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Vážení spoluobčané, již několik po sobě jdoucích 
let o Slavnosti květů ve stánku naší městské 

části nabízíme expozici věnovanou ohlédnutí za 
právě uplynulým rokem. Fotografie ze společných 
akcí, výkresy a plánky, všechny důvěrně znám, ko-
likrát už jsem se píchla do prstu při pomoci s jejich 
špendlením na výstavní panel. Nad čím se však vždy 
pozastavím je cedulka s nápisem „od slavnosti ke 
slavnosti“. Nejsou to vlastní narozeniny, nejsou to 
velké světové události, jsou to věci, které se dějí 
bezprostředně kolem nás, na nichž jasně vidíme jak 
plyne čas. Nedávno bylo po kolena sněhu, stačilo 
pár dnů, všechno hýří barvami. Nedávno tu byla 

„měsíční krajina“, teď se rýsuje sportovní areál. Ne-
dávno tu byla džungle, teď si tu bezpečně hrají děti. 
Nedávno byly Lysolaje téměř neznámým okrajem 
Prahy, kde lišky dávaly dobrou noc. Dnes jsou živou, 
prosperující městskou částí s vlastním kulurním, 
společenským, co nevidět i sportovním zázemím. 
Nedávno jsme mohli jen chabě předvídat, jaké tak 
asi může mít vedení obce úmysly. Dnes pořádáme 
veřejná projednávání a tvář Lysolaj je věcí nás všech. 
Nedávno...
Nedávno jsme se vrátili z lyží, a dnes už máme téměř 
sbaleno na letní dovolenou. Lysolaje sice nemo-
hou nabídnout ani vysoké štíty hor, ani průzračné 

mořské hlubiny, přesto máme na dosah většinu 
toho, co k létu patří. Mnohasetletá historie, sluncem 
rozpálené louky, stín mohutných stromů, chladivá 
voda v potoce, téměř lázeňská promenáda k pra-
meni s léčivou vodou, kašna s okrasnými rybič-
kami, galerie pod širým nebem, soutěska v kaňonu 
Houslí, sakrální stavby, vodní fontána, koupání se 
soukromou pláží, letní kino... Snad jen letní lásky 
si musíme obstarat sami. Ale s tím nebude potíž.
Každý letní den si můžeme užít pocit, jako by-
chom byli na dovolené. Na aktivní dovolené. 
Choďme po vycházkách, hrajme petanque, kou-
pejme se, tužme tělo ve venkovních posilovnách, 
okopávejme (nedávno jsme čekali, kdy už vyraší 
první výhonky, nyní už přemýšlíme, čím ohro-
míme sousedy na soutěži o zahradníka roku), za-
lévejme (s rozmyslem, voda je vzácná), grilujme 
a špekáčky opékejme, aniž bychom kouřem 
obtěžovali okolí, lákavé vůně steaků povoleny.
Území Lysolaj je maličké jako dlaň, a přesto 
dokáže nabídnout všechny tyhle poklady. 
Je naším společným zájmem o ně pečovat.

Malým a menším přeji krásné prázd-
niny,  a  hezké  léto  vám všem.

MUDr. Marie Štědrá



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Naše jednotka hasičů klade důraz na prevenci

...už jsou tady, a že jich přišloNež přijdou hosté na slavnost...

Malí lysolajští koledníci

Hrátky v dětském koutku MC Liška

Uctění památky obětí 1. a 2. světové válkyPálení čarodějnic u sousedů ze Šárky

A příště už na velkého koně
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Zprávy z radnice

Zastupitelstvo městské části za-
sedalo ve středu 24. 4. 2019.

Dne 17. 4. 2019 proběhlo v sále ha-
sičské zbrojnice veřejné projed-
nání tří velkých staveb, jejichž reali-
zace Lysolaje v dalších letech čeká. 
V první části zazněla informace o po-
kračování přípravy výstavby bytových 
domů na místě bývalé společnosti VE-
LAZ. Nové bytové domy jsou navrženy 
v tradičním vzhledu směrem do ulic Ly-
solajské údolí a Na Cestě – přízemí, první 
patro a druhé patro v rámci podkroví 
pod sedlovými střechami. Ve vnitřním 
prostoru lokality jsou plánovány části 
domů v moderním pojetí (přízemí a 
první patro, ploché střechy využívané 
jako terasy bytů druhého patra). Dále 
je v prostoru mezi domy navrženo od-
krytí stávajícího zatrubněného úseku 
Lysolajského potoka, podél potoka 
je uvažován park s dětským hřištěm. 
Velmi náročnou částí stavby budou 
podzemní garáže, které bylo nutno pro 
splnění platné legislativy a vzhledem k 
povaze místa (svažující se údolí) umístit 
ve třech různých výškových úrovních. 
Na podzim 2019 je plánováno zahájení 
kácení a bouracích prací, na jaře 2020 
by měla být zahájena vlastní stavba, 
dokončení se předpokládá v roce 2021. 
Stavebníkem je soukromá společnost 

Ve druhé části veřejného projednání 
jsme se vrátili k rozsáhlé akci „Dolina 

– město jinak“, na kterou již bylo vy-
dáno územní rozhodnutí a dokončuje 
se dokumentace pro stavební povo-
lení. Občané byli seznámeni s dalším 

vývojem přípravy celé výstavby, která 
přinese Lysolajím chybějící občanskou 
vybavenost – obecní bydlení, komunitní 
centrum s mateřským centrem, dvěma 
ordinacemi a dvěma až třemi dalšími 
nebytovými prostory. Dále bude vy-
budována mateřská školka se dvěma 
třídami a společenský dům. V rámci 
výstavby bude vybudováno náměstí 
a park pro chvíle odpočinku. Zahájení 
zemních prací je uvažováno na podzim 
2019, výstavba bude trvat zhruba 2 roky.

Na závěr byl představen návrh nového 
objektu radnice v místě dnešní samoob-
sluhy včetně revitalizace okolního pro-
storu v ulici Starodvorská. Obchod bude 
v nové budově zachován, v patře pak bu-
dou vybudovány nové prostory pro úřad 
městské části. Nová radnice bude mít 
sedlovou zelenou střechu, realizace se 
předpokládá  v průběhu let 2020 - 2021.
Občané se nejčastěji ptali na řešení do-
pravy – k tomu je nutno poznamenat, že 
všechny stavební akce byly posouzeny 
jednak příslušným silničním správním 
úřadem (tj. ÚMČ Praha 6 - odborem ži-
votního prostředí a dopravy) a jednak 
Hygienickou stanicí hl.m. Prahy. U akce 

„Dolina – město jinak“ bylo zpraco-
váno tzv. Oznámení  podle § 6 zákona 
100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí (tzv. „Malá EIA“). Ob-
sahem je Akustická studie (posouzení 
hluku ze stavební činnosti a hluku z do-
pravy po dokončení stavby, rozptylová 
studie, biologické posouzení, dendrolo-
gický průzkum. Městská část navíc v ne-
dávné době objednala analýzu dopravy 
v Lysolajích, se kterou vás seznámíme 
na webových stránkách městské části. 

V těchto dnech probíhají práce na 
připojení sauny na elektrickou ener-
gii, poté bude dokončeno vystrojení 
sauny. Zahájení provozu sauny před-
pokládáme v září. Saunu bude pro-
vozovat Spolek otužilců a zdravého 
saunování. Podrobné informace o plá-
novaném provozu a pravidlech sauno-
vání přineseme v příštím zpravodaji.

Jistě jste v uplynulých dnech zazname-
nali pokládku kabelové trasy v oblasti 
ulic Sportovců – Starodvorská. Jedná 
se o pokládku chrániček pro optické 
kabely společnosti T-Mobile. Tato 

stavba probíhá po etapách již něko-
lik let. Letošní fází budou trasy téměř 
zkompletovány – chybí cca 200 m v 
Lysolajském údolí a propoj na Suchdol 
u budoucího fotbalového hřiště. Ještě 
letos bude instalován optický kabel v 
oblasti středu obce. Úsek Sportovců – 
Starodvorská bude dokončen v první 
polovině června. Dále bude letos pro-
vedena pokládka chráničky pro optický 
kabel v termínech 3. 6. – 28. 6. v ulici 
Rozvojová a 15. 7. – 23. 8. v ulici  Hluboká.
Dále bude patrně ještě v letošním 
roce prováděna pokládka optického 
kabelu od křižovatky Poustka - Spor-
tovců ulicí Sportovců a cestou směrem 
k Božím mukám, a odtud ke stožáru 
při Horoměřické ulici. Od Božích muk 
ke stožáru bude trasa vedena v zeleni 
těsně podél cesty. Zůstane tak zacho-
ván průchozí profil cesty i během stavby
V obou případech se  jedná o investiční 
akci společnosti T-Mobile, nikoli o in-
vestici městské části.  Případné překopy 
ulic směřuje prováděcí společnost do ví-
kendů z důvodu slabší dopravní intenzity 
a pokud možno rychlého postupu prací, 
zároveň má snahu ponechat alespoň 
neděli bez hluku ze stavební činnosti 

– doplňujeme pouze, že platná legisla-
tiva umožňuje provádět hlučné stavební 
práce i ve dnech pracovního volna a pra-
covního klidu od 7 do 19 hodin, a žádná 
pražská vyhláška toto dále neupravuje.

