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Vážení přátelé,  a to má být co? Ptáme se pokaždé, 
když nás spláchne nečekaná sprcha shůry, naše 

sotva vyklubané sazeničky zmizí pod nadílkou krup 
a nebo kolem nás projede automobilista necita, kte-
rému bylo zatěžko vyhnout se louži, jejíž obsah se 
plavně přemístil na naše oblečení. Vážně? Přeháňka 
přijde zásadně i ve chvíli, kdy jsme po těžkoříctkolika 
dnech usedli natěšení na lavici v zahradní restau-
raci, s výrazem vítězství opouštíme obchod obuví 
s velikostí sandálů větších než číslo 35, a nebo, a 
to je úplně nejhorší, s pocitem bohyně kráčíme od 
kadeřníka. Ale budiž. Příroda ví co dělá, a taky ví 
proč. Tak jí to neberme a soustřeďme se na to, co je 
pro nás teď důležité. A to je zárodek „normálního 
života“, toho, který známe před kovidem. Který znaly 
starší generace před pandemií např. cholery a ti 
úplně dávno před morovou ranou. Lidstvo v historii 
tyto mezníky velmi bolely, a vždycky je přežilo. V 
novinách se můžeme dočíst co se kde rozvolňuje, 
kdy manžel konečně vypadne na fotbal a děti na 
kroužky, za jakých podmínek vycestujeme na do-
volenou a v práci se pak my, introverti, dozvíme, že 
končí pyžamové pohodlí home office. Každý sleduje 
to, co ho zajímá. Začněme tedy tím, co máme všichni 
takzvaně u nosu. Přes poměrně rezervované jaro už 
je u bazény nabito. Otužování a koupání fandíme. 
Biotop, pokud není zrovna čerstvě po dešti, nabízí 
sice studenou, ale modrou a zelenou à la laguna, 
však se naši chlapi nadřeli, aby tomu tak na zahá-

jení sezóny bylo. U sportování ještě zůstaneme. 10. 
června odstartuje po nucené pauze 13. ročník Ly-
solajského běhu a věřím, že třináctka je tentokrát 
šťastné číslo. Individuální i kolektivní sportovci mo-
hou podrobit pořádné zatěžkávací zkoušce nejen 
svá lockdownem zlenivělá těla, ale i nové sportovi-
ště v Denkrově pískovně, které si na své návštěvníky 
muselo rok počkat. Ačkoliv psi jsou asi jediní členové 
rodin, kteří si za dlouhé období zavřených posiloven 
nemohou na kondici stěžovat, opravené a nové 
prvky agility v obou psích výbězích jim i páníčkům 
jistě udělají radost.  Po poctivém tělocviku si tro-
chu toho oddechu můžeme dopřát v letním kině v 
atriu ZŠ Járy Cimrmana. Poprvé budeme promítat 
1. července v devět večer. Zahajujeme návodem, 
jak nacpat mlsná medvědí břicha. To vypadá jako 
příběh pro celou rodinu, známku toho, že začínají 
prázdniny. Děti to neměly lehké. Rodiče to neměli 
lehké. Kantoři… Nikdo to neměl lehké. Radost z 
toho, že se kovid podařilo umravnit máme všichni. 
Tak si jen musíme dát pozor, aby nás to horem dolem 
skloňované světlo na konci tunelu moc neoslnilo. 
Stačí k tomu velmi málo. Používat zdravý rozum.
Všem přeji krásné léto, které přijde bez ohledu na 
počasí. A pokud nás v moři žahne medúza nebo 
naletíme na faraonovu pomstu, berme to jako 
drobnou připomínku toho, že kdyby se věci ne-
vyvíjely k lepšímu, doma na dvorku by se nám to 
nestalo. Krásné léto.    Marie Štědrá, místostarostka
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DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Řidiči, dodržujte předepsanou rychlost!

Proběhlo pravidelné čištění Lysolajského potoka... ... a také přirodního biootopu

Lysolajské kachny jsou s čistotou svého bydliště spokojeny

Základy nového komunitního centraNově instalovaná hrazda na workout hřišti Na Vinici

Grilovací místo v pískovně bude již brzy k dispoziciUž se nezelená pouze umělá tráva, ale také první jarní květy
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DOLINA-MĚSTO JINAK

Jaro je v plném proudu a stejně tak 
i výstavba naší nové čtvrti „Dolina 
město jinak“.  Pro občasné čtenáře 
připomeneme, že naše městská část 
realizuje nové obecní veřejné stavby 

– mateřskou školku s komunitní za-
hradou, obecní sokolovnu, komu-
nitní centrum s ordinacemi, obchody 
a zahradou a v neposlední řadě do-

stupné nájemní byty pro naše občany.
Výstavba školky, komunitního cen-
tra a bytového domu pokračuje 
dle plánovaného harmonogramu. 
Pravidelně se účastníme kontrolních dnů 
a společně s naším technickým dozorem 
pečlivě sledujeme kvalitu prováděných 
prací, postup výstavby a operativně ře-
šíme dotazy jednotlivých dodavatelů. 
Současně dohlížíme na to, aby negativní 
vliv výstavby na okolí byl co nejmenší 

z hlediska hluku, prachu a nečistot na 
komunikacích. Využíváme při tom všech 
dostupných legislativních prostředků.
V případě parku a obecní sokolovny jsme 
těsně před vyhlášením výběrových řízení. 
Zpoždění těchto staveb je dáno složi-
tější přípravou a změnami vyvolanými 
optimalizací. Ulice Dolina zůstává čás-
tečně uzavřená z důvodu pokračující 
výstavby a bezpečnosti provozu. Po 
dokončení stavby bude vjezd do ulice 
Dolina omezen výsuvným sloupkem 
pouze pro vozy IZS a svoz odpadu.
Jak jsme vás informovali již v minu-
lém čísle, byla zahájena výstavba na 
sousedním pozemku podél ulice Pod-
holí. U této stavby společně s našimi 
občany dohlížíme na dodržování do-
hod týkajících se postupu výstavby a 
v případě zjištěných nedostatků vy-
žadujeme po investorovi okamžitou 
nápravu. Investor přislíbil, že osobně 
obejde majitele nejvíce dotčených 
nemovitostí s návrhem kompenzace.
Uvědomujeme si zátěž, kterou výstavba 
přináší našim občanům, kteří bydlí 
v těsném okolí, a tak činíme vše po-
třebné, aby tato zátěž byla co nejmenší.   

