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ážení sousedé, z pohledu službu u brány majícího vypadá slavnost úplně jinak než z pohledu návštěvníka, mnohdy poučeného třiceti
předchozími ročníky, náhodného kolemjdoucího, na kole projíždějícího výletníka či majitele
smečky čtyřnožců, který je čistě náhodou zrovna
v nejlepším běží vyvenčit do Houslí. Ačkoliv účinkující byli u vstupu od návštěvníků snadno k rozeznání, hemžení spousty dětí s povědomým
logem na tričku nešlo přehlédnout. Základna
SDH Lysolaje se utěšeně rozrůstá o mladé hasičezáchranáře a v Houslích tak máme záruku dobrého zdraví i za manipulace s otevřeným ohněm.
Oproti zvyklostem pršelo sice vydatně, ale jen
chvilku, takže jsme se průběžně dozvídali, že před
nedávnem vyčištěná hasičská nádrž se stala přirozenou součástí letošního programu. Byla velkým
lákadlem jak pro děti, tak pro tancem znavené.
Buď jak buď, těch, kteří se přišli pobavit na naši největší
akci roku, Slavnost květů, bylo k patnácti stovkám.

má a všichni se dobře baví. Letos nejsou kytičky?
Aha, náramky, jako na fesťáku, super... Oddychli
jsme, že se letošní inovace „vstupenek“ setkala
s kladným ohlasem, navlékali náramky na ruce
dětí i dospělých a již kolem páté odpolední viděli prázdné dno krabice, všech tisíc náramků bylo
rozdáno a od té chvíle se rozdávaly již jen úsměvy.
Dlužno říci, že si nikdo z neobdarovaných nestěžoval a kasička na dobrovolné vstupné se utěšeně
plnila, za což vám všem patří velké poděkování.

Přípravě slavnosti byla i letos věnována mimořádná
pozornost. Opět jsme se pokusili přijít s něčím neotřelým, upravit celý prostor tak, abychom nijak neuškodili okolní přírodě a nerušili přirozené obyvatele
Houslí. Děkujeme všem, kdo s přípravou pomáhali.
Bez účinkujících, ať již profesionálních či amatérských aktérů - školáků a muzikantů, bez dobrého
jídla, pití a pamlsků, balonků, mobiliáře, podpory a
pomoci našich hasičů a zodpovědné přípravy tomboly by slavnost nebyla slavností. Děkujeme všem
Trochu jsme ve stínu letitých kaštanů, navlečeni do kdo přišli a dobře se pobavili a v klidu se rozešli do
něčeho teplejšího, záviděli vyletněným návštěv- svých domovů, aniž by po sobě zanechali v naší příníkům a ve volných chvilkách, kterých nebylo rodní památce stopy bujného veselí. Zkrátka děkumnoho, se zaběhli ohřát na palouk, načerpat něco jeme, že se letošní ročník povedl a těšíme se na shleslunečních paprsků, opatřit lístky do tomboly, po- danou příští rok při stejné příležitosti. Protože jinak
jíst vynikající klobásu (na pivo došlo až večer, po je těch příležitostí k setkávání mnohem, mnohem víc.
službě) či jen překontrolovat, že program běží jak
MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty

Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Nepřízeň počasí už nás nemusí trápit

Čarodějnice jsme slavili u sousedů v Šáreckém údolí

Naši zastupitelé uctili památku obětí 1. a 2. sv. války

Beseda se Šárkou Váchovou

Slavnost květů lákala na tradiční....

... i netradiční atrakce a zajímavosti

Výkony všech vystupujících měly grády

Těšíme se na viděnou v příštím roce
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Zprávy z radnice

3. Sauna – probíhá projednání připojení
na elektřinu, předpoklad dokončení je
do konce letošního roku. O akci jsme
informovali ve zpravodaji č. 01-02/2018.
4. Fotbalové hřiště na Štěpnici – předpokládaný termín zahájení prací je červenec a dokončení I. etapy je plánováno
do konce letošního roku. II. etapa spočívající ve výstavbě zázemí proběhne
v roce 2019. O akci jsme informovali ve
zpravodaji č. 03-04/2018
5. Výstavba v lokalitě Dolina - dokončuje
se projekt pro územní řízení. Dokumentaci pro nás vytváří významné architektonické studio knesl kynčl architekti
s.r.o. Městská část sama postaví novou
mateřskou školu, společenský dům, bytové domy s 26 byty a nebytový objekt
s mateřským centrem, ordinacemi a
prodejnami. Stavbu plánujeme zahájit v
červnu 2019. O akci jsme informovali ve
zpravodajích č. 09-12/2017 a 01-04/2018.