Probíhá řízení pro výběr zhotovi-
tele 2. etapy revitalizace pískovny. V 
rámci ní budou dokončeny povrchy 
hřišť a komunikací, bude vybudován 
objekt hygienického zázemí a  pří-
pojky vodovodu, kanalizace a elektro.

I v letošním roce se můžete těšit na 
provoz letního kina v atriu Základní 
školy Járy Cimrmana Lysolaje. První 
filmové promítání proběhne ve čtvr-
tek 27. 6. 2019 od 21:30 hodin. První 
část letošního programu je k nale-
zení na poslední straně zpravodaje.

Všem lysolajským dětem přeji úspěš-
ný poslední měsíc školy s co nejlep-
ším vysvědčením. A vám všem ostat-
ním přeji hezké, již téměř letní dny. 

  Ing. Petr Hlubuček
starosta

Plánovaná přestavba objektu VELAZ
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ZŠ Járy Cimrmana

Na následujících řádcích přiná-
šíme informace o vybraných ak-
cích, které se uskutečnily v naší 
škole v dubnu a v květnu 2019.

První aprílový den proběhla přednáška 
pro žákyně sedmých tříd nazvaná Čas 
proměn, kde lektorka citlivým přístu-
pem provedla dívky nelehkým obdobím 
dospívání a zodpověděla řadu otázek.

Následující den vyrazila 4. A do oblíbe-
ného divadla Minor, tentokrát na před-
stavení To byl jen vtip, které nezvyklou 
formou odpovídá na otázku: Kde je 
hranice mezi legrací, drzostí a šikanou?

Týž den odpoledne se uskutečnilo 
přátelské utkání ve volejbale (druž-
stvo žáků 9. a 8. třídy) proti River-
side School. První set naše škola s 
přehledem vyhrála, ale nakonec zá-
pas skončil 3:1 pro Riverside School.

Ve středu 3. 4. se 8. třída zúčastnila na 
krajské pobočce Úřadu práce ČR pro-
gramu, který má pomoci s budoucím 
výběrem povolání. Žáci dostali řadu 
užitečných informací a také si vy-
zkoušeli zjednodušený profesiogram.

V pondělí 8. 4. začalo ve 4. B natáčení 
v rámci projektu Zážitkem k porozu-
mění. Jednalo se o metodický materiál 
pro vyučující, kteří pracují ve třídě s 
dětmi se sluchovým postižením. Paní 
učitelka Kratinová, která je tvůrcem 
řady metodických postupů, tak pře-
dává své zkušenosti dalším pedagogům.

V úterý 9. 4. žáci Klubu mladého diváka 
navštívili představení v divadle ABC s ná-
zvem Pan Kaplan má třídu rád. Humorná 
adaptace známé knihy žáky pobavila.
V následujících dvou dnech se v naší 
škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Zá-
jem dvojnásobně převýšil možnou 
kapacitu 1. třídy, na volná místa 
byly přijaty děti s trvalým pobytem 
v Praze-Lysolajích a ty, které mají 
staršího sourozence v naší škole.

Ve čtvrtek 11. 4. se již po několikáté ko-
nal Mezinárodní kulturní den (AFS). V do-

poledních hodinách měli žáci 2. stupně 
možnost zhlédnout několik prezentací 
zahraničních studentů a více se dozvě-
dět o jejich zemi, zvycích apod. Tentokrát 
se prezentace v angličtině zaměřily na 
srovnání České republiky a země, od-
kud přednášející studenti pocházeli.  

Dne 16. 4. přespala třída 4. B spolu s paní 
učitelkou ve škole. Akci zahájili společ-
nou večeří formou švédského stolu a ná-
sledně proběhlo večerní promítání filmu. 
Společný večer si všichni báječně užili. 
Druhý den po společné snídani celá třída 
vyrazila do Krokodýlí ZOO v Praze, kde 
vyslechla velice zajímavou přednášku 
o krokodýlech a jejich způsobu života, 
lovu atd. Následovala ukázka chova-
ných krokodýlů a jiných plazů. Děti měly 
možnost si pochovat krajtu královskou.

Po velikonočních prázdninách 4. B navští-
vila divadlo Ponec - představení Momo, 
ve kterém se tanečníci spolu s dětmi sna-
žili o zpřítomnění, zpomalení, zastavení 
či vrácení času. Celé představení bylo 
volně inspirováno knihou Michaela En-
deho - Děvčátko Momo a ukradený čas.

V úterý 23. 4. se pro žáky 7. tříd uskuteč-
nil projektový den Dětského záchranáře, 
kde žáci získali praktické poznatky a rozší-
řili si znalosti o poskytování první pomoci.

V dubnu se vybraní žáci 2. stupně 
zapojili do přírodovědné soutěže s 
názvem Mladí lidé v evropských le-
sích (YPEF), konané na ČZU. V silné 
konkurenci 14 družstev (i z vícele-
tých gymnázií) si naši žáci vedli dobře. 
Také se konalo školní kolo Pytha-
goriady pro žáky 5.–9. ročníku.

Během dubna rovněž proběhly při-
jímací zkoušky na střední školy, vět-
šina deváťáků se dostala na vybra-
nou střední školu již v prvním kole. 
Na gymnázia letos odchází 7 žáků.

Na přelomu dubna a května pořádala 
naše škola pro žáky 2. stupně výjezd do 
Irska a Velké Británie, který byl spojen 
s výukou angličtiny na tamní škole. Zá-
jezd proběhl v součinnosti s CK Royal 
za doprovodu tří pedagogů. První za-
stávkou bylo přenocování ve Francii, 
následoval ranní přejezd trajektem do 

Doveru. Druhý den si žáci užili prohlídku 
Londýna, nechyběla ani projížďka na 
vyhlídkovém kole London Eye. Následu-
jící dny strávili žáci v Irsku – v Dublinu a 
okolí. Děti byly ubytovány v  rodinách, 
dopoledne naše žáky vyučovali místní 
učitelé. Odpoledne byla na programu 
návštěva pamětihodností nebo přírod-
ních krás v okolí Dublinu (např. chrám 
sv. Patrika, univerzita Trinity College, 
vodopád Powerscourt ve Wicklow 
Mountains, oblast Brú na Bóinne s neo-
litickými hrobkami…). Na cestě zpět do 
vlasti se ještě všichni zastavili v přístav-
ním městě Portsmouth. V souvislosti s 

tímto výjezdem musíme poděkovat ÚMČ 
Praha-Lysolaje a Letišti Václava Havla za 
poskytnutí štědré dotace, která umož-
nila dětem vycestovat za příznivou cenu.
V polovině května se uskutečnilo pro žáky 
1. stupně školení dentální hygieny, kdy 
se žáci učili správně pečovat o svůj chrup.

Ve dnech 14.–16. 5. jsme pro žáky 6. třídy 
připravili každoroční zážitkový kurz s 
angličtinou, tentokrát v Rabyni u Slapské 
přehrady. Děti byly rozděleny do skupin 
a pod vedením tří zahraničních studentů 
sbíraly body ve vědomostních, sportov-
ních i kreativních aktivitách. Veškerá kon-
verzace se zahraničními vedoucími týmů 
probíhala v angličtině a šesťáci tak měli 
možnost zlepšit své jazykové dovednosti. 

Dne 16. 5. navštívila 5. třída Národní di-
vadlo, které si s průvodcem prohlédla 
od základních kamenů až po nejvyšší 
místa pro diváky na balkonech. Během 
prohlídky si děti připomenuly historii ND 
a dozvěděly se mnoho zajímavostí. Ná-
vštěvu divadla děti zakončily pohledem 
na Hradčany a Petřín z venkovního bal-
konu lemovaného sochami múz umění.

