
Na každém kroku je patrné, že Lysolaje jsou 
rok od roku hezčí. Dříve nevzhledný kout  na 

zavážkách  se mění  v zastávkové místo s neopa-
kovatelným pohledem na Prahu. Sochařský ruch 
ustal, nová umělecká díla naší soukromé sbírky 
už zaujala svá místa a jsou po zásluze obdivo-
vána místními i náhodnými návštěvníky. I když, 
náhodnými? Letní Lysolaje přitahují výletníky čím 
dál víc. U pramene vzniká další sochařská krása. 
Sic byla voda ze zázračné studánky již dávno vy-
hlášena za léčivou na neduhy tělesné a zmínka 
o ní prorazila i do výčtu zázračných vod celore-
publikového formátu, nově vzniklé zákoutí léčí 
dozajista i ducha. Spočinout ve stínu kaštanů, 

brouzdat se bosi v potoce (pan Priessnitz dobře 
věděl, jak na to) a pak vyběhnout na rozpálený 
palouk v Houslích, jehož žár záhy zchladí příjem-
né klima skalní soutěsky - tohle jinde prostě ne-
najdete. Nikomu nevadí ani víkendové lomození 
na stavbě základní školy, protože ač to tak ne-
vypadá, léto se přehoupne do babího a děti chtě 
nechtě (i když v případě našich dětí chtě, protože 
rodinná atmosféra u Cimrmanů je baví a učí se 
rády) vyrazí do lavic a mnohým z nás už je nyní 
vidět v očích otazník - s jakým výpěstkem, mar-
meládou či koláčem se blýsknou na letošním Za-
hradníkovi? Užívejte léta po libosti, protože dáv-
kování je přísně individuální.  MUDr. Marie Štědráwww.praha-lysolaje.cz
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červenec, srpen / 2016

Nová tvář Lysolaj                                                                                                Foto: Ing. Petr Hlubuček



Plánovaná revitalizace hasičské nádrže do podoby biotopu - více informací ve zprávách z radnice na straně 3

První úroda našich nově vysázených třešní 

Škola bude pod střechou včasHmyzi hotýlek ve školní zahradě

I letos si v Lysolajích užily děti svůj den

LYSOLAJSKÉ LETNÍ DĚNÍ
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo Městské části Praha-
-Lysolaje zasedalo dne 29. 6. 2016. 

| Na základě žádosti majitelů bytů v no-
vostavbě Rezidence Lysolaje (bývalá 
školní jídelna Lysolajské údolí č. p. 25) 
byl schválen pronájem části pozemku 
parc. č. 262/1 k.ú. Lysolaje označené 
jako parc.č. 262/23 a parc. č. 262/24 
(stráň za domem). Zahrada o plo-
še 1190 m² bude pronajata za částku 
11 Kč/m²/rok, což je standardní cena 
pronájmu obecních pozemků v Lyso-
lajích - celkem tedy 13 090 Kč ročně. 

| Zastupitelstvo schválilo prodej pozem-
ků parc. č. 503/49, 503/51, 503/52 a 
503/53 k. ú. Lysolaje Bytovému druž-
stvu Lysolaje I. Jedná se o pozemky 
obklopující bytové domy a přístupy do 
domů, které společně s bytovými domy 
tvoří funkční celek. O tyto pozemky se 
již bytové družstvo trvale stará. Po-
zemky byly prodány za cenu stanove-
nou znalcem ve výši  550 Kč/m², cel-
ková kupní cena je tedy 639 650 Kč. 

| Zastupitelstvo schválilo smlouvy na vý-
kup pozemků parc. č. 503/59, 503/60 a 
503/61 k. ú. Lysolaje, které byly oddě-
leny z pozemků soukromých vlastníků, 
do vlastnictví městské části. Jedná se 
o pozemky při komunikaci Sídlištní, kte-
rá prošla rekonstrukcí a část chodníku 
pro pěší leží nyní na těchto soukromých 
pozemcích. Pozemky vykupujeme od 
vlastníků za vstřícnou cenu 10 Kč/m².

| V termínu 18. 7. - 24. 7. 2016 dojde 
k úplné uzavírce komunikace Štěpnice 
z důvodu rekonstrukce vozovky. Tato 
komunikace je v podstatě jednou vel-
kou nepřehlednou zatáčkou, kde se 
kromě vozidel ve vozovce pohybují i 
chodci. Řidiči zde neustále překraču-
jí povolenou rychlost 50 km/h, k tomu 
vozidla kličkují při vyhýbání se protije-
doucím vozidlům po rozbitém povrchu 
a rozlámaných krajnicích. Pohyb chod-
ců po komunikaci je velmi nebezpečný. 
Technická správá komunikací hl. m. 
Prahy provede rekonstrukci v hodnotě 
6 000 000 Kč. Dojde k vyfrézování ce-
lého profilu vozovky, položení komplet-
ní svrchní asfaltové části a zpevnění 
rozbitých krajnic. Během této uzavírky 
budou upraveny jízdní řády městské 
hromadné dopravy. Aktuální jízdní řády 
jsou k nalezení na zastávkách MHD a 
také na našich webových stránkách.

| Milan Vácha pokračuje na kamenic-
ké úpravě pramene Lysolajského po-

toka. Do konce léta by měly být prá-
ce dokončeny. Máte se na co těšit.

| V současné době probíhá územní ří-
zení na další etapu revitalizace Lysolaj-
ského potoka. Během této etapy dojde 
k rozvolnění břehů mezi fontánkou a 
sedimentační nádrží a samotná sedi-
mentační nádrž bude obložena pěkným 
pohledovým kamenem. Zásadní je však 
revitalizace hasičské nádrže. Ze sou-
časné hasičské nádrže vznikne stavební 
úpravou a osázením roslinami biotop s 
pobytovým molem a průchozí cestičkou 
okolo nádrže. Ze současného nájezdu 
do nádrže vznikne tekoucí vodopád. 
Hladina vody bude zvýšena až na 1,5 
m. Dojde také k přeložení děšťové ka-
nalizace, aby do nádrže vtékala pouze 
čistá voda z potoka. Uvažujeme také o 
instalaci vodní elektrárny. Rádi bychom 
po provedení těchto úprav pokračova-
li dřevěnou lávkou od hasičské nádrže 
podél toku až k zástávce Žákovská.  

| Podařilo se nám získat z rozpočtu 
hlavního města Prahy investiční dotaci 
ve výši 8 000 000 Kč na dofinancování 
dostavby Základní školy Járy Cimrmana 
včetně interiérového vybavení. Stavební 
práce probíhají v souladu se stanoveným 
harmonogramem. K 31. červenci by měly 
být dokončeny hrubé stavební práce, 
tedy konstrukční prvky, stropní panely, 
kontrukce krovů atd. Do zahájení nové-
ho školního roku by měla být dokončena 
většina hrubých prací a nemělo by tak 
dojít k narušení výuky hlukem. Dokon-
čení veškerých prací je plánováno tak, 
aby tradiční vánoční program základ-
ní školy probíhal v nových prostorách. 
Plánujeme také den otevřených dveří. 

| V měsíci červnu proběhlo výběro-
vé řízení na dodávku a instalaci inte-
riérů v Základní škole Járy Cimrma-
na. Jako nejvýhodnější nabídka byla 
vybrána nabídka společnosti BRY-
VECASTA s.r.o., se sídlem Holická 
1173/49a, Olomouc, IČ: 24762695 s 
nabídkovou cenou 2 666 196,28 včet-
ně DPH. V současné době probíha-
jí jednání  o uzavření smlouvy o dílo.

| I nadále se snažíme získat finanční pro-
středky na revitalizaci bývalé Denkrovy 
pískovny v MČ Praha-Lysolaje na pozem-
cích parc. č. 472/1,473/1,473/2,473/3 
k.ú. Lysolaje.  V měsíci červnu došlo 
na základě naší žádosti o prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí, které 
je nyní platné do roku 2018. Celkové 
finanční náklady byly odbornou firmou 
stanoveny ve výši 45 000 000 Kč.

| V posledních měsících došlo vlivem 
deštivého počasí k extrémnímu ná-
růstu zelené hmoty. Z tohoto důvo-
du jsme zvýšili počet pracovníků na 
údržbu zeleně na devět. Pořídili jsme 
nové sekací stroje a nářadí. Děkuje-
me za pomoc všem, kteří si sami se-
kají pásy zeleně kolem svých plotů. 

| Žádáme všechny majitele pozemků o 
co nejčastější stříhání keřů a větví stro-
mů, které díky rychlému růstu zasahují 
do komunikací. Dále bychom rádi požá-
dali majitele zahrad, aby sekali své po-
zemky a udržovali je v řádném stavu v 
souladu se  zákonem č. 326/2004 Sb. 
o rostlinolékařské péči v platném znění 
a § 29 zákona 131/2000 Sb., Zákona 
o hl. m. Praze, na jejichž základě lze 
udělit pokutu až do výše  100 000 Kč. 
V nejbližší době budou majitelům neu-
držovaných pozemků rozesílána upo-
zornění s termínem uvedení pozemku 
do pořádku. Pokud tento termín nebude 
dodržen, bude s majitelem předmětné-
ho pozemku zahájeno správní řízení. 
Pokud máte ve svém okolí neudržova-
né pozemky, informujte, prosím, Úřad 
MČ Praha-Lysolaje na tel. 220 921 959.