Rádi bychom vás informovali o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav
nového územního plánu Prahy - Metropolitního plánu (MPP), což je nejdůležitejší dokument z pohledu rozvoje města,
který stanoví možnost nové zástavby na
území hl. m. Prahy po dobu následujících 20 let. Tento plán nahradí současný
územní plán, který přestane platit v roce
2022 Každý z vás má možnost se k věci
vyjádřit do 27. 7. 2018 prostřednictvím
připomínek zaslaných po uskutečněném
společném jednání, které proběhne 27.
6. 2018 v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Příprava Metropolitního plánu je
složitý proces, který ovlivňuje politická
reprezentace hl. m. Prahy (zadavatel),
architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji
nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např.
památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost. Oficiální návrh
plánu (návrh přijatý pořizovatelem) je v
současné době zveřejněn na webu Institutu plánování a rozvoje Prahy plan.iprpraha.cz a na stránkách Odboru Územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy
Více informací naleznete také na našich
webových stránkách. Naše městská část
bude k návrhu taktéž zasílát připomínky, Nad projektem s panem arch. Kynčlem
které v současné době připravujeme a
budeme je projednávat na příštím za- 6. Příprava nové radnice - více na straně
sedání zastupitelstva dne 20. 6. 2018. 10.
7.Výstavba nových obecních garáží na
Rádi bychom vás seznámili s výčtem plá- konci Květová ulice - na místě současnovaných nebo již zahájených investič- ných již nevyhovujících garáží postaních akcí:
víme nový objekt pro umístění techniky
1.Revitalizace Denkrovy pískovny - 1. a zázemí pro pracovníky městské části.
Etapa (zemní práce) byla zahájena v Stavba se nachází ve fázi projektu pro
březnu 2018, předpokládaný termín územní řízení, realizaci předpokládáme
dokončení říjen až listopad 2018, 2. dle finančních možností v letech 2019
etapa (povrchy sportovišť, komunikace, až 2020.
inženýrské sítě) – předpoklad dokončení 8. Stezka podle potoka – v úseku mezi
léto 2019. O akci jsme informovali ve vodní nádrží a autobusovou zastávkou
zpravodaji č. 03-04/2017.
„Žákovská“ bude vybudována cesta pro
2. Chodník podél ulice Štěpnice a zah- pěší s prvky malé naučné stezky. Předdrádkářské osady Zavážky , který propojí pokládaná realizace 2018-2019.
chodník na konci Lysolajského údolí s 9. Schodiště k propojení ulice Lysolajské
plánovým fotbalovým hřištěm – stavba údolí z místa mezi zbrojnicí SDH a autobude zahájena v červnu 2018, předpo- busovou zastávkou „Žákovská“ k zahrádkládaný termín dokončení je září 2018. kářské osadě Na Zavážkách , na vyhlídku
O akci jsme informovali ve zpravodaji č. se sochou „Jaro“ – realizaci předpoklá03-04/2018.
dáme do konce letošního roku.

10. Dostupné bydlení Lysolaje – výhled
pro vybudování malých řadových rodinných domků a domu pro seniory v
místech zahrádkářské osady V Zátiší,
podél komunikace Štěpnice. Výstavba
bude spojena s úpravou celého prostoru
otočky autobusu.
11. Přípojka elektro pro petangové hřiště - v projektové přípravě, předpoklad
realizace do června 2019.
12. Stavební úpravy pomníku 1. a 2. sv.
války v Lysolajském údolí - místo si zaslouží po letech radikálnější rekonstrukci,
ke které bychom rádi přistoupili ještě
v tomto roce u příležitosti 100. výročí
založení naší republiky.
Zastupitelé a zaměstnanci úřadu absolvovali pracovní setkání s vedením Letiště Praha, a.s. přímo na Letišti Václava
Havla k problematice plánované stavby
nové letové dráhy a tím vytyčení tzv.
ochranného hlukového pásma v prostoru Lysolaj. V ochranném hlukovém
pásmu by se nacházela velká část našeho území a byly by zde leteckým provozem významně porušovány hlukové
limity. Naše městská část trvale odmítá
výstavbu dráhy blíže k centru města,
jejíž provoz by zásadně ovlivnil život v
Lysolajích. Byli jsme tak na letišti potvrdit náš negativní postoj k této stavbě.

Pracovní setkání na letišti

I v letošním roce se můžete těšit
na provoz letního kina v atriu Základní školy Járy Cimrmana První
promítání proběhne ve čtvrtek 28.
6. 2018 od 21:00 hodin. První část
programu je nalezení na straně 7.
Všem lysolajským dětem přeji úspěšný poslední měsíc školy s co nejlepším vysvědčením. A vám všem
ostatním přeji hezké, již téměř letní
dny.
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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ZŠ Járy Cimrmana
Na následujících řádcích přinášíme informace o vybraných akcích, které se uskutečnily v naší
škole v březnu a v dubnu 2018.
Začátkem března proběhl v 5. třídě
program Sebeúcta. Tématem bylo
poznání sebe i druhých. Děti se učily
řešit různé modelové životní situace
z pozice sebe samého, ale také uvažovaly nad jednáním lidí kolem sebe.
V úterý 13. 3. vyrazila 4. a 5. třída do kina
Ponrepo na filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět. Děti zhlédly
tři krátké filmy, životní příběhy svých
vrstevníků z různých koutů světa. Měly
možnost porovnat jiné kultury, odlišné
způsoby života a situace, do kterých se
stejně staré děti dostávají a jak je řeší.
Následující den, 14. 3., se uskutečnil
v 8. třídě workshop s tématem migrace. Žáci vyslechli konkrétní příběh
dívky Aishy, která se ze Sýrie kvůli válečnému konfliktu dostala v 15 letech
do České republiky. Během interaktivního worshopu si vyzkoušeli formou
scének různé situace z její domoviny a
pochopili tak lépe kulturní odlišnosti.
Ve čtvrtek 15. 3. se vybraní žáci 7. a 8.
třídy zúčastnili regionálního kola Lesnické soutěže YPEF, která proběhla na
Lesnické fakultě ČZU. Naše dvě tříčlenná
družstva si skvěle vedla a v silné konkurenci 20 družstev, převážně z gymnázií,
naši žáci získali krásné 6. a 12. místo.

Týž den proběhl v 3. A (a o den dříve
v 3. B) workshop Zážitkem k porozumění, který seznamuje nenásilnou a inovativní formou s inkluzí
žáků se sluchovým postižením.
V pondělí 19. 3. vyrazili druháci do
divadla Kampa na divadelní představení Škola malého stromu inspirované

