
Milí sousedé, jaro kolem nás proběhlo nevída-
nou rychlostí a opět nám začíná nejteplejší 

část roku. První jahody se ostýchavě červenají a 
za chvilku si v Houslích utrhneme třešně májovky. 
Krásně revitalizovaný potok s obnovenými tůňka-
mi poskytne ve stínu stromů lákavé ochlazení a 
renovovaný pramen již brzy nabídne i oku lahodící 
obrázek. Projděte se v Houslích bez bot, nechte 
si nohy ochladit v trávě, sedněte si na chvilku na 
zem a užijte si krásu, kterou nám zdejší příroda 
každoročně poskytuje. Město nabízí kulturní vy-
žití, množství obchodů a kaváren... ale vždycky, 
když se vracím domů, do Lysolaj, spadne mi už za 
viaduktem z ramen tíha, z hlavy se vytratí šum a 
z duše shon. Příroda nám poskytla krásné počasí 
na Slavnost květů, děti se vyskákaly na atrakcích, 
pobavily u divadélka, zkusily si vyfoukat obří bubli-
ny... dospělí si dali pivo, popovídali si se známými 
a poslechli si pár dobrých kapel. Považujme léto 
za zahájené! Snad se nám slunce sem tam promí-
chá i s deštěm a všichni budeme spokojení. Každý 
z nás si na tomto ročním období najde to svoje, 

někomu vyhovuje se rýpat v záhonku, nad ránem 
zalít skleník a vdechovat vůni odpařující se rosy. 
Jiný si jde po ránu zaběhat a oba si pochvalují, 
jak jim tu jejich oblíbenou činnost sluníčko usnad-
ňuje tím, jak brzy vstává. Další vyspávají a z po-
stele je vytáhne až horký dech rozpálené země za 
okny, den nějak překlepou a ožívají až s přícho-
dem večera. A pak jsme tu my, chameleoni, co si 
tak trochu užíváme od všeho kousek, i když ně-
kteří bez té namáhavé části s běháním a rýpáním 
se v záhonku. Všimli jste si, jak se s příchodem 
teplého počasí rozezpívali ptáci? Na internetu se 
dají dokonce najít klíče k určování zpěvu a k nim 
hodiny - podle klíče určíte druh pěvce a protože 
nezpívají neomezeně po celý den, dá se poznat, 
kolik je tak asi hodin. Člověk může ležet v trávě 
a celý den se nemusí hnout a vždycky bude vě-
dět, kolik je hodin. Tomu říkám bezva program 
na léto! Užívejte každého dne a mějte se krásně.

Lucie Dolejšíwww.praha-lysolaje.cz
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květen, červen / 2016

Foto: Ing. Petr Hlubuček



Efektivní přesun palivového dříví Účastník sochařského sympozia Jean-Paul Chablais v akci

Vzniká nová podoba pramene Lysolajského potoka

Přípravy na III. ročník Sochařského sympozia Lysolaje

Facepainting patří na Slavnosti květů k oblíbené zábavě

Nebeské omalovánky 

Zastupitelé uctili památku obětí 1. a 2. světové války

lysolajské jarní dění

Bez hasičů se žádná slavnost neobejde
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zprávy z radnice

Zastupitelstvo Městské části Praha-
-Lysolaje zasedalo dne 25. 5. 2016. 

| Na základě auditorské zprávy o pře-
zkoumání hospodaření naší městské 
části, která nezjistila žádné chyby a 
nedostatky, byl schválen závěrečný 
účet městské části za rok 2015 a účet-
ní závěrka sestavená k 31. 12. 2015.

| Zastupitelstvo schválilo účetní závěr-
ky ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a MŠ 
Pampeliška sestavené k 31. 12. 2015.

| Byla schválena smlouva o zříze-
ní úplatné služebnosti se společ-
ností PREditribuce, a.s. za účelem 
zřízení podzemního kabelového ve-
dení 1 kV v délce 137 metrů ke čty-
řem rodinným domům v ulici Poustka.

| Jak jsme vás informovali v minulém 
čísle Lysolajského zpravodaje, poda-
řilo se nám získat finanční prostředky 
z programu BESIP Odboru financová-
ní dopravy Magistrátu hl. m. Prahy na 
úpravu dopravního značení v úseku 
Lysolajského údolí u křižovatky s uli-
cí Na Cestě. Jedná se o zúženou část 
komunikace, kde absentují chodníky 
pro pěší. Současné dopravní značení 
bude nahrazeno dopravními značkami s 
technologií LED pro lepší viditelnost, a 
dále bude nově umístěno do této části 
komunikace vodorovné dopravní zna-
čení na vozovku. Úpravy budou prová-
děny v druhé polovině měsíce června. 

|  Na základě veřejného projednání re-
konstrukce komunikací Poustka a Za-
vážky s občany, které se konalo 24. 2. 
2016, jsme prosadili do projektové doku-
mentace, aby nově rekonstruované ko-
munikace v lokalitě Zavážky nebyly osa-
zeny veřejným osvětlením, s výjimkou 
jedné lampy veřejného osvětlení, která 
bude z bezpečnostních důvodů instalo-
vána na autobusové zastávce Štěpnice. 
Komunikace Poustka bude osazena ve-
řejným osvětlením pouze částečně, a to 
od místa napojení na komunikaci Lyso-
lajské údolí po část vedoucí k jediným 
čtyřem rodinným domům. Dokumentace 
je v současné době zpracována ve stupni 
pro výběr zhotovitele stavby. V následují-
cích měsících proběhne výběrové řízení 
na zhotovitele a samotná rekonstrukce 
by mohla být zahájena letos na podzim.

|  Na základě iniciativy bývalého zastu-
pitele Petra Šoltyse a ve spolupráci se 
společností CAMEA, spol. s.r.o. je na 
dobré cestě zprovoznění měření úse-

kové rychlosti na komunikaci Lysolajské 
údolí. Měření úsekové rychlosti plánuje-
me jako obousměrné a mělo by probíhat 
měření okamžité rychlosti vždy na vjezdu 
a výjezdu. Realizaci úsekového měření 
by prováděla Technická správa komuni-
kací hl. m. Prahy z finančních prostřed-
ků hl. m. Prahy. Pevně věříme, že se 
tento projekt podaří konečně realizovat.

|  Na pozemku parc. č. 501/143 v loka-
litě Na Zavážkách bylo zrevitalizováno 
další zanedbané místo v Lysolajích, 
kde jsme byli neustále nuceni odklízet 
černé skládky a upozorňovat majitele 
sousedních pozemků na řádnou údržbu. 
Byl zde proveden prořez křoví a drob-
né terénní úpravy. Vzniklo zde krásné 
odpočinkové místo s výhledem do Ly-
solajského údolí i vzdálených panora-
mat Prahy. Bude zde umístěna jedna ze 
soch vytvořených v rámci probíhajícího 
sochařského sympozia. Do budoucna 
zde počítáme s instalací laviček, případ-
ně dalšího zázemí. Naším cílem je také 
vytvořit pěší propojení  mezi tímto po-

zemkem a hlavní komunikací Lysolajské 
údolí v místě zastávky MHD Žákovská. 
Za tímto účelem v současné době jed-
náme s vlastníky dotčeného pozemku. 

| V rámci projektu Praha Evropské hlav-
ní město sportu 2016, jehož jedním z 
hlavních cílů je rozšířit sportovní infra-
strukturu na území hl. m. Prahy, jsme 
požádali o vybudování workoutového 
sportoviště v lokalitě Na Vinici vedle psí-
ho výběhu. Jedná se o hřiště s jednodu-
chými cvičebními prvky a stroji, na kte-
rých se cvičí s váhou vlastního těla či je 

rozvíjena obratnost a fyzická zdatnost. 

| Probíhá Dostavba Základní školy Járy 
Cimrmana Lysolaje, kterou provádí sdru-
žení Bystroň Group, a.s. – BBP Stavby, 
s.r.o., jež vyhrálo výběrové řízení s ko-
nečnou cenou 22 564 984 Kč. Stavební 
práce probíhají v souladu se stanove-
ným harmonogramem a měly by být do-
končeny do konce listopadu tohoto roku. 