Pokračování na následující straně.
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MŠ Pampeliška
Vážení čtenáři, 
minule jsem se pokoušela shrnout, co 
by mělo zvládnout dítě, které odchází 
z mateřské do základní školy. Zamýš-
lela jsem se nad tím, co by mělo zvlá-
dat dítě, které přichází do mateřské 
školy od rodičů. Nyní bych se mohla 
zamyslet nad tím, co zvládla mateř-
ská škola během tohoto školního roku.
Myslím si, že jsme se snažili pro děti při-
pravit zajímavý program. Že školka ožila 
atmosférou spolupráce s rodiči. Ožila 
uvnitř zejména výzdobou dětských prací, 
zpěvem a radostí. Ožila na zahradě zá-

honky, které nám tatínkové vyrobili z 
palet. Mám pocit, že se líbí ve školce nám, 
dětem i rodičům, protože si odpoledne 
ve školce s dětmi hrají a nejdou domů.  
Co jsme zažili a co nás ještě čeká?
V dubnu jsme se potkali s rodiči při 
jarní dílně. Počasí nám přálo a my jsme 
mohli venku zdobit vajíčka, vyrábět za-
jíčky, povídat si a ochutnávat dobroty, 
které přinesly maminky. Svým dílem 
přispěly i děti. Školka se totiž dopole-
dne proměnila v pekárnu a děti hnětly 
těsto, vykrajovaly, zdobily jako o závod. 
V květnu jsme pro děti připravili vý-
let do Olešné, kde nám pan Bílek 

ukázal zvířátka, která na své farmě 
chová. Děti tam strávily krásný den. 
Z důvodu nemocnosti dětí jsme museli 
odvolat školku v přírodě, ale myslím, že 
program jsme jim dostatečně vynahra-
dili. My paní učitelky jsme ale o výjezd 
nepřišly, jely jsme na víkend do Krkonoš 
a společně s paní kuchařkou procho-
dily křížem krážem okolí Špindlerova 
Mlýna… a některé se i osvěžily v Labi. 
Den dětí jsme oslavili s florbalisty z Ta-
tranu Střešovice. Vypůjčili jsme si sou-
sední školní hřiště a své sportovní do-
vednosti mohly vyzkoušet nejen děti, 
ale i paní učitelky. Za spolupráci s Tat-
ranem jsme velmi rádi, protože mladí 
chlapci jsou pro děti příjemnou změnou. 

Školní rok ještě nekončí a čeká nás ještě 
procházka v Divoké Šárce, program 
místních hasičů, návštěva Borůvky a Fi-
dorky, závěrečné plavání, děti se připra-
vují na loučení se školkou a v posledním 
týdnu máme pro děti připravené pře-
kvapení, které připravujeme s pomocí 
s MČ Praha-Lysolaje. Je toho ještě dost 
a doufám, že se do konce školního roku 
dokutálíme s radostí a po prázdninách 
se odpočatí sejdeme. Školáci na nás 
budou volat ze školního hřiště a k nám 
přijdou nové děti, na které se těšíme. 
Abych se však vrátila k prvním řádkům 
tohoto článku, zamyšlení se nad tím, co 

jsme ve školce zvládli. Myslím, že mohu 
neskromně napsat, že jsme toho zvládli 
dost. Vedle zmíněného programu jsme 
připravili předškolní děti na vstup do 
další etapy života. Nejmenší děti jsme 
naučili zvládat ve školce život bez ma-
minek.  Paní učitelky a zaměstnankyně 
školky jsou připravené odejít na do-
volenou. Jim patří ode mne velký dík.
Závěrem bych ještě ráda poděkovala 
MČ Lysolaje za spolupráci s MŠ Pam-
peliška. Pokaždé, když potřebujeme 
pomoc, vždy se nám jí od zástupců MČ 
dostane. Ať se týká pomoci organizační, 
materiální nebo personální. Hlavně díky 
finanční podpoře se můžeme pustit do 
rekonstrukce a úpravy zahrady. Chtěli 

bychom zahradu interaktivní, kde si děti 
budou moci více hrát s přírodními mate-
riály, připravit dětem pracovní koutky a 
nabídnout jim tak místo pro hry a záro-
veň pro poznávání přírody vlastním způ-
sobem. Rádi bychom připravili prostor, 
kde budou moci i rodiče uplatnit své 
nápady a přiložit ruku k dílu. Místo, kde 
se nám bude dobře setkávat a zažívat 
příjemné chvíle při společných dílnách. 
Všem čtenářům přeji krásné léto a pl-
nohodnotný odpočinek na dovolené. 

  Radka Zachová
ředitelka

V sobotu 18. 5. žáci prvního stupně 
vystoupili na Slavnosti květů a se 
svým pásmem sklidili velký úspěch.
V úterý 21. 5. se na školním hřišti 
uskutečnil pro žáky 2. stupně kurz 
netradičního sportu – kinballu. Hra 
žáky velmi zaujala a byli rádi, že si 
tento neobvyklý sport mohli pod ve-
dením zkušeného hráče vyzkoušet.
Ve středu 22. 5. vyrazily obě sedmé 
třídy na exkurzi na Katedru botaniky a 
fyziologie rostlin na ČZU, kde měli žáci 

možnost vidět zajímavé pokusy, mik-
roskopovat a celkově poznat práci v 
laboratoři. Týž den se konalo obvodní 
kolo Pythagoriady v ZŠ Pod Mar-
jánkou, kterého se zúčastnili tři žáci.
V pátek 24. 5. páťáci navštívili v rámci 
projektu Žurnalista partnerskou školu 
Riverside School, kde se svými vrs-
tevníky dělali rozhovory v angličtině, 
které pak následně zpracovali ve škole.
Během května odjela většina 
tříd 1. stupně na školy v přírodě.

V samém závěru měsíce jsme se žáky naší 
školy oslavili Den dětí opět na bowlingu 
v Dejvicích, který si všechny třídy užily. 
V následujícím posledním školním 
měsíci nás čeká celá řada akcí – školní 
výlety, absolventské práce, rozloučení 
s deváťáky a také neformální setkání 
budoucích prvňáčků a jejich rodičů s 
paní učitelkou Löscherovou, které se 
uskuteční v úterý 18. června od 17 hodin. 

Markéta Růžičková, učitelka
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Putování po okolních 

vinicích              
Díl druhý
Vinice Posthumka zabírala cíp vrchu 
nad cestou od Mlýnka (čp. 85) k mlýnu 
Záporeckému (čp. 55). Založil ji Jan 
Plavenský, kloboučník, před r. 1561. K 
rokům 1594 a 1612 máme zprávy, že 
ji vlastnil Václav Posthumus, měšťan 
Starého Města, jinak pedagog, mi-
str svobodných umění a příležitostný 
básník, který, byv od Nového Bydžova, 
užíval někdy pseudonym Bydžovský.
Vinice Koutská čili Podhájská byla v 
místech nynějšího Heřmanova dvora 
(čp. 84), kde se říkalo V Podhájí. Vznikla 
sloučením více než deseti samostat-
ných vinice v jednu, na které je uváděn 
lis. Roku 1609 pět těch vinici koupil a 
spojil farmakolog, alchymista a osobní 
lékař císaře Rudolfa II. Jakub Hořčický z 
Tepence (žil 1575 až 1622). Po něm je měl 
plzeňský měšťan Jáchym Krocín z Dra-
hobejle, od r. 1612 Sixt Arnold (Arnošt?) 
Platejz z Platnštejna. Kolem roku 1617 se 
majitelem usedlosti, která se skládala z 
vinice, štěpnice, chmelnice, dubového 
háje, polí, luk, dvora a mlýna čp. 85 (tzv. 
Mlýnku), stal novoměstský radní Vojtěch 
starší Koutský z Jenštejna. Ten se účastnil 
povstání v roce 1618, ovšem trest mu 
byl prominut, neboť se přihlásil k tzv. 
pardonu a kromě toho bylo třeba jeho 
služeb k prozkoumání úředních spisů. 
Koutský se však nechtěl vzdát své víry, 
a tak musel roku 1627 odejít do exilu 
do Saska, kde skončil v bídě a stíhala 
ho četná neštěstí. Ještě předtím prodal 
celou usedlost a vinice o 36 stryších 
Pavlu Julišovi ze Šenpachu, registrátoru 
a expeditoru České komory, stejně tak 
dům na Poříčí a pozemky na Žižkově. 
Pozornost chvilku věnujme Mlýnku. 
Nejvyšší purkrabí pražský Vilém z Rožm-
berka dal svolení, aby byl na lysolajském 
pozemku v místech nynějšího domu čp. 
85 založen mlýn. Soudíme, že ke stavbě 
došlo v posledních letech života pana 
purkrabí (zemřel 1592). Když odešel, ne-
byl mlýn opatřen nejdůležitějším kusem 
díla – totiž strouhou, náhonem. Když 
potom za Vilémova nástupce Adama z 
Hradce bylo rozhodnuto, že potok ne-
náleží Lysolajím, ale Dejvicím, pozbyli 