stejnojmennou knižní předlohou. Zajímavé představení, které sehrály dvě
herečky s minimem rekvizit, plně zaujalo nejen naše žáky. Ve škole se pak
druháci ještě k představení vrátili a povídali si, co se Malý strom učil a naučil.
Dne 20. 3. se žáci 1. A vydali s panem Kamilem Vaňkem na nedaleké
pole, kde orali a seli obilí. Po práci
rozdělali oheň a opekli si špekáčky.
Celé dopoledne se dětem moc líbilo
a již se těší na další podobné akce.
Odpoledne vybraní žáci 5.–8. ročníku
sehráli přátelské utkání v basketbale s
Riverside School, které si všichni užili.
První jarní den, 21. 3., navštívila třída 3. A
Náprstkovo muzeum a spolu s průvodkyní se nejprve vydala po stopách indiánů Severní Ameriky. Naše žáky nejvíce
zaujala část výstavy věnována arktické
oblasti, kterou obývají Inuité. Děti si nenechaly ujít ani „výpravu“ za indiány Jižní
Ameriky, kde se seznámily s dalšími zajímavými exponáty a rovněž se lecco dozvěděly z tajemného života šamanů. Výstava byla zakončena výtvarnou dílnou,
kde si děti vyrobily indiánský náhrdelník.
Týž den dopoledne absolvovala 4. třída
další lekci z dopravní výchovy na Dopravním hřišti Vypich v Praze 6. Na
konci školního roku mají děti možnost
získat cyklistický průkaz, pokud budou
úspěšné v testu a dokáží samostatně
aplikovat pravidla silničního provozu
při jízdě na kole po dopravním hřišti.
Odpoledne se tři žáci z 5. třídy zúčastnili matematické soutěže Šikula,
která se konala v ZŠ Červený vrch.
Páťáci řešili logické úlohy a Jan Zárybnický se stal úspěšným řešitelem.
Ve čtvrtek 22. 3. proběhl v naší škole již
tradiční mezinárodní den, kdy zahraniční
studenti a čeští studenti mající zkušenost se studiem v zahraničí přes organizaci AFS přišli našemu 2. stupni předat
své zkušenosti a zážitky. Letos se žáci
dozvěděli informace o životě v Paraguayi, Itálii, Francii a Costa Rice a především
měli možnost procvičit se v angličtině.
V pátek 23. 3. proběhlo v naší škole
divadelní představení Staré pověsti české, kterého se zúčastnili
žáci 1. stupně a velmi se jim líbilo.
Týž den navštívila 6. A, spolu s účastníky
výše zmíněné soutěže YPEF, Lesnickou
a dřevařskou fakultu ČZU, kde probí-

hal den otevřených dveří. Žáci si prohlédli nejen zoologické sbírky, ale měli
možnost vyzkoušet si práci při těžbě
dřeva na trenažéru a také se seznámili s využitím dronů při lesnické práci.
Dne 28. 3. absolvovala 5. třída dvouhodinový kurz první pomoci s Helpíkem.
Žáci se dověděli spoustu užitečných informací o tom, jak se chovat v krizových
situacích při zranění, jak účinně poskytnout v rozhodujícím momentě první
pomoc a přitom neohrozit sami sebe.
V pátek 6. 4. si 4. a 5. ročník vyslechl
přednášku o životním prostředí, kterou pořádalo Letiště Praha. Děti se
poutavou formou seznámily s čistotou ovzduší, měřením hluku a jeho
dopadem na zdraví, rovněž i s tříděním a zpracováváním odpadu.
Dne 9. 4. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili
německého představení, které jim
zahráli herci z Norimberku. Tématem byly dva příběhy bratří Grimmů,
které spojoval motiv věže. První příběh se jmenoval Jungfrau Maleen a
druhý Rapunzel. Hlavním motivem
obou příběhů byla láska mladých lidí.
V druhém dubnovém týdnu proběhl v naší škole zápis do 1. třídy.
Množství dětí, které k zápisu přišlo,
svědčí o velkém zájmu o naši školu.
V pátek 13. 4. zamířili žáci Klubu mladého diváka do Vinohradského divadla na představení Pygmalion.
Ve dnech 16. 4. a 17. 4. proběhly dvě matematické soutěže – školní kolo Pythagoriády a obvodní kolo matematické
olympiády v ZŠ Červený Vrch, kterého
se zúčastnilo sedm žáků z 6.-8. tříd.
V posledním dubnovém týdnu se
vybraní žáci 5. a 6. třídy zapojili do
projektu Žurnalista. Navštívili Riverside School, kde vedli se svými
vrstevníky rozhovory v angličtině.
Dne 25. 4. se 8. třída zúčastnila v krajské
pobočce Úřadu práce ČR programu, který
jim měl pomoci s budoucím výběrem
povolání a dalším směřováním. Žáci dostali řadu užitečných informací a také si
vyzkoušeli zjednodušený profesiogram.
Ke konci dubna vyrazila 3. A do oblíbeného divadla Minor, kde zhlédla
představení Lipany. Třeťáci se nejen
pobavili, ale získali odlehčenou formou
zajímavé poznatky o husitském období.
Markéta Růžičková, učitelka

Ideální zrcadlovka
pro každého

D3400
+ 18–55 mm VR
+ Nikon
dalekohled
8×21 Aculon T01
zdarma

13 490 Kč

Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1

www.fotoskoda.cz
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Tip na výlet
Západní Hanspaulka
Už jsme se ve Zpravodaji prošli severní částí legendární pražské čtvrti
Hanspaulka a zastavili jsme se u několika architektonických zajímavostí a
skvostů. Je načase se podívat trochu
západněji, kde byly a jsou staré usedlosti Pernikářka, Beránka a Zlatnice, i
když té poslední se vyhneme, aby na
nás nespadla. To usedlosti Beránka a
Pernikářka popraly se s novými časy
lépe, i když také ne zrovna nejšťastněji.
Hanspaulka, jak ji známe, se rodila od
druhé půle 20. let, tedy v čase, kdy
architektuře vládl funkcionalismus.
Co je funkcionalismus?
Je to přímočaré, účelné a bez ozdob.
Je to bílé, sebevědomé a impozantní, pokud tomu věnujete dostatek péče a pozornosti.
A má to rádo sluníčko a prostor.