 

| V rámci probíhajícího sochařského sym-
pozia vznikají v letošním roce čtyři nové 
sochy, pro něž hledáme vhodné umístění 
v Lysolajích. Navrhněte, prosím, místa, 
kde byste sochy v Lysolajích rádi viděli. 

| Na základě žádosti občanů bude v 
nejbližší době instalována nová lavič-
ka na autobusové zastávce Lysola-
je ve směru do centra. Lavička bude 
pořízena zdarma v rámci progra-
mu  společnosti  AD-Net, spol. s.r.o.

| Na základě kontroly účetních záznamů 
bylo zjištěno, že cca 25 % majitelů psů 
v naší městské části dosud neuhradilo 
povinnou platbu. Řádný termín vypršel 
již 31. 3. 2016. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o porušení obecně závazné 
vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
o místním poplatku ze psů, lze za ten-
to prohřešek navýšit poplatek až na 
trojnásobek původní částky.  K tomuto 
kroku budeme nuceni přistoupit, pokud 
nebudou povinné poplatky uhrazeny 
do 15. 6. 2016 včetně. Platbu lze pro-
vést na ÚMČ Praha-Lysolaje v úřed-
ních hodinách nebo platbou na účet, 
informace na tel. ÚMČ 220 921 959.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Základní škola před rekonstrukcí

Revitalizace pozemku parc. č. 501/143

Workoutové sportoviště

Základní škola během probíhající 
rekonstrukce



tip na výlet

BUBenČeM prŮMyslovýM

Dnes se projdeme Papírenskou uli-
cí. Je to oblast, která se zapsala do 
análů české archeologie, když tu při 
stavbě železniční tratě (1846-50) a 
několika továren objevovali dělníci 
pozůstatky naší dávné historie. A slo-
vutní archeologové Krolmus nebo Jíra 
je vykupovali, analyzovali a konzervo-
vali. Ano, právě tady se zrodili respek-
tive zemřeli tzv. bubenečští skrčenci.

Papírenská ulice se původně (od roku 
1901) jmenovala Piettova, po roce 1947 
nese dnešní jméno. To jí obstarala pa-
pírna zbudovaná při Císařském mlýně v 
roce 1831 (nebo krátce po něm) bratry 
Šalovcovými. Od roku 1845 ji vlastnila 
rodina Karla Bellmanna, známého zvo-
naře. Když roku 1862 lehla popelem, 
Bellmannův syn téhož jména, zvonař, 
nakladatel a knihtiskař, ji vystavěl znovu.

Práce v papírně řídil Prosper Piette 
st. (1806 – 1872). Zavedl tu první vý-
robu cigaretového a hedvábného pa-

píru v Rakousku, a právě on si roku 
1865 papírny pronajal. Po jeho smrti 
přenesla rodina aktivity do Plzně a pa-
pírny pronajal a roku 1882 koupil Rai-
mund Kubík. Kubíkova fabrika v prv-
ních letech 20. století zaměstnávala 
250 dělníků a ročně vyrobila 3 000 tun 
papíru a 4 500 tun sulfitové celulózy. 

Vedle papírny (směrem ke staré čistír-
ně vod) byly tapetárny Sieburgových 
(později Piettových), pak firma Jind-
řich Röhrs, výsadní továrna nábytku v 
Bubenči u Prahy. „V továrně se dělal 
umělecký nábytek, věci potřebné k za-

řízení divadel a jiných velkých zábav-
ních podniků, slohové nábytkové a de-
korační práce,“ uvádí historik Zdeněk 
Kropáček, „v roce 1914 tu pracovalo 
asi 300 dělníků a 11 mistrů, 20 úřed-
níků, dva architekti a 15 kresliček.“ 

Dalším podnikem byla továrna na po-
tiskování kartounů, kterou zřídil Isra-
el Jáchym Wein roku 1851 u viaduktu 
dráhy, objekt známe jako Tetru. Wein 

fabriku držel do r. 1872, načež ji prodal 
firmě Mauthner a Hellmann. Ti ji pře-
měnili na přádelnu. Ernst Mauthner se 
stal roku 1878 jediným majitelem podni-
ku. Roku 1889 počal v Papírenské ulici 
budovat nový provoz, přádelnu bavlny, 
později přibyla tkalcovna (stavěl Jan 
Kindl v letech 1892 – 1900, dnes ER-
GON) a dělnické domy (stavěli v letech 
1893 až 1922 Alois Potůček, Jan Kindl 
a Alois Zima) u nové podbabské želez-
niční zastávky. Před první válkou Mauth-
ner živil 540 dělníků a 15 úředníků. 

Pracovalo se i na druhé straně Papíren-
ské, v roce 1893 tu přibyla továrna  na laky 

dr. Grüna (č.p. 133) a bělidlo dr. Hoeniga 
(č.p. 120). A v novém století samozřej-
mě čistírna odpadních vod (William H. 
Lindley, 1901-6). Mimochodem, dnes je 
tu Ekotechnické muzeum a můžete tam 
zajít na kafe. (Leč popularity závodní jí-
delny v Ergonu kavárna asi nedosáhne.)

A přes koleje byla rozsáhlá továrna na 
výrobu umělého hnojiva (fosfátu a Tho-

masovy moučky); zřídil ji roku 1888 Ger-
hard Hoyermann. Dnes už po ní nalezne-
me jen vilu pana továrníka (Ve Struhách 
95/2, vídenští architekti Miksch a Nie-
dzielski, 1890), dnes patřící kanadské-
mu velvyslanectví. Mimochodem, když 
se prováděl archeologický průzkum před 
její moderní dostavbou, byly tu naleze-
ny stopy po orbě, nejstarší na našem 
území. A tím jsme se z průmyslové sou-
časnosti elegantně vrátili zpátky k ča-
sům kamenným, měděným a železným. 

  fefík                                                        
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Kubíkovy papírny

Papírenská za první republiky Papírenská, Mauthner, rok 2002Mauthner továrna zezadu, rok 2002



zprávy ze školy
| Řadu námětů k diskusi o důležitých 
společenských tématech nasbíra-
li druháci a třeťáci na Fimovém fes-
tivalu Jeden svět (festival dokumen-
tárních filmů o lidských právech). 

| Prostředí, ve kterém žijeme, není 
vždy přátelské, proto ve středu 23. 3. 
proběhl v naší škole nácvik invakua-
ce. Jedná se o uzavření budovy před 
možným nebezpečím zvenku (např. 
únik jedovatého plynu, pohyb nebez-
pečné osoby v těsné blízkosti školy 
atd.). Nácvik invakuace se nám po-
dařilo zvládnout v rekordním čase. 

| Matematici z 5.- 8. třídy namáhali své 
mozkové závity. Konalo se školní kolo 
matematické soutěže Pythagoriáda. Vy-
braní žáci se účastnili obvodního kola ma-
tematické olympiády v ZŠ Červený Vrch.

| Soutěže  „Čtení mě baví“ se účast-
nily dva tříčlenné týmy – jeden v kate-
gorii 2.- 3. třída a druhý tým ze 4.- 5. 
třídy. Děti soutěžily ve znalostech dět-
ských knih a jejich autorů i v doved-
nostech interpretace literárního textu.

| Druhá třída navštívila divadelní 
představení „Kapka medu pro Ve-
runku“. V pohádkovém příběhu děti 
poznávaly, jak je důležité přátel-
ství a ohleduplnost k lidem i přírodě.

| Žáci osmé třídy Marcel Brouk a To-
máš Kučera se zúčastnili literární a 
výtvarné soutěže vyhlášené Terezín-
ským památníkem na téma „Učení 
přísně zakázáno“. Oba žáci přispě-
li do výtvarné části soutěže společně 
natočeným desetiminutovým filmem.

| Žáci deváté třídy se vypravili na ex-
kurzi na Fakultu architektury ČVUT. 

| Výběr žáků ze 3.- 9. třídy se účastnil 
Nebušického přespolního běhu v Are-
álu zdraví. Velkým úspěchem pro nás 
bylo umístění Terezy Tobolkové ze 4. A,  
Evelíny Staré z 5. třídy, Vojty Matyáše 
a Romana Kočiše ze 3. třídy. Děvčata 
vybojovala 4. a 5. místo z celkového 
počtu 73 účastníků, kluci získali 4. a 5. 
místo ve své kategorii (68 závodníků). 

| Sportovního zápolení se účastnili i tý-
moví hráči. Naše škola porovnala svůj 
um a síly v basketbalu v přátelském 
utkání s žáky Riverside School v Sedlci. 
Dívčí i chlapecký tým si vedl velmi dobře. 

| Profesionální klub Krav Maga Acade-
my v čele s instruktorem Michalem Fri-
drichem připravil Seminář bezpečného 
chování a sebeobrany pro děti. Žáci ze 
4.- 6. třídy se učili teoreticky i prakticky, 
jak předcházet nebezpečným situacím.