ÚMČ Praha-Lysolaje

 ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo se v nouzovém režimu 
konalo ve dnech 7. 4. 2021 a 10. 5. 2021.

Byl schválen závěrečný účet, účetní zá-
věrka a zpráva o výsledcích přezkou-
mání hospodaření městské části 
Praha–Lysolaje za rok 2020. Auditní 
skupinou Magistrátu hl. m. Prahy 
nebyla zjištěna žádná pochybení.

Probíhají dokončovací práce v Den-
krově pískovně. Došlo k instalaci ka-
menného stolu u grilovacího místa 
a finalizuje stavba altánu. V prvním 
červnovém týdnu dojde také k instala-
ci sochy nosorožce, kterou jsme před-
stavili v minulých číslech Lysolajského 
zpravodaje. Kompletní úpravy by měly 
být dokončeny do konce července.

V běhu je také stavba nových obec-
ních garáží v ulici Květová. Moderní 

stavba by měla být dokončena v prů-
běhu léta a my vám ji podrobně před-
stavíme v příštím čísle zpravodaje. 

Projednáváme návrhy na úpravu do-
pravního režimu a zklidnění dopravy v 
Lysolajích vzešlé z analytické části do-
kumentu Koncepce dopravy MČ Praha 

- Lysolaje z října 2019, kterou jsme vám 
představovali na veřejné prezentaci. 
Na jednání na odboru dopravy bylo 
domluveno pořadí řešení jednotlivých 
míst. Je připraveno několik stanovení 
dopravního značení a doplnění chybě-
jícího (Hluboká, Poustka, Sportovců) a 
ve variantách se řeší dopravní režim v 
Žákovské ulici před základní školou. O 
dalším vývoji vás budeme informovat.

I v letošním roce se můžete těšit na 
provoz letního kina v atriu Základní 
školy Járy Cimrmana Lysolaje. První fil-
mové promítání proběhne ve čtvrtek 1. 
7. 2021 od 21:00 hodin. Červencovou 
část letošního programu naleznete na 

poslední straně zpravodaje. Vstupné 
bude jako v loňském roce dobrovolné.

I letos si členové zastupitelstva při-
pomenuli konec 2. světové války, za 
který se z pohledu historických pra-
menů považuje kapitulace německých 
vojsk, vstoupivší v platnost 8. května, 
ve 23:01 hodin středoevropského času.

Všem lysolajským dětem přeji úspěš-
ný poslední měsíc školy s co nej-
lepším vysvědčením. A vám všem 
ostatním přeji hezké a klidné léto.

Ing. Petr Hlubuček, starosta 
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ZŠ JÁRY CIMRMANA 

LYSOLAJE                                                                                                                                              
     
2. pololetí školního roku 2020/2021

Uplynuly další měsíce turbulent-
ního 2. pololetí, stále ovlivně-
ného koronavirovou pandemií. 
Různé kombinace (ne)docházky žáků 
do školy nabývaly chvílemi závratného 
tempa, systémové změny a opatření 
byly školám zpravidla sdělovány na 
poslední chvíli a nebylo vůbec jedno-
duché připravit ze dne na den organi-
zaci vzdělávání na následující období. 
Nově utvářené rozvrhy, přizpů-
sobující se momentální situ-
aci, někdy vydržely sotva týden. 
Ale shrňme si to pěkně popořadě.
V únoru se prezenčně učily pouze 1. a 2. 
ročníky (pochopitelně s různým ome-
zením – roušky, desinfekce, rozestupy). 
Hudební  výchova probíhala 
bez zpěvu a tělocvik bez pořád-
ného sportování. Ostatní ročníky 
pokračovaly v distanční výuce.
Po jarních prázdninách jsme dou-
fali, že by se situace mohla zlepšit 

–  alespoň pro některé třídy (nejen 
pro nejmladší ročníky, ale i pro ty 
nejstarší – 9. třídy čekaly přijímací 
zkoušky…). Ovšem opak byl pravdou. 
Na distanční výuce zůstaly všechny ročníky. 
Tato situace trvala až do 9. dubna.
V týdnu od 12. 4. byla MŠMT povolena 
rotační výuka pro 1. stupeň  za podmínky 
antigenního testování dvakrát týdně.  
Testování, které do té doby prová-
děla pouze specializovaná odběrová 
střediska, musely najednou zvlád-
nout školy samy s minimem pro-
středků a omezeným počtem vol-
ných pedagogických pracovníků. 
S a m o z ř e j m o s t í  b y l y  o p ě t 
roušky po celou dobu výuky. 
V  t o m t o  t ý d n u  n a s t o u -
pily do školy 3. a 4. ročníky.
Následující týden je vystřídaly zbý-
vající třídy 1. stupně – 1., 2. a 5. třída.
Děti (za pomoci pedagogů) testování 
zvládly a jen co si osvojily správný po-
stup, dostaly školy jiné antigenní testy. 
Do poloviny května jsme tak vy-
střídali tři druhy testů. Žáci 2. 
stupně se stále učili distančně.   

Od 14. 4. do 21. 4. třídní učitelé in-
formovali rodiče o prospěchu a 
práci jednotlivých žáků za 3. čtvrtletí. 
Každý vyučující volil jinou formu kontaktu 
s rodiči – někdo on-line třídní schůzky, 
někdo telefonické individuální konzultace.
V dubnu byly také ve škole povoleny 
osobní konzultace, zejména  pro žáky 
9. ročníků, řada z nich této možnosti využila.
Protože se přiblížily přijímací zkoušky 
na střední školy a víceletá gymná-

zia, stalo se ze školy provizorní testo-
vací  místo, neboť uchazeči museli 
mít potvrzení o negativním testu. 
C e r t i f i k á t  v y d á v a l a  š k o l a . 
Testování v naší škole bylo zorga-
nizováno 27. 4. v odpoledních ho-
dinách (starší ročníky se totiž ne-
směly ve škole potkat s mladšími).
V dubnu se také uskutečnil zápis 
do 1. třídy pro školní rok 2021/22. 
Otevíráme jednu první třídu, jejíž třídní 
učitelkou bude Mgr. Renáta Tkaczyková. 
Na základě opatření MŠMT v souvis-
losti s mimořádnou situací v ČR probí-
haly zápisy do prvních tříd bez osobní 
přítomnosti formou zaslání žádosti. 
Celkově bylo přijato 34 žádostí o přijetí 
na běžnou docházku do ZŠJC Lysolaje. 
Vzhledem k tomu, že počet zájemců o 
naši školu opět překračuje naše  kapacitní 
možnosti, byla pro rozhodnutí o přijetí 
uplatněna dříve zveřejněná přednostní 
kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysola-
jích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. 
Byly přijaty pouze děti, které spl-
ňují alespoň jedno z výše uvede-
ných kritérií. Tím byla volná kapa-
cita zcela naplněna. Ostatní zájemce 
tedy bohužel není možno přijmout.
V červnu každoročně pořádáme 
setkání budoucích prvňáků a je-
jich rodičů s paní učitelkou. 