Usedlost Beránka ve 20. letech minulého století

Zajímavý je i vedlejší dům, číslo 44. Není
už tak výstavný, trochu se na něm podepsala romantická úprava Vladimíra
Grégra z konce 30. let (viz článek o Barrandovských vilách). Jejím architektem a prvním majitelem je totiž jedna
Vila Evžena Linharta na samém vršku z nejpozoruhodnějších postav naší ardejvické ulice Na viničních horách je chitektury – poměrně opomíjený Jan
právě taková. Někteří ji považují za Rosůlek (1900 v Plzni – 1990 v Praze).
vůbec první funkcionalistickou vilu Byl, stejně jako Linhart, členem legenv Praze. Samozřejmě, že i na ní se čas dárního Devětsilu. Projektoval kožní
trochu podepsal, ale on se ani nemusí pavilon nemocnice Na Bulovce, jednu
změnit dům, stačí, když se promění okolí, z perel „nemocniční architektury“. Zajíčtvrť, ulice, zahrada, světlo, atmosféra mavý je i jeho osud – po válce se rozvedl,
doby – a funkcionalistický dům to pozná. vystudoval bohosloví a byl farářem v
Ve své době vzbudila tahle stavba kostele sv. Michaela archanděla v Podolí.
hodně pozornosti, říká se, že se na ni Bydlel v Chocholově kubistickém domě
byl podívat sám Le Courbusier, ikona na Rašínově nábřeží se svojí sestrou –
světové architektury. Ano, ten Le Cor- oblíbenou herečkou Marií Rosůlkovou.
busier, který řekl, že ozdoby, dekorace a barvy v architektuře jsou smy- Ulice Na viničních horách je vůbec zajíslné a primitivní povahy a hodí se mavá. Když do ní zahrneme ještě pokratoliko pro nižší třídy, sedláky a divochy. čující Kozlovskou, budeme překvapeni
(Je to dosti nabubřelé, ale pravý mi- kolik různorodých osobností tu bydlelo.
lovník architektury nad tím mávne Architekt Richard Klenka, rytíř z Vlastirukou a obdivuje, co se mu líbí.) milu, generální tajemník KSČ Miloš Jakeš, hned vedle malíř Oldřich Blažíček,
Mimochodem, stavba dejvické vedle hotelu miliardář Petr Kellner, navily Evžena Linharta a jeho paní proti kritik a esejista F. X. Šalda, trochu
Emu natolik finančně zatížila, že výše armádní generál Mikuláš Ferjenčík,
když dům dostavěli (1929), mu- předúnorový pověřenec vnitra (rozuměj
seli ho nejprve dva roky pronajímat. ministr pro Slovensko), pozdější předEvžen Linhart (1898 v Kouřimi – 1949 seda Československé národní rady v USA.
v Praze) byl žákem projektanta Dejvic
Antonína Engla. Znám je především Na samém konci ulice na Viničstavbou Gymnázia dr. Edvarda Beneše ních horách je usedlost Pernikářka
na Evropské třídě v Dejvicích (1937-38). s kaplí sv. Michaela archanděla.

Vznikla pravděpodobně v letech
1691–1700. Usedlost je pokřtěna po
Václavu Doležalovi, staroměstském
perníkáři a majiteli po roce 1656.
Současný vzhled Pernikářky byl ovlivněn pozdně klasicistní přestavbou z
roku 1861 a pozdějšími úpravami. Po
první světové válce se plánovala na
pěkném pozemku usedlosti výstavba
vojenské nemocnice. V usedlosti nakonec sídlil Ústav experimentální botaniky AV ČR, v roce 2010 byla nemovitost prodána do soukromých rukou.
Ty ruce patřily bratrům Hejmovým
(Petr Hejma byl dříve starostou Prahy
1), zbrojaři René Holečkovi a nakonec
bývalému šéfovi Třineckých železáren
Rudolfu Ovčaří. Ten před rokem podstatnou část usedlosti nechal zbourat.
V roce 1867 přikoupil tehdejší majitel
Pernikářky Friedrich Fritsch sousední
usedlost Beránku (na počest své manželky Žofie ji přejmenoval na Sofiehof,
jméno se ale neujalo). Dál se tak zve
podle Pavla Beránka, malostranského
majitele od roku 1645. V 19. století byla
na Beránce restaurace, pekařství, kanceláře, krám a hospodářský dvůr, ve 30.
letech 20. století tu fungovala octárna
a výrobna hořčice. Jádro usedlosti pochází ze 17. století, klasicistní úprava
změnila ráz budov koncem 18. století. Dnes je Beránka renovována, ale
autor těchto řádek nemůže se smířit
s podobou její novodobé přístavby.
Fefík
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SDH Lysolaje
Letošní jaro nám přineslo rozmanité
úkoly. Naše jednotka se zúčastnila hned
několika zásahů při požárech. První požár se rozhořel 18.4. v ulici Nad Lávkou,
jednalo se o požár odpadu v jeskyni. K
dalšímu došlo 30.4. na skládce v Úholičkách. Zde jsme prováděli kyvadlovou
dopravu vody a podařilo se nám k požářišti dopravit cca 90 000 litrů vody.
Zároveň zde naši členové i hasili. Třetí
požár vypukl ve skladové hale v ulici
U Pekáren 8.5. I zde tři členové naší
zásahové jednotky hasili a navíc jsme
dopravovali i vodu. K uhašení tohoto
požáru se nám podařilo přispět dovezením úctyhodných 180 000 litrů vody.
Na žádost ÚMČ Praha Lysolaje jsme
17.4. v ulici Květová zalévali nově vysazenou stromovou alej, a jelikož pomalu přichází letní vedra, provádíme
průběžně, dle potřeby, kropení komunikací. V rámci spolupráce s ÚMČ
Prahy 6 jsme na Festivalu Ambasád
dodali vodu do balastních nádrží.
V průběhu jarních měsíců jsme několikrát
prováděli kropení jízdárny v Středisku živočišné výroby - Jezdeckém klubu na Suchdole. V rámci pomoci spoluobčanům
jsme v ulici Hřebenová 25.2. pokáceli na
žádost majitele pozemku starou vrbu.