| Děti z 1. B navštívily divadel-
ní představení „Hurvínkovo přání“. 
Holčičky a kluci se mohli zamyslet 
nad tím, co to znamená být velký a 
co s sebou přináší přibývající věk.

| 1. A navštívila Pražský hrad. Dru-
hý den děti vyrobily velký plakát 
věnovaný tématu exkurze, napsa-
ly, co je zaujalo, nakreslily obrázky. 

| Děti od 2. do 4. třídy si zasadily bram-
bory. Před sadbou si políčko musely zo-
rat, rozbít velké hroudy motykou a políč-
ko uvláčet. Po práci si děti u ohně opekly 
buřtíky. Pochutnali jsme si i na bram-
borách upečených v horkém popelu. 

| Děti v družině vyhnaly zimu „pálením ča-

rodějnic“ a v kouzelnických  kostýmech 
si na ohni připravily chutnou svačinku.

| Žáci druhého stupně se rozlouči-
li se zimou také stylově – brusle-
ním. HC Sparta Praha pozvala děti 
na bruslení zadarmo, které pořádá v 
projektu „Praha na bruslích“ pod zá-
štitou magistrátu HMP v rámci progra-
mu „Evropské hlavní město sportu“.  

| Děti z 1. B zhlédly představení „De-
set černoušků“ v Divadle v Dlouhé. Při 
detektivní hře na motivy hry Agathy 
Christie zažily děti napětí i humor.

| Žáci 8. třídy navštívili Úřad prá-
ce. Všichni osmáci si udělali test na 
své profesní zaměření. Prohlédli si 
také profily povolání, o které mají zá-
jem (požadavky na vzdělání, zdra-
votní předpoklady, uplatnění atd.). 

|  Dva  týmy z páté třídy získáva-
ly zkušenosti v první pomoci v zá-
žitkové soutěži zdravotních zá-
chranářů o „Helpíkův pohár“. 

| Pro 4. A i B a pro 5. třídu se konal 
environmentální program na téma 
Hluk z přednáškového cyklu pořá-
daného pro pražské školy Letištěm 
Václava Havla. Děti se nejen dozvě-
děly zajímavé údaje o vlivu hluku na 
lidský organismus, ale vyzkoušely si 
i měření hlasitosti celé škály zvuků 
od šepotu až po přestávkový rámus.

|  V páté třídě jsme drželi palce Ma-
tějovi Pfeiferovi. Matěj se jako je-
diný z naší školy účastnil celore-
publikového finále mezinárodní 
matematické soutěže Pangea. Finále se 
zúčastnilo 60 nejlepších páťáků z celé 
ČR (celkem 360 žáků 4. – 9. tříd). Ma-
těj se umístil na 10. místě. Gratulujeme.

|  Třeťákům začal plavecký kurz 
v bazénu Sportcentra ČZU. 

|  Druháci, třeťáci a čtvrťáci navští-
vili ve Státní opeře Kouzelné po-
hádkové představení „Jeníček a 
Mařenka“ v režii Matěje Formana. 

|  Děti z 1. A navštívily představení „Jak 
kohouti obarvili svět“ v divadle Minor. 
Inscenace vycházela z tvorby under-
groundových autorů sdružených ko-
lem samizdatového časopisu Vokno.

|  6. třída odjela na třídenní anglický ja-
zykový kurz do osady Živec u Písku. Při 
hrách i všedních činnostech děti anglic-
ky komunikovaly se čtyřmi středoškol-
skými studenty z různých koutů světa.                                                                               

Krásné jarní dny. Jaroslava Mikolášová
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Vystoupení dětí ze Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje na Slavnosti květů
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Úterý 28. 6. 2016
14:00-18:00 hodin 

ul. Dolina, otáčka MHD

VO Kontejnery

 

Čtvrtek 9. 6. 2016
18:00 - 18:20 hodin

ul. Hřebenová u domu č. 16

Čtvrtek 9. 6. 2016
18:40 - 19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Svoz nebezpečného 
odpadu

 

Pondělí 6. 6. 2016
Podholí x Dolina - ZO Sadová

Pondělí 13. 6. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 62

Pondělí 20. 6. 2016
ZO Zavážka - dolní ulice

Pondělí 27. 6. 2016
ul. Poustka -  ZO V Háji

Pondělí 4. 7. 2016
Starodvorská, u brány č. or. 16 - 28

Pondělí 11. 7. 2016
ZO Zavážka - prostřední ulice

Pondělí 18. 7. 2016
ul. Květová - ZO Laťka

Pondělí 25. 7. 2016
Hřebenová u  č. p. 181

Kontejner bude přistaven vždy                                
od 08:00 do 10:00 hodin.

BIO Kontejnery MČ 

Pro občany MČ Praha-Lysolaje
Sběrný dvůr Pražských služeb

Proboštská 1, Praha 6
Pracovní den 08:30 - 18:00 hodin

Sobota 08:30 - 15:00 hodin
info tel. 284 098 906

Sběrný dvůr

 
           

8. ročník 
ve čtvrtek 16. 6. 2016 

 
Závod se koná za podpory hl. m. Prahy a pod záštitou MČ Praha - Lysolaje 

 
Délka:         6 000 m 
Popis tratě:    členitý profil v Přírodním parku Šárka – Lysolaje. Povrch tratě převážně polní 

cesty, lesní cesty, terén a v místě startu a cíle zámková dlažba a asfalt 
Přihlášky:      v místě startu do 18:00 hod 
Start:               v 18:15 hod před tělocvičnou ZŠ v Mateřské ul.                           
Startovné:             50 Kč                     
Vyhlášení:            krátce po dosažení cíle všemi účastníky 
Ceny:                    pro první 3 závodníky v každé kategorii věcné ceny, ostatní – drobné dárky 
Podmínka účasti:   závodí se dle pravidel atletiky, závodníci startují na vlastní nebezpečí                  
Občerstvení:        svačinka na posilnění, nealko nápoje a pivo 
    
Ředitel závodu:   Ing. Miloš Šimon, informace 777 303 883, ekonomsimon@seznam.cz 
 
Generální sponzor závodu:    STTAB s.r.o.          
Sponzor závodu:    BIG SHOCK ENERGY DRINK  

 

Jak jsme vás již informovali v minulých 
číslech našeho zpravodaje, podařilo 
se nám získat z dotačních fondů Ev-
ropské unie prostředky na pořízení 
štěpkovače pro lepší nakládání s rost-
linným odpadem. Pořízený štěpkovač 
mohou v současné době občané vy-
užívat k likvidaci odpadu a vzniklou 
štěpku si budou moci v případě zájmu 

odebírat (vhodné do kompostu, k mul-
čování záhonů a podobně). Štěpko-
vání probíhá vždy ve čtvrtek od 09:00 
do 11:00 hodin na základě telefonické 
domluvy. Místo štěpkování taktéž dle 
dohody. V případě velkého počtu zá-
jemců rozhoduje dřívější objednání.                                                          
Bližší informace a rezervaci štěp-
kování je možné zajistit na ÚMČ 
Praha-Lysolaje, e-mail: umc@pra-
ha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

Štěpkování pro občany



    ZPRAVODAJ                                                                                                                                                                  8

spolek liška lysolaje

Krásné jarní dny rychle uběhly a přišlo 
opět léto v plné síle. Počasí nám letos 
přálo, a tak Slavnost květů byla vel-
mi zdařilá. Razítková dílna přitahovala 
pozornost dětí i dospělých. Na látkové 
tašky jsme tiskli oblíbená originální ra-
zítka a u stolu bylo pořád plno. Liščí 
gaučink jsme letos rozšířili o křeslo a 
koberec a upečená výborná bábov-
ka (díky, Šárko!) přilákala nejednoho 
unaveného tatínka k odpočinku. Nové 
pískoviště s hračkami se zase líbilo 
nejmenším. Byl to opravdu krásný den.

V srpnu od 22. do 26.8. proběhne v 
Lišce příměstský tábor „Lehké fan-
tastično“ aneb dobrodružství a neče-
kané zážitky na téma Zeměplocha. 
Stále se ještě najde místo pro náhrad-
níky, ale brzy už nebude, tak neváhejte. 

Ráda bych poděkovala dobrovolní-
kům, kteří nám pomáhali v tomto roce. 