Zatím není zřejmé, zda je 
bude možno letos uskutečnit. 
Budeme vycházet z aktuální situace.
V týdnu  od 3. 5. se po dlouhé od-
mlce vrátily některé ročníky 2. stupně. 
V tomto týdnu se prezenčního vyučo-
vání zúčastnily 1., 2., 5., 6. a 7. třída. 
Zejména pro vyučující 2. stupně to 
někdy byla – co se týká organizace – 
lehce schizofrenní záležitost, protože 
část žáků zůstala na distanční výuce, 
část se učila prezenčně, leckdy se časy 
hodin překrývaly a narychlo se musely 
měnit zaběhnuté distanční rozvrhy.
Na 1. stupni se testovalo anti-
genními testy  1x týdně, 
žáci 2. stupně se testovali dvakrát. 
Pro testování byly – stejně jako v minu-
lém týdnu – vyhrazeny zvláštní prostory. 
Jednotlivé třídy přicházely do školy 
v časových intervalech, aby se před 
školou neshlukoval větší počet dětí.
V týdnu od 10. 5. se třídy 1. i 2. stupně 
opět vystřídaly a 17. 5. konečně na-
stoupily do školy všechny ročníky 
společně. Antigenní testování v sou-
časné době probíhá jednou týdně. 
V tomto týdnu se vzhledem k aklimatizaci 
žáků učilo dle upraveného zkráceného 
rozvrhu (bez odpoledních vyučovacích 
hodin). Výuka končila nejdéle v 13:30 hod.
Doufejme, že situace bude příznivá 
a že se se svými žáky budeme potká-
vat ve třídách, a ne skrze obrazovky.
Během května škola formou daru, který 
zprostředkoval pan starosta, Ing. Petr 
Hlubuček, získala do užívání 31 kusů 
počítačů, které nahradí zejména doslu-
hující notebooky u interaktivních tabulí.
Po ukončení tohoto školního roku 
dojde ke změně ve vedení školy. 
Současný ředitel Michal Hevák a 
jeho zástupkyně Danuše Lukášová 
se rozhodli nadále nepokračovat ve 
svých funkcích a tuto skutečnost 
sdělili s dostatečným předstihem zři-
zovateli školy ÚMČ Praha-Lysolaje.
Ten vyhlásil řádné výběrové řízení na po-
zici ředitele/ředitelky, na jehož základě 
bude od 1. srpna 2021 jmenován no-
vým ředitelem školy Tomáš Zahoř. Jeho 
zástupkyní se stane Daniela Benešová. 
Oba jsou s naší školou dlouhodobě spjatí 
a mohou počítat s plnou podporou před-
chozího vedení i pedagogického sboru.

Markéta Růžičková a vedení školy
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MŠ PAMPELIŠKA                                                                                                                                         
                
Po přerušení provozu jsme se v omeze-
ném počtu setkali ve školce 12. dubna. 
Postupně se nám děti vracely a provoz 
se pozvolna rozjížděl. Nejprve jen s před-
školáky a od 3. května s ostatními dětmi. 
Vracíme se do zajetých kolejí a navazu-
jeme na to, co jsme v březnu opustili. 
Tento školní rok jsme vzali hopem, rázem 
máme z předškoláků školáky a z dětí, 

které se batolily okolo školky a zvědavě 
nakukovaly přes plot, jsou noví „školkáčci“.  
Letošní zápisy proběhly na zahradě. S 
rodiči jsme se viděli jen krátce a dou-
fáme, že známky sympatie se projevily, 
i když jsme si pořádně neviděli do tváře. 
Školku budeme mít plnou a v novém 
školním roce se budeme zaměřovat 

zejména na upevňování sociálních 
vztahů, navazování kontaktů s vrstev-
níky i dospělými, již nyní je patrné, že 
dlouhá doba v domácím prostředí 
a žití v respirátorech na dětech zane-
chala stopy. Budeme zvát divadelní 
soubory, sportovat a užívat si přírody, 
kterou jsme v Lysolajích obklopeni.  
Zkrátka se budeme snažit dohnat to, o 
co jsme letos byli ochuzeni, byť si myslím, 
že jsme se všichni naučili zvládat nové 

situace a jsme obohaceni o velké množ-
ství zážitků. No a co jsme už od znovuo-
tevření zažili a co nás čeká? Protože nás 
baví sportování a hraní, pozveme si ob-
čas trenéry z Tatranu Střešovice, kteří 
nám připraví zábavné dopoledne. Na 
den dětí přijedou s T-Rexem a o prázd-
ninách připraví pro naše děti příměstský 

tábor. Přijede za námi divadlo, uspořá-
dáme komorní koncert, pojedeme na 
výlet. Doufáme, že brzy začne být teplo 
a povyroste nám na zahradě zelenina a 
luční kvítí, které jsme zaseli. Těšíme se, 
že vyrazíme na louku pozorovat brouky 
a včely, o kterých nám nedávno přijela 
vyprávět paní Koudelková z jihočeské 
farmy. Rozloučení s předškoláky připra-
vujeme na 24. červen, tentokrát bude 
pravděpodobně jen pro jejich rodiče 

bez velké zahradní akce. Mám pocit, že 
toho letos máme všichni „za vandr“, jak 
se u nás říká. Letošní dovolená bude 
zasloužená, a přestože asi na velké 
cestování letošní léto nevypadá, van-
drování po Čechách je také moc fajn. 
Přeji všem krásné léto a čas s rodinou. 