Čištění požární nádrže

méně nutné každoroční čištění požární
nádrže proběhlo tentokrát v květnu.
Vzhledem k její úspěšné revitalizaci ani
letos tato práce nebyla tak náročná jako
v letech minulých a hlavně jsme se u
ní mohli těšit na letní koupání. Otužilci
mezi námi pak i na koupání jarní. Po
dokončení čištění byla voda křišťálově
průzračná, a tak jsme byli i my spokojeni.

našeho SDH. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem dárcům a
ÚMČ za zapůjčení nákladního vozidla.

Mladý hasič záchranář
Kromě pravidelných čtvrtečních
schůzek bereme náš dorost také do
přírody. Od pátku 4.5. do úterý 8.5.
jsme vyvezli pár dětí na “puťák” k
obci Kněžmost za Mladou Boleslaví.
Sběr železného šotu 21.4.2018
Učily se zde, kromě jiného, i zdravoKoncem měsíce dubna jsme v rámci vědu, především pak ošetřování zraúklidu obce opět pořádali sběr želez- nění. V rámci branného závodu plnily
ného šrotu. Jedná se o jednu z akcí, úkoly a maskovaly se. Lezli jsme s nimi
které mají v našem sboru mnohole- s lany a proběhla i oblíbená bojovka.
tou tradici. Darováním starého železa Děti jsme rovněž zapojili do vaření.
Čištění požární nádrže 21.4.2018
a jiných kovů mohou každoročně
V našich řadách nepříliš populární, nic- naši spoluobčané přispět na činnost
Ing. Anna Zapletalová

28. 6. 2018

Největší showman

12. 7. 2018

Tři billboardy kousek za Ebbingem

19. 7. 2018

Zmenšování

26. 7. 2018

Zahradnictví: Dezertér

2. 8. 2018

Čertoviny
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Za humny
Bubenečská galerie Villa Pellé připravila pro své diváky jarní bonbónek se
světovou příchutí – ukazuje tvorbu legendárního francouzského kreslíře a
ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého,
výtvarného otce malého Mikuláše.
Jednoduché perokresby si české publikum už několik desetiletí spojuje právě s
patáliemi malého Mikuláše a jeho party
nerozlučných kamarádů. Jean-Jacques
Sempé (*1932, Pessac u Bordeaux) však
za více než padesát let práce nestvořil pouze živou klučičí partu v čele se
zvídavým Mikulášem, snaživým Celestýnem nebo gurmánským Vendelínem.
Reprezentativní výběr z díla letos šestaosmdesátiletého autora, který laskavě
a přitom trefně zobrazuje život ve vší
jeho pomíjivosti a paradoxech, osloví návštěvníky všech věkových kategorií – nápaditou a interaktivní expozicí ve všech
třech podlažích galerie. V přízemních
sálech budou vystaveny kreslené vtipy a
titulní strany New Yorkerů a Paris Match,
vyšší patro bude věnováno ilustracím pro
děti, pochopitelně zejména Mikulášovi.
Výstava potrvá do 15. července.

a také možná projektová, smluvní a odpovědnostní rizika se ve většině přenesou na budoucího smluvního partnera.“
Ale on se nikdo nepřihlásil. „Vybraní
uchazeči, kteří se rok a půl podíleli na
přípravě celého projektu, však nakonec
své finální nabídky do 30. dubna nepředložili, což nás velmi nemile zaskočilo a překvapilo“, říká Milena Hanušová.
Projekt byl pečlivě připravován tak,
aby byla většina potenciálních rizik
přenesena na budoucího smluvního
partnera – koncesionáře, se kterým
měla být smlouva uzavřena na 30 let.
Náročné podmínky možná nakonec
zájemce odradily. Dalším důvodem je
finanční náročnost. Samotná rekonstrukce objektů vyjde na více než 200
milionů korun, v dalších desítkách
milionů se počítají provozní náklady.

Ulice Kamýcká bude z důvodu rekonstrukce vozovky a vodovodu v úseku
od Kosovy po Dvorkou uzavřena v
období od pondělí 16. července do
úterý 28. srpna pro veškerý provoz.
Průjezd Suchdolem do Horoměřic a Statenic bude znemožněn resp.
velmi omezen. Objízdné trasy povedou přes Roztoky a nebo ulicí Sídlištní a dále přes zahrádky do Horoměřic. Pro místní dopravu (jen pro
vozidla do 3,5 t) bude možné do
6. 8. 2018 projíždět ulicí Dvorskou.
Linka 147 pojede jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo
nám. do ulice Internacionální. V úzkých
úsecích ulice K Horoměřicům bude z
Z nočního Cotton clubu na Ku- důvodu zajištění průjezdu autobusu
laťáku je knihkupectví Dobrovský. MHD omezeno parkování. Linka 160
bude končit u základní školy ve stanici
Po roce opět prostory České země- Suchdol. Linka 359 nebude od 16. 7. až
dělské univerzity v Praze ožily stu- do 28. 8. zajíždět do Suchdola vůbec.
dentskou akcí Miss Agro 2018. Finále
soutěže krásy spojené s hudebním V Městské části Praha-Nebušice vyfestivalem přilákalo do areálu akce budovali a otevřeli nový FIT-PARK
jako tradičně tisíce návštěvníků. „Na Mlýnici“ a stezku pro pěší a
Vítězkou jubilejního 20. ročníku se stala cyklisty podél ulice Tuchoměřická.
jednadvacetiletá Tereza Pánková, studentka Provozně ekonomické fakulty ZOO Praha od 1. 6. 2018 zahajuje letní
oboru Podnikání a administrativa. provoz, kdy bude otevřena denně od
09:00 do 21:00 hodin. Tato otevírací
doba bude platit až do 31. 8. 2018.