držitelé mlýna práva na vodu. Probošt 
Jan Berthold Pontán tedy propůjčil 
mlýnu potřebný živel a strouhu dovolil. 
Mlýn měl tehdy Petr Vitman, hospodář 
Císařského mlýna v Bubenči, a je nas-
nadě, že zadarmo to nebylo. Kromě 
dvou kop míseňských grošů ročně mu-
sel Vitman zbudovat mostek a starat se 
o něj, nesměl ve struze lovit ryby, ne-
směl brát vodu, když bude proboštova 
louka v místech Kaplanky suchá, také 
nesměl vypouštět vodu na pozemky ly-
solajských sedláků, nýbrž zpět do koryta, 
aby podbabský mlynář nebyl škodný.
Po Vitmanovi stal se majitelem mlýna 

Sixt Armold Platejz z Platnštejna, pak ho 
měl Václav ze Štenberka a Vojtěch Kout-
ský z Jenštejna, o kterém jsme už mluvili.
Za třicetileté války byla vinice zničena 
a mlýn zpustl, než ho v r. 1652 koupil 
Václav Michal Lhoták ze Lhoty a na Vy-
soké Lhotě, zemský prokurátor, který vi-
nici i mlýn obnovil. Když kolem r. 1690 
zemřel, asi sedmdesátiletý, zdědila 

usedlost vdova Anna Magdaléna, která 
se znovu provdala za Václava Michala, 
rytíře Znějovského z Korkyně. Znějov-
ský prodal Podháj (1693) Jiřímu Anto-
nínu Bořkovi, pivovarnímu nákladníku 
z Malé Strany. V jeho době se začalo 
dvoru říkat Hermanův, leč neví se proč. 
Cena hospodářství utěšeně stoupala, po 
smrti rady purkrabského soudu Bořka 
usedlost připadla jeho nedospělým dě-
tem. Roku 1718 ji v dražbě koupil Max-
milián František Wendt a po deseti letech 
dal věnem své dceři Alžbětě a Antonínu 
Karlu Majerovi, pokladníku vrchního 
berního úřadu. Alžběta, když ovdověla, 
se synem Achácem Janem prodali roku 
1751 Heřmanův dvůr Erazimu Josefu 
Frauendienstovi, který hospodářství 
spojil s Rakařkou. Od něho majetek 
koupila hraběnka Anna Hartmanová z 
Karlštejna, rozená Glatzová z Altenhauzu. 
Heřmanův dvůr má barokní podobu, je 
tvořen dvěma budovami okolo nepra-
videlného dvora, do něhož se vstupuje 
pozdně barokní branou. Hlavní obytné 
stavení je jednopatrové a bylo posta-
veno před rokem 1725, na průčelí se 
nacházejí sluneční hodiny z roku 1764.
Od roku 1784 byl držitelem Podháje 
Inocens Hastinger, pokladník státní za-
stavárny v Praze, půdy mu patřilo požeh-
naně, leč mezi poli a pastvinami vinici 
nevidíme. Dodejme tedy aspoň, že v r. 
1849 byly Mlýnek a Podháj rozděleny 
ve dvě hospodářsví. A jak se sluší a pa-
tří, tam i tam vyrostly výletní hostince. 

Pokračování příště. f.

Heřmanův dvůr s Ištvánovou vilou, rok 1944

Mlýnek č. p. 85, 1944
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SDH Lysolaje

Sotva jsme uklidili hasičárnu po valné 
hromadě, o které jsme vás informovali 
v minulém čísle, vrhli jsme se do pří-
prav další společenské události. Spolu 
s ÚMČ Praha-Lysolaje jsme v hasičárně 
uspořádali koncem února dětský kar-
neval. Účast byla hojná a masky nád-
herné. V rámci karnevalu nemohla chy-
bět ani soutěž o nejkrásnější masku. S 
dárkem nakonec vedle výherců odešlo 
každé dítě. Jako každý rok program 
zpestřily soutěže, hry a divadlo, které 
nadchlo děti i dospělé. Nezbytnou a 
netrpělivě očekávanou disciplínou 
bylo přetahování se silným hasičem.

Začátkem března jsme se v rámci 

tmelení kolektivu rozhodli uspo-
řádat masopustní jitrnicové hody 
v sále hasičské zbrojnice. Jitr-
nice jsme si sami vyrobili, uva-
řili a také s velkou chutí snědli.
Koncem března jsme se spolu s mnoha 
kolegy z okolních sborů zúčastnili 
taktického cvičení jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, které proběhlo 
v objektu bývalého hotelu Opatov. 

Cílem cvičení bylo prověřit akceschop-
nost, dojezdové časy a taktické postupy 
při zásahu ve výškové budově, a to u jed-
notek SDH městských částí hl. m. Prahy. 
Cvičilo se ve 3 částech tohoto objektu. 
Jednalo se o suterén, dále 3. a 4. patro 
a 7. a 8. patro, kde bylo vždy zakouřeno. 
Předmětem výcviku bylo vyhledávaní 
osob, poskytnutí první pomoci, jejich 

záchrana a samozřejmě také hašení.

Ve spolupráci s kolegy z Řep a Zličína 
jsme prováděli simulaci hašení požáru 
a záchranu osob ze 3. a 4. patra výškové 
budovy. Celkem bylo během cvičení za-
chráněno 9 osob, z nichž 5 muselo být 
vyneseno na nosítkách. Svým rozsahem 
bylo toto cvičení, do kterého se zapojily 
všechny jednotky SDH, největším v Praze.
Jak se říká „těžko na cvičišti, lehko na 
bojišti“. Krátce po návratu z cvičení a vý-
měně všeho použitého materiálu nám 
byl vyhlášen poplach na požár bytu 
v Horoměřicích. Naštěstí jsme byli při 
výjezdu odvoláni, jelikož se jednalo o 
grilování na balkóně. V průběhu letoš-
ního jara jsme dále zasahovali u tří po-
žárů. Naštěstí se ani v jednom případě 
nejednalo o požár budovy, natož pak 
hotelu. Prvním byl požár mulčovací 
kůry v areálu pískovny, druhým pak li-
kvidace tří ohnisek hořící trávy okolo 
železniční trati v blízkosti Roztok u Prahy 
a v poslední řadě hořící tráva a křoviny 
ve skalách nedaleko Libčic nad Vltavou. 
Tento zásah byl velice složitý a kompli-
kovaný. Kvůli rozsahu zde byl vyhlášen 3. 
stupeň požárního poplachu. Hasili jsme 
v těžko dostupném terénu ve skalách 
a někdy jsme museli být jištěni lanem. 

Kromě všech těchto aktivit jsme se stihli 
věnovat i naší oblíbené činnosti, ukáz-
kám techniky v mateřských a základ-
ních školách. Tentokrát byly na řadě MŠ 
Čínská a MŠ náměstí Svobody. Dětem 
jsme ukázali naši CAS Scania, pohovořili 
s nimi o práci hasičů a požárních rizicích.
w w w. s d h - l y s o l a j e . w e b n o d e . c z

Václav Vojtěch, velitel JSDH LysolajePožár trávy v Roztokách

Volby do Evropského 

parlamentu

Ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2019 proběhly
Volby do Evropského parlamentu. Volilo 
se také u nás v Lysolajích, kde volební
účast vysoko předčila celostátní průměr
s 52,43 %, což nás řadí na třetí nej-
vyšší účast mezi všemi městskými 
částmi hl. m. Prahy. Nejvíce hlasů v naší
městské části obdržela Koalice 

STAN, TOP 09 (celkem 159 
hlasů, 34,41 %). Na dalších
místech se umístila Česká pirát-
ská strana (66 hlasů, 14,28 %), ODS 
(61 hlasů, 13,20 %), Hnutí ANO 2011
(48 hlasů, 10,38 %), KDU-ČSL (41 hlasů, 
8,87 %), Svoboda a přímá dem. - T. Oka-
mura (19 hlasů, 4,11 %), HLAS (17 hlasů,
3,67 %), Česká strana sociálně de-
mokratická (9 hlasů, 1,94 %), Strana
svobodných občanů (19 hlasů, 5,47 %),
Komunistická strana Čech a Moravy (8
hlasů, 1,73 %), Evropa společně (6
hlasů, 1,29 %), ostatní strany dostaly 

nejvýše 5 hlasů. Podrobné informace
jsou k nalezení na webových stránkách
městské části www.praha-lysolaje.cz
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Za humny

U pamětní desky Arnošta Antoše v ulici 
Jugoslávských partyzánů, padlého v Praž-
ském povstání, stál Vladimír Štrupl čest-
nou stráž. Nyní přispěl k jejímu navrácení!
Deska byla instalována. Poté, co zjis-
til, že deska zmizela, zveřejnil to na 
webu Spolku pro vojenská pietní místa. 
Když se mu ozval vnuk Arnošta An-
toše, pustil se do jejího hledání. Usilo-
val o to, aby byla vrácena na původní 
místo. Vše dotáhl do zdárného konce!