Pokračování na straně 13.
Dostavba ZŠ je v plném proudu

Budoucí podoba interiérů v ZŠ

Úpravy pramene Lysolajského potoka



TIP NA VÝLET
VE STRUHÁCH

Profesor Josef Ignác Buček (1741 – 
1812), k stáru ověnčený titulem rytíř z 
Heraltic, osvícenecký reformátor v ze-
mědělství a parcelaci feudálních vel-
kostatků, od r. 1786 sám vlastnil dvorce 
v Bubenči čp. 1 (pozdější Lannova vila) 
a čp. 6 (v místech někdejšího obchod-
ního pavilonu na Sibiřském náměstí. 
Náležely mu také rozsáhlé pozemky od 
Císařského mlýna směrem k Podbabě, 
místo zvané Struhy, kde milující příro-
du profesor jal se vzdělávat ozdobné 
sady, plné exotických rostlin a půvab-
ných zákoutí, jakousi konkurenci krá-
lovské Stromovce. Roku 1793 tu nechal 
vystavět poněkud staromilský zahradní 
domek č. 45, kde ochotný zahradník po-
dával občerstvení, i kávu uvařil, když si 
ji kdo přinesl, ba dokonce pivo čepoval, 
jak víme ze stížností sládka z dejvické-
ho pivovaru. O sady se vzorně staral i 
syn Mořic Buček, jeho dny byly sečteny 
v říjnu 1837, majetek připadl jeho sest-
řenici Barboře provdané Schlöchtové a 
vzápětí je zdědil její syn Jan Schlöcht z 
Heraltic (1801/2 – 1887). Tento muž byl 
šetrným hospodářem, šestatřicet let byl 
starostou Bubenče. Leč sady za jeho 
doby zpustly a zdivočely. Ruch se sem 
vrátil v 90. letech 19. století. Nejprv tu 
továrník Hoyermann zřídil továrnu na 
umělá hnojiva (fosfáty a moučku Tho-
masovu), která dnes už nestojí, k nim 
nechal r. 1890 postavit vilu (čp. 95, dnes 
kanadské velvyslanectví) od vídeňských 
architektů Miksche a Niedzelského, kte-
rou vyvedl stavitel František Henner. O 
rok později přes Dejvický potok vyrostla 

restaurace „Zur Quelle“, dnes U prame-
ne. Bohužel dochovaný letopis 1891 je 
to jediné, co o vzniku hostince víme bez-
pečně. Já ale nepochybuji, dle typické 
věžičky, že ho postavil také Henner, byť 
další přístavby prováděl už z nějakého 
důvodu Alois Potůček. Lodní lékař dr. 
Leopold Kramer (1864 – 1944) koupil 

si los a vyhrál 10 tisíc zlatých. Ty inves-
toval do pozemku ve Struhách, kde v l. 
1894 – 1907 nechal vystavět nemocnici 
pro nervově choré. Tu skončilo mnoho 
mužů stižených progresívní paralýzou, 
mimo jiné Rudolf Koukola, stavitel jedné 
z nemocničních vil zvané Sanitas (dnes 
je tam vrátnice). Měknutím mozku posti-
žený skladatel Karel Bendl, který má v 
Bubenči pomník, skonal tu rovněž. Prá-
vě ve vile Sanitas se 21. května 1910 
narodila Luisa Kramerová. Juniorské 
mistryni ČSR v tenise a pozdější mis-
tryni v golfu sport zachránil život, když 
počátkem roku 1939 přijala pozvání od 
proslulého golfisty siry Henryho Cotto-
na ke krátkému studijnímu pobytu do 
Richmondu. Republiku mezitím obsadili 
Němci, a tak se řízením osudu stala Luisa 
jediným členem rodiny, který válku pře-
žil. Židovské rodiny, aby bylo rozuměno.

Luisa se v roce 1940 provdala za sira 
Abrahamse, dědice velké textilní to-
várny. Luisa během války pracovala v 
sekci odposlechů pro Britské královské 
letectvo, dotáhla to až na majora a v 
nové době dostala Řád T. G. Masaryka. 
V listopadu 2005, dva měsíce před její 
smrtí, jsme se sešli v jednom z butiků 

její dcery k malému rozhovoru, kde mi 
říkala, že chce na místě sanatoria vybu-
dovat osm devět hezkých vil, takových, 
jakou ji na místě zbořeného zahradníko-
va domu nechal r. 1934 postavit tatínek 
(úkolu se skvěle zhostili architekti Fürth 
a Mühlstein a stavitelé Ehrman a Steuer, 
Bubeneč čp. 45). Nu, zatím v Chittussi-
ho uličce staré sanatorium a léčebna 
dlouhodobě nemocných z r . 1988 stojí 
a možná ještě dlouho stát budou. A z ne-
mocnice je to skok na hřbitov, položený 
v ulici nově pojmenované po starostovi 
Chicaga Antonínu Čermákovi, který r. 
1933 zahynul při atentátu na preziden-
ta Roosevelta. Hřbitov tu byl zřízen roku 
1888, spolu s izolační nemocnicí s chu-
dobincem (čp. 85) a bytem hrobníka, 
obojí od stavitele Aloise Potůčka. Spo-
činula zde mnohá význačná osobnost, 
malý výběr předkládám pěkně v abe-
cedním pořádku: Baudyš Antonín, mini-
str obrany a astrolog; Bořkovec Pavel, 
hudební skladatel; Bouda Cyril, grafik 
a ilustrátor; Havlíček Josef, architekt a 
urbanista; Hlavatý Vladimír, herec;  Ka-
čírková Irena, herečka; Kalandra Petr, 
zpěvák, kytarista a skladatel; Kolárová 
Jaromíra, spisovatelka; Kulhánek Old-
řich, grafik;  Kulínský Bohumil st., sbor-
mistr; Pistorius Luboš, divadelní režisér; 
Sequens Jaroslav, filmový režisér; Sme-
tana Zdeněk, tvůrce animovaných filmů; 
Smolík František, herec  (urna přemís-
těna na Slavín); Suchardová - Brichová 
Anna, malířka a loutkářka, spoluzakla-
datelka Říše loutek. Hrob Boudovic je 
ozdoben krásnou reliéfní plastikou Fran-
tiška Bílka, pozoruhodný je i hrob spo-
lumajitele rakovnické šamotky a jejího 
pozdějšího generální ředitele Emila So-
mmerschuha (1866 – 1920), ozdobený 
patentovanou řezanou mozaikou. fefík                                                        
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Hoyermannova vila

Dejvický potok pod Kramerovým                
sanatoriem

Kramerovo sanatorium



ZPRÁVY ZE ŠKOLY
| V průběhu května a června se usku-
tečnila celá řada akcí, které zpestřily vý-
uku. Kromě již tradičních událostí, jako 
jsou Slavnost květů, bowlingový turnaj 
uspořádaný ke Dni dětí, školy v přírodě, 
neformální setkání budoucích prvňáčků 
a jejich rodičů s paní učitelkou, prezen-
tace absolventských prací žáků deváté 
třídy a Lysolajský běh, proběhlo něko-
lik mimořádných a velmi zdařilých akcí.

| Jednou z nich byl jazykově poznáva-
cí výjezd do Berlína žáků 8. a 9.třídy. 
Účelem zájezdu bylo ověřit si jazyko-
vé znalosti a poznatky v přirozeném 
německy hovořícím prostředí, sezná-
mit se s historickými a architektonic-
kými dominantami Berlína a navštívit 
jedno z největších technických muzeí 
v Evropě, kde si žáci mohli prakticky 
vyzkoušet své znalosti z chemie, pří-
rodopisu, fyziky a dalších oborů.

| Velkým zážitkem pro žáky, kteří repre-
zentovali naši školu na sportovní akci Čo-
koládová tretra, bylo setkání se světovou 
běžeckou jedničkou Usainem Boltem.

| Z dalších uskutečněných akcí sto-
jí za zmínku exkurze v laboratořích 
ČZU a následně návštěva ukázko-
vé zahrady Libosad žáky 7. ročníku. 

| Osmáci a deváťáci v rámci předmě-
tu Finance navštívili Českou národní 
banku, pokračoval ekologický program 
pořádaný Letištěm Praha pro žáky 
čtvrtých a pátých tříd zakončený ná-
vštěvou letiště. Při této příležitosti byla 

třída 4.A oceněna za získání 1. místa 
ve vědomostní soutěži na téma Voda. 