Kolektiv MŠ Pampeliška

JSDH LYSOLAJE

V dubnu jsme společně s městskou části 
provedli čištění „bazény“ a lysolajského 
potoka. Letos byla přizvána firma s od-

bornou technologií na čištění povrchů 
betonu. Díky tomu byla bazéna letos 
po vyčištění takzvaně jako nová. Koryto 
potoka jsme ve spolupráci se zaměst-
nanci městské části důkladne vymyli, a 
tak se zase můžeme radovat pohledem 

na čistá vodní díla u nás v Lysolajích. 
Rád bych velmi poděkoval za spo-
lupráci všem, co se s námi podíleli 
na pracích a hlavně zaměstnan-
cům městské části za perfektní 

přípravu a následnou spolupráci.
Také jsme provedli sběr železného šrotu. 
Bohužel musím konstatovat smutnou věc, 
že se najdou nenechavci, kteří šrot připra-
vený pro hasiče sbírají ve svůj prospěch.
Po dlouhé době nám byly zrušeny 

služby na hasičské zbrojnici, a tak se 
jednotka postupně vrací zpět do nor-
málního režimu. Začali jsme se opět více 
věnovat odborné přípravě a výcviku.
S tím souvisí, že máme nyní další 4 
hasiče, kteří prošli odbornou přípra-
vou na téma „zásah s přítomností 
nebezpečné látky“, pořádanou HZS 
Praha. Tímto výcvikem se naučili zá-
klady zásahu a postupy při událostech 
spojených s nebezpečnými látkami.
Samozřejmě mimo to se celá 
j e d n o t k a  vě n u j e  p r a v i d e l -
nému výcviku dle ročního plánu.
Ve čtvrtek 13. května jsme byli v pod-
večer vysláni operačním střediskem ke 
spadlému stromu blokujícímu průjezd 
Lysolajským údolím. Jednalo se o větší 
vyvrácený strom. Naši hasiči za použití 
motorové pily velmi rychle strom od-
stranili a silnici tak rychle zprůjezdnili.

Václav Vojtěch
velitel JSDH
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TIP NA VÝLET                                                                                                                                            
             
Doksy
Doksy leží na břehu Máchova jezera u 
silničního tahu mezi Mladou Boleslaví 
a Českou Lípou. Město se skládá z osmi 
částí, které leží na dvou nesousedících 
územích. Žije zde přibližně 5 200 obyvatel.
Obec vznikla po příchodu němec-
kých kolonistů se záměrem českého 
krále Přemysla Otakara II. chránit ob-
chodní stezky (Mělnická i Žitavská) a 
čelit vzestupu moci rodu Markvarticů. 
První písemná zmínka o obci je z krá-
lovy listiny psané v Písku roku 1264.
Nejvíce rozvoji města napomohl císař 
Karel IV., od něhož dostaly Doksy vý-
znamná městská privilegia a který v 
roce 1366-7 nechal založit Velký ryb-
ník (s rozlohou 350 hektarů), který 
je dnes nazýván Máchovo jezero.
Na konci 18. století město vyhořelo a sta-
tus města ztratilo. Po roce 1800 nastala 
v českých zemích konjunktura textilního 
průmyslu. Také v Doksech si syn břehyň-
ského mlynáře a majitel prosperující 
pily František Wünsche nechal posta-
vit na Továrním vrchu kartounku a pro 
dělníky v jejím sousedství řadu domků, 
tzv. Malou Stranu. Díky této továrně 
vzrostl počet stálých obyvatel na 2 000. 
Centrem města Doks je náměstí s kos-
telem, mariánským sloupem, radnicí 
a měšťanskými domy. Kostel svatého 
Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie 
byl postaven na místě původního dřevě-

ného kostelíku roku 1638, pak barokně 
přestavěn. Radnice z roku 1855 posta-
vena místo shořelé při požáru v roce 1842. 
A zámek Doksy, renesanční zámek z 
druhé půle 16. století, najdete pod 
náměstím, má pěkný anglický park.
Na zámku je Muzeum Čtyřlístku. To 
bylo otevřeno v roce 2011 (jinde), jde 
o expozici známé komiksové čtveřice 

Čtyřlístek z dílny Jaroslava Němečka. Je 
tu také historický prohlídkový okruh 
věnovaný bývalým majitelům zámku, a 
to konkrétně Valdštejnům. Zámek byl 
pro veřejnost otevřen až v prosinci roku 
2019. To bylo tak - zámek byl ve vlastnic-
tví Libereckého kraje, který ho v dubnu 
2015 bezplatně přenechal městu Doksy. 
Předtím byl v létě 2012 zámek vystěho-
váván, odpojen od elektřiny a nabízen 
veřejnosti za 45 milionů. Město Doksy 
chtělo nechat rozhodnout i své občany, 
proto se na konci září 2013 zámek tehdy 
výjimečně otevřel veřejnosti. A roku 
2014 při komunálních volbách uspořá-

dalo jakési referendum, zda zámek pře-
vzít – většina občanů se vyjádřila pro. 
Od 2. ledna 2014 byl městem jmenován 
nový správce zámku a zahájena řada 
stavebních úprav, jejichž první etapa 
byla ukončena právě koncem roku 2019.
Zámecký komplex je trojkřídlý ve tvaru 
U, doplněn hospodářskými stavbami a 
zdmi ohraničeným anglickým parkem. 
Vlastní budova má západní renesanční 
část se zdobeným průčelím, druhé kří-
dlo s opěrnými pilíři je raně barokní a 
třetímu křídlu dominuje věž s cibulovou 
bání. Zámecký park byl upraven po roce 
1820. Po roce 1980 zde rostlo 23 jehlična-
tých a 63 listnatých stromů. Cenná byla 
sbírka různých borovic, jilmy, cypřiše, 
zmarličník nebo velká lípa s třemi srost-
lými kmeny. A co se chystá na zámku 
letos? Komíny východního křídla dosta-
nou nové stříšky z  umělého kamene, ale 
především bude zahájena rekonstrukci 
nádvoří zámku, a to kompletní obno-
vou kašny.  Oválná zapuštěná kašna 
pochází zřejmě z počátku 20. století a 
jde patrně o repliku kašny starší.  Dříve 
se uprostřed bazénu kašny na hranolo-
vitém podstavci nacházel chrlič – socha 
buclatého hošíka (tzv. putti), držícího v 
levé ruce rybu, z jejíž tlamy je vyveden 
vodotrysk.  Dnes je kašna ve velmi špat-
ném stavu a už dávno nedělá nádvoří 
zámku čest. Socha putti se naštěstí do-
chovala, ale bohužel ne ve stavu, který 
by umožnil její vrácení na původní místo. 

f.