„Radnici jsem požádal o to, aby byla 
deska znovu instalována. A začátkem 
dubna se tak opravdu stalo. Deska je 
opět na domě Jugoslávských par-
tyzánů 40, mám z toho obrovskou 
radost, je to moje srdeční záležitost. 

Výstava Nezlomená armáda připomíná 
období  2. světové války. Před Generál-
ním štábem na Vítězném náměstí v Dej-
vicích v Praze 6 probíhá panelová výstava 
„Nezlomená armáda“, kterou připravil 
Vojenský historický ústav Praha. Auto-
rem výstavy je historik Jindřich Marek. 
Expozice Nezlomená armáda na dvou de-
sítkách panelů představuje dění přede-
vším v letech 1939-1941, ale časově jde 
až po horizont konce druhé světové války.

Stromovka přišla o jeden z nejstarších 
stromů. Dub velkoplodý, jemuž podle 
odhadu bylo mezi 200 a 300 lety, se nedo-
kázal vypořádat s následky požáru, jehož 
plameny jej zachvátily před třemi lety. 
V srpnu 2016 se strom vzňal od ne-
uhašeného grilu ponechaného ne-
zodpovědnými návštěvníky v du-
tině kmene. Strom požárem utrpěl 
velký šok, ze kterého se už nedokázal 
vzpamatovat a definitivně odumřel. 

Záchranná stanice hl. m. Prahy vy-
pustila ve čtvrtek 4. dubna v 19 ho-
din u rybníků ve Stromovce padesát 
netopýrů rezavých, kteří pocházejí z 
jedné zimující kolonie. Ostatní, kteří 
ještě musí zůstat v péči záchranné 
stanice, je budou následovat později.

Na prkna Dejvického divadla přišel 
klasik Ibsen a jeho Přízraky. Klára Me-
líšková, Martin Myšička, Vladimír Po-
lívka, Veronika Khek Kubařová a Pavel 
Šimčík. To je obsazení nové inscenace 
Dejvického divadla. Režie Ibsenových 
Přízraků se ujal zkušený Jiří Pokorný. 

Městská část Praha 6 rozmísťuje od 1. 6. 
2019 na svém území plastové nádoby 
o velikosti 240 l, do kterých je možné 
odkládat použitý tuk a olej v uzavřených 
plastových lahvích. Nádoba je umístěna 
ve sběrném dvoře Jednořadá 2124 a 
na vybraných stanovištích tříděného 
odpadu, jejichž seznam je dostupný 
na webových stránkách MČ Praha 6.

Nádraží Praha – Bubny čeká revitalizace, 
v rámci které zde vznikne Památník
ticha, připomínající vyhlazování židov-
ského obyvatelstva nacisty. Právě z tohoto
pražského nádraží totiž odjížděly trans-
porty do ghett a koncentračních táborů.

Moderní památník evropského kontextu 
nemá mít pouze svůj pietní význam.
Bude dynamickým centrem s nabídkou 
současných témat, aby sem návštěvníci
i školy chodili opakovaně a vždy zde ob-
jevili něco nového. Mimo jiné se bude
věnovat stále aktuálním nežádou-
cím společenským jevům, jakými jsou
xenofobie a antisemitismus. Výsledná 
podoba památníku vzešla z archi-
tektonické soutěže, ve které zvítězilo
studio ARN. Hlavní město zahájilo pří-
pravu výběrového řízení na zhotovi-
tele celého záměru. Památník by měl 
být hotov v roce 2021. Náklady na vy-
budování památníku a jeho expozic 
se pohybují okolo 150 milionů korun.

Akce v okolí:

Zoologická zahrada
Za vysvědčení do ZOO 
Hurá, prázniny! Přijďte 28. 6. 2019 do 
ZOO za 1 Kč za jedničku z přírodovědy 
(děti do 15 let). Prověříme, co jste se ve 
škole naučili o zvířatech, zasoutěžíme ve 
sprintu nebo připravíme pro zvířata před-
měty na enrichment. Chybět nebude ani 
divadelní vystoupení v divadélku Archa.

Botanická zahrada
Expozice Svět sukulentů
12. 6. 2019 - 21. 7. 2019
Denně od 9:00 do 19:00 hodin
Po roční přestávce jsou opět zde - chlu-
patí a pichlaví krasavci všech možných 
tvarů a velikostí. I letos bude výstava 
doplněna o prodej rostlin s možností po-
radit se o jejich pěstování s profesionály.

MČ Praha-Suchdol
Den koní
Akademický jezdecký klub Brandejsův 
statek, Praha-Suchdol pořádá v sobotu 
15. června od 13 hodin DEN KONÍ. Uvídíte 
ukázku výcviku a jízdy na koni, prohléd-
nete si nové prostory venkovní jízdárny, 
stájí a můžete se povozit na koních. 
Zábavné odpoledne pro celou rodinu.

MČ Praha-Předni Kopanina
Divadelní pohádkové představení 
- Indiánská pohádka, 23. 6. 2019 od 
15:00 hodin  v sále radnice, Hokešovo 
náměstí 193. Kapacita oemezena - re-
zervace míst na tel. 608 935 156.

f.

200-300 let starý dub ve Stromovce

Pamětní deska Arnošta Antoše

Návrh revitalizace nádraží Bubny
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Ptačí pohled na letošní Slavnost květů 

32. Slavnost květů 
Ačkoliv nás počasí do poslední 
chvíle napínalo, objednávka „jasno 
a slunečno“ byla nakonec kladně 
vyřízena a v sobotu 18. května, v den 
konání 32. ročníku největší kulturně 
společenské akce, jsme se probudili 
do svěžího rána. Slavnost květů 
byla za ideálního jarního povětří 
zahájena o druhé hodině odpolední. 
Protože přípravám byla jako každý 

rok věnována mimořádná pozornost, 
poděkování patří samozřejmě všem 

– hasičům, chlapům z údržby, liškám, 
dámám, které si vzaly již dávno tomu 
na starosti tombolu a občerstvení 
pro brigádníky, jim pochopitelně 
též, zkrátka  dobrovolníků tradičně 
dlouhý seznam. První hodina „na 
bráně“ byla vyčerpávající, nekonečný 
had návštěvníků se vlnil od bazény 

až k Houslím, přicházeli malí, velcí, 
dvouhozí, čtyřnozí, bonbony rychle 
mizely v dětských pusinkách, letošní 
vstupenky, kytičkované náramky 
šly rychle na odbyt a kasička na 
dobrovolné vstupné se plnila mincemi 
i bankovkami. Program v tradičním 
duchu, jako každý rok ozvláštněný 
něčím neotřelým, rychle ubíhal, jedno 
vystoupení bez nejmenších zádrhelů 
střídalo druhé, moderoval osvědčený 
Miloš Šimon, ozvučení perfektní. 
Vystoupení nejmenších ze školky 

bylo milé a originální, děti školní 
měly tradičně bezvadně natrénováno, 
rodiče i prarodiče se dmuli pýchou. 
Starší ročníky zaslzely a zavzpomínaly 
při pohledu na dřevěný kolotoč vedle 
liščí nory, škoda dospělých kilogramů 
navíc, leckdo by se i v pokročilém 
věku svezl.  Big-beatové Schodiště, 
populární Docenti, Staročeská Hašlerka 
se směsí lidovek, Blue moon band se 