| Velmi dobře byl dětmi a pedagogy hod-
nocen Den s Integrovaným záchranným 
systémem, který pro nás zorganizoval 
Úřad městské části Praha 6. Děti se 
během dopoledne seznámily se vše-
mi složkami IZS, viděly ukázky jejich 
práce a samy si mohly některé činnos-
ti prakticky vyzkoušet. Bylo vytvořeno 
několik stanovišť (Hasiči, Policie ČR, 
Armáda ČR, Městská policie ČR, Zdra-
votní příprava, Civilní obrana, Bezpečný 
internet, Extremismus), na nichž se tří-
dy střídaly podle předem připraveného 
rozpisu. Ukázka výcviku policejních psů 
byla společná pro všechny žáky školy.

| Žáci 5. třídy se byli podívat v praž-
ské zoologické zahradě na vako-
veverku létavou, kterou adoptovali. 

| Pro 1. stupeň a mateřskou školu se 
uskutečnil Den s Městskou policií Pra-
ha, při kterém se děti seznámily s vý-
cvikem a prací policejních koní a psů. 

| Ve spolupráci s ekologickým sdruže-
ním Abel si druháci vyzkoušeli práci ov-
čáka včetně stříhání vlny. Také se mohli 

podívat na předení příze na kolovrátku. 

| S chovem včel a postupem vý-
roby medu se žáci 4. B seznámi-
li u místního lysolajského včelaře. 

| Možnost přenocovat ve škole a jejím blíz-
kém okolí využila 9. třída, 4.B a žáci voli-
telného předmětu anglická konverzace. 

| Na závěr školního roku se 7. a 8. třída 
vydala poznat historii na zámky Frýdlant 
a Sychrov, 2. třída vyrazila do Plzně a 
9. třída byla úspěšná při hledání zka-
menělin trilobitů v Prokopském údolí. 

| V pátek 24. června se v parku Kamén-
ka za slunečného počasí uskutečni-
lo slavnostní zakončení školního roku 
s vyhlášením osobnosti a třídy roku 
a vítězů absolventských prací. Vyvr-
cholením bylo rozloučení s deváťáky, 
které bylo jako vždy velmi emotivní. 

| V pondělí 27. června si děti pře-
vzaly vysvědčení a vydaly se vstříc 
prázdninovým dobrodružstvím.

Dana Lukášová
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Rozloučení žáků letošního devátého ročníku

V rámci Lysolajského běhu změřili síly 
žáci nejen naší školy

Den s Integrovaným záchranným 
systémem

Jazykově poznávací výjezd do Berlína

V pátek 10. června 2016 se pro naši 
školu uskutečnil Den Integrovaného 
záchranného systému. Tato akce 
byla ze strany organizátorů perfekt-
ně připravena, všichni účastníci byli 
profesionální, vstřícní a přátelští, 
ochotně odpovídali na dotazy dětí. 
Jedněmi z nich byl také Sbor dobro-
volných hasičů Lysolaje pod vede-
ním pana Peprníčka. Rádi bychom 
jim touto cestou vyjádřili poděkování 
za úspěch celé akce a výbornou re-
prezentaci hasičského sboru. Žáci i 
učitelé si z ní odnesli spoustu zajíma-
vých informací.        Dana Lukášová



Hlavní událostí uplynulého školního roku 
bylo zahájení dlouho plánované rekon-
strukce a přístavby školní budovy, kte-
rou si vyžádal velký zájem o naši školu 
v posledních letech a s ním související 
nárůst celkového počtu žáků na více 
než dvojnásobek. Ze školy, která dlou-
há léta bojovala s nedostatkem žáků 
a byla na hranici provozovatelnosti, se 
podařilo vytvořit stabilní instituci, o kte-
ré si troufáme prohlásit, že je atraktivní 
nejen pro místní obyvatele, ale i pro zá-
jemce ze širšího okolí. I přes zmíněný 
rozvoj, modernizaci a rozšíření si však 
nadále udržuje charakter menší rodinné 
školy s pozitivní přátelskou atmosférou, 
která je právě tím, co ji činí jedinečnou.

Druhé pololetí bylo díky stavbě probíha-

jící za plného provozu poměrně nároč-
né, podobně jako bude i první pololetí 
následujícího školního roku, neboť roz-
sah prací je tak velký, že není možno 
vše zvládnout během letních prázdnin. 
V současné době je již dokončena izo-
lace hlavní budovy od zemní vlhkosti a 
upravena kanalizace. Zadní část budo-
vy se prodlužuje o několik metrů, nad 
tělocvičnou již byla odstraněna střecha 
a začíná vznikat třetí patro. Hlavním 
cílem je zásadní rozšíření stávajících 
prostor školy. V nových částech budovy 
vznikne výtvarný ateliér, laboratoř fyzi-
ky a chemie a tři samostatné místnosti 
pro školní družinu. Změny se dotknou 
i stávající budovy - budou vytvořeny 
nové žákovské šatny, rozšířeny kan-
celářské prostory a dojde k celkovému 
zlepšení zázemí školy. Celá staveb-
ní akce probíhá pod patronátem ÚMČ 
Praha-Lysolaje, který zajišťoval vše 
od zadání projektu, získání finančních 
zdrojů, přes výběrové řízení na dodava-
tele až po stavební dozor. Největší hyb-
nou silou je nepochybně pan starosta.

Dále stojí za připomenutí množství 
vzdělávacích akcí, účast na dění v 
městské části a dobré vztahy se zřizo-
vatelem školy, prohlubující se spolu-

práce se dvěma zahraničními školami 
Riverside School a International School 
of Prague, účast a úspěchy našich žáků 
v rozmanitých soutěžích a sportovních 
zápoleních. Například osobní setkání s 
nejrychlejším mužem planety Usainem 
Boltem na Čokoládové tretře na Julis-
ce bylo obrovskou motivací a životním 
zážitkem. Školy v přírodě na prvním 
stupni, výuka plavání, lyžařský výcviko-
vý zájezd pro druhý stupeň, zážitkový 
kurz VI. třídy a jazykový výjezd VI. tří-
dy s rodilými mluvčími již patří k tradič-
ním stálicím školního roku. Novinkou 
byl například jazykově poznávací zá-
jezd do Berlína v rámci výuky němčiny 
jako druhého světového jazyka nebo 
vydařený celoškolní projektový den s 
integrovaným záchranným systémem . 

Při zápisu do první třídy se opět potvr-
dil zájem o školu, kdy počet zájemců 
výrazně převyšoval kapacitní možnosti.

Dosažené pokroky jsou pro nás vel-
kým závazkem do budoucna a vel-
mi se těšíme, že již v průběhu 
příštího školního roku budeme moci vy-
užívat nové a vylepšené prostory školy.

Dana Lukášová a Michal Hevák                   
vedení školy
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Zhodnocení školního roku 2015/2016

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
|  1. června jsme pro děti uspořáda-
li sportovní dopoledne. Děti soutěžily 
v hodu na cíl, chůzi po lavičce s vajíč-
kem na lžičce, v závodech ve skáka-
cích pytlích, měly nachystanou překáž-
kovou dráhu, přetahovaly se s lanem a 
lovily bonbóny se zavázanýma očima.

| O týden později jsme se v Houslích 
zúčastnili ukázek práce městské poli-
cie při výcviku koní a psů a v pátek 10. 
června jsme se byli podívat v Kaménce 
na Dnu s integrovaným záchranným 
systémem. Děti asi nejvíc zaujalo ha-
sičské auto a přednáška L. Zapletala.

| 14. června jsme se stužkováním roz-
loučili s našimi předškoláky. Do prv-
ní třídy odejde 13 dětí a věříme, že si 
povedou dobře, ve škole se jim bude 
líbit a budou dostávat samé jedničky.

| Již tradičně jsme se zúčastnili ly-
solajského běhu a děti daly do zá-
vodu všechny své síly a nadšení.

| Poslední školkovou akcí bylo bubnová-
ní, při kterém byly aktivní všechny děti. 