Velký dík patří Petře Zajícové za krás-
né pondělní dílny a zpívanky, se kte-
rými jí pomáhaly další maminky. Šár-
ce Gabriel děkuji za Liščí univerzitu, 
která nabízí přednášky a workshopy 
pro rodiče malých dětí i předškoláků. 

Záda Lišce na daňovém poli v tandemu 
kryjí Míla Burešová a Jitka Žaludová. 

Soně Zemanové děkuji za lekce Jem-
né jógy. Kroužek Lišák v roce 2015/16 
zajišťoval spolek Abel z.s. s Kamilem 
Vaňkem a o kroužek Cvičení s Liškou 
ve školce se starala Marcela Blažková.

Za pomoc na jednotlivých dílnách dě-
kuji Andree Žítkové, Sandře Orvalho a 
Janě Zháňalové. Zastupitelům měst-
ské části Praha-Lysolaje děkuji za 
přidělení dotace na činnost spolku. 

Letní fotosoutěž „Léto s Liškou“

Soutěžní fotografie posílejte s popisky 
nebo krátkým příběhem na marcela@pa-
noch.net. Těšíme se, že oceníme krás-
né fotky. Sdílet je můžete také na Face-
booku Lišky na profilu LiskaLysolaje.

Připravujeme na září

Pondělní tvoření v Lišce od 9:30 
– 11:30 hodin od 19. 9. 2016.

Můžete se s námi těšit na dopo-
ledne plné her, výtvarných čin-
ností, zpívání s Orfovými nástro-
ji – program připravují dobrovolníci. 

Připravovaná cvičení 

Ranní cvičení FIT Máma se Soňou 
Hnilicovou s volnou hernou pro děti se 
velmi osvědčilo. Termíny upřesníme v 
kalendáři a také je možné se přidat k 
lekcím strolleringu, které Soňa pořá-
dá ve Stromovce. Rádi bychom nabídli 
opět pilates, stále hledáme lektora na 
DPP na večerní nebo dopolední cviče-
ní. Informace na marcela@panoch.net. 

Jóga pro dospělé se Soňou Zemano-
vou

Informace o lekcích naleznete na www.
jogahrou.cz.

Patronem Spolku Liška Lysola-
je je městská část Praha-Lysolaje.

Marcela Blažková

Klub rodičů při MŠ Pampeliška

Před rokem vzniklo dobrovolné sdružení 
- Klub rodičů při MŠ Pampeliška. Jsme 
skupina rodičů, kteří mají rádi naši škol-
ku a chtějí přispět k jejímu zlepšování. 
Aktuálně máme 25 členů, což představu-
je nadpoloviční většinu rodičů ve školce. 

První rok našeho působení jsme 
věnovali těmto aktivitám:

- loňské jaro jsme zahájili spolupráci pěk-
ně od podlahy, vlastně od hlíny, když tatín-
kové zryli nový záhon ve školní zahradě,

- uspořádali jsme sbírku knížek pro škol-

ku, které jsme na tradičním podzimním 
„dlabání dýní“ předali vedení školky,

- protože jsme chtěli podpořit mož-
nost dětí chodit ven i na podzim, v 
období zhoršující se viditelnosti, pře-
dali jsme školce na dýňové párty 20 
homologovaných reflexních vestiček,

- vyzkoušeli jsme dle přání našich čle-
nů iniciativu „Rodič ve školce“, kdy 
rodič může po dohodě s vedením 
školky strávit den ve školce se svým 
dítětem a zapojit se do činností třídy,

- vyzvali jsme rodiče, aby se zajímali 
o benefity pro školky u svých zaměst-
navatelů a díky tomuto školka získa-
la nemalé finanční příspěvky, které 
byly použity na financování výletů do 
Barandovských ateliérů a Planetária,

- zorganizovali jsme anketu k prázdni-
novému provozu školky, kde se 80% 
rodičů z 44 zúčastněných vyjádřilo 
„Pro“ a měli zájem o zahájení letního 
provozu. Po vstřícném jednání s ve-
dením městské části a školky se po-

dařilo pro tento školní rok dosáhnout 
historicky prvního prázdninového pro-
vozu v naší Lysolajské školce v podo-
bě 4 dnů, tj. letos bude školka v provo-
zu i ve dnech 1. 7. a 29.-31. 8. 2016.

Už plánujeme další akce a aktivity, 
baví nás pomáhat. Děkujeme paním 
učitelkám a personálu školky za je-
jich laskavý přístup k dětem, krásné 
akce ve školce a rodiči oceňované 
nápadité stravování.  Děkujeme za 
milou spolupráci, ve které budeme 
pokračovat i v příštím školním roce.

Jsme rádi, že naše děti chodí do školky 
s úsměvem. Lysolajská školka je nová, 
výborně vybavená a na krásném místě v 
bezprostřední blízkosti přírody. Přáli by-
chom si, aby děti trávily venku co nejvíce 
času a o to budeme i nadále usilovat a po-
máhat hledat cesty, jak toho dosáhnout. 

Za Klub rodičů

Marie Kubíčková Končická                       
a Šárka Gabriel 

                                  



Jarní úklid

19. 3. jsme se sešli k důkladnému úkli-
du a reorganizaci naší hasičské stanice. 
Stanici nemáme sice nijak obrovskou, i 
přes to se za mnoho měsíců (a někdy i 
let) podařilo nashromáždit všelijaké vy-
bavení (nové i staré), výstroj a výzbroj, 
náhradní díly na historickou techniku, 
nábytek apod. Během pravidelných 

schůzek k údržbě techniky není na úklid 
stanice čas, tak jsme si vyčlenili jednu 
sobotu. Rozhodli jsme se z praktických 
důvodů přestavět i část dílny, přetřídili 
jsme nepoužívané kusy a náhradní díly 
již historické techniky, přesunuli jsme 
vysílačky mezi skříňky s výstrojí, aby 
byly lépe po ruce, málo používané vyba-
vení jsme přestěhovali na nově posta-
vené patro do garáže. Na řadu přišlo i 
sociální zázemí, sušáky na obuv a dal-
ší vybavení. Úklid byl opravdu důklad-
ný a výsledek je vidět na první pohled!

Stavění protipovodňových zábran

2. 4. jsme se zúčastnili cvičení s úkolem 
postavit hliníkové protipovodňové zá-
brany. Váha dílů hrazení se pohybuje od 
25 kg do 250 kg a staví se do výše přes 
3 m, cvičení tedy prověřilo nejen naši 
připravenost, ale i naši fyzickou kondici. 

Sběr železného šrotu

Začátkem měsíce dubna jsme v rám-
ci úklidu MČ opět pořádali sběr želez-
ného šrotu. Jedná se o jednu z akcí, 
které mají v našem sboru mnohaletou 
tradici. Při čtení historických výročních 
zpráv našeho SDH jsme se dočetli, že 
tato tradice trvá již od založení našeho 
sboru. Takto získaný obnos byl tehdy 
vítaným a mnohdy jediným příjmem 
pro sborovou pokladnu. Darováním 

starého železa a jiných kovů mohou i 
dnes naši spoluobčané přispět na čin-
nost našeho SDH. Rádi bychom tou-
to cestou poděkovali všem dárcům.

Výcvik na polygonu

Dne 8. 5. se naše jednotka účastnila 
školení a praktického výcviku na zku-
šebním polygonu stanice HZS Doprav-
ního podniku ve Strašnicích. Úvodní 
část sestávala z teorie - dýchací tech-
nika - technické parametry, uživatelská 
kontrola, manipulace a používání při 
zásahu, rozdíly mezi jednotlivými mo-
dely Dräger a Scott. Po proškolení a 
zopakování si znalostí o DT následoval 
praktický test ve zkušebním polygonu, 
kde si všichni z nás vyzkoušeli simulaci 
průzkumu při zásahu v neznámých stís-
něných podmínkách. Další část výcviku 
bylo zdolání šestipatrové věže s použi-
tím dýchací techniky (výstup i sestup) a 
sledování/měření individuální spotřeby 

vzduchu při zátěži. V poslední části vý-
cviku jsme prošli školením sebezáchra-
ny při nouzovém sestupu z budovy - sla-
ňování s využitím standardního opasku, 

který je běžnou výzbrojí všech jednotek. 
Vše jsme zakončili slaněním z výcviko-
vé věže. Zvláště poslední část byla pro 
nás velkým přínosem, jelikož nemáme 
mnoho možností, jak si v reálu procvi-
čit různé lezecké techniky a slaňování.                                                     