staročeskými hity a hlavní kapela večera 
The Apples, každý si mohl vybrat, do 
jaké hudby se zaposlouchá a v jakém 
rytmu vyzve koho k tanci. Korzování od 
stánku ke stánku, obsluha vzorně rychlá, 
přes rekordní účast minimální fronty 
a díky silnému agregátu pivo studené, 
káva horká, klobásky tak akorát pečené. 
Doprovodný program potěšil všechny 
bez rozdílu. Malí vyráběli s liškou 
originální placky a nánosem barev 
měnili své tvářičky na zvířecí, dospělí 
nakupovali dobroty a dokolečka dokola 

i nafukovací balónky (první uletěl 
Mickey mouse a pak v rychlém sledu 
snad všechny pohádkové postavičky, 
ba i traktory. Skákací hrad v podobě 
hasičského vozu byl v neustálém 
obležení a pořadatelská služba měla 
co dělat, aby si užili i ti nejmenší, které 
jejich starší kamarádi vůbec nechtěli na 
auto pustit. Ale  protože byla nakonec 
pod napůl provedenou hrozbou 

vypuštění oblíbené atrakce sjednána 
spravedlnost, mohli si malí i velcí 
nakonec skočit z korby opravdového 
hasičského vozu do připravené plachty.
Sváteční odpoledne rychle uteklo, 
snesl se soumrak a palouk v Houslích 
osvětlila Pyroterra. A to už byl konec 
organizované zábavy. Tak zase za rok..

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
děkujeme za návštěvu našeho stánku 
na Slavnosti květů. Letos nám počasí 
opravdu přálo, a tak jsme si to všichni 
mohli náramně užít. Krásné vystoupení 

dětí ze školy a školky, výtvarné dílny, po-
níci a další zvířátka, večer koncerty a na 
konec světelná šou. Na stánku Lišky jste si 
vyráběli originální placky a zelené hlavy 
do květináče. Tak nám pošlete nějakou 
fotku, až se zazelenají. A hlavně neza-
pomeňte zalévat, ať vám dlouho vydrží. 
V létě se můžete těšit na Letní jógové 
soustředění se Soňou a na letní příměst-
ský tábor Lišky, tentokrát v termínu od 
19. 8. do 23. 8. 2019. Zbývá už jen 5 
volných míst, tak neváhejte a hlaste se.  

Příměstský tábor v Lišce
Bylo nebylo - drápy a kameny 
19.-23. 8. 2019 - Posledních 5 míst!
Prázdninové dobrodružství pro všechny 
děti od 5 do 10 let, které mají rády pohyb, 
přírodu a poznávání nových kamarádů. 
Děti čekají nevšední zážitky, výtvarné a 
rukodělné práce, četby a vypravování, 

pohybové aktivity, hry a soutěže, výlety 
do okolí. Program zajišťují kvalifikovaní 
a zkušení pedagogové specializovaní 
na práci s dětmi předškolního a škol-
ního věku. Oběd bude zajištěn v jí-
delně areálu ČZU. Cena tábora 2 200 Kč. 
Přihlásit se můžete na adrese:  https://
www.mc-liska.cz/letni-tabory-2019/

Oslava 8. narozenin Lišky
Milí sousedé, lišky a liščata, od zalo-
žení našeho spolku už uběhlo 8 let a 
ráda bych vás všechny pozvala 20. 
6. 2019 od 17 hodin na oslavu na-
rozenin na dětské hřiště Na Vinici.
Přijďte si užít báječné odpoledne s Liškou. 
Předpokládaný konec akce v 19 hodin.

Výtvarné pondělky v Lišce
Scházíme se každé pondělí od 9:30 h do 
11:30 h v hasičárně a hrajeme si a zpíváme. 
Program zajišťují dobrovolníci. Kontakt 
na Ašku je poreba.joanna@yahoo.com. 

Kruhový trénink s Martinou Průšovou 
bude opět pokračovat od září
Sledujte kalendář, pokud byste se 
chtěli v létě trochu hýbat, zkuste se 
připojit k naší skupině na WhatsApp - 
Kruhac s Martinou - https://chat.what-
sapp.com/E3csS9JTjWG3LuEZULlLFM
Kruhové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerob-
ních a anaerobních aktivit, které po-
silují svaly, zpevňují tělo, zrychlují 
metabolismus a spalují tuky. Kruhové 
cvičení vede k pevnému a zdravému 
tělu. Cvičení je vhodné jak pro za-
čátečníky, tak i pro pokročilé. Cena 
100 Kč/osoba v případě jednorázové 
platby. Cvičení vede Martina Průšová

  Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška 
pro děti od 4 do 7 let
Budeme pokračovat opět od října ve 
čtvrtek odpoledne. 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 letos končí
Zájmový ekologický kroužek bohužel 
tento rok končí. Přes všechnu snahu 
se nám nepodařilo najít nového lek-
tora. Kamil Vaněk ze spolku Ábel po 
čtyřech letech v Lysolajích končí. Ráda 
bych mu touto cestou poděkovala 
za jeho přístup k dětem a lásku k pří-
rodě a zvířatům. Zažili jsme společně 
mnoho pěkných chvil a určitě se s 
ním rádi setkáme při dalších akcích.

Lekce Jemné jógy pro dospělé 
se Soňou Zemanovou
Úterý v sále hasičárny 19:30 h- 20:30 
h (únor - červen, září - prosinec)
Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. Protahujeme, 
posilujeme, pracujeme s dechem, 
učíme se relaxovat, zkoušíme meditace. 
Připravujeme: Letní jógové soustředění 
27. 8.-30. 8. 2019 od 18:00 do 21:00 h, 
Začínáme s jógou 3. 9. 2019 od 18:30 
h do 20:30 h, Speciální lekce - Jógové 
opáčko 10. 9. od 19:30 h do 21:00 h.
Bližší informace: http://www.jogahrou.cz

Připravila: Marcela Blažková
www.mc-liska.cz 

Pálení bioodpadu
Během loňské letní sezóny se nám 
množily stížnosti občanů na častý 
zápach a kouř z ohňů v ozduší.

Chtěli bychom tedy informovat, že pá-
lení jakéhokoliv odpadu je ze zákona 
o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i 
z obecně závazné vyhlášky hlavního 
města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. 
HMP) zakázáno. Týká se to tedy i od-
padu ze zeleně. Pálit je možné pouze 

čisté a suché dřevo, které se použije 
jako palivo na otevřeném venkov-
ním ohništi. V tomto případě nejde
o pálení odpadu, ale paliva. Bioodpad se 
přednostně kompostuje. Pokud občan
nevlastní kompostér či nemá 
místo na založení kompostu, 
může bioodpad odvézt do nej-
bližšího sběrného dvora. Naše
městská část zajišťuje každý týden 
odvoz bioodpadu velkoobjemovými
kontejnery z předem avizovaných míst.
K pohodě letních podvečerů, stejně 
jako k letnímu jídelníčku, neodmysli-

telně také patří grilované pochoutky 
a opékané buřtíky. Co si budeme po-
vídat, z trouby to není ono. Grilování 
je samostatnou oblastí a zálěží, jaký 
druh grilu používáte - elektrický, ply-
nový či na dřevěné uhlí a brikety. V 
tomto případě je nutné dodržovat 
bezpečnost při práci s grilem a ohni-
štěm a využívat jej především při k 
tomu vhodném bezvětrném počasí a 
v denní době tak, abychom kouřem a 
zápachem neobtěžovali své sousedy. 

           ÚMČ Praha-Lysolaje
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 11. ročník 
ve čtvrtek 13. 6. 2019 

 
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 
Spojení:    metro A Dejvická, bus MHD linka č. 160 a 355. 
 
Šatny:          v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Mateřská ul.  
Přihlášky:     v místě startu před tělocvičnou do 18:00 hod 
Start:              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:             50 Kč, junioři zdarma                     
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 
 
 
Sponzoři závodu:  STTAB s.r.o.  
   BIG SHOCK ENERGY DRINK         
    

Závod se koná za finanční podpory hl. m. Prahy  
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Policejní okénko

Octavia Combi Scout, VW transporter, 
ale také elektrokola – to je nové vyba-
vení pražských strážníků.
Pražští strážníci budou nyní využívat 
další novou techniku. Pořídili 23 vozi-
del Octavia Combi Scout v policejním 
provedení, 8 vozidel VW transporter 
a 32 kol s elektrickým pohonem. Slu-
žební Scouty budou primárně nasa-
zeny na zajištění tísňové linky 156, 
transportéry bude městská policie 
nejvíce využívat při bezpečnostních 
opatřeních. Elektrokola pomohou cy-
klohlídkám v náročnějších terénech.