Jean-Jacques Sempé

Tři domy seniorů na dejvickém Kulaťáku jsou roky prázdné. A jak to tak
vypadá, situace se hned tak nezmění.
Radnice Prahy 6 si to malovala takhle:
„Prostřednictvím výběrového řízení
chceme nalézt renomovaného a zkušeného partnera, zodpovědného za
rekonstrukci, postupnou údržbu a
provoz objektů,“ řekla koncem února
radní „šestky“ Milena Hanušová. Smluvní
partner by měl objekt nejen komplexně
rekonstruovat, ale po dobu třiceti let
také provozovat a udržovat. „Rozpočet
městské části tak nebude přímo zatížen

oblíbená pěna pro děti, doprovodný
program, skákací hrad i občerstvení.

Vítězem se stala „osmička“

Sbor dobrovolných hasičů PrahaSuchdol vás zve na tradičně velmi
úspěšný Den s hasiči, který se letos koná v sobotu 9. června od 14
hodin na Suchdolském náměstí.
Na programu budou ukázky výcviku
mladých hasičů, zásahy profesionálních hasičů, lezců HZS hl. m. Prahy,
ukázka kynologie městské policie. Nebude chybět ani vojenská technika a

Cestující s kočárky a koly mají jednodušší
cestu z Podbaby na výlety do trojské
ZOO a okolí. Na trase Podbaba-Podhoří
jezdí bezbariérový přívoz, který oproti
předešlé lodi uveze až čtyřicet cestujících. Přívoz pojmenovaný Baba provozuje společnost Pražské Benátky a je druhou lodí umožňující bezbariérový vstup.
Městská část Praha-Přední Kopanina
pořádá již 18. ročník pochodu Od rotundy na Okoř, který se letos uskuteční
v sobotu 9. 6. 2018. Sraz účastníků je
v 9:00 hodin před rotundou sv. Maří
Magdaleny. Předpokládaný odjezd
z Okoře kolem 16:00 hodin autobusem objednaným městskou částí.
fefík
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10. ročník
ve čtvrtek 14. 6. 2018
Délka:

6 000 m

Popis tratě:
Spojení:

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
metro A Dejvická, bus MHD linka č. 160 a 355.

Šatny:
Přihlášky:
Start:

v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Mateřská ul.
v místě startu před tělocvičnou do 18:00 hod
v 18:15 hod před tělocvičnou ZŠ v Mateřské ul.

Kategorie:

Junioři
Juniorky
Muži do 39 let
Ženy do 34 let
Muži 40 – 49 let
Ženy 35 – 49 let
Muži 50 – 59 let
Ženy 50 – 59 let
Muži 60 – 69 let
Ženy 60 a více
Muži 70 – 79 let
Muži 80 – 89 let
Muži 90 let a více
Další speciální kategorie budou vyhlášeny na startu závodu.

Startovné:
Vyhlášení:
Ceny:
Podmínka účasti:
Občerstvení:

50 Kč, junioři zdarma
krátce po dosažení cíle všemi účastníky
pro první 3 závodníky v každé kategorii věcné ceny, ostatní – drobné dárky
závodí se dle pravidel atletiky, závodníci startují na vlastní nebezpečí
svačinka na posilnění, nealko nápoje a pivo

Ředitel závodu:

Ing. Miloš Šimon, informace 777 303 883, ekonomsimon@seznam.cz

Sponzoři závodu:

BIG SHOCK ENERGY DRINK
STTAB s.r.o.
Závod se koná za finanční podpory hl. m. Prahy
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Zvolte radnici městské části
Současná budova radnice naší městské části z roku 1926 již dávno dosloužila, a to jak z kapacitních, tak z
důvodů nevyhovujících prostor dnešním nárokům ani hygienickým předpisům. Po téměř 100 letech má radnice
již opravdu doslouženo. Uvažujeme
tak o stavbě nové lysolajské radnice,
která bude sloužit i pro další generaci,
aby splňovala požadavky nové doby.
Vytipovali jsme 2 místa, kde by mohla
nová radnice vzniknout. Naše návrhy
jsme představili na letošní Slavnosti
květů u stánku městské části a nyní
vám je představujeme i na stránkách
Lysolajského zpravodaje ke zvážení.
Obě varianty majé své výhody i nevýhody a svá úskalí. Rádi bychom znali
váš názor, kde byste radnici viděli raději.
Varianta 1
Na místě současné samoobsluhy
Místo se nachází více ve středu obce v
blízkosti hasičské zbrojnice. Zde je však
nutno dořešit parkování a okolní prostor
se vznikem malého náměstíčka. Je nutno
také odkoupit budovu samoobsluhy od
současného majitele, se kterým se již
několik let soudíme o výši nájemného za
užívání pozemku, který je ve vlastnictví
hl. m. Prahy a správě naší městské části.
S majitelem v současné době jednáme o
výši kupní ceny a dalších podmínkách. V
této variantě počítáme také se zachováním menšího obchodu a vznikem malé
kavárny.

ZŠ na Slavnosti květů

Varianta 2
Budova restaurace U Valentů
Radnici bychom umístili v přístavbě
pravého křídla budovy. Zároveň bychom zachovali stávající restauraci a
dali do pořádku původní, dnes nevyužívaný sál. V horních patrech by pak
vzniklo bydlení. Součástí přístavby by
byla také revitalizace celého náměstí,
včetně výsadby zeleně, vytvoření parkovacího stání a propojení pro pěší přímo
k prameni Zázračné studánky. Jsme si
vědomi, že tato varianta v sobě skrývá
mnohá úskalí, přesto vám ji předklá-

Jako každý rok, tak i letos nemohla na
Slavnosti květů chybět naše škola. A
co by to bylo za Školu Járy Cimrmana,
kdyby nebyl přítomen Zdeněk Svěrák?
Alespoň prostřednictvím písniček…
Pomyslná vrátka celého programu
školy otevřel školní pěvecký sbor
vedený paní učitelkou Babetou
Krátkou. Děvčata a chlapci zazpívali
Svěrákovy
písničky
Elektrický
valčík a Mravenčí ukolébavku.
Poté se svým programem vystoupili benjamínci školy z 1. A a spolu s
paní učitelkou Petrou Schindlerovou
tančili v latinskoamerickém rytmu
na skladbu Taboo od Dona Omara.
Jako třetí v pořadí doslova zaplnili
pódium hráči na ukulele s paní učitelkou Jarkou Tomajkovou. Tento-

Varianta 2

dáme jako jednu z možných variant.
Tato varianta je totiž v současné době
těžko realizovatelná, jelikož naše léta
trvající jednání s majitelem objektu o
jeho odkoupení jsou zatím bezvýsledná.
Mnozí z vás již vyjádřili svůj názor na
Slavnosti květů. Ostatní mají možnost se vyjádřit buď emailem na
umc@praha-lysolaje.cz nebo v anketě,
která byla spuštěna na webových
stránkách městské části 1. 6. 2018.