MC LIŠKA

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé,
situace ohledně Covid-19 a ome-
zovacích opatření se již uvolňuje. 

Výtvarné pondělky v Lišce
Zatím nebudou probíhat pon-
dělky v Lišce, o možném otevření 
vás budeme informovat v našem
k alendáři  a  na Facebooku.

Pilates s Míšou v úterý
Domluvily jsme se s lektorkou Mí-
šou, že pokud to situace dovolí, 
od října začneme s pravidelnými
lekcemi pilates ve škole, pří-
padně v hasičárně. Pokud chcete 

být o zahájení informováni, dejte
vědět přes SMS 775210624, při-
dáme vás do skupiny na WhatsApp.

Kruhový trénink s Jitkou ve čtvrtek
Probíhá již na workoutu ka-
ždý čtvr tek od 18 hodin.
Kruhové cvičení je určené pro ženy 
i muže. Jedná se o kombinaci ae-
robních a anaerobních aktivit,
které posilují svaly, zpevňují tělo, 
zrychlují metabolismus a spalují tuky. 
K r u h o vé  c v i č e n í  ve d e  k
pevnému a zdravému tělu. 
Cvičení je vhodné jak pro začá-
tečníky tak i pro pokročilé. Cena
je ve výši 100 Kč za osobu v pří-
padě jednorázové platby na místě. 

Cv ičení  vede J i tk a  M ašá-
tová, skupina se domlouvá
na WhatsApp,  napište  mi 
S M S  n a  7 7 5 2 1 0 6 2 4 ,  p o -
kud chcete přidat do skupiny.

Cvičení s Liškou v MŠ Pampe-
liška pro děti od 4 do 7 let bylo 
prozatím z personálních důvodů
pozastaveno. Doufáme, že se 
s dětmi uvidíme na závěrečné 
olympijské hodině. Lektorky Mar-
cela Blažková a Andrea Žitková

www.mc-liska.cz
Partnerem Spolku Liška Lyso-
laje je Městská část Praha-Lysolaje

Marcela Blažková
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POLICEJNÍ OKÉNKO

Vážení občané, v dnešním příspěvku 
bych rád připomenul několik základ-
ních pravidel při pohybu na veřej-
ných komunikacích. Chodec vs cykli-
sta či jiný účastník silničního provozu
Pravidla určuje zákon č. 361 z roku 
2000 známý jako silniční zákon. Nej-

prve pár pojmů pro lepší orientaci. 
Účastník provozu na pozemních 
komunikacích je každý, kdo se 
přímým způsobem účastní pro-
vozu na pozemních komunikacích. 
Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne 
sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy, 
pohybuje se na kolečkových bruslích 
nebo obdobném sportovním vybavení. 
Nesmět ohrozit znamená povinnost 
počínat si tak, aby jinému účastníku 
provozu nevzniklo žádné nebezpečí. Při 
účasti na provozu na pozemních komu-
nikacích je každý povinen chovat se ohle-
duplně a ukázněně, aby svým jednáním 

neohrožoval život, zdraví nebo majetek 
jiných osob. Řidič je povinen užít vozidlo, 
které splňuje technické podmínky sta-
novené zvláštním právním předpisem 
(o povinné výbavě jízdního kola příště).
Chodec musí užívat především chod-
níku nebo stezky pro chodce a jiní 
účastníci provozu na pozemních ko-
munikacích než chodci nesmějí chod-
níku nebo stezky pro chodce užívat. 
Je-li blíže než 50 m přechod 
pro chodce musí chodec pře-
cházet jen na těchto místech. 
Cyklista je řidič nemotorového vozidla, 
jízdním kolem se z hlediska provozu 
rozumí i koloběžka. Jaká pravidla platí:

- na vozovce se na jízdním kole jezdí 
při pravém okraji vozovky, a pokud 
nebudou ohrožováni ani omezováni 
chodci, smí se jet i po pravé krajnici, 

- cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou, 
- cyklista je povinen užít i k jízdě jízdní 
pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty 
a těchto prostor muže užít i osoba pohy-
bující se na lyžích, kolečkových bruslích 
nebo obdobném sportovním zařízení, 

- cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy 
použít ochrannou přilbu a mít ji nasa-
zenou a řádně připevněnou na hlavě, 
- dítě mladší 10 let smí jet na silnici na jízd-
ním kole jen pod dohledem osoby starší 
15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, 
cyklistické stezce a v obytné a pěší zoně, 

- na jízdním kole smí osoba starší 15 let 
vézt osobu mladší 7 let jen za předpo-
kladu, že  je toto jízdní kolo vybaveno 

pomocným sedadlem pro přepravu 
dítěte a pevnými opěrami pro nohy,

- cyklista nesmí jet bez držení řídí-
tek, držet se jiného vozidla, vést za 
jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, 
psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 
které by znesnadňovaly řízení nebo 
ohrožovaly jiné účastníky provozu, 

- při jízdě musí mít cyklista nohy na pedálech,
- za snížené viditelnosti musí mít cyk-
lista rozsvícen světlomet s bílým svět-
lem svítícím dopředu a zadní svítilnu 
se světlem červené barvy nebo pře-
rušovaným světlem červené barvy, 
při dostatečně a souvisle osvětlené 
vozovce může cyklista použít svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným světlem, 

- za jízdním kolem může být připojen 
přívěsný vozík do 800 mm šířky, který 
je spojen s jízdním kolem pevným 
spojovacím zařízením, na zádi vozíku 
musí být dvě červené odrazky ne-
trojúhelníkového tvaru umístěné co 
nejblíže k bočním obrysům vozíku.
Toto jsou nejdůležitější pravidla jízdy 
na jízdním kole a možná si mnozí řek-
nete, že to všechno znáte. Ono totiž 
znát a řídit se tím je velký rozdíl. Jen 
si vzpomeňte, kolikrát během dne vi-
díte cyklistu, jak při jízdě drží psa na 
vodítku, popíjí nápoj z plechovky ap. 
Všichni víme co se má, ale kolik z nás 
se tím řídí? Blíží se letní měsíce a s tím 
je spojen i zvýšený provoz na silnicích. 
Myslete nejen na sebe, ale i na ostatní. 