„Jsem velmi rád za čím dál tím kvalit-
nější vybavení pro strážníky. Skvělé 
technické vybavení je jedna z cest, jak 
jim pomoci usnadnit již tak náročnou 
práci. Protože mám ve své gesci také 
životní prostředí, těší mě, že roste zá-
jem strážníků o využívání kol, a to ne-
jen těch s elektropohonem. Každý krok 
udělat něco pro naše město se počítá,“ 

řekl Petr Hlubuček, náměstek primátora.   
Nová vozidla Octavia Combi Scout s 
benzínovým motorem o objemu 2 li-
try, výkonem 140  kW, s automatickou 
převodovkou a náhonem na všechna 
čtyři kola jsou poprvé dodávána v poli-
cejním provedení jako celek. Jsou vyba-
vena výstražným světelným a zvukovým 
zařízením,  radiostanicemi a kamerovým 
systémem, který bude monitorovat dění 
před a za vozidlem. Záznam je současně 
ukládán na interní úložiště. Zařízení 
pracuje zcela autonomně a uvádí se 
do chodu po nastartování vozidla. IP 
kamery i záznamové zařízení pracují v 
plném HD rozlišení a záznam je v tomto 
formátu také ukládán na pevný disk s 
kapacitou 1TB. Záznamy z kamer bu-
dou následně využívány k řešení případ-
ného přestupkového jednání. Zároveň 
záznamové zařízení slouží jako tzv. černá 
skříňka pro vyhodnocování situace v pří-
padě dopravní nehody. Cena za jedno 
vozidlo činí 540 tisíc korun bez DPH.
„Těší mě, že se nám díky podpoře vedení 
hlavního města daří obnovovat naši tech-

niku v závislosti na skutečných potře-
bách výkonu služby. Kvalitní a moderní 
technika je totiž naprosto klíčová pro 
efektivní výkon služby a optimální zajiš-
tění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků 
hlavního města Prahy,“ dodal Eduard 
Šuster, ředitel Městské policie Praha.
Vozidla VW transporter jsou taktéž s 
benzínovým motorem o objemu 2 litry, 
výkonem 150  kW, s automatickou pře-
vodovkou a náhonem na všechna čtyři 
kola, také v policejním provedení, včetně 
záznamového zařízení. Cena za jedno 
vozidlo činí cca 1 110 000 korun bez DPH.
Nová kola s elektrickým pohonem bu-
dou ve 22 provedeních „cross“ a 10 kusů 
je v provedení „horské“. Jedná se o model 
Apache Hawk MX. Cena za jedno elek-
trokolo činí cca 38 tisíc korun bez DPH.
„Služba u městské policie vystavuje 
automobily těm nejnáročnějším pro-
vozním podmínkám, které si lze vůbec 
představit. Vyžadují se nejen vynikající 
jízdní vlastnosti a výkonný motor, ale 
také robustnost a odolnost vůči opo-
třebení. Vozy ve službě musejí snášet 
extrémní zátěž a při tom spolehlivě fun-
govat. Obtížně by šlo nasimulovat ještě 
těžší zkoušku odolnosti v reálném pro-
vozu. Velmi nás těší, že pražská městská 
policie vložila důvěru do vozů značky 
Škoda. Považujeme to za výraz důvěry v 
jejich provozní spolehlivost, dodal k uza-
vřené smlouvě vedoucí prodeje ŠKODA 
AUTO Česká republika Miroslav Bláha.

Tisková zpráva 
Městské policie hl. m. Prahy

Zásady jízdy na kole

Několik zásad pro bezpečnou jízdu 
na kole
Příchod teplého počasí znamená začátek 
sezóny cyklistů, zvláště pak těch rekreač-
ních. Není nikdy od věci připomenout si 
preventivní zásady, na které bychom ne-
měli zapomínat, než šlápneme do pedálů.
• Používejte vždy cyklistickou 
helmu, i když je povinná jen do 18 
let. Už mnohokrát zachránila ži-
vot, nebo zmírnila následky úrazu.
• Své kolo nechte alespoň jednou 
ročně zkontrolovat v autorizova-
ném servisu a jeho stav kontro-

lujte i před každou jízdou, zvláště 
brzdy, správně nahuštěná kola apod. 
• Odrazky na kole a světla nejsou jen po-
vinnou výbavou, ale slouží především k 
vaší bezpečnosti. Stejně je to u reflexních 
prvků na oblečení, tak je nepodceňujte.
• Nevozte na kole předměty, které 
by mohly ohrozit vás nebo ostatní 
účastníky silničního provozu.
• Jezděte vždy co nejblíže k pravému 
okraji silnice a tam, kde je vyznačena 
cyklostezka, jeďte po cyklostezce.
• Změnu směru jízdy dejte vždy jasně 
najevo svou paží tak, aby ostatní účast-
níci provozu váš záměr jasně pochopili. 
• Pozorně sledujte své okolí, a to ne-
jen zrakem, ale i sluchem, vyhněte 

se proto sluchátkům s hudbou.
• Jezděte vždy bezpečně a ohledu-
plně vůči ostatním, respektujte do-
pravní značení a předpisy. Svou rych-
lost vždy přizpůsobte nejen terénu a 
provozu, ale také svým schopnostem. 
Pamatujte, že nesmíte jezdit bez dr-
žení řídítek, držet se jiného doprav-
ního prostředku nebo vést za jízdy 
druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře.
• Nejezděte ve dvou či více li-
dech vedle sebe. Povolena je 
pouze jízda jednotlivě za sebou.
• Pamatujte, že děti mladší 10 let 
smí na silnici jet na jízdním kole jen 
pod dohledem osoby starší 15 let. 

Městská policie hl. m. Prahy
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Dodávky pitné vody
v náhradním balení

Formulář
pro registraci SMS INFO pro dodávku balené pitné vody držite-
lům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P 

Jméno a příjmení: .....................................................................

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku: ...................................

................................................................................................

Číslo bytu, podlaží:....................   Tel.*: .....................................

Průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P č.: ..................................................

»  Vyplněný formulář lze poslat poštou na adresu: Pražské  
    vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00  
    Praha 10

»  Přinést na zákaznické centrum společnosti Pražské    
    vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10

»  Obálku označte heslem „Balená voda“

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s., jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas se shro-
mažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které zájemce 
poskytl v tomto formuláři. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro 
účely zajištění dodávky pitné vody v sáčcích osobám, které jsou držiteli 
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P po dobu registrace.  

Zájemce bere na vědomí, že údaje mohou být v souladu se zákonem  
o ochraně osobních údajů zpřístupněny  subjektům ve smluvním vztahu se 
společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., za účelem zajištění této 
doplňkové služby.

Zájemce písemně oznámí případnou změnu údaje/ů v registraci SMS INFO 
pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P  
na adresu Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 
Praha 10.

Tato doplňková služba je poskytována pouze a výlučně registrovaným 
zájemcům zdarma. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že na tuto 
doplňkovou službu není právní nárok a není možné ji vymáhat.

V .....................................................  Dne ................................ 

Podpis ......................................................................................

*Službu lze poskytnout pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů.

Vydaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s.   
(Praha 2019)

Objednejte si dodávku 

pitné vody

Služba je určena pro případ havárie 
na vodovodní síti s předpokladem 
přerušení dodávky pitné vody v tr-
vání delším než 5 hodin. Je určena 
držitelům platného průkazu TP, ZTP
a nebo ZTP/P. Sáčky s pitnou vo-
dou budou dodávány ZDARMA.