Vyzkoušely si různé druhy rytmů a celý 
pořad byl pro ně velmi dobře připraven.

| V rozmezí od 20. do 26. června jsme 
s 23 dětmi odjeli na školu v přírodě do 
penzionu Svatá Kateřina v Chotěvicích, 
kde jsme se měli opravdu báječně. Po-
časí nám vyšlo, děti nesmutnily a všich-
ni jsme se vrátili bez úhony a v pořádku 
domů. Děti prožily spoustu dobrodruž-
ství, podnikli jsme výlet k lesnímu kos-
telu v Kocléřově, ke kterému vede 60 
schodů, a tam jsme objevili obrovská 
borůvčí, takže jsme netrhali jen do pusi-
nek, ale také do krabičky na koláč, kte-
rý nám později paní kuchařka upekla. 
Zvládli jsme také celodenní výlet do ZOO 
ve Dvoře Králové a Safari parku, který 
jsme celý projeli. Děti si pohrály na vel-
kém hřišti a zchladily se zmrzlinou podle 
vlastního výběru. Také jsme uspořádali 
pyžamkovou party, stezku odvahy, tábo-
rák a sportovní dopoledne s netradiční-
mi soutěžemi. Celou dobu nás prováze-
la víla Jenůfka s vodníkem Josífkem a 
svými skřítky pomocníčky a děti s nimi 
plnily spoustu úkolů i hledaly poklad. 

| Když se ohlédnu za uplynulým rokem, 

mohu říci, že to byl moc hezký rok. Děti 
chodily do školky rády, získaly spoustu 
nových dovedností a poznatků, naváza-
ly nová přátelství a podle výsledků do-
tazníku, bylo se školkou spokojeno více 
než 90 % rodičů, což považuji za velký 
úspěch. Pokračovali jsme ve spolupráci 
s neziskovou organizací NEPZ, která se 
na nás obrátila s projektem Zachraňte 
planetu a od září prohloubíme spoluprá-
ci s chovnou stanicí Psi Zeširokadaleka, 
kdy jsme se domluvili, že za dětmi budou 
canisterapeutičtí pejsci Fidorka a Borův-
ka docházet v pravidelných intervalech. 
Z našich záhonků se hojně využívají 
bylinky do naší kuchyně, s dětmi jsme 
vypěstovali jahody měsíční i zahradní 
a  hrášek, které jsme průběžně ozobá-
vali a na podzim budeme mít mrkve a 
jak to vypadá, bude i velká sklizeň dýní. 

Ráda bych poděkovala Úřadu městské 
části Praha-Lysolaje, jeho zaměstnan-
cům a všem rodičům za spolupráci a 
pomoc během celého uplynulého roku.

Přejeme vám všem krásné prázdniny.

Denisa Vranová, ředitelka



 

Úterý 13. 9. 2016
14:00-18:00 hodin 

ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

VO Kontejnery

 

Úterý 11. 10. 2016
18:00 - 18:20 hodin

ul. Hřebenová u domu č. 16

Úterý 11. 10. 2016
18:40 - 19:00 hodin

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Svoz nebezpečného 
odpadu

 

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

Pondělí 1. 8. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

Pondělí 8. 8. 2016
Podholí x Dolina - ZO Sadová

Pondělí 15. 8. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 62

Pondělí 22. 8. 2016
ZO Zavážka - dolní ulice

Pondělí 29. 8. 2016
ul. Poustka -  ZO V Háji

Pondělí 5. 9. 2016
Starodvorská, u brány č. or. 16 - 28

Pondělí 12. 9. 2016
ZO Zavážka - prostřední ulice

Pondělí 19. 9. 2016
ul. Květová - ZO Laťka

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

BIO Kontejnery MČ 

Pro občany MČ Praha-Lysolaje
Sběrný dvůr Pražských služeb

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

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

Sběrný dvůr

 

od 14:00 hodin 
 na hřišti u Zázračné studánky 

 
 Pozdně letní program pro děti i dospělé 

 
Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2016 

 
Soutěž o nejchutnější Lysolajský koláč 

 
Můžete se těšit na 

Ukázkovou expozici okrasné drůbeže 
Zábavné aktivity pro děti 

Zmrzlinářský stánek 
 

Program 
Tajné hlasování a ochutnávka upečených dobrot.  

16:00 vyhlášení nejlepšího zahradníka  
a soutěže o nejchutnější Lysolajský koláč 

16:30 zahájení Lysolajského turnaje v pétanque o hodnotné 
ceny. 

 
PRO DOBROU NÁLADU HRAJÍ DOCENTI 

 
Těšíme se na odpoledne plné dobrodružství, zábavy a 
příjemně strávených chvil se sousedy na lysolajském 

petanquovém hřišti u Zázračné studánky! 
 

 

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

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

Štěpkování pro občany



    ZPRAVODAJ                                                                                                                                                                  8

SPOLEK LIŠKA LYSOLAJE

Přejeme krásné léto a prázdniny boha-
té na zážitky.

V srpnu proběhne od 22. do 26.8. v Liš-
ce příměstský tábor „Lehké fantastično“ 
aneb dobrodružství a nečekané zážit-
ky na téma Zeměplocha. Tábor je plně 
obsazen a již se všichni na něj těšíme.

Letní fotosoutěž „Léto s Liškou“

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

Připravujeme na září:

Liščí dýchánek - středa 14. 9. 2016        
od 9:30 h

Přijďte po prázdninách do Lišky na první 
setkání. Ve středu 14. 9. 2016 od 9:30 
vás zveme na liščí dílnu, kdy cílem je 
posedět – popovídat a pomoci aneb po-
-po-po. Všichni ochotní malí i velcí po-
mocníci jsou vítáni. Občerstvení zajiš-
těno. Při dýchánku připravujeme hernu, 
čistíme a probíráme hračky, bavíme se 
o tom, jak bude Liška probíhat v dalším 

školním roce. Pravidelný program Lišky 
začíná v pondělí 19. 9. 2016 v 9:30 h.

Budeme také pokračovat s kroužky ve 
škole a školce – Kroužek Lišák a Cvi-
čení s Liškou. Informace a možnost 
přihlášení budou dostupné na www.
mc-liska.cz v září. Uvažujeme také o 
turistickém kroužku pro děti od  6 do 
10 let. Také připravujeme na září před-
nášku Jak předcházet úrazům u dětí. 
Už se také chystá první Šikovná tlapka. 
Informace najdete v našem Kalendáři. 

Jóga se Soňou Zemanovou               
pokračuje 

Před zahájením pravidelných jógových 
lekcí vás zveme také na 3 speciální 
akce, které se uskuteční v září 2016. Sr-
dečně se na vás těší Soňa Zemanová, 
která vás třemi jógovými večery provede.

13. 9. 19-21 h

Jóga v Babím létě - jógování na 
vlně léta s vůní a barvami podzimu

Lehce dynamická lekce, která pozvolna 
ubere na své síle a v závěru zjemní v pozi-
cích Jin jógy. Atmosféra podpořená  bar-
vami a vůněmi, pomůže užít si dynamiku, 
zklidnit  se a prodýchat, krásně si odpo-
činout v relaxaci, ztišit mysl v meditaci.

20. 9. 19-21 h

Jógová ochutnávka - vyzkoušej-
te, co vše můžete na józe zažít

Krátké sekvence různých stylů jógy pro-
ložené meditací, relaxací a  několika 

speciálními dechovými technikami potě-
ší tělo i duši. Zažijete a prožijete Jin jógu, 
Vitální jógu, Relaxační jógu, Jógovou te-
rapii, Jógu pro zdravá záda, Power jógu, 
Hatha jógu, Spirit jógu, Čakra jógu...

22. 9. 19-20 h

Ve dvou se to lépe táhne - lek-
ce partnerské jógy (pro manže-
le, partnery, kamarády, kamarádky)

Cvičení ve dvojicích, ve kterém se krás-
ně naladíme jeden na druhého a pak 
společně proplujeme celou jógovou lek-
cí, včetně Pozdravu slunci. Společně vy-
kouzlíme jednoduchou akrobatickou po-
zici a v závěru lekce si užijeme masáž :-).

PROSÍM, REZERVUJTE SI MÍS-
TA přes e-mail. Cena je 140 Kč/akce

Kontakt na lektorku: s-zemanova@
seznam.cz

Pravidelné jógové lekce pro dospělé 
ve Spolku Liška budou pokračovat od 
října, a to v úterý či čtvrtek od 19:30 
(20:00) - 21:00. Přesné informace 
budou k dispozici na webu www.mc-
-liska.cz či www.jogahrou.cz v září.

Pracovní příležitost pro cvičitelku pilates.

Stále hledáme lektora na DPP na 
večerní nebo dopolední cvičení. In-
formace na marcela@panoch.net. 

Patronem Spolku Liška Lysolaje je 
Městská část Praha-Lysolaje

Marcela Blažková

 

 
ZAHRADNÍK ROKU 2016 

V rámci tradičních oslav lysolajského babího léta vyhlašujeme  
6. ročník nejprestižnější pěstitelské soutěže Zahradník roku.  

 

V lysolajských zahradách, zahrádkách i květináčích a truhlících za okny kvetou či zrají budoucí vítězové. 

Přineste své výpěstky a výrobky z nich v neděli 4. 9. 2016 od 11:00 do 13:00 na hřiště u Zázračné studánky,  
kde z nich později odborná porota vybere nejlepší. 

 
Po celé léto tedy pilně zalévejte, okopávejte, sklízejte, zavařujte, konzervujte, ať to stihnete.  

Ať už vyhrají vaše růže, dýně, melouny nebo višňová marmeláda či čatný,  
přijďte ocenit soutěžní exponáty, prožít příjemné odpoledne a ochutnávat, fandit, obdivovat. 