 Vilém Petrů, strážník-okrskář

MĚŘENÍ RYCHLOSTI 

V LYSOLAJSKÉM ÚDOLÍ

Vážení občané, jak jistě víte, tak vzhle-
dem k tomu, že naše lokalita slouží v 
současné době jako součást objízdné 
trasy akce mostní přestavby v ulici 
Horoměřická na Jenerálce, tak na naší 
páteřní komunikaci Lysolajské údolí 
došlo ke značnému nárůstu dopravy. 
Společně s Městskou policií hlavního 
města Prahy jsme operativně zajistili ka-
ždodenní měření rychlosti městskými 
strážníky, kteří nyní hlídají dodržování 
předepsaných rychlostních limitů. 
Společně jsme nalezli místo, kde 
lze bezpečně a dle stanovených no-

rem měřit i přenosným radarem a 
případně zastavovat následně vo-
zidla porušující dopravní předpisy. 
Příslušníci Městské policie hl. m. Prahy 
měří rychlost vozidel v obou směrech a 
v různých časových úsecích během od-
polední špičky od 15:00 do 19:00 hodin 
a také ranní špičky od 06:00 do 9:00 hodin. 
Toto opatření je opravdu mimořád-
ným vyjednávacím úspěchem, protože 
Policie ČR i Městská policie hl. m. Prahy 
bohužel v době pandemických opatření 
nemají dostatek personálních kapacit. 
Toto měření bylo vyjednáno z důvodu 
stále probíhajícího testovacího  pro-
vozu radarů úsekového měření za 
účelem řádné certifikace přístrojů. 
Tento certifikační proces, který zdržela 

pandemická situace, probíhal úspěšně 
do konce měsíce května a od poloviny 
měsíce června dojde k plnohodnot-
nému pokutování neukázněných řidičů.

Podařilo se nám také vyjednat, aby TSK 
hl. m. Prahy umístila na komunikaci 
Lysolajské údolí v nebezpečném zúže-
ném místě od samoobsluhy směrem 
do Dejvic vodorovné dopravní značení 

„Pozor chodci na vozovce“. Toto značení 
bylo realizováno v pátek 30. 4. 2021.

Pevně věříme, že tato opatření při-
spějí ke zklidnění dopravy na naší 
páteřní komunikaci a k bezpeč-
nosti a spokojenosti nás všech.   

ÚMČ Praha-Lysolaje
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ZA HUMNY

Při příležitosti výročí konce druhé 
světové války je na Náměstí Interbri-
gády výstava Nikogda ně zabuděm.
Autoři výstavy z obsáhlé databáze pří-
běhů Paměť národa vybrali desítky 
příběhů, které se nějakým způsobem 
vztahují k roli Sovětského svazu v na-
šich novodobých dějinách. Zatímco 
sokl bývalého pomníku se stane pro-
jekční plochou, kde v komponované 
videosekvenci budou promlouvat 
pamětníci, vedle vyroste pomyslná 
plakátovací plocha s příběhy předsta-
venými v textové a obrazové podobě. 

Dejvické divadlo si užije začátku prázdnin 
na čerstvém vzduchu. Dočasné úto-
čiště nalezne Dejvické divadlo na 
nově otevřené letní scéně v areálu 
Home of AV ve Voděrádkách u Říčan. 
Prostor má parametry moderní venkovní 
scény (v případě nepříznivého počasí 
zastřešení, sociální zázemí, občerstvení). 
Nově vybudovaná letní scéna má 
několikanásobně vyšší kapacitu 
než Dejvické divadlo, proto bude 
moci uspokojit větší počet diváků. 
Akce Dejvické divadlo na vzdu-
chu – Voděrádky 2021 se ode-
hraje mezi 4. a 14. červencem.
Předprodej vstupenek byl zahájen 10. 
května 2021, kdy byla v prodeji zatím 
první část celkové kapacity hlediště. 
Druhá vlna předprodeje bude 
n á s l e d o v a t  p o d l e  a k t u á l -
ního vývoje situace s kovidem. 
Předprodej bude probíhat výhradně on-
line prostřednictvím sítě Ticketportal.
Na programu budou čtyři oblíbené 
kusy dejvické scény – Vražda krále 
Gonzaga, Dealer’s Choice, Ucpanej 
systém a Elegance molekuly, cel-
kem se odehraje deset představení.

Botanická zahrada
Koncem května se po více než pěti mě-
sících opět otevřel tropický skleník Fata 
Morgana v pražské botanické zahradě. 
Předcházející období bylo od slavnost-
ního otevření tím nejdelším, kdy byla 
Fata Morgana dlouhodobě nepřístupná 
veřejnosti. Fata Morgana je aktuálně v 
plné vegetační kráse, je krásně zelená, 
část tropického deštného lesa je zarostlá, 
takže máte pocit, že skutečně procházíte 
džunglí. Jednou z rostlin, na kterou jsme 
skutečně pyšní, je smaragdová liána, 
která právě nyní rozkvétá. Ve skleníku se 
navíc v příštích týdnech rozletí i exotičtí 
motýli. Návštěvníci se tedy rozhodně 
mají na co těšit,“ zve Bohumil Černý, 
ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
Období uzavření využili zaměstnanci Bo-
tanické zahrady hl. m. Prahy pro úpravy 
a opravy expozic. U tropického jezírka v 
expozici flóry Jižní Ameriky „vyrostl“ nový 
epifytní kmen vytvarovaný z betonu. 
Na něm se rozrůstají bromélie, kapra-
diny, anturie a orchideje. Skleník Fata 
Morgana si pro návštěvníky přichystal 
i jedno velké překvapení. Právě nyní 
rozkvétá nádherná smaragdová li-
ána Strongylodon macrobotrys, která 
patří mezi největší lákadla. Fata Mor-
gana má otevřeno vždy od úterý do 
neděle od 9 do 19 hodin. „Za zřizova-
tele, tedy pražský magistrát, musím 
říci, že nás nesmírně těší, že návštěv-
níci opět budou moci zavítat do exo-
tických prostor skleníku Fata Morgana. 
A mají se skutečně na co těšit. Bo-
tanická zahrada navíc naplánovala 
všechny oblíbené akce, které se ve 
skleníku každoročně konají, takže o ně 
zájemci nepřijdou. Období uzavření 
posloužilo k dokončení stavebních 
prací a úprav a příchozí tak nyní mo-
hou plně využít nový moderní vstupní 
areál, který je bezbariérový a zahrnuje 
i restauraci, jež zatím v botanické za-
hradě chyběla,“ říká náměstek primá-
tora hl. m. Prahy Petr Hlubuček (STAN).
Vstupenky je možné zakoupit přímo 
v pokladnách, s ohledem na kom-
fort návštěvníků však botanická za-
hrada doporučuje zakoupit vstu-
penky on-line prostřednictvím 
webových stránek www.botanicka.cz. 
Provoz botanické zahrady se řídí 
aktuálně platnými opatřeními.