Robert Frolík

Sbor dobrovolných hasičů

Stavba hliníkových protipovodňových zábran v podání našich hasičů
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Sběr železného šrotu v Lysolajích Výcvik na polygonu

Asistence v Šáreckém údolí -               
více informací na str. 13 

Jarní úklid ve zbrojnici



    ZPRAVODAJ                                                                                                                                                                10

zpráviČky ze školky
|  Začátkem dubna proběhly ve škol-
ce zápisové dny, během kterých přišlo 
26 rodičů a bylo přijato 17 nových dětí. 

| První polovina dubna se nesla ve 
znamení zvířátek. Povídali jsme si s 
dětmi o ptácích, způsobu jejich živo-
ta, charakteristických znacích, o ro-
dících se mláďatech, kde která by-

dlí a děti se naučily také spoustu 
nových básniček a písniček o nich. 

| Navštívilo nás sférické kino s pří-
během Záchrana korálového útesu 
a v úterý 19. 4. jsme s dětmi zhléd-
li divadelní představení Zlatá rybka. 

| Po zimě se nám probudili naši šne-
ci - oblovky žravé a některé z nich si 
děti odnesly domů jako své nové zví-
řecí kamarády. Stejně jako v loňském 
roce jsme zakoupili malé housenky 
baboček bodlákových a společně s 

dětmi jsme pozorovali, jak rychle při-
bývají na váze, zakuklují se a nové 
motýlky jsme vypustili do přírody. 

| Ve druhé polovině dubna jsme se vě-
novali tématu jarní oblohy a hvězdám a 
při té příležitosti jsme s dětmi navštívi-
li Planetárium. Děti zhlédly pohádku O 
rozpůlené hvězdě a ve vestibulu jsme 
si společně prohlédli obleky kosmo-
nautů, makety planet, děti zaujaly mo-

dely raketoplánů a ti větší si díky velké-
mu ukázkovému modelu udělaly lepší 
představu o tom, jak vypadá ve sku-
tečnosti obíhání Země kolem Slunce.

| Oslavili jsme svátek čarodějnic. Hned 
od rána proudily do školky zástupy ča-
rodějů a čarodějnic, pro které jsme při-
pravili kouzelný program. Přečetli jsme 
čarodějnou pohádku, hráli na Honěnou 
s pavoukem, některé děti malovaly ča-
rodějnice a předvedly své kostýmy na 
módní přehlídce. Venku děti prolézaly 
obrovskou pavučinou, čekal je hod na 

pavouka, lety na košťatech, přebírání 
fazolí a hrachu a výroba kouzelného 
lektvaru. Děti si ještě vyzkoušely svá 
vystoupení na Slavnost květů na školko-
vém hřišti a pak už se vrhly na ochut-
návku kouzelného lektvaru. Jako bonus 
navíc dostaly nakrájený meloun. Bylo to 
krásné dopoledne, které jsme trošku pře-
táhli přes oběd, ale všechno jsme zvládli.

| V prvním květnovém týdnu měly děti 
možnost zhlédnout divadelní předsta-
vení Ekopohádky a jedno dopoledne 
jsme se vydali na Suchdol za zvířátky. 
Některá z nich mohly děti nakrmit tvr-
dým pečivem, které si přinesly, venku 
si v ohradách prohlédly krávy, prasa-
ta, ovce, kozy a lamy a pak jsme se 
vydali dovnitř, kde jsme viděli akvá-
ria s rybičkami a krevetkami, opičky, 
papoušky, slepice a kohouty a děti 
si mohly pohladit králíka a morčátko.

| Poslední dva měsíce jsme věnova-
li hodně času nácviku na vystoupení 
na Slavnosti květů. Malé děti, kterých 
se na pódiu nakonec sešlo 36, zatan-
covaly svůj taneček k písničce Měl 
jsem myšku tanečnici a velké děti jim 
k tomu zazpívaly. Předškoláci moc 
hezky zvládli své vystoupení v párech 
na písničku z pohádky Kouzla králů. 
Děti byly moc šikovné a za obě vy-
stoupení si zaslouží velkou pochvalu.

Ještě bych ráda poděkovala tou-
to cestou Janu Pavlisovi za bez-
pečnostní vestičky, které věno-
val všem našim školkovým dětem.

Denisa Vranová

Vystoupení nejmenších na Slavnosti 
květů

Slet čarodějnic v mateřské školce

Pražští strážníci kontrolovali dětská 
hřiště, pískoviště a riziková místa

13. května odpoledne byla zakon-
čena dvoudenní celoměstská akce 
pražských strážníků, která byla za-
měřena na sběr injekčních stříka-
ček a jehel z rizikových míst, priorit-
ně pak z dětských hřišť a pískovišť. 

Akce se zúčastnilo bezmála 50 strážní-
ků ze všech městských částí a oddělení 
prevence kriminality. Takto specificky 
zaměřená činnost probíhá každý rok 
začátkem jara v rámci celého území 
metropole dříve, než se dětská hřiště 
zaplní. V průběhu roku se pak každý 
měsíc sběru kontaminovaného mate-

riálu z rizikových míst věnují strážníci 
z Hlídkového útvaru. Během této ce-
loměstské akce strážníci zkontrolovali 
celkem 219 míst, bylo nalezeno celkem 
105 injekčních stříkaček a injekčních je-
hel. Jen za první čtvrtletí letošního roku 
pražští strážníci celkem nalezli bez-
mála dva a půl tisíce kusů stříkaček a 
dalšího kontaminovaného materiálu po 
narkomanech. V uplynulém kalendář-
ním roce 2015 pak bylo celkem nale-
zeno 16 522 injekčních stříkaček, jehel 
a dalšího kontaminovaného materiálu. 

V případě, že občané někde naleznou 
nebo zahlédnou tento materiál, žádá-
me je, aby ho sami z důvodu vlastní 

bezpečnosti nesbírali, ale neprodleně 
zavolali na linku tísňového volání „156“ 
a strážníci městské policie zajistí od-
borný sběr a jeho následnou likvidaci.

Zuzana Gašpar, MP hl. m. Prahy

Policejní okénko

Pražští strážníci kontrolovali dětská 
hřiště
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Za účasti tří ze čtyř hlavních protago-
nistů starosta MČ Praha-Lysolaje Ing. 
Petr Hlubuček slavnostně zahájil další 
ročník sochařského sympozia. Lysolaje 
hostí již III. sochařské sympozium. Do 
neděle 5. 6. 2016 je možno v přírodní 
památce Housle pozorovat při práci čtyři 
vybrané sochaře. Pod rukama zkuše-

ných profesionálů zde vznikají sochař-
ská díla z hořického pískovce, která bu-
dou po ukončení sympozia instalována 
na atraktivních místech městské části a 
stanou se tak natrvalo součástí života 
Lysolaj. Udělejte si procházku a užijte si 
trochu živé kultury! Sochařské sympo-
zium pořádá Sdružení sochařů Spolek 
sochařů České republiky ve spolupráci 
Městské části Praha-Lysolaje a za fi-
nanční podpory hlavního města Prahy.

Cílem akce je přinést veřejnosti netra-
diční zážitek, neboť sochařské sympozi-
um je atraktivní kulturní událost, tzv. živá 
výstava, kde je již samotný proces umě-
lecké tvorby otevřený široké veřejnosti. 

Účast na sympoziu, jehož třetí ročník 
probíhá, stejně jako ročníky minulé, 
pod patronátem akademického socha-
ře Milana Váchy, přijala trojice socha-
řů z Čech, ale nechybí ani zahraniční 

účastník, kterým je letos  Jean-Paul 
Chablais. Narodil se v roce 1952 ve 
Francii. Je členem Maison des Artistes 
Paris. Tvoří ve Francii, České republice, 
Austrálii, Severní a Jižní Americe, Me-
xiku, Kostarice, Asii, kde se zúčastnil 
mnoha výstav a sochařských sympozií. 
Jeho umělecká díla jsou instalována v 
mnoha státech světa a jsou také sou-
částí veřejných a soukromých sbírek.