 

V letošním roce vyhlašujeme poprvé i soutěžní kategorii Malý zahradník. 
Povzbuďte své děti a přihlaste jejich soutěžní příspěvky.  

 

Po ukončení soutěže si označené exponáty můžete odnést zpět domů. 



Tak jako v každém vydání Vám přináší-
me informace o práci a činnosti našeho 
sboru dobrovolných hasičů v Lysolajích

65. výročí SDH SVOJŠOVICE                       
21. 5. 2016

V sobotu 21. května se nás několik vyda-
lo na oslavy 65 let založení SDH Svojšo-
vice . Vyrazili jsme naší Scanií, abychom 
našim kamarádům mohli pogratulovat, 
popřát a oslavit s nimi jejich krásné vý-
ročí. Tak jak počasí přálo nám na Slav-
nosti květů před týdnem tak přálo ten-
tokrát i Svojšovickým. Po slavnostních 
proslovech a požehnání nového sbo-
rového praporu přišel další krok oslav. 
Tím byla soutěž družstev v neobvyklém 
požárním útoku, kde jsme ve složeném 
družstvu získali první místo za umělec-
ký dojem. Poté následovalo přátelské 
posezení s hudbou a tancem. Ale vše 
krásné jednou končí, takže, ač neradi, 
jsme se plni dojmů museli vrátit domů.

23. 5. 2016 výjezd ul. Sídlištní

V pondělí 23. 5. 2016 v odpoledních 
hodinách po silném dešti jsme vyje-
lio družstvo s CAS 24 Scania do uli-
ce Sídlištní v Lysolajích. Jednalo se 
o zatopenou komunikaci a odpado-
vou jímku povrchové vody u bytového 
domu. Vodu jsme za pomoci plovou-
cího a kalového čerpadla odčerpali.

Dětský den v MŠ Jílkova ve spolu-
práci s MČ Praha 6  24. 5. 2016

Již po několikáté jsme se zúčastni-
li dětského dne v mateřské škole Jíl-
kova na Břevnově v rámci spoluprá-
ce s MČ Prahy 6. Spolu s Policií ČR 
a Městskou policií jsme měli pro děti 
připravenu ukázku techniky a naší vý-
stroje. Počasí dětem nepřálo, ale i tak 
si odpoledne užívaly a bylo na nich 
vidět, že nějaký déšť je nezaskočí.

Dětský den v OC Šestka                     
28. a 29. 5. 2016

V sobotu a neděli jsme navštívili obchod-
ní a nákupní centrum Šestka. Nešlo však 
o nákupní horečku, ale o dětské dny, 
které právě obchodní centrum pořádalo. 
Těchto dnů jsme se zúčastnili již podru-
hé a jsme velice rádi, že i my jsme mohli 
přispět k dětským úsměvům a radosti.

Přívalový déšť  31. 5. 2016

V úterý 31. května Prahu odpoledne za-
sáhl silný přívalový déšť. Naše jednot-
ka byla vyslána operačním střediskem 
HZS hl. m. Prahy na Suchdol, Brandej-
sovo náměstí k odčerpání vodní laguny 
na parkovišti u obytných domů. Po od-
čerpání za pomoci plovoucího čerpa-
dla se jednotka přesunula do Lysolaj k 
druhému případu do ulice Květová na 

padlý strom. Poté pokračovala do Lyso-
lajského údolí  pod ulici Poustka k od-
stranění dalšího padlého stromu přes 
silnici. Po dalším oznámení jednotka 
vyjela do ulice Sídlištní k odčerpání dal-
ší vodní laguny před bytovými domy.

Dětský den s myslivci v Úněticích       
4. 6. 2016

Jelikož mezi námi hasiči máme i mysliv-
ce, pomáháme jim každoročně s dětským 
dnem, který pořádá myslivecké sdru-
žení Hubertus na střelnici v Úněticích.

Dětský den v oboře Hvězda pro MČ 
Praha 6  5. 6. 2016

V neděli 5. června pořádal Úřad městské 
části Praha 6 v oboře Hvězda dětský den. 
Na tuto akci jsme byli pozváni, abychom 
dětem jejich oslavu zpestřili a ukázali 
naši techniku. Celý den bylo velké hor-
ko, a tak byly děti moc rády, že si mohly 
zastříkat vodou z naší Scanie na terč. 
Rády si vyzkoušely i naše vybavení a 
podívaly se do velkého hasičského auta.

Den IZS v ZŠ Lysolaje  10. 6. 2016

V pátek 10.6. se konal v naší základní 
škole den IZS. Tyto dny pořádá MČ Pra-
ha 6 ve spolupráci s Policií ČR, měst-
skou policií, armádou, zdravotníky a ha-
siči profesionálními i dobrovolnými jako 
náhradu za brannou výchovu. My se 
těchto akcí zúčastňujeme již několik let 
na různých školách v obvodu Prahy 6. V 
letošním roce se dočkaly i Lysolaje. Děti 
se zde seznámily jak s prací, tak i tech-
nikou a vybavením záchranných složek. 
Nemohu mluvit za jiné, ale myslím si, 
že u hasičů rozhodně zklamané nebyly.

Pavel Peprníček

Sbor dobrovolných hasičů

Dětský den v oboře Hvězda pro MČ Praha 6 
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Odčerpání vody z přívalového deště 
v ulici Sídlištní



    ZPRAVODAJ                                                                                                                                                                10

Červnové akce pohledem                   
lysolajského okrskáře

Uběhlo pět let od chvíle, co jsem jako 
strážník-okrskář poprvé vkročil na lyso-
lajskou půdu. Lysolaje jsou klidnou částí 
Prahy s osobitým charakterem a obyva-
telstvem. Jak plynul čas a já poznával 
městskou část s její krásou i nedostatky, 
spolupráce se zdejšími usedlíky (a ne-
jen s nimi) se prohlubovala. A jak všichni 
víme, když je vztah (a to jakýkoliv) dob-
rý a vskutku funkční, pak se vzájemně 
obohacujeme. Ačkoli jsem strážník, a 
že mé povolání dokáže občas vyvolat 
emoce, jsem především člověk – táta, 
děda, který chce dětem dát ze sebe to 
nejlepší. Proto mě napadlo oslovit vede-
ní zdejší Základní školy Járy Cimrmana 

a nabídnout jim ukázky práce městské 
policie, a to zábavnou formou, výbornou 
pro děti na prvním stupni. Jako ideální 
čas se mi zdál červen, ale najít vhodný 
termín, který by vyhovoval kolegům jak 
z útvaru psovodů, tak z jízdní skupiny, 
byl úkol nelehký. Přesto se nám to po-
dařilo. Ve středu 8. června jsme se díky 
vstřícnosti oslovených složek mohli spo-
lečně s dětmi setkat na krásném mís-
tě přírodní památky Housle. Nakonec 
přišly děti nejen ze základní školy, ale 

také děti z Mateřské školy Pampeliška. 

Úvodu se chopili kolegové z útvaru pso-
vodů. Ti předvedli výcvik svých psích 
„parťáků“ v poslušnosti a krátkou ukáz-
kou i výcvik záchranářského psa. Názor-
ně dětem ukázali, jak je záchranářský 
pes, v případě, že se ztratí někde v lese 
a stane se jim úraz, dokáže rychle najít a 
přivolat jim pomoc. „Panečku! A to jsem 

se mu tak dobře schoval,“ znalecky po-
znamenal malý figurant. Pak už násle-
dovala velmi dynamická ukázka výcviku 
při zadržení nebezpečné osoby. Děti 
spontánně reagovaly na každý úspěš-
ný zákrok psa bouřlivým potleskem. 

Zatím co se – v čase krátké přestávky 
– děti mazlily s malým štěňátkem slu-
žebního psa, my jsme připravovali pře-
kážky pro ukázku výcviku služebních 
koníků (tím my myslím sebe a kolegyně 
z jízdní skupiny z Prahy 7). Předvede-
ní služebních koní a jejich dovednosti 
dětem téměř učarovaly. I když byl jejich 
respekt z koňské výšky znát, nebály se 
koníky hladit. Na závěr dne s městskou 
policií byl dán dětem prostor na otáz-
ky. V jednu chvíli jich bylo tak moc, až 
bylo třeba zavést pořadí. Mnoho dota-
zů směřovalo na jezdkyně. „Úplně nej-

víc byl ten ohňostroj!“ zaslechl jsem 
jednoho mrňouse. Dozajista tím myslel 
ukázku pyrotechnických efektů, které 
se při výcviku koní používají, aby byli 
zvyklí i na hluk ohňostrojů a neplašili se. 