Návrh nové radnice městské části - Varianta 1

krát ale bylo uskupení rozšířeno i o
další členy, a tak poprvé na Slavnosti
květů vystoupilo sdružení Halabala,
které zahrálo například písničky Strč
prst skrz krk, Ukolébavku a Chtěl
bych být medvídkem. Početné publikum si ještě vytleskalo přídavek.
Po hudbě následovalo divadlo. Páťáci
pod režijním vedením paní učitelky
Daniely Benešové sehráli nápaditou divadelní etudu proloženou písničkami, která vtipně reagovala na
někdy nepřesné vyjadřování a nesprávné používání písmen nejen u
dnešních žáků. V samotném závěru
se pak na pódiu páťáci rozloučili
s oblíbenou paní učitelkou a poděkovali jí za roky, které s ní strávili.
Školní program uzavřely hvězdy Pink
Floyd, Animals, Michal Jakson, Beatles a
Deep Purple v podání školního bandu s
názvem Puchodropuch žáků druhého
stupně a jejich kapelníka pana učitele
Tomáše Zahoře. Markéta Růžičková
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Slavnost květů - 31. ročník
Ve všech lysolajských rodinách i v Všichni se rozešli do svých domovů, jen
mnoha „přespolních“ byl program mi- hasiči střežili dohořívající vatru a na
nulého víkendu podřízen největší akci druhý den ráno uvítali dobrovolníky, kteří
lysolajského společensko-kulturního v rekordním čase uvedli naše přírodní
programu, Slavnosti květů. Nelze opo- památku do původního stavu. Třicátý
minout, že v rodinách organizátorů a první ročník Slavnosti květů je minulostí.
ÚMČ Praha-Lysolaje
brigádníků slavnost začala již v pátek,
kdy bylo potřeba Housle proměnit v
letní kulturní scénu. Tak, aby v sobotu
19. května mohla být celá akce odstartována. Moderátorem tohoto ročníku byl
vtipný a pohotový Miloš Šimon, který
se role průvodce ujal s elegancí, v horkém dni a obleku. Program byl tradičně
bohatý, na podiu se v rychlém sledu
vystřídaly děti s dospělými aktéry. Na
dětské scéně potěšilo divadlo, dospělí se
zaposlouchali do dobré muziky a zakousli do vynikajících klobásek, v družném
hovoru korzovali, zastavovali se u jednotlivých stánků, tancovali i si s kapelami
zanotovali, vyzvednout hodnotné ceny z
tomboly a vyzkoušet mušku na hasičské
střelnici. Odvážní si nechali na obličej namalovat výraz zcela jiného živočišného
druhu (který, jak jsme se později dozvěděli, vzdoroval i většímu množství mýdla). Všichni se výborně bavili, v horkém
odpoledni u stánku s pivem dodržovali
pitný režim a svěží přivítali hlavní kapelu
večera, jíž byl jako vždy skvělý Strahov.
Jediný, kdo vypadal mírně znaveně, byli
kozlík s beránkem. Palouk osvětlený ohňovou show působil velmi příjemným
dojmem a večerku jsme stihli tak tak.
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Denní program: 8:30 – 16:30/17:00 h
Místo: Praha-Lysolaje, sál hasičské zbrojnice, blízké okolí Lysolaj
Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, Prázdninové dobrodružství pro všechny
setkali jsme se spolu opět po roce na děti, které mají rády pohyb, přírodu a
naší výtvarné dílně na Slavnosti květů. poznávání nových kamarádů. Děti čekají
Jsme moc rádi, že jste se za námi sta- nevšední zážitky, výtvarné a rukodělné
vili a užili si posezení a popovídání u práce, četba a vypravování, pohybové
našich skvělých bábovek. Děkujeme aktivity, hry a soutěže, výlety do okolí.
Sandře a Míle za upečení. Letní tábor Program zajišťují kvalifikovaní a zkus Liškou bude letos na téma Tajemné šení pedagogové specializovaní na
kruhy, máme plný počet, bereme ještě práci s dětmi předškolního a školního
5 náhradníků, tak neváhejte a hlaste se. věku. Oběd zajištěn rozvozem jídla.
Vyrobili jsme společně 150 originálních Přihláška online: https://www.
magnetů na ledničky, tak ať vám slouží. m c - l i s k a . c z / l e t n i - t a b o r y - 2 0 1 8 /
Máme skvělou zprávu, od září budeme
opět mít dopolední tvoření a zpívání, Kruhový trénink s Martinou Průšovou
v češtině i angličtině s Aškou. Najde Pokračuje v květnu a červnu na
se v Lysolajích jedna další maminka, workoutovém hřišti Na Vinici.
která by Ašce s programem pomáhala? Ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 h. KruPro další rok se nebráníme novým ná- hové cvičení je určené pro ženy i muže.
padům, výletům, sportům. Chcete za- Jedná se o kombinaci aerobních a anačít vést kroužek ve škole? Pomůžeme erobních aktivit, které posilují svaly,
vám začít. Volejte na 775 210 624 zpevňují tělo, zrychlují metabolismus
nebo pište na marcela@panoch.net a spalují tuky. Kruhové cvičení vede
Přidejte se k nám, sledujte náš kalen- k pevnému a zdravému tělu. Cvičení
dář na www.mc-liska.cz nebo si nás je vhodné jak pro začátečníky, tak i
přidejte na Facebooku LiskaLysolaje. pro pokročilé. Cena 100 Kč/ osoba.