Jedinou dámou ve čtveřici autorů je 
MgA. Barbora Chládková. Křtěná Vlta-
vou,  absolventka pražské Akademie 
výtvarných umění, je jednou z mála 
sochařek, které se vydaly cestou figu-
rativního sochařství. Dva roky strávila s 
rodiči v Brazílii a po návratu domů zvo-
lila nejprve keramiku. Její motivy byly 
především z rostlinné a živočišné říše. 
Po studiu na keramické škole přešla 
na AVU - ateliér figurálního sochařství 
a medaile prof. J. Hendrych, kterou do-

končila v roce 2007. Vyučuje na mezi-
národní vysoké škole architektury Ar-
chip - sochařství. Její tvorba zdobí např. 
královédvorskou ZOO. Ke ztvárnění si 
tentokrát vybrala komorní téma Rodina.     

Ak. sochař Jiří Středa se narodil roku 
1956 v Náchodě. Studoval na Střední 
průmyslové sochařsko-kamenické škole 
v Hořicích v Podkrkonoší a na Akademii 
výtvarných umění v Praze. V rámci stu-
dia pobýval v Belgii, Řecku, Rakousku 
a Francii. V poslední době se téměř vý-
hradně věnuje vlastní tvorbě. Jeho díla 
jsou k vidění v Praze, Pardubicích, Po-
děbradech či v Rájci-Jestřebí. Pod jeho 
rukama vznikne dílo s názvem Otisk.

Ak. sochař František Svátek se narodil 
v roce 1945 v Táboře. Absolvent Prů-
myslové školy jaderné techniky v Praze, 
poté vystudoval SUPŠ sochařsko-kame-
nickou v Hořicích a AVU v Praze. V roce 
1974 odchází zprvu do Říma, azyl však 
získává v Německu. V roce 1976 se jako 
stipendista Instituto Centrale del Restau-
ro do Říma opět navrací a podílí se na 
restaurování tamních fresek a mozaik. 
Později vyučuje sochařské techniky na 

Universitě v Kasselu, pedagogicky pů-
sobí v Centro Europeo per la Conserva-
zione del Patrimonio Architettonico v Be-
nátkách. Od roku 1999 trvale žije v ČR. 
Jeho tvorbu potkáte v Japonsku, Itálii, 
Švýcarsku, ale také třeba v Praze, Plz-
ni nebo Jindřichově Hradci. V rámci so-
chařského sympozia tvoří dílo Stínohry.

Stejně jako v předešlých ročnících 
bude sochařské sympozium zakon-
čeno společnou vycházkou. Sejdeme 
se ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 17:00 hodin 
u hasičské nádrže a po výkladu zú-
častněných sochařů se přesuneme na 
závěrečné občerstvení do restaurace 
U Valentů. Všichni jste srdečně zváni.     

 ÚMČ Praha-Lysolaje

III. Sochařské sympozium Lysolaje

Návrh díla „Jaro“ - Jean-Paul Chablais

Návrh díla „Rodina“ - MgA. Barbora 
Chládková

Návrh díla „Otisk“ - ak. soch. Jiří Středa

Návrh díla „Stínohry“ - ak. soch. Franti-
šek Svátek

Sochařské sympozium bylo zahájeno 
14. 5. 2016 na Slavnosti květů



za HUMny
| Oheň loni způsobil v Praze škodu za 
180 milionů a usmrtil 14 lidí. Nejčastěji 
byli loni hasiči voláni k technickým ha-
váriím, zasahovali u 4 309 případů. Po-
žárů bylo 2 387, následovaly dopravní 
nehody (983) a úniky nebezpečných lá-
tek (786). Oheň ve většině případů způ-
sobil škodu do 10 000 korun. Třináctkrát 
vznikla škoda nad milion, dvakrát nad 
deset milionů korun. V květnu shořela 
střecha firmy Maso Profit, škoda byla 30 
milionů korun. V srpnu ve Vysočanech 
hasiči uchránili při požáru skladové a 
výrobní haly majetek v hodnotě 90 mi-
lionů korun, škoda byla deset milionů. 
Pražský hasičský sbor zaměstnává 915 
lidí, 137 žen a 778 mužů. Na jejich mzdy 
loni vynaložil přes 394 milionů korun. 
Pražští hasiči mají 106 zásahových vo-
zidel, 43 užitkových aut, 20 přívěsů a 18 
plavidel. Vyjíždějí z 34 základen, dal-
ší jsou u konkrétních firem – například 
na letišti, v dopravním podniku nebo 
Správě železniční a dopravní cesty.

| Počet obyvatel Prahy se loni zvýšil o 
8 370 na 1 267 449 lidí. Přírůstek vznikl 
hlavně stěhováním, do metropole se při-
stěhovalo 33 711 lidí a odešlo 27 680.  Z 
celkového počtu lidí, kteří se loni do Pra-
hy přistěhovali, přišlo 40 procent z ciziny, 
přesně 13 310. V MČ Praha-Lysolaje se 
počet obyvatel zvýšil ze 1 414 na 1 421.

| V dopravní hale Národního technického 
muzea (NTM) na Letné začala výstava, 
která představí legendární motorovou 
tříkolku naší minulosti – vozítko značky 
Velorex. Navštívit ji můžete až do kon-
ce září. Vystavena je desítka vozítek. 
Takzvaný Hadraplán patří mezi legen-
dy československých silnic z let socia-
lismu. Osudy tohoto vozidla ale nebyly 
vůbec jednoduché. Ve složitém období 
počátku padesátých let 20. století však 
bratři Stránští dokázali přesvědčit kormi-
delníky znárodněného průmyslu, že prá-
vě jejich tříkolka je tím nejvhodnějším 
vozidlem pro naše invalidy. S reklam-
ním heslem „Tělesně vadní do šťastné 
budoucnosti!“ vzniklo zhruba patnáct 

tisíc tříkolek a ještě necelých patnáct 
set čtyřkolových modelů. Velorex se 
udržel ve výrobě více než dvacet let a 
dočkal se dokonce exportu do zahraničí.

| Nová vinárna je v Terronské ulici 64 
u zastávky autobusů Čínská. Býva-
la tu dříve vinárna Martina Kodla od 
Zvířátek z Tichého údolí, pak Šaka-
lí šenk. Nové jméno je Zvláštní časy. 
Otevřeno je denně od 10 do 22 hodin. 

| Radnice Prahy 6 schválila návrh pod-
povrchového propojení mezi Dejvicemi 
a Veleslavínem formou dvou ražených 
jednokolejných tunelů. To by mělo být 
realizováno v rámci modernizace že-
lezničního spojení Prahy s Kladnem (s 
plánovanou odbočkou na Letiště Václa-
va Havla). Navrhovaná technologie raž-
by, jež se zpravidla užívá při budování 
tras metra, je ve srovnání s ostatními 
efektivnější, levnější a výrazně šetr-
nější k životnímu prostředí i zástavbě. 
Vedení Prahy 6 bude proto pokračovat 
v podpoře přípravy právě této varianty.

| Na Pražském hradě působí nová hasič-
ská jednotka. Specializuje se na ochra-
nu Hradu a historických památek, ale i 
na chemickou službu. Útvar je podřízen 
přímo generálnímu řediteli Hasičského 
záchranného sboru České republiky. 

V Domě nejvyššího lovčího v klidném 
Jízdárenském dvoře Pražského hra-
du se ve směně střídá patnáct hasičů 
a velitel. Nový Hasičský útvar ochrany 
Pražského hradu vznikl 1. ledna 2016 
na základě novely zákona o hasičích. 
Součástí útvaru je jednotka, která za-
bezpečuje výjezd dvou družstev. Jedno 
z nich je vždy vyčleněno pro zajištění 
bezpečnosti areálu Pražského hradu. 
Kromě ochrany hradního areálu má na 
starosti i výjezdy ve svém zásahovém 
obvodu, který zahrnuje Hradčany, Ma-
lou Stranu, Dejvice, Bubeneč, Lysola-
je, Sedlec a Suchdol. K zásahu přitom 
musí vyjet do dvou minut. Hasiči byli 
na Hradě i před vznikem Hasičského 
útvaru ochrany Pražského hradu, vznik 
nového útvaru si vyžádala jak zvýšená 
potřeba specializace, tak i celková bez-
pečnostní situace.  Letos hasiči kromě 
výjezdů do vnějšího hasebního obvo-
du několikrát zasahovali i v samotném 
areálu Pražského hradu. Především se 
jednalo o odstraňování ledu a sněhu po-
mocí výsuvného žebříku ze střech v mís-
tech, kde by byli ohroženi návštěvníci.

| V Anti.kvariátu Dejvického diva-
dla je nová výstava, fotografie aktů, 
jejichž autorem je herec DD Hy-
nek Čermák (na civilním snímku).