Musím říct, že se nám středa vydařila, a 
to i krásným slunečným počasím. O dva 
dny později (tedy v pátek 10. června) 
jsem mohl být přítomen další činnosti ur-
čené dětem. Tentokrát se jednalo o Den 
s IZS, který organizoval Úřad městské 

části Praha 6 pro celou Základní školu 
Járy Cimrmana. Přítomni byli hasiči, vo-
jáci, policisté, záchranáři a pochopitelně 
i městská policie, která má v Integrova-
ném záchranném systému své nezastu-
pitelné místo. Děti byly nadšené. Velmi 
se jim líbila jízda zručnosti, kterou pro 

ně na školním hřišti připravila skupin-
ka kolegů z prevence městské policie. 
Pak pochopitelně opět výcvik služeb-
ních psů, ale i ukázka služební techni-
ky, výzbroje, výstroje – vše s profesio-
nálním výkladem strážníků z Prahy 6. 

Myslím, že všichni byli spokojeni.        
Stejně tak já. 

Ing. Vít Bumbálek, okrskář

Policejní okénko

Ukázka výcviku záchranářského psa

Služební koně museli zdolat také řadu 
překážek

Přednáška členů prevence městské 
policie

Hradní stráž v naší základní škole

Den integrovaného záchranného                
systému v Lysolajích
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Přírodní galerií krok za krokem...

Takhle nějak by bylo možné charakteri-
zovat slavnostní zakončení v pořadí již 
III. ročníku Sochařského sympozia Ly-
solaje. V umělecké sbírce v Lysolajích 
přibyla čtyři díla, s jejichž životem od zá-
měru přes tvorbu až k osazení na místo, 
které jim nejvíce sluší, se mohli zájemci 

dozvědet na komentované vycházce. 
Ne každý je nadán uměleckým duchem. 
Bez fortelného přístupu všech, kteří se 
podíleli na přípravě a úpravě míst, na 
něž byla umělecká díla nakonec osaze-

na, by se ale sochy neobešly. Všechna 
místa byla vybrána s citem pro prostor 
a kompozici a všichni jsou s celkovým 
dojmem spokojeni. Bezkonkurenčně 
nejlepší výhled však má pan Chablais. 
Všechny přítomné na vycházce společ-
ně s radním hl. m. Prahy Janem Wol-
fem přivítal jménem sochařů starosta 
Ing. Petr Hlubuček a pak se již zařadil 
po bok lysolajských, aby si se zájmem 
poslechl odborný výklad k jednotliýcm 
uměleckým dílům. První zastavení bylo 
na dohled, u fontánky, díla přítomného 
ak. soch. Milana Váchy patrona sym-
pozia, našla své místo Rodina, jejíž au-

torkou je MgA. Barbora Chládková. S 
novou lysolajskou rodinou seznámeni 
vydali se přítomní do Houslí, kde na pa-
louku sledovali Stínohru ak. soch. Fran-
tiška Svátka a v třešňovém sadu Otisk 
ak. soch. Jiřího Středy, předsedy Spol-
ku sochařů České republiky.  Z Houslí 
vycházkou rozkvetlými zahrádkami Na 

Zavážkách k nové vyhlídce, kterou by-
chom mohli zatím pracovně nazývat 
„jarní“ nebo „francozská“ podle sochy 
Jaro Jeana-Paula Chablais. Ač příjem-
nou procházkou neznaveni, ba naopak 

kulturním zážitkem osvěženi, vydali se 
účastníci sochařského pochodu pak již 
rovným krokem do restaurace U Valentů, 
kde proběhlo definitivní rozloučení se III. 
ročníkem sympozia. Po duchovním zá-
žitku si všichni dopřáli něco zážitků kuli-
nářských. Libová šunka byla lahodná a 
dobré pivo se čepovalo do pozdních ve-
černích hodin. I z letošního ročníku pro 
vás připravujeme katalog, který bude zá-
jemcům zdarma k dispozci během měsí-
ce září. A protože se sochařské umění 
stalo nedílnou součástí Lysolajského 
života, těšme se všichni na další ročník.  

ÚMČ Praha-Lysolaje

III. Sochařské sympozium Lysolaje

MgA. Barbora Chládková při tvorbě 
svého díla Rodina

Slavnostní zakončení si nenechal uté-
ctani radní hl. m. Prahy Jan Wolf

Ak. soch. Jiří Středa při svém výkladu

Jean-Paul Chablais se svými kolegy u 
díla Jaro

Předseda Spolku sochařů České re-
publiky se svým dílem Otisk

Stínohry v celé své kráse

Příprava podstavce pro dílo Jaro

Stínohry a jejich autor soch. František 
Svátek



ZA HUMNY
| Větrací výdech z tunelu Blanka, který 
stojí ve Střešovicích nedaleko Pražské-
ho hradu, bude sloužit jako lezecká stě-
na. Shodli se na tom radní Prahy 6, kteří 
nechají zpracovat studii. Poté se o ko-
nečné podobě bude diskutovat s míst-
ními obyvateli, řekl ČTK místostarosta 
Martin Polách. Výdech mezi ulicemi Nad 
Octárnou a U Laboratoře je široký devět 
metrů a ční do výšky 24 metrů. Objem-
ný tubus odvádí zplodiny z tunelového 
komplexu Blanka, podobně by fungoval 
i v případě požáru. Větrací objekty mají 
hlukové a pachové filtry, okolí by tak ne-
měly zatěžovat. „Byla by škoda tento ne-
přehlédnutelný objekt nevyužít pro něja-
ký aktivní a smysluplný účel. Jeho velká 
plocha, výška i atraktivní poloha vybízí 
ke zřízení multifunkční horolezecké stě-
ny s vyhlídkovým místem. Chceme také 
upravit veřejný prostor kolem výdechu a 
vybudovat zde i malé zázemí pro spor-
tovce,“ řekl místostarosta. Praha 6 vy-
bírala jeho vzhled ve výtvarné soutěži. 
Nejlépe hodnocené byly návrhy, jejichž 
autoři chtěli betonový tubus využít jako 
rozhlednu, horolezeckou stěnu nebo ho 
nechat porůst zelení. Vítěznou zelenou 
rozhlednu ale nakonec radní nevybrali. 
„Záhy se totiž ukázalo, že zvažované 
řešení naráží na řadu provozních pro-
blémů, jakož i na relativní blízkost pod-
statně vhodnějších vyhlídkových míst. 
Od této funkce bylo proto nakonec de-
finitivně upuštěno,“ doplnil Polách. Nový 
vzhled získá i další výdech, který stojí 
v ulici Nad Královskou oborou v Praze 
7. Promění se podle architektonického 
návrhu česko-argentinského umělce 
Federíco Diaze. Stěny budou obloženy 
strukturovaným umělým kamenem a 
v přilehlém parku bude dětské hřiště s 
cvičebními prvky a odpočinková zóna.

| V Dolní Šárce při komunikaci V Šá-
reckém údolí bude vybudována splaš-
ková kanalizace. Rada Prahy schvá-
lila uzavření smlouvy se společností 
Čermák a Hrachovec, jejíž nabídková 
cena činí     5 153 019 korun bez DPH. 
Díky připojení nemovitostí na kana-
lizaci již nebudou muset být vyváže-
ny bezodtoké jímky, a tím dojde ke 
zkvalitnění životního prostředí i sní-
žení hlučnosti a prašnosti v lokalitě.

| Jubilejního cestujícího (Rudolf Zik-
mund přijel s rodinou z Plzně) s pořado-
vým číslem 7 000 000 svezla 13. června 
lanovka v pražské zoo. Ta mezi spodní 
a horní částí areálu zahrady jezdí pravi-
delně od roku 1981. Stavba lanovky za-
čala v roce 1972, první cestující se svezli 

14. září 1977. Nicméně kvůli technickým 
potížím a nedostatkům musel být její 
provoz po necelém roce přerušen. Při 
namátkové kontrole se například zjisti-
lo, že nebyl ustanoven náčelník lanové 
dráhy, chyběla technická dokumentace 

zdvihacího zařízení a pracovníci nemě-
li doklady o zkouškách. Po přestavbě a 
odstranění některých stavebně-technic-
kých nedostatků byl provoz obnoven 1. 
července 1981. Od té doby je lanovka v 
majetku pražského dopravního podniku. 
Jízda mezi horní a dolní stanicí trvá dvě 
minuty a šestnáct sekund. Za tu dobu je 
překonán výškový rozdíl padesát metrů. 