Spolek Liška

Příměstský tábor v Lišce
Tajemné kruhy
Termín tábora: 27. 8. - 31. 8. 2018

Kroužky ve škole a školce
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro děti od 4 do 7 let

Cvičení bude pokračovat v dalším
roce, čas a den upřesníme v září..
Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové
schopnosti. Běhají, skákají, běhají slalom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se
žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují princezny. Hrajeme si na zvířátka,
závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii.
Lektorky Marcela Blažková a Andrea
Žitková
Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let
Čtvrtek 14:00 – 15:30 h v ZŠ Járy Cimrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé
děti od 6 do 10 let, které mají rády přírodu,
zvířata a rády chodí do přírody. Součástí
kroužku je péče o koně a ovce. Program
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk
Marcela Blažková
www.mc-liska.cz

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

V jarním období jsme se zaměřili na tečnil zápis dětí pro školní rok
témata s ním související. Děti se učily 2018/2019. Na celkem 19 volných
rozpoznávat stromy, kreslily jarní kvě- míst, která se nám uvolní po předI během jara ve školce proběhlo mnoho tiny a sázely je. Další téma ovlivnilo školácích, se přihlásilo 25 dětí, z
zajímavých akcí. Již tradiční oslava ča- i výběr výletu do Zvířátkova v Olešné, nichž 17 splnilo stanovená přijímací
rodějnic se uskutečnila 26. dubna, na kde se seznamovaly s různými zvířátky, kritéria. Dvě místa zůstanou nemalé čarodějky a čaroděje čekalo zá- a dokonce se povozily na koníkovi. Od- obsazena jako rezerva pro lysolajbavné dopoledne vyplněné hrami. Dě- měnou jim bylo vlastnoručně dotvo- ské děti, které dovrší 3 roky věku v
tem zpestřila pobyt ve školce i divadelní řené prasátko, které si odvezly domů. průběhu školního roku, či pro děti,
představení „Jak šli indiáni světem“ a
které se do Lysolaj teprve přistěhují.
dobře známá pohádka „O Budulínkovi“. Zápis v MŠ
18. května proběhl zápis do naší školky. Ve dnech 16. a 17. 5. 2018 se uskuDita Kalinová

MŠ Pampeliška
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FOTOSOUTĚŽ

BIO KONTEJNERY MČ

BIO KONTEJNER MHMP

Milé fotografky, milí fotografové!

Pondělí 4. 6. 2018

Z příspěvků na téma Proubouzení, jež dorazily

ul. Poustka, ZO V Háji

Sobota 9. 6. 2018
ul. Štěpnice, ZO Zavážky

do redakce Lysolajského zpravodaje, odbor-

Pondělí 11. 6. 2018

nou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujal

ul. Mateřská

Sobota 23. 6. 2018
areál Housle-prostranství u nádrže

snímek Silvie Bajové, který zachycuje sluncem zalitou roklinku v parku Kaménka. Gratu-

Pondělí 18. 6. 2018

lujeme k vítězství. Cena od partnera fotosou-

ZO Zavážky, spodní ulice

těže Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500

Pondělí 25. 6. 2018

Kč na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Sobota 30. 6. 2018
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Sobota 14. 7. 2018
ul. Podholí

na ÚMČ Praha-Lysolaje.
Pondělí 2. 7. 2018
křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Sobota 21. 7. 2018
ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 9. 7. 2018
ul. Podholí
Pondělí 16. 7. 2018

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

ul. Poustka, ZO V Háji

Foto: Silvia Bajová

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž
s tématem:

mohou

těšit

jako

vždy na poukaz v hodnotě 500 Kč
na

fotoslužby

Fotografujte

a

Centra
své

snímky

ZO Zavážky, prostřední ulice

Úterý 12. 6. 2018

Pondělí 30. 7. 2018

ul. Dolina, otočka MHD

ul. Lysolajské údolí proti č. p. 62

ul. Hřebenová u č. p. 181

moc času nezbývá

se

VO KONTEJNERY

Pondělí 6. 8. 2018

Do Zahradníka roku

Fotografové

Pondělí 23. 7. 2018

FotoŠkoda.
přineste

na Úřad městské části Praha-Lysolaje či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz.

Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

Úterý 26. 6. 2018
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Přistavení vždy od 14:00 do 18:00 hod.

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

Mobilní rozhlas je služba, která navázala na úspěšný systém SMS rozhlasu. V rámci nového systému lze
dostávat informační zprávy nejen
prostředníctvím sms zpráv, ale také
emailem a mobilní aplikací. Služba
je pro uživatele zcela zdarma. Systém slouží také k anketním otázkám,
na které budete moci odpovědět
pomocí vašeho mobilního telefonu.
Vzhledem k nově platnému obecnému nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) je nutný souhlas
každého uživatele samostatně. Z
tohoto důvodu je možné se registrovat do služby pouze osobně
na Úřadu městské části Praha-Lysolaje v úředních hodinách nebo
přes internetovou adresu praha
-lysolaje.mobilnirozhlas.cz a následně potvrdit své telefonní číslo.

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: 1. 8. 2018 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 20. 7. 2018
periodikum je v evidenci MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, příspěvky nemusí
vyjadřovat názor redakce.
Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6,
www.falon.cz

ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ WORKOUTOVÉHO
HŘIŠTĚ NA VINICI A UKÁZKU
CVIČENÍ S VLASTNÍ VÁHOU TĚLA
OD PROFESIONÁLNÍCH
SPORTOVCŮ

ÚTERÝ
5. 6. 2018
16:00
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