Vizualizace rychlodráhy Praha–Kladno
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První prototyp vozítka Velorex 

Nová vinárna je v Terronské ulici 

Herec Hynek Čermák



| Od ledna do prosince se v Praze na-
rodilo 14 759 dětí a zemřelo 12 420 lidí.

| V Praze 6 od 15. 8. 2016 vzniknou smí-
šené parkovací zóny, které budou sloužit 
rezidentům i návštěvníkům zároveň. Více 
informací k tomuto tématu přineseme v 
příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

| Od poloviny května otestuje dopravní 
podnik na lince číslo 147 mezi zastáv-
kami Dejvická a Suchdol ověřovací pro-
voz autobusů se speciální úpravou pro 
přepravu jízdních kol. V minulosti došlo 
k zavedení a následnému rozšíření pře-
pravy kol v metru i tramvajích. Bicykly 
se budou ve zkušebním provozu vozit 
na zadních čelech nízkopodlažních au-
tobusů. V první fázi bude přeprava mož-
ná pouze ve směru z centra (do kopce). 
Naložení jízdních kol bude umožněno v 
zastávkách Dejvická (přestup z metra) a 
V Podbabě (přestup z přívozu) a vyklád-
ka v zastávkách Internacionální a Výhle-
dy. Nakládku a vykládku si bude zajiš-

ťovat sám cestující, řidič kolo uzamkne 
k nosiči. Cestující obdrží od řidiče vi-
sačku. Tahle zdržení jsou důvodem pro 
omezení počtu zastávek. Vybavené au-
tobusy budou označeny piktogramem 
jízdního kola a jejich nasazení bude vy-

značeno v jízdním řádu. Podobně jako v 
metru, tramvajích nebo na přívozu bude 
jízdní kolo i zde přepravováno zdarma. 

| 11. května byla na Vítězném náměstí 
oficiálně představena veřejná platforma 
Šesťák. Ta bude sloužit rekreačnímu 
setkávání lidí i oživení místního pro-
stranství díky pestrým kulturně-spole-
čenským aktivitám.  Pro návštěvníky 
budou na místě k dispozici stolní hry, 
hudební nástroje, houpací sítě i poulič-
ní knihovna. Současně se tam budou 
pravidelně konat rozmanité akustické 
koncerty, umělecké výstavy či kreativní 
vystoupení streetartových performerů. 

|  Petr Bratský (ODS) nebude v našem 
volebním obvodu obhajovat senátorský 
post. Koho strana nasadí místo něj, 
však zatím neoznámila. „V politických 
funkcích – starosta, poslanec, sená-
tor – jsem již od roku 1990. Myslím, 
že se svými zkušenostmi se nemusím 
bát o svoji budoucnost. O žádné po-
litické funkce určitě usilovat nebudu,“ 
napsal Právu Bratský. ANO vyšle do 
souboje tanečníka Harapese, TOP09 a 
STAN ředitele Gymnázia Jana Keple-
ra Růžičku (zastupitel Prahy 6, získal 
vůbec nejvíc hlasů ze všech zvole-
ných), komunisti nasadili zastupitele 
Pavla Fraňka a ČSSD Pavla Křečka.

| Suchdol na severu Prahy hlásí unikát-
ní nález. Před pár dny se na pozemku 
určenému pro stavbu rodinného domu 
našly v hloubce zhruba jednoho metru 
pod povrchem dva hroby se zachovalý-
mi kosterními ostatky. Podle prvních od-
hadů pochází z doby 3700 až 4000 let 
před naším letopočtem! Majitelé pozem-
ku si budou muset na zahájení stavby 
počkat.  V obou hrobech leží u koster 

nádoby. Ostatky jsou od sebe vzdáleny 
několik metrů, hlavami míří k sobě. To 
by mohlo třeba znamenat, že se jedná 
o muže a ženu.  Pár kilometrů od mís-
ta aktuálního nálezu, v Úněticích, bylo v 
70. letech 19. století odhaleno pohřebi-
ště spadající do doby kolem roku 2300 
př. n. l. Podle místa nálezu získala ar-
cheologická kultura spadající do starší 
doby bronzové název Únětická kultura.

| Rada hl. m. Prahy schválila uzavření 
smlouvy na stavbu polyfunkčního ob-
jektu na Hokešově náměstí v městské 
části Přední Kopanina. Zakázku získa-
la společnost Konsit, a.s. s nabídkovou 
cenou 10 393 430 korun bez DPH. Nový 
objekt bude sloužit mimo jiné jako sídlo 
úřadu městské části a služebna měst-
ské policie. Rekonstruována bude také 
komunikace a ostatní zpevněné plochy.

| Další z pravidelných výstav, které se 
v letošním roce konají na Vítězném 
náměstí v Praze 6, zahájil v pondělí 
16. května náčelník Generálního štábu 
AČR armádní generál Josef Bečvář. 
Výstava nese název Karel IV. – člověk 
a panovník. „Tentokrát není expozice 
před budovou Generálního štábu vě-
novaná čistě vojenskému tématu jako 
obvykle, ale mimořádné osobnosti na-
šich i evropských dějin. Armáda České 
republiky se jako významná složka naší 
společnosti tímto také připojuje k osla-
vám 700. výročí narození českého krále 
a římského císaře,“ uvedl při zahájení 
výstavy náčelník Generálního štábu 
AČR generál Bečvář a dodal: „I když 
byl Karel IV. více státník a politik než 
voják, samozřejmě se účastnil v čele 
vojsk mnoha bitev.“ Autor výstavy Jan 
Biederman z Vojenského historického 
ústavu Praha shromáždil bohatý a pes-
trý obrazový materiál doplněný o texto-
vý výklad. Na jednotlivých panelech se 
tak návštěvníci seznámí jak s osobním 
životem, tak státnickým dílem Karla IV.

| Členové SDH  Lysolaje asistova-
li při pálení čarodějnic na louce  u 
Žežulky v Šáreckém udolí, které se 
konalo v sobotu 30. 4. 2016. fefík

Kosterní ostatky z doby až 4000 let před naším letopočtem nalezené v Suchdole
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Autobus pro přepravu kol

Čarodějnice v Šáreckém údolí



Členové petanque clubu se s nad-
cházejícím teplým počasím zúčast-
ňují stále většího počtu soutěží.

Pepa Malý získal 2. místo v turnaji 
„Zahajovák“. V neděli 22. se naši hráči 
zúčastnili 18. ročníku Kulový král UBU 
a jen „o prsa“ nedosáhli na medailo-
vá místa. Petanque club také vyslal 
své zástupce ve středu 25. května na 
den plný sportu na stadion Kotlářka, 
kde mezi jinými sporty probíhaly vel-
ké bitvy na petanquových dráhách.

Všichni hráči srdečně zvou další zá-

jemce o tuto zajímavou hru na tréninky, 
které probíhají v letních měsících na 
hřišti U zázračné studánky od 18 hodin, 
případně je možné po domluvě v neděli 
zajet do Únětic na hřiště u Sokolovny.                                                                              

Těšíme se na vás. 

 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Příroda se pro-
bouzí, jež dorazily do redakce Ly-
solajského zpravodaje, odbornou 
porotu naší  fotosoutěže nejvíce 
zaujal prostý detail větvičky s růžo-
vými kvítky. Snímek vytvořil Ond-
řej Sameš. Gratulujeme k vítězství. 
Cena od partnera fotosoutěže Cen-
tra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 
500 Kč na fotoslužby, je připravena k 
vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

Pro třetí kolo jsme vybrali                   
následující téma: 

Otisk času.

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

ÚMČ Praha-Lysolaje

Fotosoutěž Životní jubilea
Paní Jaroslava Svobodová

narozena 2. 4. 1915 - 101 let 
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Foto: Ondřej Sameš

Pan Jiří Burkert

narozen 5. 4. 1931 - 85 let 

 

Znáte zajímavý strom v Praze? Za-
pojte se do fotografické soutěže.
Právě probíhá 3. ročník fotografické 
soutěže na téma Pražské stromy. 
Soutěžící mohou posílat fotogra-
fie, jejichž hlavním námětem jsou 
stromy rostoucí na území Prahy. 
Soutěž vyhlašuje web o památných 
a významných stromech Prahy – 
Pražské stromy a Agentura Koni-
klec. Příspěvky je možné zasílat do 
konce srpna 2016. Nejlepší snímky 
vybere odborná porota a na slav-
nostním vyhlášení se soutěžící mo-
hou těšit na mnoho hodnotných cen. 
Cílem soutěže je objevit stromy, které 
si zaslouží naši pozornost. „Důležité 
je jak estetické hledisko, tak i spojení 
stromu s historií a místem na kterém 
roste, říká autor webu Pražské stro-
my Aleš Rudl. Fotografie je potřebné 
posílat v digitální podobě e-mailem 
nebo jinou elektronickou formou v do-
statečné kvalitě a vždy uvést přesné 
místo, kde strom roste. Vítané je též 
připojení dalších informací ke stro-
mu či okolnostech jak snímek vznikl. 

