club
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Nevejde se vám oblečení do skříně?
Jednoduchým řešením, které na-
víc dává smysl, je vhodit sta-
ré nebo nevhodné oblečení do 
sběrného kontejneru na textil.

Z kontejnerů je sesbírané ob-
lečení převezeno do skla-
du, kde se dále zpracovává.
Oblečení je připravováno pro:

1. Naději – stará se o osamělé a lidi 
bez domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – 
stará se o osamělé a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově 
závislými a zabývá se prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby 
a ubytování matkám a rodinám s dět-
mi, které se ocitly v tíživé životní situaci

Momentálně je také připravena zá-
silka oblečení na Ukrajinu. Zbylé 
oblečení, které už nelze využít, do-
dává Potex zpracovatelům, kteří umí 
zrecyklovat téměř vše, co se do kon-
tejnerů dostane. Sběrné kontejnery 
tedy dávají smysl. Pomáhají chránit 
životní prostředí a jejich prostřednic-
tvím je možné pomoci dalším lidem.  

anna bezdoMniková

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

fotoknihy od 249 Kč

ONLINE 
objednávka 
do 10 minut

vyzvednutí 

ZDARMA

 

Středa 4. 11. 2015 v 18:00 - 18:20 hodin v ul. Hřebenová (u č.p.16)

Středa 4. 11. 2015 v 18:40 - 19:00 hodin na křižovatce ulic Žákovska X 
Starodvorská

Kontejnery na nebezpečný odpad

Fotosoutěž

Periodický tisk 
územního samosprávného 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: 31. 3. 2015 v nákladu
650 ks, uzávěrka je 10. 3. 2015

periodikum je v evidenci
MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon,
José Martího 31, 

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz

Lysolajský zpravodaj
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Fotosoutěž

Vážení čtenáři, opět se blíží doba, kdy 
dojde k obměně knih z tzv. výměnného 
souboru. Proto dočítejte a zapůjčené 

tituly v termínu vraťte. Dosud přijímáme 
záznamy na zapůjčení žádaných titulů. 

Termín do konce března 2015.

DOPORUČENÁ LITERATURA 
NA ZIMNÍ MĚSÍCE

ČERNÁ SANITKA
Petr Janeček, PLOT

„V Podbabě jezdí autobusy úzkým 
podjezdem pod viaduktem. Tak tomu 

nebylo vždycky. Myslelo se totiž, že se 
tam autobus nemůže v žádném přípa-

dě vejít. Až jednou ...“

Že nevíte, co se tenkrát stalo? Vysvět-
lení najdete v příběhu č. 102 publikace 

Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, 
podtitul Současné pověsti a fámy v 

České republice. 
Jako lokální patriot jsem si neodpustila 
vypíchnout to, co je nám všem blízké. 
Ovšem i názvy pověstí jako Krysa v 

láhvi či Snědená babička znějí lákavě.

Novoroční úklidFotosoutěž

MČ Praha-Lysolaje oznamuje 

pronájem obecního majetku

Předmět pronájmu: 
Nemovitost na adrese Lysolajské údolí 
č.p. 119, parcela č. 67 v k.ú. Lysolaje, 

LV 414  (současná elektro opravna 
vedle hasičské zbrojnice).

Více informací: 
ÚMČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, 

Praha - Lysolaje 165 00, 
na telefonním čísle 220 921 959 či na 

e-mail umc@praha-lysolaje.cz.

Místní knihovna 
Petra Šabacha Lysolaje

Pronájem obecního majetku



5. ročník fotografické 
soutěže vyhlášen! 

Redakce Lysolajského zpravoda-
je spolu s Lysolajským fotoklubem 
vyhlašuje právě nyní již pátý roč-
ník fotografické soutěže v nové, 
atraktivní  a interaktivní podobě.

Ke každému vyhlášenému tématu 
bude uspořádán workshop, kde se 
s vámi profesionální fotograf podělí 
o své zkušenosti a poodhalí to pravé 
know-how. Vítězství pak máte nado-
sah!  A navíc, výherce každého kola 
obdrží poukaz na služby Centra Fo-
toŠkoda v hodnotě 1000 Kč. Autor 
nejlepší fotografie roku 2015 získá 
fotoaparát Nikon v ceně 3000 Kč!

Téma prvního letošního dvoučísla:

Do nového roku s veselou

Fotografujte!  a své snímky přineste 
na úřad městské části Praha-Lysolaje 
či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz

Odborná porota  se  těší  na  vaše  snímky! 

Nová fotosoutěž

Vědecké fotografie v Lysolajích

Zveme vás
na fotografickou besedu na téma

450 km Grand Canyonem po Colorado river aneb 
další splněný vodácký i fotografický sen

Neděle 29. 3. od 16:30 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Čeká vás promítání fotografií a vyprávění fotografa, cestovatele, raftového 
průvodce a kajakáře Tomáše Mähringa (www.foto-tom.cz) z české vodácké 
výpravy do Grand Canyonu. Na raftech a kajacích sjeli 450 km Colorada a 
za 18 dní tak propluli celým Grand Canyonem odkázaní pouze sami na sebe.

toMáš MähRing, gRand canyon
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Vážení sousedé a přátelé přírody 
a dobrodružství, kdo vynechal schůzku  
Lysolajského fotoklubu a propásl tak 
setkání s panem Petrem Janem Jurač-
kou, musí litovat. Člověk opravdu výji-
mečný,  vědecký pracovník, fotograf a 
dobrodruh všechny přítomné prostřed-
nictvím svého tematického podvečera  
„detektivem v říši zvířat“ provedl kou-
zelným světem fauny čtyř kontinentů. 
Dozvěděli jsme se pomocí mikroskopů 
a vědecké fotografie mnohá tajemství 
ze života zvířat, která jsou nám obyčej-
ně na první pohled skryta.
V průběhu poutavé přednášky jsme 
mohli zblízka prozkoumat například 
bizarní vzhled larev středomořských 
krabů, překrásné zbarvení křídel tro-
pických motýlů či například pevnost 
skořápek obyčejného šneka zahrad-
ního. V naší hasičárně jsme bohužel 
zaznamenali jen nemnoho známých 
tváří našich sousedů a proto právě na 
vás, naše nejbližší spoludobrodruhy, 

bych rád směřoval srdečnou pozván-
ku na další tematický večer, tentokrát 
na téma „450 km Grand Canyonem po 
Colorado river“. Spolu s cestovatelem  

Tomášem Mahringem srdečně zveme 
do sálu naší hasičské zbrojnice dne 
29. 3. 2015. Těšíme se na vás !

lysolajský fotoklub

petR jan juRačka a jeho pRáce pod vodou při fotogRafování tRnuchy v pRažské zoo