Zoologická zahrada
Od pondělí 24. května se otevřely 
vnitřní pavilony s limitem počtu 
osob – maximálně 1 osoba na 15 m2 
vnitřní plochy určené pro veřejnost. 
Otevřeno bude celkem pět pavilonů.

A jaká další opatření v ZOO 
platí? Připravili jsme souhrn nej-
častějších otázek a odpovědí:

1. Jaký je limit? 10 000 návštěvníků 
v jeden moment (v záhlaví webu 
je dostupná aktuální návštěvnost)
2. Přijímáte rezervace? Ne. Díky 
tomu však můžeme každý den 
uvítat mnohem více návštěvníků 
než v případě příjmu rezervací
3. Co když se zoo zavře? Ne-
vadí. Každý odchozí návštěvník 
okamžitě uvolní místo novému.
4. Dá se u vás najíst? Ano. Restaurace jsou 
sice zavřené, ale výdejních okének je do-
statek po celém areálu. A nově jsou ote-
vřené také zahrádky restaurací (viz výše).
5. Respirátor/rouška? Nošení ochrany 
dýchacích cest se řídí aktuálním naří-
zením MZ ČR, respirátory jsou tedy po-
vinné ve vnitřních prostorech (tedy v 
prodejnách se suvenýry a na WC). Venku 
ochranu nosu a úst mít nemusíte, po-
kud si od ostatních lidí udržíte vzdále-
nost 2 metry (neplatí pro členy jedné 
domácnosti//rodiny). Odstup si prosím 
udržujte zejména při čekání ve frontách.

Praha 6
VÍNO & POCHUTINY - 17. 6. 2021 od 
14:00 hodin
Srdečně Vás zveme na již 2. ročník oblí-
bené akce VÍNO & POCHUTINY na Šesťáku.
Můžete se těšit na bohatý program, který 
myslí i na ty nejmenší, praskání ohně, 
bouchání kovadliny a vůně dobrého 
jídla a to vše v doprovodu živé kapely.

Únětice
Oslavy 10. výročí znovuotevření pi-
vovaru - 10. 7. 2021 od 10:00 hodin“
10:00 KNIFEST - Únětické kování - setkání 
kovářů a nožířů
13:30 Klaunská pohádka
14:30 Křest výročního ležáku
14:00 - 19:00 Hudební vystoupení
19:00 Kapela STO ZVÍŘAT 

f.
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13. ročník 
Čtvrtek 10. 6. 2021 

 
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. 
 
Přihlášky:     Přihlášky přednostně  on-line předem na adrese: 

https://prihlasky.4timing.cz/kopce/prihlaska.php?id_zavodu=124  
 
Kategorie a jejich start:               
 
17:50 hodin          muži - 50 – 59 let, 60 – 69 let, 70 – 79 let a 80 a více let 
 
18:00 hodin          ženy - juniorky do 19 let, 20 – 34 let, 35 – 49 let,  50 – 59 let a 60 a více let 
 
18:10 hodin          muži - junioři do 19 let, 20 – 39 let a 40 – 49 let 
 
                             
Startovné:             50 Kč, junioři zdarma                     
 
Ceny:                    pro první 3 závodníky v každé kategorii věcné ceny, ostatní – drobné dárky 
 
Podmínka účasti:   Účastník se povinně prokáže očkovacím certifikátem, nebo potvrzením o provedeném 

negativním testu ne starším týden u PCR a 72 hodin u antigenního, provedeného 
zdravotní službou nebo v zaměstnání, nebo potvrzením od lékaře o prodělané nemoci 
Covid-19.  Závodí se dle pravidel atletiky, závodníci startují na vlastní nebezpečí.      

 
 

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁVODU SLEDUJTE WEB  
WWW.PRAHA-LYSOLAJE.CZ 

 
    
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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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Jarní relax, jež 
dorazily do redakce Lysolajského zpravo-
daje, odbornou porotu naší fotosoutěže 
nejvíce zaujal relax na lysolajské zahradě 
od Ondřeje Štědrého. Gratulujeme k ví-
tězství. Věcná cena od Městské části Pra-
ha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  
na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Zpátky do formy

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 7. 6. 2021

Zavážky-dolní ulice

Pondělí 14. 6. 2021

Hřebenová

Pondělí 21. 6. 2021

ZO V háji-Poustka

Pondělí 28.6. 2021

Lysolajské údolí 115

STŘEDA 7. 7. 2021 

ZO Zavážky horní ulice

Pondělí 12. 7. 2021 

ul. Nad Pramenem

Pondělí 19. 7. 2021

Nad Podbabskou skálou x K Vinici

Pondělí 26. 7. 2021 

Lysolajské údolí proti č.p. 62/62 - u biotopu

Pondělí 2. 8. 2021

ZO Laťka-Květová

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

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 

Úterý 22. 6. 2021

14:00 - 18:00 hodin 

křižovatka Žákovská x Starodvorská

BIO KONTEJNERY MHMP

Sobota 19. 6. 2021

13:00 - 16:00 hodin 

ul. Květová

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: 31. 7. 2021 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 15. 7.  2021

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

PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ 

V DENKROVĚ PÍKOVNĚ
Od konce měsíce května je možné 
si rezervovat sportoviště v nově revi-
talizované Denkrově pískovně. Jedná 
se o velké fotbalové hřiště, multi-
funkční hřiště na nohejbal či volejbal 
a tréninkový pás pro běžecké aktivity.