O PROJEKTU
Společnost Pražské vodovody a kana-
lizace, a.s., zahájila projekt dodávky 
pitné vody balené v sáčcích. Jeho cí-
lem je doplnit náhradní zásobování 
voznicemi pro držitele průkazů TP, ZTP
a ZTP/P donesením pitné vody 
do místa, které si zájemce zvolí,
v době havárie vodovodní sítě 
na území hl. m. Prahy, s předpo-
kladem přerušení dodávky pitné 

vody v trvání delším než 5 hodin.
S distribucí pitné vody bude také 
pomáhat smluvní partner. Osoby, 
které budou zajišťovat done-
sení vody, se prokáží průkazem.
Doplňkový způsob dodávky pitné vody 
bude poskytován rovněž důležitým insti-
tucím, jako jsou např. školy, školky, zdra-
votnická zařízení, domovy seniorů apod.
Balicí linka je instalována v úpravně 
vody Káraný. Celý proces balení vody do 
sáčků včetně použité fólie je v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a souvisejících před-
pisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody 
včetně data spotřeby, jsou uvedeny na 
sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně 
kontrolována akreditovanou laboratoří

CO DĚLAT, KDYŽ MÁM ZÁJEM O DO-
DÁVKU PITNÉ VODY V SÁČKU?
Provést registraci služby SMS INFO 
pro dodávku balené pitné vody tím, 
že vyplníte formulář na zadní straně 

tohoto letáku a doručíte jej do Praž-
ských vodovodů a kanalizací, a.s.
V době, kdy v místě zájemcem registro-
vané adresy pro donesení vody v sáčku 
bude z důvodu havárie vodovodu ome-
zena nebo přerušena dodávka pitné 
vody a služba aktivována, obdrží regist-
rovaný zájemce na svůj telefon zprávu: 

„Voda PVK: máte-li zájem o donesení 
pitné vody v náhradním balení, zavolejte
na tel. 228 883 606, nejpozději do 
hodiny od obdržení této zprávy.“
Následně bude zahájena distribuce 
sáčků s pitnou vodou na zájemci za-
registrované adresy. Balenou vodu 
přinese zaměstnanec společnosti 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
nebo smluvního partnera. Distribuce 
bude poskytována v době od 9:00
do 21:00 hod., pokud to tech-
nické a místní podmínky umožní.
Bližší informace jsou uvedeny na webové 
stránce www.pvk.cz nebo budou posky-
továny na tel. 601 274 274 a 840 111 112.
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na velikonoční vajíčkové téma, 
jež dorazily do redakce Lysolajského zpra-
vodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže 
nejvíce zaujal snímek s názvem „Hledám 
nové bydlení“ pana Jana Pravdy. Gratuluje-
me k vítězství. Věcná cena od Městské části 
Praha-Lysolaje, je připravena k vyzvednutí  
na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Hurá na výlet

Vítězní fotografové se mohou těšit 
na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

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

 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 17. 6. 2019 

ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 24. 6. 2019 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115   

Pondělí 1. 7. 2019 

ZO Zavážky, prostřední ulice

Pondělí 8. 7. 2019 

křižovatka Žákovská x Mateřská

Pondělí 15. 7. 2019 

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 22. 7. 2019 

Lysolajské údolí, prostranství u biotopu

Pondělí 29. 7. 2019 

Lysolajské údolí u č.  115/33

Pondělí 5. 8. 2019 

ZO Zavážky, horní ulice

Pondělí 12. 8. 2019 

ul. Květová

Pondělí 19. 8. 2019 

ul. Podholí

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

VO KONTEJNERY 

Úterý 18. 6. 2019

ul. Dolina, otočka MHD

Úterý 16. 7. 2019

Starodvorská x Žákovská

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

 BIO KONTEJNER MHMP

Neděle 16. 6. 2019 od 9:00 do 12:00 
Lysolajské údolí, prostranství u biotopu

Sobota 22. 6. 2019 od 13:00 do 16:00 
ul. Květová

Sobota 13. 7. 2019 od 13:00 do 16:00 
ul. Poustka

Neděle 28. 7. 2019 od 13:00 do 16:00 
Lysolajské údolí, prostranství u biotopu

Sobota 3. 8. 2019 od 09:00 do 12:00 
ZO Zavážky, horní ulice

Neděle 18. 8. 2019 od 13:00 do 16:00 
ul. Podholí

PETANQUE CLUB LYSOLAJE

Hra petanque má v Lysolajích již 
několik let své místo, hráči, kte-
ří si tuto hru oblíbili  se vypraco-
vali natolik, že se mohou účast-
nit  i celorepublikových turnajů.

V květnové celostátní soutěži byl jed-
ním z účastníků i pan Josef Malý, kte-
rý vybojoval krásné 4. místo. K tomu-
to úspěchu mu gratulujeme  a všichni 
si ho váží. Je vidět, že hráči chodí pra-
videlně několikrát týdně trénovat.

Od jara do podzimu  se hraje sou-
těž „Pražský pohár“, kterého se 
účastní  tři naši hráči - Honza Pepr-
níček a dva Josefové Malý a Majer.

Tato soutěž bude probíhat v pod-
zimních měsících i na našem pe-
tanquovém hřišti u Zázračné 
studánky, kam všechny přízniv-
ce této krásné hry pozveme, aby 
mohli vidět opravdový turnaj. 

Zveme všechny, kteří chtějí tuto  
příjemnou a pohodovou hru zku-
sit, na naše tréninky, které se konají 
v podvečerních hodinách v úterý 
a v pátek na lysolajském petanqu-
ovém hřišti u Zázračné studánky.             
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Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

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

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

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 5. 8. 2019 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 20. 7. 2019

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ROZLOUČENÍ

Pan Vladimír Hrubý zesnul 
dne 6. 5. 2019 ve věku 71 let.

Uctěme jeho památku.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Petr Bouberle - 75 let

Pan Miroslav Linhart - 80 let

Pan Robert Reichl - 80 let 

Paní Dagmar Dolejšová - 85 let

Paní Jiřina Tesařová - 90 let

Pan Stanislav Švec - 80 let

Paní Zdenka Blažková - 75 let

Paní Eva Vallová - 85 let

Paní Jiřina Kloudová - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

Vzpomínáme                

Pan Miroslav Valtr zesnul 
dne 16. 5. 2019 ve věku 58 let.

V roce 2013 jsem napsala do našeho 
zpravodaje vzpomínku na lysolaj-
skou rodačku, paní Mílu Valtrovou, 
která zemřela v květnu toho roku. 
Letos, přesně za šest let, zemřel její 
syn, Míra Valtr. Po své mamince zdě-
dil stejnou obětavost v práci pro 
obec, velké řemeslné nadání a neú-

navnou pracovitost. Uměl si poradit 
s jakýmkoliv problémem, od všech 
zednických prací po restaurování ná-
bytku. Účastnil se jak zrestaurování 
obou lysolajských kapliček, tak s ob-
rovským nasazením náročné rekon-
strukce pramene Lysolajského potoka 
u kaple Panny Marie Sedmibolestné.
Ačkoliv už měl zdravotní potíže, po-
máhal ještě při osazení desek se 
jmény padlých vojáků na pomníku 
hrdinům z první světové války.  Tam 
jsem se s Mírou viděla naposled. 
Je mi moc líto, že už tady s námi 
není. Opustil nás dobrý člověk.

Šárka Váchová



V Í C E  N A  W W W . P R A H A - LY S O L A J E . C Z
Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

D E K Y,  S E D Á K Y  A  O B Č E R S T V E N Í  S  S E B O U !

Letní kino Lysolaje 
A T R I U M  Z Š  J Á R Y  C I M R M A N A  /  K A Ž D Ý  Č T V R T E K  O D  2 1  H O D .

2 8 . 6 .
1 2 . 7 .
1 9 . 7 .

2 6 . 7 .
2 . 8 .
9 . 8 .

Největší showman
T ři billboardy kousek za Ebbingem
Z menšování
Zahradnictví: Dezertér
Čertoviny
Tátova volha

PROGRAM - ČERVEN/ČERVENEC

27. 6.   Jak vycvičit draka 2 (USA) - Mladý Viking Škyťák a drak 
Bezzubka se vracejí v pokračování dobrodružné animované série

4. 7.   Na střeše (CZ) - Příběh o starším profesorovi, který uby-
tuje mladého Vietnamce, kterého najde ukrytého na střeše 

11. 7.  Dámský klub (USA) - Komedie ze ženského světa. Uklid-
ňuje všechny ženy, že pokud samy chtějí, nikdy není nic ztraceno

18. 7.   Bohemian Rhapsody (USA) - Oslava rockové skupiny 
Queen, její hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvor-
bou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům

25. 7.  Favoritka (Velká Británie) - Historický dramatický a 
komediální film o královně Anně, poslední z rodu Stuartovců

1. 8.   Mamma Mia! Here We Go Again (USA) - Sice to trvalo 
relativně dlouho, zato v pokračování úspěšného muzikálu dostanete 
hned dva příběhy v jednom!

ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ VŽDY OD 21:30 HODIN

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Střešní zahrady
Údržba zahrad

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

 zahradybaobab