Lanovka má šedesát sedaček, kte-
ré od sebe dělí vzdálenost čtyři met-
ry. V některých letech se s ní svezlo i 
více než čtvrt milionu návštěvníků. 
Dosud nejúspěšnější byl v tomto ohle-
du rok 2011, kdy bylo odbaveno 313 
257 cestujících. Běžně stojí lístek pro 
cestujícího staršího šesti let 25 korun.

| TSK počátkem roku evidovala v Praze 
941 145 aut. Došlo k velkému nárůs-
tu počtu aut. Praha tak vyniká nejen v 
rámci České republiky, ale také v rám-
ci Evropy. Do metropole vjede  denně 
skoro 300 tisíc aut. Nejvytíženější ko-
munikací je Barrandovský most, kde 

TSK zaznamenala průjezd 136 000 aut 
denně. Téměř 130 000 aut projede po 
Jižní spojce. Nejvytíženější mimoúrov-
ňovou křižovatkou je spoj ulice 5. květ-
na a Jižní spojky, kudy denně projede 
202 000 aut. Nejvytíženější úrovňovou 
křižovatkou je křížení Poděbradské a 
Kbelské, kudy projede denně na 70 000 
aut. V rámci cyklodopravy pak TSK za-
znamenala na místech, kde má umístě-
ny elektronické sčítače, průjezd asi 3,7 
milionů cyklistů. Nejčastěji jezdí cyklis-
té v červenci. Žádný z cyklistů loni ne-
zemřel, těžce zraněno bylo devět lidí.

| Po téměř rok a půl  trvající rekonstrukci 
původního vodohospodářského systé-
mu v parku Stromovka začnou místní 
rybníky opět plnit svoji funkci. V červnu 
začalo jejich napouštění.  Rybníky dosta-
ly nová stavidla, mostky a strouhy jsou 
opraveny a obloženy kamenem. Celko-
vou opravou prošla i historická secesní 
zábradlí, která zdobí jednotlivé vyhlídky. 
Zároveň byla vyčištěna i historická Ru-
dolfova štola, která je zásobuje vodou. 
Celkové náklady na tuto část prací činily 
9,1 milionu korun a byly plně hrazeny z 
pražského rozpočtu. Tím ale práce ve 
Stromovce neskončily. Pracuje se i na 
stavbě nových rybníků v historicky nej-
víc podmáčených místech dna bývalého 
velkého Rudolfova rybníka. Doposud 
byly provedeny zemní práce na nové 
vodní ploše okolo tzv. pahorku a je do-
končena nová (severní) vodní plocha s 
malým ostrůvkem. Práce na nových ryb-
nících budou ukončeny v listopadu a do 
konce letošního roku by měly být všech-
ny plochy již napuštěné na plnou hladinu.

| Zavřeli nám mlíčňák na Kulaťá-
ku. Škoda ho, čest jeho památce!                                                    

Vizualizace větracích výdechů z tunelu Blanka
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Lanovka v pražské ZOO



| Ne každý ví, že o hladký odlet a přílet le-
tadel na pražském Letišti Václava Havla 
se starají kromě letištních dispečerů také 
draví ptáci. Po letištní ranveji si samo-
zřejmě nelétají, jak se jim zlíbí. Na sta-
rosti je mají sokolníci. Od roku 1982 jsou 
součástí letiště také orli, sokoli nebo jes-
třábi. Ti zajišťují tzv. biologickou ochranu 
letiště, tedy snižování výskytu ptactva a 
jiných zvířat na vzletových a příletových 
dráhách. Důvod je jasný – aby se ptac-
tvo nebo jiná zvířata nedostali do mo-
torů letadel. Letištní plocha je hlídaná 
nepřetržitě, a to pomocí dravců a psů. 

Psi pomáhají hledat v travinách ptá-
ky a drobné savce. Po celém letiš-
ti se udržuje travnatý porost trochu 
vyšší, aby ptáci neměli vůbec mož-
nost se tam usídlit. Zároveň nejsou v 
okolí letiště žádné skládky, které by 
pro ptáky mohly být také lákadlem.

| Vedení Prahy 6 se rozhodlo prodlou-
žit smlouvu se spolkem Farmářské 
trhy, se kterým spolupracuje už od roku 
2012, o dalších pět let. Nová smlouva 
ale přenáší zodpovědnost za užíva-
ný mobiliář a náklady na jeho usklad-
nění na organizátory trhů. Od roku 
2015 platí organizátoři za nájem stán-
ků a mobiliáře 750 000 korun ročně.

| Výstavba soukromé školy Open Gate 
Praha v dolní části areálu po bývalém 
hotelu Praha v Dejvicích se pravděpo-
dobně zpozdí. Sdělila to mluvčí školy 
Jitka Tkadlecová. Investor, kterým je 
skupina PPF Petra Kellnera, stále vyři-
zuje nezbytná povolení. Podle mluvčího 
Prahy 6 Churavého kancelář architekta 
vydala k projektu kladné stanovisko a 
radniční odbor výstavby je nyní ve fázi 
před vydáním územních rozhodnutí. Ho-
tel Praha byl zbořen před dvěma lety. 

Objekt bude vybudován u ulice Evrop-
ská, kde byly zchátralé garáže. Měl by 
mít tři nadzemní a dvě podzemní pod-
laží a poskytnout prostory nejen pro zá-
kladní školu, gymnázium, školní kuchyni 
a jídelnu, ale také například pro knihov-
nu s multifunkčním sálem nebo dílny pro 
výtvarné obory. Stavět se mělo začít v 
lednu 2017, hotovo mělo být v červnu 
2018. Tyto termíny se zřejmě nepodaří 
dodržet. „Projekt plánované stavby ško-
ly Open Gate v Praze se pravděpodob-
ně dostane do časového skluzu z důvo-
du zdlouhavého vyřizování potřebných 
povolení. Další harmonogram výstav-
by se bude odvíjet od termínu získání 
všech povolení,“ uvedla Tkadlecová.

| 12. a 15. června se v Dejvickém diva-
dle uskutečnila premiéra hry Vzkříšení. 

Jedná se o „divadelní adaptaci dosud 
nepublikovaných povídek neznámé-
ho autora neznámým autorem“.  Účin-
kují: Jana Holcová, Martha Issová, 
Zdeňka Žádníková , Hynek Čermák, 
Matěj Hádek / Vladimír Polívka, Vác-
lav Neužil, Pavel Šimčík, Ivan Trojan. 
Hudbu složil Václav Havelka a Mar-
tin Tvrdý, režii měl Michal Vajdička.

fefík

Budoucí podoba soukromé školy Open Gate na místě bývalého hotelu Praha
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Divadelní adaptace hry Vzkříšení

Pokračování ze strany 3.

| Zastupitelstvo schválilo poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 10 000 Kč na provoz Pe-
tanque clubu Lysolaje v roce 2016

| Během jarních měsíců jsme proved-
li drobné stavební úpravy na budo-
vě úřadu. Došlo především k novému 

oštukování spodní části budovy a čeká 
nás ještě oprava horní části fasády, 
natření okapů a klempířským prvků. 

| Plánujeme revitalizaci rozsáhlé zne-
čištěné lokality v západní části naší 
městské části na pozemcích parc. č. 
494, 495, 496, 498 a 523 k.ú. Lysolaje. 
Za tímto účelem se pokoušíme scelit 
předmětné pozemky. Pozemek parc. 
č. 494 byl na základě žádosti svěřen 
naší městské části do správy usnese-
ním Zastupitelstva hl. m. Prahy. Poze-
mek parc. č. 495 a část pozemku parc. 
č. 498 jsme vykoupili za částku 200 Kč/
m² v červenci roku 2015. Stále jsme v 
jednání u ostatních pozemků v této lo-
kalitě s jejich majiteli, abychom tyto po-
zemky získali do vlastnictví a mohli tak 
realizovat náš záměr. Na celém zemí 
bychom rádi provedli terénní úpravy, 

které členitý pozemek srovnají a upra-
ví ke sportovním aktivitám a ke zbudo-
vání fotbalového zázemí pro místní TJ 
Sokol Lysolaje a občany. Náklady na 
tyto úpravy odhadujeme mimo výku-
pů pozemků na další 4 000 000,- Kč.

| Během podzimních dní by mělo dojít 
v naší městské části k výsadbě tří no-
vých alejí. Na mezi pokračující od horní 
části zahrádkářské osady Laťka bude 
vysázeno 35 velkoplodých ořešáků. Na 
začátku komunikace Poustka za statky 
bude vysázena jednostranná alej z více 
než 20 stromů - buků, dubů  a habrů. Na 
pravé straně pokračování ulice Poust-
ka dojde k odstranění současných pře-
stárlých hrušní a  vysázíme zde lysolaj-
skou sakurovou alej v počtu 20 stromů.

Ing. Petr Hlubuček,starosta
Náš úřad v novém hávu



 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Otisk času, jež 
dorazily do redakce Lysolajského 
zpravodaje, odbornou porotu naší  
fotosoutěže nejvíce zaujal detail kliky 
v podobě rodového erbu Schwarzen-
bergů na zámku Hluboká. Snímek vy-
tvořil Jiří Karvánek. Gratulujeme k ví-
tězství. Cena od partnera fotosoutěže 
Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 
500 Kč na fotoslužby, je připravena k 
vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

        

V letních měsících vyhlašujeme 
speciální soutěž i pro malé foto-
grafy se společným tématem pro 

děti i dospělé: 

Letní toulání.

Dětští výherci tohoto kola obdrží vstu-
penku pro celou rodinu do Pohádko-
vého mlýna v Bartoušově u Jičína. 