Ceny rezervací:
Fotbalové hřiště 
Veřejnost do 18 let - 200 Kč/h
Veřejnost dospělí - 600 Kč/h
Organizovaná aktivita - 1000 Kč/h

Volejbalové a nohejbalové hřiště
Veřejnost do 18 let - 100 Kč/h
Veřejnost dospělí - 200 Kč/h
Organizovaná aktivita - 400 Kč/h

Hasičský pás pro běžecké aktivity
Veřejnost do 18 let - 200 Kč/h
Veřejnost dospělí - 200 Kč/h
Organizovaná aktivita - 200 Kč/h

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Za osvětlení hřišť je stanoven pří-
platek 100 Kč/h včetně DPH.

Rezervace je možné provádět na te-
lefonním čísle 725 399 149 každý 
den mezi 10:00 - 18:00 nebo kdykoli 
na emailu umc@praha-lysolaje.cz.

ÚMČ Praha-Lysolaje



11Lysolajský zpravodaj 5 / 6

ROZLOUČENÍ

Pan Pavel Sarkány zesnul 
dne 28. 3. 2021 ve věku 62 let.

Paní Dana Navrátilová zesnula 
dne 2. 4. 2021 ve věku 64 let.

Pan Zdeněk Svoboda zesnul 
dne 3. 5. 2021 ve věku 69 let.

Žili tady s námi.  Uctěme jejich  památku.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Josef Majer - 70 let

Pan Jíří Jonák - 80 let

Paní Věra Jonáková - 75 let 

Paní Eva Matyášová - 80 let

Pan Jiří Sosna - 85 let

Pan Petr Janák - 75  let

Paní Jitka Štěpánová - 75 let 

Paní Hana Brejníková - 75 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

PETANQUE CLUB LYSOLAJE

Petanque spolek uspořádal v sobotu 
22.5. valnou hromadu, která se ko-
nala na hřišti u  Zázračné studánky. 
Všichni, kteří přišli, mohli po dlouhé 
době ukázat, zda zapomněli nebo 
nezapomněli své hráčské dovednosti.
Bohužel z důvodu epidemiologické 
situace se už více než rok, s malou 
přestávkou, nekonají žádné obvyklé 
turnaje. Nejen pražské, ale ani ty, kde 
se potkávají hráči z celé republiky. 
V současné době, kdy začíná konečně 
teplé počasí a opatření se zmírňují, mů-
žeme všechny příznivce hry pétanque 
pozvat na pravidelné úterní a páteční 
tréninky na hřiště k Zázračné studánce.

OMLUVA REDAKCE

V minulém čísle Lysolajského zpravodaje v 

rubrice Rozloučení došlo nedopatřením k 

tiskové chybě ve jménu. 

Rodině p. Prof. Ing. Pavla Kováře, DrSc. se za 

toto pochybení omlouváme. 

ZVEME VÁS 

VÝSTAVA „AMAZONKA“
Úspěchy českých vědců při cestě za ob-
jevením pramenů Amazonky mohou 
lidé od května zhlédnout na výstavě v 
pražském Karolinu. Koná se u příležitosti 
20. výročí českých expedic k nejdelší řece 
na Zemi. Výstava potrvá do 25. června. 
Vstup bude zdarma denně mezi 10:00 
a 18:00. Kurátorem výstavy je geograf 
a hydrolog Bohumír Janský, který ve 
druhé polovině 90. let zamířil s expedi-
cemi do Peru a vydal se tam do And po 
stopách Amazonky. Návštěvníci budou 
moci zhlédnout řadu výstavních panelů 
mapujících 20 let, jež od výprav uplynuly.
Janský se svým týmem dokázal,
že Amazonka nemá jediný pramen, 
ale že se jedná o pramennou oblast 
na severním úpatí pohoří Cordillera 
Chila. Poslední výzkumy potvrdily, že
hlavním pramenem Amazonky je
řeka Carhuasanta. Peruánská vláda
pak Janskému za jeho činnost
udělila zlatý řád a šlechtický titul.

ENERGIE A CIVILIZACE 
Unikátní venkovní výstava, která uka-
zuje závislost našeho blahobytu a 
míru bezpečnosti na zdrojích energie. 
Expozice řeší prostřednictvím čtyři-
ceti témat způsoby využívání ener-
gie v historických, společenských, 
politických a technických souvislos-
tech a nastiňuje jejich možné do-
pady na naši i budoucí generace. 
V noci solárně nasvícené panely s fo-
tografiemi a texty nabízejí úvahy a 
propojení s událostmi napříč časem 
a jejich dopadem do budoucna. Vý-
stava byla otevřena na pražské Kampě 
5. května a návštěvníci ji mohou 
zdarma navštívit do 27. června 2021.
Výstava ukáže typy energií na přehled-
ných schématech a fotografiích od vy-
užití ohně přes století páry, průmyslo-
vou revoluci, vynález elektřiny, počátky 
těžby ropy, využití vodních, větrných i 
solárních elektráren i atomového jádra. 
Divák si prohlédne panely věnované 
geotermální energii, elektromobilitě, 
umělé inteligenci i městům budoucnosti. 

Expozice se dotýká i tak aktuálních 
témat, jako jsou jaderná energetika, 
role fosilních paliv, datová centra a 
jejich dopady na životní prostředí 
i důsledky těžby, jako je devastace 
přírody a významných ekosystémů.
Výstava „Energie a civilizace“, která 
volně navazuje na expozici „Voda a 
civilizace“ nechává každého diváka 
zamyslet se nad tím, jak energii využí-
váme a jak mohou naše chování a po-
stoje ovlivnit budoucnost. Kurátorem 
výstavy je prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., 
prorektor Univerzity Karlovy v Praze.

ÚMČ Praha-Lysolaje



Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

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

Letní kino Lysolaje

Mlsné medvědí příběhy / ČR 
od 21 hod.!!!

Havel / ČR od 21.30 hod.

Než skončí léto / Austrálie
od 21.30 hod.

Šarlatán / ČR od 21.30 hod.

Cafe Society / USA od 21.30 hod.

1 . 7 .

8 . 7 .
1 5 . 7 .

2 2 . 7 .
2 9 . 7 .

P R O G R A M  Č E R V E N E C  2 0 2 1
Z A Č ÁT E K  P Ř E D S TAV E N Í  O D  2 1 . 3 0  H O D I N

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 RO G R A M U  V Y H R AZ E N A  

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