Sběrná adresa pro zasílání sním-
ků je prazskestromy@seznam.cz. 
Každý soutěžící může poslat max. 
5 fotografií. Slavnostní vyhlášení s 
promítáním fotografií proběhne na 
konci září. Pro autory nejlepších 
snímků je připraveno mnoho od-
měn, které poskytli partneři soutěže. 
Více informací o soutěži můžete na-
lézt na webu www.prazskestromy.
cz, který je průvodcem po památ-
ných a významných stromech Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy

Fotosoutěž hl. m. Prahy

Paní Eva Matyášová

narozena 30. 4. 1941 - 75 let 

Pan Jiří Jonák

narozen 5. 4. 1941 - 75 let 

Paní Věra Jonáková

narozena 18. 4. 1946 - 70 let 

Paní Ludmila Zapletalová

narozena 28. 4. 1946 - 70 let 

Petanque club Lysolaje

Pan Petr Janák

narozen 13. 5. 1946 - 70 let 

Paní Jitka Štěpánová

narozena 20. 5. 1946 - 70 let 

Paní Hana Brejníková

narozena 23. 5. 1946 - 70 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let.
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Fotosoutěž

Proběhl 22. Mezinárodní knižní vele-
trh a literární festival Svět knihy Pra-
ha 2016. Na této knižní události roku 
naše Šárka Váchová pokřtila svou 
novou knihu s názvem Tajemství srd-
ce, kterou vydala v rámci Edice Čes-
ké televize. A jeden výtisk věnovala 
také malým čtenářům naší Místní 
knihovny Petra Šabacha. Děti čeka-
jí dlouhé prázdniny a tato knížka jim 
může udělat léto ještě krásnějším. 

Tajemství srdce - Šárka Váchová
Byla nebyla dvě království. Jedno, 
laskavého a spravedlivého krále Sla-
vomíra a to druhé, zlého a zpupného 
krále Murdychora. Ve Slavomírově 
království se lidem žilo dobře. Moh-
li se radovat z výsledků své práce a 
těšili se na brzké narození králova 
potomka. Zato v Murdychorově zemi 
třeli poddaní bídu s nouzí, zatímco je-
jich panovník se topil ve zlatě a stále 
mu to bylo málo. Pomocí zlých čar a 
kouzel napadl a zničil mírumilovné 
království svého souseda, aby dosáhl 
ještě větší moci a nesmrtelnosti. Pro-

ti temným silám se naštěstí postavila 
dobrá kouzla a hrdinové, kteří jednají 
čestně a statečně, jsou vytrvalí, ochot-
ně pomáhají druhým a jsou věrni svým 
slibům i sobě navzájem. A nemyslete 
si, že se to týká jen lidí. Podobné vlast-
nosti mají i zvířátka a tato pohádka by 
se bez nich neobešla. Proto otevřete 
první stránku, příběh o tajemství srdce 
a o Jiříkovi a Zlatovlásce právě začíná.

Pro čtenáře Fotosoutěž

Čas růží

V zahradě kvetou mnohé oblíbe-
né a vyhledávané keře, trvalky i 
cibuloviny a do květu jdou i první 
letničky. Zejména ty můžeme kaž-
doročně obměňovat a vytvářet tak 
příjemnou změnu ve vzhledu nejen 
záhonů, ale i celé zahrady. V červnu 
zrají třešně, višně a hlavně jahody.
O tomto měsíci se říká, že je časem 
růží. Nádherné růže ale vyžadují péči 
- nesmí jim chybět vláha. Při suchém 
počasí je nutná důkladná dodatečná 
závlaha 1x týdně s nakypřením půdy 
- pokud možno v dopoledních hodi-
nách, aby listy do večera oschly. Mla-
dé růže mají vyšší potřebu vody než 
keře starší, dobře zakořenělé. U růží 
je nutné zajistit správnou výživu (spe-
ciální hnojiva pro růže), ochranu proti 
padlí, rzi, napadení mšicemi, pilatka-
mi a křísy. Pokud si budete chtít po-
řídit novou růži, dejte přednost růžím 
osvědčeným, které prošly zkouškami 
kvality a odolnosti v Německu - nesou 
označení ADR, nebo mají  nizozem-
ský přívlastek špičkové TOP růže.

Zdroj web http://www.zahradkari.cz/

Zahrádkář radí

 

Po delší době jsme se rozhodli udě-
lit prestižní „ocenění“ Antilišák za 
společensky nepřijatelný počin.  

Nádherná ikebana vytvořená s las-
kavou péčí Ludmily Malé, která 
zdobila pódium 29. ročníku Slav-
nosti květů, rukou nenechavce již 
druhým rokem zmizela. Doufáme, 
že květiny, touto dobou již jistě po-
vadlé, zkrášlily dotyčnému interiér. 

Antilišák



    
  

  

29. ročník Slavnosti květů
Sluníčko, oslava jara a poho-
da, to byly nejdůležitější zna-
ky celého sobotního odpoledne. 

Letošní, předjubilejní 29. ročník Slav-
nosti květů by asi bylo nejlepší vy-
hodnotit v číslech. V číslech daných 
počtem návštěvníků a účinkujících, 
nafukovacích balónků i vyfouknu-
tých mýdlových bublin, litry piva a ki-
logramy masa, dížemi těsta na mo-
ravské koláče či trdelníky nebo třeba 
počty cen v tombole. Všechna zmí-
něná čísla byla skutečně rekordní. 

Pomyslnou bránou letos vstoupilo do 
Houslí ke dvěma tisícovkám návštěvní-
ků. Kytičky na klopu, tradiční „vstupen-
ky“ na Slavnost květů, se staly již záhy 
po začátku programu nedostatkovým 
zbožím, provozovatelé stánků se pilně 
činili, aby se tvořily fronty dlouhé tak 
akorát a nikdo kvůli žízni či hladu nepři-
šel o „to své“ vystoupení. Rodiny s dět-
mi malými i většími, tedy diváci a účin-
kující prvního odpoledního bloku přišli 
včas, děti školní i školkové na pódiu 
zúročily náročnou přípravu, rodiče tles-
kali a mrňata si oddechla, že to mají za 
sebou a mohou se volně rozběhnout po 
okolních stráních, vyřádit se na skáka-
cím hradu, mlsat nebo mířit na špejle ve 
střelnici našich hasičů. Opičky, hvězdy 
malého pódia, nadchly svou šikovnos-
tí, ostřílení matadoři Docenti, krásná 
dáma s harmonikou Petra Börnerová se 
svým triem & speciálním hostem Bese-
nyei Csaba a excelentní Beatles revival 
s názvem Mrtvej brouk, to byl odpoled-
ní programový blok. Večer ve znamení 
Petra Vondráčka a jeho tancechtivých 
a tančících fanynek, hlavní pódium 

pokryto květy, jako někde ve Vegas. 
Skvělá skupina Pyroterra zodpověd-
ným, kteří šli domů ukládat vzpouze-
jící se, rozdováděné děti předtím, než 
se vrátí na finále bohatého programu, 
svítila na cestu. Osvědčený a jako 
vždy skvělý Strahov by dokázal hrát do 
rána, ale co naplat, noční klid je noční 
klid, musíme domů, tak zase za rok...

Děkujeme všem, kteří se na přípravě 
letošní Slavnosti květů podíleli organi-
začně, nápadem, finanční podporou, 
pomocnou rukou, vystoupením, obslu-
hou jednotlivých stánků, profesionálům 
i dobrovolníkům. Díky nim, za mohutné-
ho přispění všech návštěvníků a přízni 
počasí se slavnost mimořádně povedla. 

V Houslích už zase kralují zvířa-

ta místně příslušná, tráva se po vy-
datném dešti vzpamatovala do sytě 
zelena a nikde nezbyl ani papírek. 

Již nyní se společně můžeme tě-
šit na jubilejní 30. ročník, kte-
rý přinese i řadu překvapení. 

ÚMČ Praha-Lysolaje