Dospělí fotografové se mohou těšit 
jako vždy na poukaz v hodnotě 500 
Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

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

ÚMČ Praha-Lysolaje

AKCE

Platí od 100 ks A4 
Dodání 3 pracovní dny 

BAREVNÝ TISK
2,50 Kč/A4

Cena bez DPH

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 220 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Fotosoutěž Životní jubilea
Pan Jindřich Pánek

narozen 2. 6. 1936 - 80 let 
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Foto: Jiří Karvánek

Paní Anna Voldřichová

narozena 16. 6. 1931 - 85 let 

 

Vážení přátelé,

prosíme vás abyste byli trpěliví při 
stavebních úpravách okolí studánky 
a kapličky Panny Marie Sedmibo-
lestné. Chceme, aby toto místo bylo 
důstojné pro rozjímání a nabytí dobré 
energie pro občany Lysolaj  i pro věří-
cí, kteří sem přicházejí z celého okolí.

Úpravu okolí kapličky prová-
dí akademický sochař Milan Vá-
cha, který je, jak určitě víte, také 
autorem Lysolajského Betléma. 
Bohužel stavební činnost u kaplič-
ky popudila některé věřící, kteří se 
sem přicházejí modlit. Nejdřív vše 
označili za satanské dílo a pak do-
konce jednou pobourali připrave-
nou kamennou zeď a proti Satanovi 
postavili ke studánce sošku Panny 
Marie. Sestry Dominikánky, po pora-
dě s panem farářem z kostela u sv. 
Matěje, uvedly věc na pravou míru. 
Doufáme, že se vše vysvětlilo a Milan 
Vácha v klidu dodělá úpravu celého 
prostoru u studánky a před kapličkou.   

Šárka Váchová

Lysolajským občanům

Paní Hana Heráňová

narozena 22. 6. 1936 - 80 let 

Pan Vladimír Štěpán

narozen 6. 7. 1941 - 75 let 

Paní Jaroslava Marhanová

narozena 10. 7. 1946 - 70 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let.

ROZLOUČENÍ
Pan Vratislav Brejník zesnul 

dne 21. 6. 2016 ve věku 70 let.

Žil tady s námi. 
Uctěme jeho památku.

Pobouraná kamenná zeď u pra-
mene Lysolajského potoka



Fotosoutěž

Periodický tisk 
územního samosprávného celku

vydává: Úřad městské části
Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5,

165 00 Praha–Lysolaje
tel.: 220 921 959; fax: 233 920 297
e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 13. 9. 2016 v nákladu
700 ks, uzávěrka je 1. 9. 2016

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

Lysolajský zpravodaj
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Fotosoutěž

Osvěžující čtivo pro horké letní dny.

Jonas Jonasson
Zabiják Anders a jeho přátelé

(a sem tam nepřítel)
Třetí humoristický román světové-
ho bestselleristy a autora nejoblíbe-
nějšího románu roku 2014 v Česku.
Johan Andersson – díky svým ne-
sčetným pobytům v base nazývaný 
jednoduše „zabiják Anders“ – je čer-
stvě na svobodě. Potřebuje novou 
práci a stejně tak přátele. Do rány mu 
přijde vychytralá pastorka Johanna 
Kjellanderová, která se kvůli svému 
ateistickému smýšlení ocitne na dlaž-
bě. Společně s hotelovým recepčním 
Perem Perssonem založí „Agenturu 
pro ubližování na zdraví“ se zabijákem 
Andersem v roli smluvního násilníka. 
Kšefty běží báječně. Dokud se zabi-
ják Anders nezačne ptát po vyšším 
smyslu toho všeho, nezačne se na-
jednou zajímat o boha a nezačne být 
laskavý a mírumilovný. Jenže bossové 

stockholmského podsvětí s ním mají 
nevyřízené účty a zabijáka Anderse 
i s jeho přáteli pořádně zmáčknou… 
Jonas Jonasson si šibalsky a neucti-
vě bere na mušku lidskou chamtivosti 
a zabijákem Andersem vytvořil ne-
zapomenutelnou postavu antihrdiny.

Místní knihovna Petra Šabacha

Pro čtenáře Fotosoutěž

Připadá vám spotřeba vody na 
zálivku zahrad vysoká?

Jsou možnosti, jak spotřebu omezit.
V obdobích největších letních veder 
patří kypření půdy k nejdůležitějším 
pracím na zahrádce. Po každém vět-
ším dešti nebo zálivce je nutné kyp-
řením přerušit kapilaritu půdy. Pokud 
záhony správně mulčujete, odpadá 
práce s okopávkou a šetří se tím 
zároveň i množství zálivky. V květi-
nové zahradě a mezi růžemi je nej-
vhodnějším mulčovacím materiálem 
mulč z kůry o výšce vrstvy 2-3 cm.
V době hlavních letních měsíců - čer-
vence a srpna, za velkého horka a 
sucha je nutné občas doplnit srážky 
vydatnou zálivkou. Nejlépe jen večer 
nebo brzo ráno,  a to ve větších dávkách 
vody v delších časových intervalech.
Druhy zelenin náchylné k napade-
ní houbovými chorobami - rajčata, 
okurky, celer je nejlépe zalévat kon-
ví bez kropítka přímo ke kořenům 
jednotlivých rostlin, nebo do závla-
hových brázd - zálivka podmokem. 
Většina zeleniny má v tomto ob-
dobí velmi vysoké nároky na 
vodu. Je proto dobré zvládnout 
techniku mulčování, která pomů-
že tyto nároky úspěšně vyřešit.

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

Zahrádkář radí

 v neděli 18. září 2o16

Od 17 hodin vystoupí 
divadlo Koňmo s pohádkou 
Vyprávění starého vlka aneb

Pravda o Karkulce

Vyjdeme ve 14 hodin od kostela sv. Matěje 
v Dejvicích přes Šárecké údolí do Lysolaj 

ke kapličce Panny Marie Bolestné, kde budeme 
v 16 hodin slavit poutní mši svatou u příležitosti 

svátku Panny Marie. 



    
  

  

8. ročník Lysolajského běhu
Za polojasného letního počasí se ve 
čtvrtek 16. 6. 2016 uskutečnil již 8. roč-
níku Lysolajského běhu. Letošní roč-
ník byl organizačně náročnější vlivem 
dostavby základní školy. Již tradičně 
zahajují dopolední program dětských 
kategorií běhy předškoláků z Mateřské 
školy Pampeliška na trati 110 metrů. 
Následovaly starty dětí základní školy a 
to jak naší, tak i reprezentantů ZŠ Ho-
roměřice, na tratích 360 m pro 1. až 3. 
třídy a 630 m pro 4. a 5. třídu a 1050 m 
pro 6. až 9. třídu. Pak následoval  vlo-
žený závod šesti tříčlenných štafet, tři 
z učitelského sboru, dvě z nejstarších 
žáků a jedna štafeta pořadatelů. Zcela 
s přehledem zvítězila štafeta „deváťá-
ků“. Po doběhu jednotlivých katego-
rií dostalo každé dítě drobný dárek a 
vždy první tři v každé kategorii diplomy, 
které předával náš starosta Ing. Petr 
Hlubuček. Během dopoledne závodilo 
celkem 201 dětí.  V odpoledním zá-
vodě na 6000 m se na start postavilo 
139 závodníků. I letos zvítězil Michal 
Procházka ze SABZO Praha, který ale 
nepřekonal svůj loňský traťový rekord, 
který je 20:05 min. První z žen přiběhla 
Helena Vavrušová  z TJ Liga100 Pra-
ha. Letos poprvé nebyl žádný účastník 
v kategorii mužů nad 80 let. Mezi star-

tujícími bylo stejně jako loni 19 obyvatel  
Lysolaj. Jak už je při našem běhu tradi-
cí, vyhlašují se i mimořádné kategorie 
a letos to byla kategorie starostů. A to 
za účasti starostů městských částí Dol-
ní Chabry, Libuš a Lysolaje a starostky 
Petrovic, dále kategorie zvoníků z ka-
tedrály sv. Víta či kategorie křestního 
jména Milan. Po zpracování výsledků a 
předání cen vítězům jednotlivých kate-
gorií skončila soutěžní část závodu, ale 
pokračovalo přátelské setkání závod-
níků a pořadatelů u ohně na zahradě 
základní školy za doprovodu country 
kapely Třetí dech. Po setmění se spus-
til pořádný letní liják, a tak se všichni 
včetně kapely úprkem přemístili do jí-
delny ZŠ. Za organizaci závodu patří 
dík členům SDH Lysolaje a Petanque 

club Lysolaje. Ač nebyl překonán žád-
ný rekord, ani v počtu závodníků, ani v 
traťových rekordech, i tak je dle ohla-
su závodníků i diváků možné hodno-
tit   osmý ročník Lysolajského běhu 
jako úspěšný, přátelský a pohodový. 

Ing. Miloš Šimon, ředitel  závodu


